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ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА У С. СУБОТІВ – ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ 

   

Збереження  пам’яток архітектури є показником розвиненого та 

відповідального суспільства. Культурна спадщина є чинником консолідації 

нації, її повернення до історичного коріння. Іллінська церква у Суботові – 

діючий храм, який належить українській православній громаді Київського 

патріархату і знаходиться під охороною держави як пам'ятка архітектури 

національного значення. Церква, як і інші пам'ятки резиденції Б. 

Хмельницького, входить до складу національного історико-архітектурного 

заповідника «Чигирин». В цілому збереглася не поруйнованою з часів 

гетьманування Богдана Хмельницького. 

Д. Бантиш-Каменський вперше почав досліджувати церкву як архітектурну 

споруду [1]. Подалі так науковці вивчали історію Іллінської церкви: С. Кілессо 

[2-3], Н. Кукса [4-6], Г. Павлуцький [7], А. Скрипник [9], Т. Таїрова-Яковлева 

[10].  

Мета публікації: дослідити історію пам’ятки архітектури та простежити її 

стан до сьогодення.  

Суботів колись був родовим хутором Хмельницьких. Перша 

документальна згадка про нього датується початком XVII століття. Тоді 

Суботів належав Михайлу Хмельницькому.  

Іллінська церква побудована в стилі поєднання елементів раннього 

українського бароко і європейського ренесансу. Зведена за наказом та коштом 

https://drymba.com/uk/1035662-natsionalnyy-istoryko-kulturnyy-zapovidnyk
https://drymba.com/uk/1035662-natsionalnyy-istoryko-kulturnyy-zapovidnyk
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гетьмана України Богдана Хмельницького як церква-усипальниця. Будівництво 

розпочалось у 1653 році і тривало до 1656 року. 

Церква справляє враження монументальної оборонної споруди. У плані 

вона майже квадратна (її зовнішні розміри 18,19 х 15,91 м) із шестигранним 

вівтарним виступом на сході. Внутрішній простір одного нефа поділено навпіл 

підпружною аркою, а перекрито церкву коробовим склепінням, яке в інтер’єрі 

зорово полегшується розпалубками біля вікон. На хори й горище ведуть сховані 

у товщі стіни вузькі сходи 

На думку більшості біографів, Т. Шевченко під час свого другого візиту до 

Чигирина, Суботова та Холодного Яру за короткий термін зумів зобразити 

куточки краю, які, очевидно, найбільше його вразили. Як вважають фахівці, 

один такий малюнок випускник Академії мистецтв міг виконати за півгодини 

(«Чигрин з Суботівського шляху», «Будинок Хмельницького в Суботові», 

«Богданова церква в Суботові», «Чигринський дівочий монастир», «Кам’яні 

хрести в Суботові») [9, с. 115]. Зберігся до нині малюнок Іллінської церкви, 

який зробив Т. Шевченко. Цікаво, що підписано малюнок «Богданова церква» 

[8, с. 151]. До речі, Тарас Шевченко захоплювався особистістю Богдана 

Хмельницького, вважав його славним сином українського народу. Також 

Т. Шевченко написав вірш-згадку про церкву «Стоїть в селі Суботові». 

Іллінську церкву також зображали у своїх роботах П. Сплестер, Де ля Фліз. 

Це село має неоціненне історичне значення для України – саме після його 

захоплення Чигиринським підстаростою Чаплинським Богдан розпочав Велике 

Повстання. Період розквіту Суботова припадає на час, коли Богдан був 

гетьманом. Тут була його улюблена резиденція – палац оточений дерев’яними 

стінами на високих валах. До стін входили оборонні вежі, одна з яких була 

мурованою. Вона виконувала функції останнього рубежу оборони. У межах 

резиденції ще стояли господарські будівлі та дерев’яна Михайлівська церква [3, 

с. 25].   
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У ті часи Іллінська церква повинна була виконувати не тільки культові, але 

також і захисні функції. Стіни церкви – до двох метрів завтовшки, на другому 

ярусі розташовано чотири бійниці, ще дві – у наріжних пілястрах, які 

прикривали вхід до храму. Церква однонефна, з гранчастим шестистінним 

презбітерієм. Будівля накрита двосхилим дахом, матеріалом для цієї споруди 

слугували каміння і цегла. Західний фасад завершується фігурним двох'ярусним 

фронтоном, який прикрашений сонечками на постаментах. Фронтон у 

центральній частині розділений пілястрою, вікна храму знаходяться у глибоких 

амбразурах. У товщі західної стіни міститься хід на хори [4, с. 179].   

За свідченням літописців, в серпні 1657 року видатного державотворця 

України Богдана Хмельницького було поховано саме в Іллінській церкві. Як 

фундатора цієї споруди гетьмана було поховано на самому почесному місці – 

праворуч від вівтаря біля південної стіни споруди в поховальній ямі розміром 

2,3 х 0,7 м., яку накрили великою кам’яною брилою місцевого пісковик [10, 

с. 21]. 

Вважають, що поляки на чолі з С.Чарнецьким зруйнували резиденцію 

гетьмана, викрали тіло, проте церкви не чіпали. У XVІІІ ст. цей храм 

знаходився в занепаді і без огорожі, а у 1820 р. його перетворили на цвинтарну 

капличку. У 1869 р. церкві повернули парафію, поряд з нею збудували 

дзвіницю і галерею, яка з'єднувала її з храмом. Під час радянської влади у 

церкві влаштували клуб, а вже пізніше це приміщення використовували як 

склад. Після закінчення Другої світової війни у храмі відкрили музей Б. 

Хмельницького, а у 1954 р. тут за проектом архітектора І. Шмульсона 

встановлено гранітний надгробок Б. Хмельницькому. 

Завдяки міцності церковних мурів ця споруда вистояла віки, збереглася до 

наших днів і на сьогоднішній день знаходиться у чудовому стані. Архітектор 

С. Кілессо у 1978 р. завершив реставрацію цього храму, під час якої розібрали 

галерею, яка з'єднувала церкву із дзвіницею. Храм набув свого первісного 

https://drymba.com/uk/1035656-illinska-tserkva-usypalnytsya-khmelnytskoho#obj1035657
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вигляду, а з 1990 р. його повернули релігійній громаді і відновили іконостас на 

основі фотографій 1888 р. 

Цікаво, що церква, перебудована у 1786 році, існувала до радянських часів. 

У 1930-х її спочатку перетворили на клуб, а потім розібрали на дрова. 

Отже, Іллінська церква у Суботові має історичну цінність, визначна 

пам’ятка архітектури яка є одним з головних символів соборності України.  

Перспективи подальших розвідок: гетьманська столиця Батурин та палац 

останнього гетьмана України К. Розумовського як визначна пам’ятка 

архітектури доби класицизму.   
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