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МИХАЙЛО ХАНЕНКО – УМАНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК, 

ГЕТЬМАН ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 

З кінця ХХ ст. в українській історіографії окреслилася тенденція 

зростання уваги до вивчення представників еліти козацької України [1-3].  

Михайло Ханенко – складна і дуже неоднозначна постать в 

українській історії. Останній пропольський правобережний гетьман. М. 
Ханенко мав непогані людські якості, бажав щастя своїй рідній землі. 

Військові здібності Ханенка допомогли йому протягом шести років утри-

мувати булаву.  

Влітку 1660 р. Михайло Ханенко очолює Уманський полк під час 

Чуднівської кампанії. А наприкінці 1662 р. Ханенко розглядається урядом 

Речі Посполитої як один з можливих претендентів на гетьманську булаву. 

За правління П.Тетері полковник Ханенко знову був наказним гетьманом  

Одразу по обранні гетьманом Ханенка, між його прихильниками та 

полками Дорошенка зав’язалися військові дії. Спочатку Ханенко намагався 

об’єднатися з силами лівобережного гетьмана Многогрішного, але той 

відмовив королівському ставленику в допомозі. Тоді Ханенко разом з 

колишніми гетьманами Ю. Хмельницьким та П. Суховієнком вирушив у 

похід проти свого політичного противника, та 29 жовтня 1669 р. був ущент 

розбитий об’єднаними силами дорошенківців. Разом із декількома сотнями 

Ханенко ледве встиг відступити на Січ, де його згодом було обрано 

кошовим отаманом. Опираючись на запорожців, Ханенко не забував про 

налагодження добрих стосунків з Кримським ханатом [1, с. 70]. 

З огляду на непоступливість в українсько-польських відносинах та 

полівасалітетну зовнішню політику П.Дорошенка варшавські урядові кола 

у 1669 р. ініціюють появу в Україні гетьманського уряду М. Ханенка []. 

Добиваючись ще більшого визнання в польського короля, Ханенко 

намагався утримати кримських ханів від виступу проти Речі Посполитої. 

Однак панівні кола Польщі не виявили одностайності в підтримці Ханенка. 

Коронний гетьман Собеський та підканцлер Ольшевський висловлювалися 

проти визнання його єдиним гетьманом Правобережної України. Козацька 

рада в Корсуні, яка відбулася 2 лютого 1671 р., висловила протест проти 

дій М. Ханенка та запорожців у зв’язку з Острозькою комісією.  

У травні 1671 р. коронний гетьман Собеський оголосив про 

скликання посполитого рушення на Правобережну Україну. На початку 

липня 14-тисячне польське військо вступило на Поділля. Війська Ханенка, 

що становили 16 тис. козаків і 5 тис. калмиків взяли дієву участь у поході 

польської армії. До Ханенка приєднався полковник І. Сірко [2., 111]. 
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Козаки правобережного гетьмана (6 полків) вступили у Ямпіль, а 

потім у Брацлав. 8 жовтня 1671 р. український гетьман зустрівся з 

Собеським у Брацлаві, де відбулася українсько-польська нарада з 

військових питань. На ній було прийнято рішення просуватися до м. 

Кальника, козаки якого підтримували Дорошенка. Та гетьман Ханенко не 

був слухняним виконавцем в руках польських урядовців. Старшина 

Ханенка казала: «… залоги  (у міста) не приймемо».  Все ж полякам, що 

вдалися до хитрощів, пощастило оволодіти Брацлавом – важливим 

стратегічним центом Правобережної України. Згодом Ханенко із 

Собеським оточили полковий Кальник. Коронний гетьман не мав бажання 

штурмувати місто, але Ханенко наполягав на цьому. 

Наприкінці жовтня до українсько-польського табору прибули 

королівські посли, які привезли М. Ханенку від польського монарха 

гетьманську булаву й тисячу червоних золотих. Цей факт означав офіційне 

затвердження Польською короною М. Ханенка на гетьманській посаді від 

«імені його королівської милості» [3, с. 501]. 

Через деякий час багато полкових міст, які перебували під впливом 

М. Ханенка, почали схилятися під владу гетьмана Дорошенка. Ханенкові 

козаки звинувачували свого гетьмана в тому, що він допустив 

розташування польського гарнізону в Брацлаві.  

У березні 1672 р. в Корсуні вибухнув бунт проти Дорошенка, у 

зв’язку з чим козаки прохали заступництва в Ханенка.  

Влітку 1672 р. в Україну з великим військом прийшов турецькій 

султан Мегмед ІV. Для з’єднання з ним під Кам’янець вирушив 

Дорошенко з полками в 27 тисяч воїнів. Ханенко з 18-тисячним військом 

виступив з Ладижина, щоб завадати цьому об’єднанню. Під с. 

Четвертинівкою, що на правому березі Бугу, відбулася битва, яка 

завершилася поразкою козаків Ханенка. Сам гетьман з прихильниками втік 

до Білої Церкви, звідки посилав листи до московських воєвод з проханням 

надати йому військову допомогу. 27 липня 1672 р. капітулювали оборонці 

Кам’янця, після чого майже всі полкові міста Правобережжя присягнули 

на вірність Дорошенку. Ханенко із родиною знайшов притулок у Короні 

Польській. На деякий час його військово-політична діяльність не теренах 

Правобережної України припинилася.  

Отже, трагедія життя Михайла Ханенка демонструє даремну смерть 

сотень синів свого народу через невміння досягти спільних рішень. 
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