
Іван Михайлович Сулима – 

легендарна особистість героїчного 

епосу козацької доби. 

Запорозькі лицарі 

першими ставали на шляху 

ординських полчищ, разом 

з селянами та міщанами 

вели героїчну боротьбу за 

визволення України від 

іноземного ярма. Про 

мужність і відвагу козаків 

завдяки їхній участі у 

відсічі агресії султанської 

Туреччини вже на початку 

XVII століття знала Європа. 

В цей час зросла ціла 

плеяда славних, козацьких 

ватажків, чиї імена 

назавжди залишилися в 

пам'яті народній. Одна з 

найпримітніших постатей – Іван Сулима.  

За твердженням відомого українського історика Олександра 

Лазаревського, родовід Сулим простежується від часів 

Київської Русі. Очевидно в XV або ж XVI столітті Сулими 

здобули шляхетство, а з ним і володіння в Кременецькому 

повіті на Волині. Згодом Михайла Сулиму, бачимо серед 

засновників нових поселень на Подніпров'ї, де він виконував 

адміністративні обов'язки, як служилий шляхтич. У другій 

половині XVI століття в його сім'ї в селі Рогощі Любецького 

староства (нині Чернігівщина) народився син Іван, якому в 

майбутньому судилося здобути гетьманську булаву.  



Із молодих літ здобув добру 

освіту, хоча де чи у кого 

навчався – невідомо. Був 

достатньо енергійною, 

привабливою та фізично 

розвиненою людиною. 

Коли народився Сулима – звісток 

не лишилось, як і невідомо, коли 

він вперше з’явився на Січі. 

Загалом особа Сулими була 

оповита легендами ще за його 

життя. Його біографія дуже 

схожа на біографію знаменитого 

Самійла Кішки. Тож і сучасники, 

і деякі дослідники, пишучи про 

Сулиму, називали його то Іваном, то Самійлом, то Солеником. 

Молоді роки шляхтича минали традиційно для людини його 

стану. Спочатку служив помічником урядника баришівських і 

бориспільських володінь Софії Данилович, а з 1615 року – 

управителем переяславських маєтків коронного гетьмана 

Станіслава Жолкєвського. Згодом за вірну службу отримав у 

подарунок села Улимінці (згодом Сулимівка), Кучаків та 

Лебедин. "у вечность абы собе там овсеми сколко мог и хотел 

осадыв людей, к своему подданству". Але через деякий час 

Сулима залишив службу у Жолкевського і опинився у 

товаристві запорозьких козаків. 

 

 

 



Морські походи та неволя 

У свої перші морські походи Іван Сулима ходив з Самійлом Кішкою ще достатньо молодим 

козаком, проходив у нього морську школу. Особливо вабило його море, морські походи. 

Досить швидко талановитий козак вибився в чільні 

старшини, став на один рівень мало не з Петром 

Сагайдачним. Як би склалася козацька доля Сулими далі, 

можна лише гадати, бо в одному з походів у бою з 

турецькою ескадрою, десь близько 1605 року, у чайку 

Сулими вцілили турецькі гармати. Звичайно, молодий і 

здоровий козак, опинившись з побратимами у воді, топитися 

так запросто не збирався. Але нічого вдіяти проти турків 

вони не змогли. Турецькі моряки повитягали козаків з 

води і тут же прикували до весел своєї військової галери.  

Неволя галерного бранця продовжувалася для Сулими 

довгих 15 років. Перед його очима постійно стояв приклад 

визволення з 26-річної неволі- каторги Самійла Кішки, тож 

Сулима духу не втрачав і затявся вирватися на волю при 

першому зручному випадку. 

Такий випадок трапився йому лише через 15 років. В 

той час турецький флот воював з Венецією, тож Сулима з 

галерою був на війні. За однією з найпоширеніших версій, Іванові Сулимі якимось дивом вдалося 

звільнитися з кайданів та звільнити від пут своїх побратимів по неволі. Звільнившись посеред ночі, 

колишнім бранцям вдалося захопити бойову галеру разом з її екіпажем в 300 чоловік яничар. Сулима, 



прикувавши яничар до весел, наказав гребти до берегів Італії. Уміло уникнувши бою як з турецькими, 

так і з італійськими кораблями, Сулима пришвартувався в Римі. 

У „вічному місті” обідраний, напівголий екіпаж Сулими справив надзвичайне враження, а коли досі 

не бачені моряки невідомо якого флоту вишикували на пристані ще й 300 відбірних яничарів, закутих 

у кайдани, то й зовсім викликали сенсацію. Подивитися на це видовище збіглося мало не все місто. 

Чутка про надзвичайну подію дійшла і до Папи Римського Павла V 

Боргеза, який побажав особисто подивитися на відважного командира 

незвичайної галери, що Божою ласкою вирвалася з бусурманської неволі. 

Натой час Папа Римський був головною постаттю в Європі з організації 

опору османській експансії. Тож Папа Павло V прийняв Івана Сулиму дуже 

привітно й щиро і під кінець аудієнції за видатні заслуги в боротьбі з 

турецькою агресією нагородив Сулиму золотою медаллю зі своїм портретом. 

А ще дав грошей на повернення козаків в Україну. 

Польський хроніст Ольбрахт Радивил, який особисто знав Сулиму, залишив 

цікаві архівні дані про численні походи „в Азію” Сулими і свідчить, що ті 

300 турецьких бранців, подарованих Папі в Римі, були захоплені Сулимою в 

морському бою з турецьким флотом в Середземному морі. Це здається більш 

вірогідною версією, бо важко припустити, щоб невільники в морі змогли 

звільнитися за наявності на галері 300 озброєних яничар. Ця подія мала 

відбутися до 1620 року, бо Папа Павло V помер 18 січня 1621 року, а 

звільнення Сулими з полону мало б відбутися ще раніше. 



 
 

 

 

 



Знову в походах… 
Повернувся в Україну Сулима з європейською славою, яку вимушені були визнавати і при 

королівському дворі в Польші. Окрім 

Сулими, ніхто з полководців Речі 

Посполитої не удостоювався найвищої в 

Європі папської золотої медалі, навіть 

коронний гетьман. 

Прибувши на Січ, Іван Сулима організовує 

численні морські походи в Чорне море. В 

історичних архівах збереглися відомості 

про участь І. Сулими у морських походах 

1621, 1628, 1633, 1634 та 1635 рр.  

Восени 1628 року, після загибелі 

гетьмана Чорного, Сулима обирається 

гетьманом реєстрових козаків. Гетьманував 

недовго, всього близько року, бо в травні 

наступного 1629 року виступає вже як 

управитель маєтку коронного гетьмана С. Жолкевського в Переяславі. 

Та ця сторінка у біографії Сулими тривала теж не більше року.  

За турецькими джерелами, в травні 1630 року Сулима спустошив Чорноморське узбережжя біля 

Ізмаїла, Кілії, Мідії, Варни і Сазополя. Назустріч ескадрі Сулими, яка складалася з 300 чайок, вийшов 

сам візир Оттоманської Порти Кенан-баша. За цими джерелами, біля острова Монастир (Зміїний) 

відбулася битва двох флотилій. За турецькими даними, козаки в битві втратили бранцями 150 чоловік, 

яких з великим тріумфом було перевезено до Стамбула. Про втрати турецькі ці джерела не 

розповідають, але по цифрах видно, що втрати козацькі були незначні і битву візир не виграв. 



 

Морський гетьман України 
Того ж, 1630 року, певно, перед походом, Іван Сулима обирається 

гетьманом низового (нереєстрового) козацтва і стає по суті морським 

гетьманом України. Походи козацького флоту на море проходять по 

кілька разів на рік. Наприклад, львівський літопис свідчить, що 1635 

року „козаки п’ять разів ходили на море”. Турки скаржилися 

польському королю, що „запорозькі розбійники” дійшли до Босфору і 

зла багато там поробили: потопили галери, забрали гармати. 

Як доказ того, що запорожці насправді були в поході, турки приводять 

факт, що їхньою здобиччю стали дві чайки, яких штормові хвилі 

викинули на турецький берег. 

 

Похід на Азов 
У 1632 році гетьман Сулима провів свій знаменитий похід в 

Азовське море, де взяв штурмом турецьку фортецю Азов в гирлі Дону. 

Нікому з українських флотоводців до нього не вдавалося взяти Азова. 

Спроба пробитися до Азова гетьмана Скалозуба закінчилася поразкою 

і його загибеллю. Іван Сулима подолав усі перешкоди і провів успішну 

атаку цієї далекої від Січі турецької фортеці. Українські козаки 

знищили порт і всі портові споруди, а турецький гарнізон загнали до 

фортеці. Сулима добре знав, що місто Азов для Порти було головним 

портом, який забезпечував турецьку столицю в першу чергу 

продовольством. 

Тож, вивівши його з дії, Сулима завдав відчутного удару Стамбулу. 

Звісно, що бойовий рейд козацького флоту в Азовське море і штурм 

Азова надзвичайно вразили правителів Стамбула, Варшави і Москви. 

Всім стало ясно, що Січ висунула нового неординарного полководця, 

який не поступиться інтересами свого народу. 

Розлючений падінням Азова султан, допускаючи, що Сулима на 

зворотному шляху ще добре пошарпає Крим, послав в Очаків могутню 

ескадру із 20 важких галер. Але це козацького флотоводця не спинило. 

Нічною атакою Сулима прорвав виставлену турками оборону, 

потопивши п’ять галер а з десяток вивів з ладу. Причому в ході цього 

бою козаки втратили лише три чайки з трофеями. 

 



Неприступна фортеця Кодак 
Султан знову почав погрожувати Польщі великою війною і вимагав 

покарати учасників походу. Польща, налякана погрозами османів, а 

більше всього зростанням сили козацтва, вирішила відрізати 

запорожцям шляхи в Україну. Постановою варшавського сейму 1635 р. 

вирішувалося: «...на березі Дніпра... має бути збудований замок, що 

військовою силою, кінними і пішими людьми, військовою амуніцією 

буде достатньо забезпечений. А для що-

найшвидшого його спорудження... наша 

скарбниця має видати почергово 100 тис. 

польських злотих». Для цього, за планом 

французького інженера Гійо де Боплана, 

інтенсивно почали будувати фортецю Кодак 

на Дніпрі. Кодак розглядався шляхтою як 

південний неприступний форпост Речі 

Посполитої. 

Гетьман Сулима з козаками розглядав Кодак інакше – як зловісне 

гніздо польського режиму, що перетнуло зв’язок Січі з Черкащиною і 

Київщиною. 

У липні 1635 року 

будівництво Кодака 

було завершене. Десь у 

цей час з чергового 

морського походу 

повернувся і гетьман 

Сулима. Беручи до 

уваги, що поляки 

завершували 

переговори зі шведами 

і у скорому часі 

польське військо на чолі з лютим козацьким ворогом коронним 

гетьманом С. Конецпольським мало повернутися в Україну, Сулима 

вирішив знищити польську твердиню. 

На початку серпня близько тисячі запорожців під його керівництвом 

вирушили на здобуття фортеці. Частина козаків йшла до Кодака 

степом, інша – просувалася по Дніпру на «чайках». Зупинившись за 

кілька кілометрів від фортеці, Сулима наказав здійснити розвідку 



підступів до укріплення та доповісти старшині про можливі шляхи 

здійснення штурму. На військовій нараді, де окрім гетьмана також 

були присутні козацькі полковники П.Бут, І.Сорока та К.Бурляй, 

узгодили рішення про нічну атаку Кодаку. Вона відбулася у ніч з 11 на 

12 серпня. Запорожці несподівано напали на вартових і відкрили во-

рота замку. Одна частина козаків увірвалася до середини через 

основний вхід, інші — по приставних драбинах, подолавши частокіл, з 

усіх боків проникли до фортеці. Раптова поява українських козаків не 

дала змоги гарнізону організувати оборону, і через кілька годин вся 

залога була знищена. За наказом І. Сулими всі укріплення були 

негайно знищені – дерев'яні споруди спалили, вали зруйнували, а рови 

засипали. «Якийсь Сулима, отаман частини повсталих козаків, 

повертаючись з моря і побачивши, що замок заважає йому повернутися 

додому, зненацька захопив його і вибив дощенту весь гарнізон... 

Захопивши і пограбувавши форт, згаданий Сулима повернувся з 

козаками на Запорожжя», – так описував ці події в своєму «Описі 

України», який був надрукований 1651 р. у Франції, інженер Г.-Л. де 

Боплан. Багато інформації про взяття 

І.Сулимою польського замку вмістила у 

1635 р. тогочасна паризька газета «La 

gazette». 

...Обізвався серед Січі  

Курінний Сулима: 

 «Гей,  давайте, хлопці, зварим 

 Вражим ляхам пива!» 

 ...Військо вибили дощенту,  

Кодак зруйнували... 

 Так прославляла перемогу козаків на чолі 

з гетьманом Сулимою народна пісня. 

Руйнуванням Кодака Сулима не 

зупинився.  

Памятний знак на місці 

 фортеці Кодак          

 

 



Зрада і страта гетьмана 
Знищення польської фортеці населенням Черкащини було розцінене 

як початок повстання 

проти польського гніту. 

Об’єднавши запорожців з 

повстанськими загонами, 

Сулима повів усіх на 

Чигирин, а після на – 

Черкаси, слідом здобув 

сильно укріплений 

поляками Корсунь. 

Козацьке військо зростало 

щодня, а події набирали 

вигляду всенародного 

повстання.  

Уряд Речі Посполитої 

не пробачив бунтівному 

гетьману руйнування 

Кодацької фортеці. 

Наляканий подіями в 

Україні, польський король 

Владислав нашвидкуруч 

замирився зі шведами і кинувся з’ясовувати ситуацію на своїх 

південних кордонах. У ролі „інспектора” в Україну з військом вступив 

коронний гетьман Конецпольський, з яким йшли і полковники 

реєстрових козаків Ілляш Караїмович та Іван Барабаш. Останніх Іван 

Сулима знав особисто і не чекав зради від колишніх побратимів.  

Підкуплені поляками Барабаш і Караїмович запросили до свого табору 

гетьмана, де заарештували і передали його С. Конецпольському. 

Коронний гетьман, обіцяючи зберегти Сулимі життя, відіслав його в 

кайданах до Варшави. Зважаючи на папську золоту медаль, король 

деякий час вагався стратити Сулиму. Та його смерті вимагав турецький 

посол, і король таки віддав безстрашного флотоводця України в руки 

ката, що потім виставлялося польським урядом виявом їх щирої 

дружби до Стамбула. 

12 грудня 1635 року гетьман Іван Сулима після лютих мук був 

четвертований. Частини його тіла для остраху іншим були розвішені на 



міських мурах польської столиці. Очевидець тих подій литовський 

магнат А. Радзивілл свідчив: «Багато людей шкодували за Сулимою, 

адже він, погромив неодноразово ворога християн – турка. І навіть 

ніколи не діставши поранення в боях з ним, мусив помирати тепер 

ганебною смертю». Однак загибель українського завойовника фортець 

І. Сулими не зупинила козаків. У 1639 р., перебуваючи у відбудованій 

Кодацькій фортеці, майбутній гетьман Б. Хмельницький нагадав С. 

Конецпольському про перемогу Сулими словами: «Що рукою 

будується, те рукою і руйнується». Ці слова виявилися пророчими – у 

1648 р. козацькі полки остаточно оволоділи Кодаком і тим самим 

склали шану Іванові Сулимі. 

Героїчна смерть Івана Сулими стала завершальним актом його 

сповненого героїчних подвигів легендарного життя. Страту свого 

любимого вождя козаки не простять полякам уже ніколи. 

Іван Сулима став вічною легендою 

українського народу.  

 

 

Старовинне козацьке кладовище біля Кодака 

 

 

 



Сулима Іван Михайлович - спадкоємець давніх 

шляхетських родів, коріння якого сягає ще часів 

Київської Руси. Етимологія походження прізвища 

Сулима така - староукраїнське слово "сулима" 

означає сірчана кислота (H2SO4). Таким чином 

прізвище цього славетного козака відповідало 

його внутрішній сутності, бо ж "роз’їдав" ворогів 

дідівської землі та православної віри, як "сірчана 

кислота"... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сулима Іван Михайлович (р. н. невідомий – 1635) – 

гетьман нереєстрових запорозьких козаків (1628—1629, 1630—

1635, з перервами). 

Народився у родині дрібного 

шляхтича на Чернігівщині. 

Тривалий час – управитель 

маєтків Жолкевських і 

Даниловичів поблизу 

Борисполя. 

1605 – починає козакувати, 

бере участь у морських 

походах; потрапляє у полон до 

турків (15 років плавав прикутий ланцюгом до гребок). 

1620 – тікає з полону, захоплює з товаришами-невільниками 

турецьку бойову галеру та пришвартовується в Римі. Папа 

Римський Павло V нагороджує І. Сулиму золотою медаллю. 

1628 – уперше згадується як кошовий отаман. 

1633 – початок будівництва поляками фортеці-замку біля 

Кодацького порога. 

1633-1634 – запорожці під проводом Сулими здійснюють похід 

на турецьке місто Азов. 

 

 



Про Івана Сулиму 
М. Грушевський  

«... Він був козацьким ватажком кілька років, безліч разів ходив на 

турків і ніколи навіть рани на війні не дістав. Мав золоту медаль від 

Папи Павла.., а дістав її за те, що, здобувши турецьку галеру і на ній 

взявши в неволю багато турків.., привіз до Риму і подарував Папі. Сам 

король силкувався якось виратувати його від смерті, але не міг. 

Намовляли Сулиму перейти на католицтво, подаючи надію, що се його 

уратує, і він послухався, але се нічого не помогло: стято його, потім тіло 

розрубано і повішано на чотирьох міських вулицях». 

О. Субтельний 

«У 1635 р. Річ Посполита вдалася до нових методів приборкання 

непокірних козаків. На Дніпрі, на північ від Січі, поляки збудували 

грізну фортецю Кодак, що мала стояти на перешкоді запорожцям. Але 

за кілька місяців до закінчення її спорудження загін козаків на чолі з 

Іваном Сулимою зруйнував фортецю й знищив усю її залогу. Проте 

жменька реєстрових козаків, прагнучи вислужитися перед поляками, 

видала Сулиму королівським властям...» 

Із підручника «Історія України» (автор Г. Швидько) 
«Спорудженням фортеці Кодак керував французький інженер 

Гійом Левассер де Боплан, який перебував на польській службі. 
У липні 1635 р. фортецю було збудовано. У ній розмістився гарнізон 

із 200 найманців-драгунів на чолі з французьким капітаном Ж. 
Маріоном. 

Ясна річ, запорожці вбачали в будівництві фортеці небезпеку для 
себе. Здавалося, фортеця була незборимою: «навколо неї глибокі 
рови, за ними височенні земляні вали, а на них – дубова засіка з 
вікнами й бійницями для гармат та рушниць. Брама в Кодаку була 
міцна, кована залізом, обабіч неї стояли дві вежі...» 

 



Із оповідання А. Кащенка «Над Кодацьким порогом» 
«Сулима, лишивши козаків у діброві, сам з курінними отаманами пішов 

оглядати Кодак. З Гострої могили він дуже добре розглядав башти й вали 
Кодака й зрозумів, що зі степу не можливо наблизитись непомітно, а треба 
підходити з одного боку глибоким байраком, а з другого — попід скелями 
Дніпра. 

...У Кодаку стояв тоді полк жовнірів під командуванням француза 
полковника Маріона. 

Ніч. Всі спали. Тільки вартові перегукувалися. 
З поля Сулима тільки три сотні козаків поставив, щоб переймати втікачів. По 

гаслу (пугували сичі) у рівчаки полетіли в'язки хмизу, і кожен курінь почав 
накидати собі через рівчак греблю, щоб нею перейти до валу. Вартові не могли 
зрозуміти, що робиться за окопом. Коли вибухнув перший постріл, козаки вже 
накидали собі греблі й посунули на шанці. Тепер козаки вже не таїлися, навколо 
Кодака збилася буча...» 

З народної пісні 
Не схотіли пани-ляхи  
Пропустити й трохи,  
Щоб їздили в Січ бурлаки  
Та й через пороги.  
Спорудили над Кодаком 
Город-кріпосницю 
Ще й прислали в Кодак військо, 
Чужу-чужаницю... 
Обізвався серед Січі 
Курінний Сулима: 
«Гей, давайте, хлопці, зварим 
Вражим ляхам пива!» 
Обізвавсь Павлюк-хорунжий: 
«Допомоги дати! 
Щоб ту людську перепону 
 Нащент зруйнувати!»  
Добре Павлюк та Сулима  
Ляхів частували —  
Військо вибили дощенту,  
Кодак зруйнували... 

 



Із книги «Велика історія України» 

«Сулима був старий, випробуваний у війнах козацький ватажок. Він 
уже кількакратно гетьманував запорожцями, ходив походами на турків 
і мав славу «характерника» — його не зачіпали ворожі кулі... Але 
знищення Кодака було останнім з його лицарських подвигів. Пропав 
він саме на кінець польсько-шведської кампанії... Погрожуючи козакам 
шаблею, він (коронний гетьман Конецпольський. – Авт.) не пожалів 
гроша, щоби здеморалізувати старшину реєстровиків». 

Із книги «Гетьмани України» 

«.. .Відчинивши двері до України, Сулима не зупинився. Викли-
кавши з Січі решту війська, він рушив на Чигирин, потім на Черкаси і 
здобув добре укріплений поляками Корсунь... 

Переляканий польський король негайно повернув зі шведської 
війни Конецпольського з жовнірами та реєстровими козаками, щоб 
угамувати козаків. 

Сулима розумів, що битва неминуча, тому став табором неподалік 
Корсуня. 

Конецпольський боявся, що народне повстання охопить усю 
Україну, тому підкупив кількох старшин реєстрових козаків (Ілляша 
Караїмовича, Барабаша та ін.), понадавав їм усіляких обіцянок, аби ті 
зрадою захопили Сулиму. Він запевнив реєстровців, що з голови 
запорозького гетьмана не впаде жодна волосина. 

Вдавши із себе спільників запорожців, реєстрові старшини 
прийшли у козацький табір. Сулима їх зустрів як приятелів, почастував 
вечерею і залишив у своєму курені. 

Уночі зрадники захопили Івана Сулиму, його побратима і кількох 
запорозьких старшин й потайки відвезли до Конецпольського. Тільки 
наступного дня запорожці довідалися про зраду реєстровців. Та вдіяти 
вже нічого не могли, тому повстання припинилося і запорожці 
повернулися на Січ...» 

 

 



Д. Яворницький 

«...У серпні 1635 року, повертаючись із морського походу, Сулима 
з козаками побачили нову фортецю й немало здивувалися, але потім 
несподівано кинулися на неї, винищили польський гарнізон, зарізали 
полковника Маріона, а фортецю розкопали. Піднявшись вище Кодака, 
Сулима почав скликати до себе всіх невдоволених польським урядом і 
готуватися до боротьби з поляками, але небавом його підступно 
схопили й відіслали до Варшави. У Варшаві на той час перебували 
турецькі й татарські посли, котрі заявили, що в цьому 1635 році козаки 
вже п'ять разів ходили на море, тому вимагали негайно стратити 
Сулиму і чотирьох його соратників. І Сулиму стратили, за одними свід-
ченнями, відрубали йому голову, за іншими — четвертували й 
виставили частини тіла у чотирьох кінцях міста». 

«Українське козацтво: Мала енциклопедія» 

«...Старшина, прагнучи уникнути розправи, відкупилася видачею 
Сулими та інших головних учасників нападу на Кодак. Дехто із старшин 
був, крім того, підкуплений. Частина реєстровців, яка бажала довести 
свою лояльність урядові, захопила зненацька сулимівців, зруйнувала 
запорізький кіш і понищила човни. Сулиму з п'ятьма його товаришами 
відправили до Варшави, де їх страчено». 

Із навчального посібника «Історія України» (автор П. Сас) 

«Зруйнування козацької фортеці показало, що запорожці рішуче 
боролися проти спроб польської влади поставити українське козацтво 
під свій повний контроль. Ворожа до запорожців політика уряду Речі 
Посполитої загострювала польсько-козацькі стосунки». 


