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ДВОВЕЖОВА ЦЕРКВА У ВЕЛИКІЙ ГЛУШІ - ПРИЧИНОК
ДО УНІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДОБИ БАРОКО НА ВОЛИНІ У XVIII ст.

У1596 р. в Бересті над Бугом було укладено
церковну унію між більшістю православних єпископів
Речі Посполитої та Латинською Церквою. До унії
також приступили єпископи Холмсько-Белзької
та Володимирсько-Берестейської єпархій [1], що
своєю територією частково охоплювали терени
Волині (Володимирський крилос (офіціалат) Во-
лодимирської та Поліський - Холмської єпархій
[2]. Таким чином руські храми в цьому регіоні за
юрисдикцією стали належати до різних
конфесій. Ситуація змінилася через сто років (на зламі
XVII XVIII ст.), коли три останні православні
єпархії (за винятком Могилівської) приєдналися
доунії-серед них і Луцька(в 1702 р.) [3]. В одних
регіонах Волині унійна традиція була елементом
формування релігійного ландшафту впродовж
майже 250 років, а в інших - близько 140.

Унія від своїх початків була змушена шукати
своє місце у релігійних реаліях Речі Посполитої.
Почала творитися власна конфесійна ідентичність
в умовах домінування Римо-Католицької Церкви
та помітної присутності Православ я. Виникла
мережа унійної церковної адміністрації з
єпископськими столицями, деканатами, парафіями, з часом
почали поставати санктуарії. Унійна Церква також
дочекалася й своїх мучеників. Характерним
явищем тієї релігійної традиції була асиміляція деяких
елементів Латинської Церкви Речі Посполитої для
власних потреб. Цей процес повільно просувався,
але набирав сили в міру розповсюдження цього
віровизнання, особливо у XVIII ст. Стосувався
він переважно облаштування інтер єру храмів, але
також літургії й церковної архітектури.

Зміни в інтер єрі церкви полягали в дещо
іншій організації простору [4]. Передовсім, було
зроблено акцент на головний вівтар, що в той час
мав барокову розвинену архітектурну форму. Це
виникало також з переймання латинської форми
культу Євхаристії - її виставлянні на головному
вівтарі, зазвичай у монстранції. Монстранція, яка
використовувалась в Унійній Церкві, відрізнялась
від латинської тим, що у ній замість півкруглого
«мелхіседека» (тримача для гостії) знаходився
прямокутний тримач на просфору. Оскільки
виставляння Найсвятіших Тайн практикувалося на

головному вівтарі, то він мусів бути видимим для
вірних. З цього огляду, спершу на постійно
відкривалися, а деколи взагалі усувалися, Царські
Врата. Згодом підвищувалося розміщення
престолу вівтаря завдяки розміщенню його на трьох
сходинках, та одночасно зменшенню іконостасу
до одного ряду - переважно з двома намісними
іконами - Христа й Богородиці з Дитям. Інший
спосіб облаштування полягав у тому, що іконостас
зберігався, але ряди з празниками, іконою
Моління й апостолами та пророчий ряд розміщувались
вище. Таким чином, між ними й зредукованим
намісним рядом утворювався простір, крізь який
можна було бачити головний вівтар.

Вже наприкінці XVII ст. у церквах почали
з являтися бічні вівтарі, завдяки чому можна було
служити більшу кількість Літургій. Спершу бічні
вівтарі робились таким чином, що до намісних ікон
додавали престоли, подекуди ці ікони отримували
вівтарне барокове обрамлення. У візитаціях вони
називаються «намісні вівтарі» (ołtarze namiestne).
Окремі бічні вівтарі з явилися у навах унійних
храмів уже на початку XVIII ст. Невдовзі такі вівтарі
було дозволено Замойським собором (1720 р.). З
часом вони поширились настільки, що в ІІ-й пол.
XVIII ст. разом із головним вівтарем почали
заміняти іконостас. Інколи (вже у XVIII ст.) головний
вівтар поєднувався з двома бічними арковими
проходами між ними, що закінчувалися дияконськими
дверима. Деколи такий ансамбль завершувала
«belka tęczowa» з Розп яттям з пристояними [5]. Що
більше, в інтер єрі почали з являтися інші
латинські елементи облаштування храму-лавки, амвони,
конфесіонали (сповідальниці) чи врешті органи,
розміщені на хорах у західній частині святині [6].

З-поміж образів (окрім тих, що пов язані з
традицією Східної Церкви) з явились ікони святих
латинськоїтрадиції: Антонія Падевського, Яна Не-
помуки, Франциска, Казимира, Станіслава, Розалії,
Теклі та інших. Тому набули поширення західні
сюжети, наприклад Воскресіння замість Зішестя
в Ад, Різдво Христове зі стаєнкою та поклоном
пастухів, а також нові сюжети Пієта, Матір Божа
Страждальна. В унійних церквах також з явилися
копії ікон, що почиталися в Римо-Католицькій
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск З

Рис. 1. Велика Глуша й околиці -1931 р.
Фрагмент польської військової маті Військового

географічного інституту [Р421S40]

Церкві у Речі Посполитій - Матір Божа

Бердичівська (Сніжна), Матір Божа Б ялинецька, Матір

Божа Сокальська, Матір Божа Коденська, Христос

Антокольський, Христос Милятинський [7].

Аналіз архівних джерел засвідчує, що під час

Літургії в той час почали використовувати вівтарні
дзвіночки [8], набули популярності молитви до

святих Західної Церкви (між іншим литанія до
св. Антонія Падевського [9]), молитва Ангел

Господній, молитва на вервиці, з явилася Літургія на

Божого Тіла, та, очевидно, пісні, що виконувалися

в супроводі органу [10].

В архітектурі план тридільної церкви почав

змінюватись на дводільний (святилище, нава).

Нава робилася прямокутніша, святилище

будувалося видовженим, з багатогранною апсидою. До

святилища почали добудовувати захристії, іноді

теж «скарбники». Бабинець, що раніше був

відкритим до нави, почали відділяти дверима, й він

виконував функцію притвору. В окремих випадках,

із розбудовою нави, бабинець зникав, залишаючи

перед навою невеликий притвір. В архітектурі
храму з явилися двосхилі дахи, окремі над кожною

частиною або один спільний над усією сакральною
спорудою - з невеличкою вежею для дзвону на

сигнатурці над навою. Іноді церкви мали барокові

фасади, серед яких найрозвинутішою формою
переднього фасаду був фасад з двома вежами.

Однак більшість руських святинь на території Волині

зберегли традиційний тридільний план і купол [11].

Досліджувати унійну традицію доволі складно,

оскільки впродовж наступних століть відбулося

організоване «зачищення» слідів цієї релігійної
культури. Після поділів Речі Посполитої більшість

її східних теренів, у тому числі й Волинь, увійшли
до складу царської Росії (1772,1793 і 1795 рр.).
Росіяни, що мали власне бачення держави й Східної
Церкви, розпочали на захоплених територіях
запроваджувати нові порядки. Наступні їхні рішення
й дії призвели до ліквідації унії та насадження

російського Православ я, що офіційно
завершилося Полоцьким псевдособором 1839 р. Відразу
після захоплення Волині у деканатах, що
межували з Царством Польським, з парафій усунено всіх
унійних священиків і замінено їх православним
духовенством [12]. У 1801 р. заборонено будувати
храми в місцевій «малоросійській» традиції,
натомість запроваджено російські взірці церковної
архітектури. Нові святині східного обряду зводилися
а старі перебудовувалися в російському
імперському стилі. З інтер єрів церков усувалося попереднє
облаштування - не лише унійне, але й те, що не
відповідало критеріям офіційного Православ я [13].
Наступні століття теж не були милосердними для
такої архітектури. Події XX ст., 1-а світова війна,
Жовтнева революція, польсько-більшовицька війна,
ІІ-а світова війна, період радянської влади з
програмним атеїзмом безпосередньо спричинилися до
знищення багатьох храмів на цій території.

Як наслідок, на сьогодні недостатньо відомо
про особливості сакральної архітектури Волині
XVI-XVII ст., оскільки давні пам ятки зазвичай
частіше зазнавали ґрунтовної перебудови або
замінялись новими російськими. Значно більше знаємо
про святині, збудовані у XVIII ст., позаяк до нашого
часу їх збереглося чимало. З метою вивчення історії
церковної архітектури Волині потрібно здійснити
масштабні архівні дослідження та обстежити
збережені храми, в т.ч. з метою виявлення з-під
російських перебудов їхніх оригінальних, давніх
архітектурних форм. Лише таким чином можливо
відтворити образ церковної архітектури того
регіону на різних етапах її розвитку - доберестейського
православного періоду та в добу домінування Унії
й після її ліквідації - вже за російського панування.

Як уже згадувалося, надзвичайно важливим
джерелом для реконструкції особливостей
церковної архітектури Волині є документальні описи
як існуючих, так і вже втрачених храмів. До таких
джерел належать передовсім генеральні
(єпископські) та деканатські візитації XVIII ст., що
зберігаються в Державному архіві у Любліні. Зокрема,
тут виявлено й описи давньої церкви у с. Велика
Глуша та іншого, нового храму, що був зведений
замість неї [14].

Село Велика Глуша розташоване у поліській
частині Волинської області - 120 км на північ від

Луцька, 20 км на північний-схід від Камінь-Кашир-

ська і 12 км на південь від кордону з Білоруссю.

У XIV ст., коли північно-західна частина Волині

належала до Великого Князівства Литовського,

низка маетностей у Любомельській, Ратненській,

Ветельській, Каширській і Ковельській волостях
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перейшли до князів Сангушків. З часом Лю-
бомль, а згодом Ратно і Ветли, увійшли до складу
Холмської землі, що належала до Королівства
Польського. Любомль і Ратно, після того як стали
королівщиною, стали адміністративними центрами
старосте [15].

У 1502 р. відбувся поділ маетностей між Сан-
гушками - Андрієм Олександровичем (внуком
засновника роду - Сангушка Федьковича) і
дружиною його брата Анною та її сином Андрієм
Михайловичем. Унаслідок поділу їм припала Каширська
волость (біля Ковеля) та половина Камінь-Кашир-
ська і належних до нього сіл. Серед маетностей,
у володіння яких з часом вступив Андрій
Михайлович, також опинилася і Глуша [16]. Після нього
маєтності почергово успадковували: син Олександр,
його син Лев, син Лева-Григорій [17]. Григорій є
згадуваний і як власник Камінь-Каширська, Олблі,
Глуші, Видерти та Ворокомлі. З дружиною Софією
Головчинською він мав сина Адама Олександра і
дочку Анну [18]. Адам Олександр - волинський
воєвода, є першим представником цієї гілки роду
римо-католиком і водночас останнім з роду
Сангушків Каширських. Він був одружений з Софією
Уханською, не залишив нащадків і перед смертю
(1653 р.) заповів свої маєтності племінникам -
синам Анни з Сангушків та Юрія Красицького гербу
Рогаля (помер 1645 р.) - Адамові Владиславові та
Юрію Казимирові [19]. Кам янецькі маєтності
опинилися у володінні Адама Владислава Красицького,
а після його смерті (1677 р.) відійшли його синові
Каролю Олександру - холмському каштелянові
(помер 1717 р.), а згодом його дружині Елеонорі
з Роздолу Жевуській, після її смерті - їхньому
синові Вінцентію Франциску (1709-1752), старості
коритницькому [20].

Вінцентій Франциск Красицький (Франциск
Вінцентій) став засновником гілки роду «на Глуші».
До цієї лінії Красицьких великоглуські маєтності
належали бл. 150 років. В їх склад входили
Велика Глуша, Мала Глуша, Борки, Видерта, Невір,
Ворокомля і Залаззя. Вінцентій Франциск вибрав
Велику Глушу на свою резиденцію - він оселився
туту новозбудованій садибі [21]. Наступними
власниками маетностей (з часом деякі села перейшли
до інших власників) були: Станіслав, підкоморій
белзький (1792 р.), Кароль (1776г-1845 рр.), Леон
(помер 1859 р.) та Едвард (помер 1876 р.), на якому
ця лінія вигасла. Після його смерті маєтності
відійшли до Вінцентія Лубенського, чоловіка однієї з
дочок Едварда Красицького і Габріели з Огінських -
Марії [22]. У володінні Лубенського маєтності
залишалися до початку ІІ-Ї світової війни [23].

Рис.2. Велика Глуша - церква 1779-1780рр., ґрунтовно
перебудованау 1873 р.

Наприкінці XIX ст. село Велика Глуша було

центром гміни (19 сіл), а 825 мешканців
проживало у 139 домах; тут знаходилась пошта, школа й

парафіяльна церква [24]. Згідно з іншими даними
(1896 р.), у православній парафії (разом із

Погулянкою) налічувалося 1162 православних, 185

католиків, 332 лютеран, 74 старовіри і 143 юдеї.

Лютерани, старовіри та юдеї мали свої храми [25].

Православна парафія у Великій Глуші

згадується у почергових податкових реєстрах упродовж

всього XVI ст- починаючи з 1510 р. [26]. У 1596 р.

холмський єпископ прийняв унію. Місцевий уній-

ний парох Теодор згадується в списку парохів Рат-

ненської протопопії 1620 р. [27], а Великоглуська

парафія також у реєстрі 1696 р. [28].

Розлогішу інформацію про місцевий храм
подають єпископські й деканатські візитації

Холмської єпархії XVIII ст. Візитована у 1721 р. церква

Успіння Пресвятої Богородиці, тридільна в плані,

з дзвіницею над бабинцем, була «роботою доброю

вироблена». Це рідкісне зауваження вказує на

тогочасний добрий стан храму. Ймовірно, він
побудований близько 1689 або 1717 р. Саме цими роками
датуються документи про надання парафії
ґрунтів - перший від Кароля Олександра Красицького,
другий від його вдови - Елеонори з Жевуських з
Роздолу. Цікаво, що ця святиня була збудована на
новому місці, оскільки серед належних їй ґрунтів
згаданий «пляц, названий Хомиковським, де церква
стара була» [29].

Великоглуська церква з кінця XVII - початку
XVIII ст. під час наступної візитації 1749 р. (за
часів Вінцентія Франциска Красицького)
охарактеризована як така, що вимагала вже великого
ремонту. Ймовірно, це пояснюється похилим
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Рис.З. Олблі Руські (тепер Грудки) - церква 1771 р.
Фото Ґж. Ронковскі, 2003 р.

віком священика - о. Самійла Гончевського,
писаря Холмського єпархіального крилосу (капітули),
номінованого на уряд великоглуського пароха
у 1698 р. Під час візитації занотовано, що йому 72
роки, а душпастирське служіння він провадив уже
51-й рік [ЗО]. Правдоподібно, невдовзі його замінив
о. Петро Гончевський, здогадно його син, який і
міг ініціювати ремонтні роботи, оскільки у той час
він уже значився парохом (1762 р.), а самий храм
перебував у доброму стані, хоч його «дахи»
вимагали направи. Побажання ремонту «куполу» та
«даху» дзвіниці над бабинцем візитатор повторив
у 1771 р. Після цього мусів відбутися якийсь
більший ремонт, оскільки наступний візитатор у січні
1774 р. занотував добрий стан святині та щойно
відремонтованих дахів. Дзвіницю над бабинцем
замінила дзвіниця, що стояла поруч «на палях» з
двома дзвонами.

На час проведення згадуваної візитації парафія
переживала кризу, спричинену, можливо,

парохом, якого єпископський ревізор під час приїзду
до села не застав на місці. Обійстя священика
разом із господарськими будинками було
зруйноване, а грунти, що належали парафії, захопив
двір. Натомість «громада» не з явилася у той час»
у церкві [31]. Через таке разюче занедбання душ-
пастирства місцевий священик відійшов з парафії.
Уже 1775 р. як парох у Великій Глуші згадується о.
Іван Мелешкевич (Мелишкевич) (Mieleszkiewicz
або Mieliszkiewicz). У 1758 р. він був висвячений
до розташованої неподалік парафії Олблі Руські
(тепер с. Грудки) Володимирської унійної єпархії,
й того ж року переведений (за згодою холмського
владики) до Великої Глуші. Отець Мелешкевич з
великою енергією почав опікуватися новою
парафією. Про це може свідчити отримання у 1775 р.
парафією нового фундаційного привілею, якого

він домігся у тогочасного колятора (ктитора)
Станіслава Красицького (попередньо парох мусів бути
затверджений на парафію ктитором) [32].

Наступною важливою ініціативою отця було
зведення у Великій Глуші нової церкви,
відмінної своїм архітектурним стилем від попередниці.
Взірцем для храму могла стати святиня у
попередній парафії о. Мелешкевича - Олблі
Руському, збудована, за архівними даними, у 1771 р.
[33], найвірогідніше при участі отця. Цей храм,
що зберігся до сьогодні, має форму барокового
костелу з двобаштовим фасадом і помітною ве-
жичкою-сигнатуркою на дзвін, розміщеною по
центрі даху - над навою. Невідомо, чому саме
невдовзі після ремонту старої церкви у Великій
Глуші розпочалась побудова нової (інформації, що
попередній храм був знищений унаслідок пожежі
чи іншого катаклізму, немає).

Нова церква стала об єктом візитації вже
у 1781 р. Ревізор її описав як «нову порядно
збудовану». Вірогідно, відносно велика вежа для
сигнатурки, розміщена над навою, привернула увагу
візитатора, який написав, що це святиня «з трьома
вежами, на яких хрести залізні». Опис церкви під
час наступної візитації 1789 р. («нова, порядна з
двома вежами на фасаді і куполом, на якому...
сигнатурка») прояснює цю проблему. Правдоподібно,
вежі нав не були тут такими високими, як,
наприклад, у храмах на території «Польсько-Полоцької»
унійної архиєпархії, де вони виразно домінували
в сакральній архітектурі (зокрема Леонполь) [34].

До великоглуської церкви провадило двоє
дверей, а світло потрапляло крізь сім «вікон великих
порядних». З одного боку святилища була
прибудована захристія, а з другого «скарбничка». А вже
у 1781 р. видано розпорядження про зведення
дзвіниці при церкві й огородження цвинтаря
навколо храму. Це досить незвично, оскільки функції
дзвіниці мали б виконувати вежі на фасаді. А отже,
вони були простішої (відповідно й слабшої)
каркасно-стовпової конструкції зі шальованими стінами.
На жаль, візитаційні описи кінця XVIII ст. не є
дуже докладними. У 1793 р. ревізор записав, що
біля «порядного паркану» вже стояла «дзвіниця
нова добра» з двома дзвонами. Це була остання
візитація великоглуського храму в період його
приналежності до Ратненського деканату Холмської
унійної єпархії.

Невдовзі (1795 р.), після III поділу Речі
Посполитої, Волинь опинилася в складі Російської
імперії. Наслідком цих змін стала ліквідація унії
у 1839 р., що, в свою чергу, спричинило перебудову
місцевих церков у характерному для російського
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православ я стилі. У Великій Глуші вона полягала
в заміні 1873 р. двох веж на одну (завершену
високим стіжковим дахом), перетворення двоспадо-
вого даху над навою на купол, завершення вежі
й куполу нави цибулястими банями, зниження
даху над святилищем і шалювання всієї споруди
дошками по горизонталі [35]. Таким чином було
усунуто особливості барокової архітектури церкви,
уподібнюючи її (як і багато інших храмів регіону)
до православних святинь, що зводились тоді по
всій Росії.

Унійному храмові, збудованому перед 1781 р.,
варто присвятити дещо більше уваги. Передовсім
цікавим питанням є обставини побудови церкви
в новому стилі, відмінному від тогочасних
традиційних уявлень. Видається, така ідея могла
з явитися, як згадувалось, у нового пароха о. Івана
Мелешкевича, який мав уже необхідний досвід,
набутий під час спорудження церкви у
сусідньому селі Олблі Руські у 1771 р. Ця барокова,
двобаштова церква зберелася досі, й була зведена, як
зауважує Микола Теодорович, на кошти парафіян.
Без їхньої згоди святиня не могла набути саме
таких архітектурних форм. Подібним чином з явився
храм у Великій Глуші, про що згадує візитатор
1781 р. «З Божою поміччю й заходами парафіян
великоглуських церква нова порядна збудована».
Правдоподібно, подібну ініціативу мусів
затвердити власник села і водночас патрон храму -
Станіслав Красицький, який тут мешкав. Колятори
неодноразово підтримували будову храмів у
парафіях, що знаходились під їхньою опікою, подекуди
повністю їх фінансували (Пухинки, Штунь) [36]
або ж надавали будівельні матеріали чи дозвіл на
вивіз дерева з лісів, що належали до їхніх маєтків.
Ктитори (найчастіше це були римо-католики)
могли також відвідувати Літургію в церкви, що
перебувала під їхньою опікою.

Варто звернути увагу, що церква збудована
«стараннями» парафіян, тобто західна барокова форма
архітектури не була їм накинута патроном храму.
Водночас у Штуні поблизу Любомля власниця
села - Маріанна Садовська, у 1774-1775 р. стала
фундаторкою мурованої барокової святині,
традиційно збудованоїтридільною в плані, з куполом над
навою [37]. Однак на загал чинники, що впливали
на той чи інший вигляд церкви, надалі вимагають
грунтовніших досліджень.

Як подає Теодорович, великоглуську церкву
збудовано 1775 р. [38], проте видається мало
правдоподібним, що новий парох одразу після переходу
на нову парафію розпочав будову храму. Більш
вірогідну дату -1779 р., подано у праці, присвяченій

Рис. 4. Леонполь над Двіною (Білорусь) - церква
1774 р. Фото за: Хрьісціянскія храмы Беларусі
на фотаздымках Яна Балзункевіча. Пачатак XX
стагоддзя (2 выд.), Мінск 2001, стр. 103, фот. 94

900-літтю Православ я на Волині. Її повторюють
Каталог пам яток архітектури України і дослідник
Василь Слободян, однак без зазначення джерела
інформації [39]. Дата, найвірогідніше, фіксує
початок будівництва, оскільки тільки наступного
року споруда була зведена й освячена тогочасним
ратненським деканом - о. Иосифом Пілецьким
[40]. Таким чином, церква, найвірогідніше, постала
у 1779-1780 рр.

На жаль, відсутня інформація про будівничих
храму. Це могла бути якась будівельна артіль,
котра діяла в одному із сусідніх містечок - Каме-
ні-Каширському, Ковелі чи навіть у Дорогочині
Поліському, Янові або Пінську. У той самий час
на Волині й Поліссі існували численні парафії
Римо-Католицької Церкви, де також могли діяти
майстерні будівничих, малярів і різьбярів.

Побудова церкви з такою архітектурою у цей
час не виглядала чимось несподіваним. XVIII ст.

в архітектурі Європи, в тому числі Речі
Посполитої, було добою бароко. У бароковому стилі
зводились палаци, двори, кам яниці, ратуші,
костели, синагоги та церкви. Форму барокового
двовежового храму мали муровані катедральні
унійні собори в Холмі (1738-1756 рр.), Полоцьку
(1738-1750 рр.) і Вітебську (1745-1775 рр.), васи-
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Рис. 5. Голобли - мурована церква 1784 р. - сучасний вигляд. Фото В. Луца, 2012 р.

ліанські храми в Білій Підляській (1747-1749 рр.),
Корунах (1747-1756 рр.), Березвечі (1756-1764 рр.),
Бучачі (1765-1771 рр.), Вольній (1768 р.), Почаєві
(1771-1795 рр.), Толочині (1779 р.) і
православні святині в Мотилеві (1740-1762 рр.), Слуцьку
(1789 р.) і Мінську (1795) [41].

З каменю і цегли будувалися і барокові
двовежові парафіяльні церкви, наприклад у Брусні біля
Холма (1773) [42] чи в Голоблях поблизу Ковеля
(1784) [43] (іл. 5). Однак серед двовежових храмів
більше було дерев яних споруд [44]. Зводилися
вони передовсім на заході та на півночі Київської
унійної митрополії. Ми про них переважно знаємо
з архівних матеріалів, оскільки після ліквідації унії
таких об єктів залишилось небагато. Візитація
Берестейського крилосу (офіціалату)
Володимирської єпархії 1725-1727 рр. наводить, зокрема, такі
церкви в Голешові, Кустині, Чернявчицях, Барщеві
й Ружанці (незбережені) [45]. Згідно з протоколами
візитації 1789 р., в одному лише Браславському
деканаті Полоцької унійної архиєпархії серед 19
парафіяльних церков аж 6 мали двовежові фасади
(ці храми також не дійшли до наших днів) [46].
Декілька таких храмів збереглось на території
білоруського Полісся  у Воловлі (1766 р.), Дивіні
(1740 р.) чи Бездзежі (1784 р.) [47]. Можна
припускати, що подібні архітектурні новації стали
відносно популярними у другій половині XVIII ст.
по обидва береги річки Піни.

Варто звернути увагу, що приблизно у той
самий час в Троянівці (центральна Волинь, у бл.
50 км. на південний-схід від Великої Глуші, у
складі Кашогродського деканату Холмської унійної
єпархії) за декілька років до того збудовано церкву
(1772-1774 рр.), котра попри деякі новації, мала
більш традиційний вигляд - тридільна у плані з
трьома куполами [48].

На особливу увагу заслуговує опис
опорядження старої та нової церкви у Великій Глуші. На
жаль, ця інформація є доволі загальною. В описах
старого храму бракує відомостей про іконостас,
присутність якого була очевидною. Інформація
про «напівламову» білу шату на іконі Богородиці
(з 1749 р.), очевидно, відноситься до намісної
ікони, а згадка про два антипедії може свідчити про
побутування двох бічних вівтарів - напевно ще
«намісних». Привертають увагу три «портретики
в срібло оправлені» - тобто якісь невеличкі ікони,
можливо «московські», у срібних шатах.

Серед іншого опорядження у 1721 р. зауважено
монстранцію, «в якій дарохранильниця за шклом
маленька». Це перша згадка про монстранцію
у Холмській єпархії - в інших церквах єпархії
вона не зафіксована [49]. Дарохранильниця
«pro Venerabli» була у той час дерев яною, «по-
малярськи посрібленою» «фангультом». Холм-
ський єпископ Максиміліан Рилло під час візитації
єпархії 1759-1762 рр. забороняв використання
дерев яних дарохранильниць та монстранцій, на¬
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казуючи замінювати їх на срібні, а у виняткових
обставинах - на олов яні [50]. У 1762 р. як дарох-
ранильниця, так і чаша були у Великій Глуші вже
срібними, «intus» (всередині) позолочені. Варто
згадати, що в церкві зберігався теж підвісний
«ліхтар» (світильник) бронзовий з шістьма раменами»,
який згодом перенесено до нової церкви (як і деякі
книги). Це доводить, що давній храм не став
жертвою пожежі. Одним із найраніших запозичених
у латинників елементів облаштування храму були
вівтарні дзвіночки, наявність яких під час візитації
1720-1725 рр. зафіксовано чи не у кожній церкві,
також і у Великій Глуші [51]. Серед книг у 1721 р.
ще занотовано декілька рукописів (включно з Єван-
гелією «у срібло оправленою»); у 1741 р. більшість
вже були друковані, але місце видання подано лише
у «Мшалах» (Служебниках) - один львівський
(православний), другий «віденський» (унійний).

Побудова нової церкви виявилася для парафіян
доволі важким фінансовим тягарем, тому
облаштування інтер єру храму просувалося поволі.
Візитатор у 1781 р. хвалив мирян за зведення
нової святині, але водночас наказав виготовити
«пристойні» нові вівтарі - великі й бічні,
відповідно до конструкції та декорації престолів. Однак
у церкві з явилися тільки престоли з образами
(згадано лише один престол у головному вівтарі
із зображенням Успіння Богородиці. Такий вівтар
традиційно розташовувався у центрі святилища,
аби можна було довкола нього здійснити обхід під
час Літургії. Не занотовано «Деісуса» (іконостаса).
На стінах храму висіло «декілька [ікон] на дереві
й полотні мальованих». Крім цього, в наві стояло
декілька лавок і сповідальниця.

Особливістю інтер єру є відсутність

монстранції у новій церкві. Святі Дари зберігалися у

срібній позолоченій дарохранительниці, вміщеній

у кивоті (табурнакулюм) на головному вівтарі, та

виставлялися в кожну першу неділю місяця. Серед

книг до нової церкви потрапили два Служебники -

середній і малий (обидва почаївського друку), та
Євангеліє «польське з науками».

Священика Івана Мелешкевича у 1790 р.
замінив його племінник - о. Іпатій Трихимович,
що душпастирював тут до 1815 р. [52]. Парафія
у XVIII ст. охоплювала лише одне село. Кількість
парафіян, «здатних до сповіді», складала 140

(1762 р.), 250 (1771 р.), і 410 осіб, котрі мешкали
у 80 домах (1789 р.). Варто згадати локалізацію

деяких парафіяльних грунтів - «нива на манастирі»,
«поле за горою від старих могилок», що вказують
на якусь давнішу традицію. Також варто згадати
зауваги єпископа Максиміліана Рилла у 1762 р.,
коли він заборонив «забави» у забобони й чари,
що практикувалися багатьма місцевими селянами.

Процес адаптації елементів латинської традиції
до східнохристиянської ідентичності не проходив
рівномірно в різних частинах Київської унійної
митрополії. Найінтенсивніше він відбувався в її
західних і північних єпархіях. Видається, що
асиміляційні процеси на Волині виразніше
простежуються на тій території, котра мала
триваліший досвід існування в унії, а натомість слабше
виступають в центральній частині регіону - тобто
в Луцькій єпархії, котра, як відомо, приступила до
єдності з Римським престолом пізніше.

Збудована у 1779 1780 рр. барокова двовежова
унійна церква у Великій Глуші була важливим
елементом культурного ландшафту Волині. Це цікавий
приклад використання досягнень європейського
бароко для потреб унійної традиції. Досі нам
невідомі масштаби цього явища, однак видається,

що вони були досить скромними. Наступне
визначення реальної кількості храмів саме з таким
архітектурним стилем на досліджуваній території
можливе за умови систематичних пошуків нових
архівних матеріалів, розпорошених сьогодні в
різних документальних збірках європейських країн.
Вивчення сакральної архітектури Волині засвідчує
багатство архітектурних форм, серед яких,
безсумнівно, одним із найпривабливіших були унійні
двовежові церкви.
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На прикладі архітектурного вирішення церкви в с.Велика Глуша Волинської області розглянуто

еволюцію об ємно-просторової структури і стилістики унійних церков Волині кінця XVII - XVIII ст. Визначено

особливості адаптації елементів латинської традиції та архітектури європейського бароко до

східнохристиянської ідентичності.

On the example of architectural solution of the church in the village Velyka Glusha (Volyn region) the article
considers the evolution of volume-spatial structure and stylistics of the Greek Catholic churches in Volyn in the
end of the XVII - XVIII century. The article defines adaptation peculiarities of the elements of Catholic tradition
and architecture of the East-European baroque to the East-Christianity identity.
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