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ГРАМОТА ГЕТЬМАНА УСІЄЇ УКРАЇНИ
ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ВІД 3 СЕРПНЯ 1918 р.
Публікується Грамота Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського –
т. зв. “заповіт-розпорядження” на випадок смерті, тяжкої хвороби та перебування поза межами держави першої особи Гетьманату. Подано короткий опис
подій та характеристику унікальності історичного документа.
Ключові слова: Українська Держава; Гетьман; Грамота; унікальний документ; ЦДАВО України.

Для кожного з державних утворень України, що існували в революційну добу
1917–1921 рр., першочерговим
завданням було прийняття конституційних та нормативноправових актів, які б юридично
закріпили суспільний і державний устрій, порядок утворення
та принципи діяльності державних органів, виборчу систему, основні права, свободи і
обов’язки громадян тощо.
Про перехід влади до Павла Скоропадського та проголошення Української Держави
П. Скоропадський в робочому кабінеті.
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 2,
громадськість дізналася з Граспр. 4, арк. 57.
моти до всього українського
народу та законів про тимчасовий державний устрій України від 29
квітня 1918 р., які декларували повну державну незалежність і подальше визначення державного устрою представницьким органом – Українським сеймом1.
* Редько Ольга Михайлівна – начальник відділу довідкового апарату
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.
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У державотворчому процесі Гетьманату особливе місце посідає
Тимчасовий закон про Верховне Управління Державою на випадок
смерті, тяжкої хвороби та перебування поза межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана Усієї України. Цим законом від 31 липня
1918 р. Павло Скоропадський передбачив певну процедуру переходу
влади до спеціальної колегії з трьох осіб, призначених Сенатом, урядом
і самим Гетьманом. Закон та похідний від нього акт – Грамота Гетьмана від 3 серпня 1918 р. – давно і добре відомі дослідникам останнього
українського гетьманату, мають свою історіографію2; грамота публікувалася в наукових виданнях, розміщена на багатьох сайтах в мережі
Internet3. Однак архівознавчий та джерелознавчий аспекти теми досі залишаються поза увагою науковців.
Оригінал закону з власноручними виправленнями Гетьмана зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади та
управління України (далі – ЦДАВО України) серед документів фонду
Ради Міністрів Української Держави. Відповідно до статей 2–4 закону
Гетьман своєю рукою складає грамоту у трьох примірниках, в якій визначає дві особи з членів Колегії Верховних правителів для управління
державою у випадках, зазначених у назві та статті 1 закону. Три примірники грамоти Гетьман “особисто вкладає в окремі конверти за власною і перстеневою Його Ясновельможності печатками, при чому перші
два примірника для схову урочисто доручаються Державному Сенату
і Голові Ради Міністрів, а третій примірник передається в Київський
Катедральний Собор св. Софії”4.
Після незначних виправлень Гетьмана 4 серпня 1918 р. закон був
опублікований у газеті “Державний Вістник” як Закон про Верховне
управління державою від 31 липня 1918 р.5 Часто закони Української
Держави мали у назві визначення “тимчасовий” та набували чинності
заднім числом6. Поява Грамоти Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. безпосередньо пов’язана з прийняттям
зазначеного Закону і мала за мету визначити процедуру введення його
у дію.
У фонді Міністерства закордонних справ Української Держави зберігається один оригінал грамоти7. Варто зазначити, що саме цей документ є першим за порядком примірником грамоти, про що свідчить
конверт із власноручним написом Гетьмана: “Для Державного Сенату.
Цей конверт з моєю грамотою, в якій заздалегідь визначаю Державного Правителя на випадок моєї смерти, або тяжкої хвороби та його
заступника, Я, Гетьман Усієї України власною рукою запечатав моїми
печатками і вчинив цей напис. 3-го серпня 1918 р. Гетьман Усієї України Павло Скоропадський”8. Конверт на звороті має п’ять сургучевих
печаток, з яких чотири – з відбитком герба та напису “Українська Держава Гетьман Усієї України Павло Скоропадський”, одна (в центрі) –
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Грамота Гетьмана Всієї України П. Скоропадського від 3 серпня 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 10, арк. 3.
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відбиток персня Гетьмана9. 4 серпня 1918 р. цей конверт із грамотою
отримав Президент Державного сенату Микола Василенко10. Про передавання трьох конвертів був складений акт, засвідчена копія якого також зберігається у ЦДАВО України11. З акта відомо, що у приміщенні
Гетьманського палацу П. Скоропадський зібрав сенаторів і міністрів,
запросив Митрополита Київського та Галицького Антонія для оголошення Тимчасового закону про Верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби або перебування поза межами держави
Ясновельможного Пана Гетьмана та урочистого передавання трьох
окремих конвертів із грамотою. Один конверт отримав Президент Державного сенату Микола Василенко, другий – Голова Ради Міністрів
Федір Лизогуб, а третій – Настоятель Київського кафедрального собору
св. Софії через Владику Антонія12.
Закон про Верховне управління державою та Грамота Гетьмана
Усієї України П. Скоропадського були реалізовані у практиці державного життя лише один раз. Перед офіційним візитом “для побачення з
Його Величністю Імператором Германським”13 4–16 вересня 1918 р.14
глава держави залишив свій Відручний лист до Голови Ради Міністрів
про формування на час його візиту до Німеччини Колегії верховних
правителів. До її складу Гетьман призначив Федора Лизогуба, Державний сенат – сенатора Дмитра Носенка, Рада Міністрів – військового
міністра Олександра Рогозу. Згідно з цим листом від 3 вересня 1918 р.
конверти з грамотою-заповітом “зостаються непорушними”15. У Грамоті П. Скоропадський заповідав на випадок своєї смерті чи важкої
хвороби призначити Верховним правителем України Петра Дорошенка – нащадка давнього козацько-гетьманського роду, людину, близьку до родини Скоропадських. Його наступником мав стати державний
секретар, відомий правник, сенатор Сергій Завадський, один з авторів
згаданого Закону. Очевидно, конверти із заповітом останнього українського Гетьмана так і залишилися непорушними аж до його зречення.
Як свідчать документи справи фонду № 3766, Грамота П. Скоропадського та конверт від неї разом з іншими документами (журнали
засідань Ради Міністрів Української Держави, ноти, листування послів
тощо) були передані до Центрального державного архіву Жовтневої
революції і соціалістичного будівництва УРСР (нині – ЦДАВО України) Інститутом історії партії ЦК КП України 11 грудня 1961 р.16 Ще
раніше, у червні 1946 р., працівниками партархіву Української філії
Інституту Маркса – Енгельса – Леніна (ІМЕЛ) при ЦК ВКП(б) із розсипу були сформовані справи у кількості 11 одиниць, яким присвоєно
номер фонду (№ 46) та назва – “Українська Держава (гетьманат)”17. Під
час перевіряння наявності та стану документів цього фонду у листопаді
1955 р. було виявлено, що справи підшиті у нестандартні обкладинки,
окремі з яких прийшли в непридатність18. У ЦДАВО України ці справи
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Тимчасовий закон про Верховне управління державою на випадок смерті,
тяжкої хвороби і перебування поза межами держави
Ясновельможного пана Гетьмана Всієї України.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 284, арк. 1.
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Тимчасовий закон про Верховне управління державою на випадок смерті,
тяжкої хвороби і перебування поза межами держави
Ясновельможного пана Гетьмана Всієї України.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 284, арк. 1 зв.

УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

Тимчасовий закон про Верховне управління державою на випадок смерті,
тяжкої хвороби і перебування поза межами держави
Ясновельможного пана Гетьмана Всієї України.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 284, арк. 2.
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приєднані до фонду № 3766 “Міністерство закордонних справ Української Держави” за описом № 3.
Відповідно до “Методики віднесення документів Національного
архівного фонду до унікальних”, затвердженої наказом Держкомархіву від 25 листопада 2008 р. № 237, Грамоту Гетьмана Усієї України
Павла Скоропадського визначено як унікальний документ19 одразу за
кількома критеріями: походження (як офіційний документ, створений
у результаті діяльності Гетьманату) та змісту (фіксує визначний факт
у політичному житті України), у сукупності з якими велике значення
має власноручний напис всесвітньо відомої особи. Грамоту виконано
на великоформатному цупкому папері рукописним способом. Внизу –
підпис Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського, скріплений його
власною печаткою.
На наш погляд, науковий коментар до публікованих Грамоти – заповіту Гетьмана П. Скоропадського від 3 серпня 1918 р. та оригінального Тимчасового закону про Верховне Управління Державою сприятиме більш докладному висвітленню складних державотворчих процесів
доби Української революції 1917–1921 рр.
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