


0ɸʝʢʩʽʡ ʌuʽʧʧʦ8 

Таємниця герба 

ʇʽʜʢʘʨʧʘʪʩʴʢʦʾ ʈʫʩʽ 

' ɺʩʝʫʢʨʘʾʥʩʴʢʝ ʜʝʨʞʘʚʥʝ 
ʚʠʜʘʚʥʠʮʪʚʦ "ʂʘʨʧʘʪʠ" 
ʋʞʛʦʨʦʜ 2006 



ББК 63.2 (4УКР) 
Ф53 

УДК 929.6 (477.87) 

ʅʘ ʦʩʥʦʚʽ ʘʨʭʽʚʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʜʦʩʣʽʜʞʫʻʪʴʩʷ ̔ʩʪʦʨʽʷ 
створення територ1альної символіки Закарпаття 

(до 1938 р. - Підкарпатської Русі). 

"Таємниця герба Підкарпатської Русі" - 4161 книга 
Всеукраїнського державного ордена Дружби народів 

видавництва '~Карпати" від часу його заснування (1945). 

ISBN 966-671-115-Х © Олексій Філіппов, 2006 
©Видавництво "Карпати", 2006 



Історія гера;r,ьgик.и Зак.артшття. g11-я. бі.л.ьиюсті 

ук.раїнськ.и7( наук.оВц,іВ є спраВжньою 11 terra 
іпсоgпіtа 11

• rвона gок.орінно Віgрізня.ється. Big 
метоgик.и стВорення. по11-к.о8и7( і сотенни7( печаток. 

Запорізької Січі, Big міськ.и7( гербіВ Я.іВобережної 
Ук.раїни, розроб11-ени7( !Тера;r,ьgичною к.анц,е.JІ..я.рією і 

!Теродьgмейстерськ.ою конторою Російськ.ої імперії. 

'D11-я. того, щоб краще зрозуміти особ11-и8ості 

закарпатської територіа;r,ьної гера;r,ьgик.и, треба 

8и8чати сереgньоВічну єВропейськ.у історію і знати 

гера;r,ьgичні траgиц,ії Угорщини і І}[оJLьщі, fl.fei\f.ї і 

Jlі.меччини, Я8стрії і Трансі.л.ь8анії. 

'Dане gоСJІ.іgження є першим з чиСJІ.а ти:t що 

пояснюють териrnорід?t-ьні герби Зак.артштт.я.. rвоно 

зgійснено на осноВі gок.умен11Иl.JІ.ьни7( матеріа;r,і8 

'Dержа8ноzо ц,ентра;r,ьноzо api\f.8y В '][разі (SU91. -
fl.f el(iя.} та 'Dержа8ного api\f.By Закарпатської 
обJLасті {'DЯЗО - Ук.раїна}. 

О.л-ек.сій фi.JLinnoB 





Ч'аємниця герба 
!!Г~gкарпатськоі Русі 

Перша світова війна закінчилась у листопаді 19 І 8 року розпадом 
Австро-Угорської імперії. На теренах дуалістичної монархії Габсбургів 

угворились декілька нових держав: Австрія, Угорщина, Королівство 

сербів, хорватів і словенів, Польська Річ Посполита, Західно-Українська 

Народна Республіка, Румунія, Чехословаччина. 

На території Карпатської Русі, яка ще раніше називалася Угорською 

Руссю, але поки що залишалась у складі Угорського королівства під 

назвою Руська Країна, виникли народні ради. Після політичної кризи в 

Угорщині у березні-квітні 19 І 9 року Пряшівська, Ужгородська і Хустська 

ради об'єднались на початку травня в Ужгороді у Центральну Руську 

Народну Раду, яка ухвалила меморандум про приєднання краю від річки 

Уж і до річки Тиса на правах автономії до Чехословаччини. І І 2-членна 

делегація від ЦРНР висловила це побажання у Празі президеюу країни 

Томашу Гарригу Масарику. Паризька мирна конференція, яка розглядала 

питання міждержавних кордонів у післявоєнній Європі, погодилась з 

даною пропозицією. Після цих подій виникла необхідн ість створення 

символіки новоприєднаної території. 

Підкарпатська Русь - територія південно-карпатських русинів, яка 

згідно з Сен-Жерменським мирним договором від І О вересня І 9 19 року 
ввійшла до складу новоутвореної Чехословацької республіки як 

адміністративно-територіальна одиниця.[ І]. 

Коли розглядалося питання про державну символіку 

Чехословаччини в Народних Зборах республіки (Прага, вівторок 30 
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березня 1920 року, засідання № 136), висrупив доповідач заступника 
голови Констиrуційного комітеrу, депутат д-р Гнідек: 

" ... Середній герб Чехословацької республіки пропонується 
створити таким чином, щоби у ньому були представлені основні герби 

всіх земель, які складають нашу державу. Таких земель є п'ять: Чехія, 

Моравія, Силезія, Словаччина і Підкарпатська Русь. Як окремі герби 

цих земель були використані їхні історичні герби, якщо такі були, а якщо 

їх не було, то необхідно їх було створити. 

Заново треба було створити герб Підкарпатської Русі. Цей герб на 

лівому боці щита. Підкарпатська Русь герба свого ніколи не мала, також 

переговори з м1сцевими представниками не приводили до остаточних 

результатів. Цей герб треба було створювати самостійно, при можливості 

врахувати побажання місцевих діячів. Після серйозної роботи щодо 

цього герба пропонується: щит розтятий навпіл, в правій його половині 

(геральдична - авт.) в синьому полі три золотих балки (пояси), в лівій 

половині в білому полі червоний ведмідь у скоку і вправо дивиться. 

Кольори обрані згідно місцевих побажань, оскільки в Підкарпатській 

Русі частина населення дотримується українських кольорів: синього і 

жовтого, інша частина вирішила про прапори червоно-білі. Ведмідь був 

обраний тому, що знаходиться в місцевих гербах і можна вважати його 

з інших причин за вдалий геральдичний символ".[2]. 

Після перерви у засіданні депугати Народних Зборів 30 березня 1920 
року о 18.45 прийняли спочатку у першому, а потім й у другому читанні 
законопроект про державний прапор, державні герби і державну печатку. 

На цьому завершилася півторарічна робота над створенням символіки 

Чехословаччини. 

А починалась вона відразу після розпаду Австро-Угорщини і 

утворення Чехословацької республіки у 1918 році спочатку Народним 
комітетом, який передав потім це питання уряду, той, в свою чергу, 

Міністерству внутрішніх справ, а воно вже створило спеціальну 

геральдичну комісію, до складу якої входили фахівці з історії, геральдики 

і мистецтва . Важливим і досить складним моментом у діяльності цієї 

комісії було визначення концепції створення державних символів. Лише 

за вимогою Мjністерства закордонних справ комісія, врешті-решт, 

зупинилась на принципі гербів так званих "історичних земель".[3]. 
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Але Підкарпатська Русь "історичною землею" не була, тому герба 

свого не мала. Згідно думки професора Празького університету Густава 

Фрідріха та нотаріуса Ярослава Курси, комісія пропонувала спочатку 

взяти за герб землі один із гербів найбільших міст Підкарпатської Русі, 

наприклад, Мункачева, але в Празі не мали можливості визначити точне 

зображення герба Мункачева, тому й виникла необхідність звернутись 

до адміністратора Підкарпатської Русі.[4] . 

З січня 1920 року міністерство внутрішніх справ надіслало 
адміністратору Підкарпатської Русі в Ужгород урядове нагадування : "З 

метою попереднього ознайомлення міністерство внутрішніх справ 

просить, щоб якнайскоріше було повідомлено: 1. Чи з'явились в 
Підкарпатській Русі певні бажання і пропозиції в цьому напрямку; 2. 
Щоб були надані кольорові ескізи (або фотографії з описом головних 

кольорів) гербів окремих найбільших міст Підкарпатської Русі". [5]. 

Два місяці Ужгород мовчав. У цей час там розгорався конфлікт з 

мовного питання. Русинські представники Директорії агітували населення 

за синьо-жовті барви і місцевий діалект в якості офіційної мови. Русини

москвофіли пропонували натомість запровадити для діловодства 

літературну російську і відповідно біло-синьо-червоний триколор.[6]. 

Тільки вимога депутата Заградника, головного доповідача про 

проект закону про державний прапор і державний герб, змусила 

міністерство внутрішніх справ вдруге письмово звернутись 9 березня 
1920 року до представників приєднаного русинського краю щодо 
прискорення відповіді про проект герба Підкарпатської Русі.[7]. 

Але на той час у Праз і шляхом телефонної розмови з Ужгородом 8 
березня 1920 року вдалося отримати інформацію, що в "Підкарпатській 

Рус і існують, що торкається народних кольорів, дві течії, одна партія 

бажає введення українських кольорів, тобто синього і жовтого, тоді як 

інша партія обирає кольори червоний і білий або червоний і синій".[8]. 

Професор Густав Фрідріх запропонував для герба "обрати ведмедя, 

який знаходиться в гербі міста Ужгород (помилка празького професора, в 

ужгородському гербі ніколи не було ведмедя - авт.); щодо кольорів 

пропонується компромісне рішення, щоб у гербі були представлені чотири 

кольори. Опис цього герба був би таким: "щит розтятий навпіл, в його 
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правій половині в синьому полі три золотих балки (пояси), у лівій половині 

у срібному полі червоний ведм ідь в скоку і вправо дивиться". [9]. 

1 О березня 1920 року в Празі у справі створення герба Підкарпатської 
Русі знаходилась депуrація, яка складалась із членів Центральної Руської 

Народної Ради (голова -Антон Бескид): д-р Андр і й Гагатко, д-р Гомічко 

та Ц. Прокоп від Автономної директорії. Як повідомляла 12 березня 
1920 року Президія Ради міністрів, "зазначені особи в цілому не 

заперечили проти запропонованого герба. До будь-якої обов'язкової 

заяви вони не вважають свої виступи обrрунтованими".[10). 

Врешті-решт, 17 березня 1920 року Цивільна управа Підкарпатської 
Русі відіслала опис проектів для герба Підкарпатської Русі , де 

зазначалося, що партія Гагатко-Цуркановича не висловила серйо,зних 

зауважень щодо запропонованого герба Підкарпатської Русі , лише 

побажала, щоби щит, розтятий навпіл , у нижній частині мав три пагорби, 

також розтятих, права половина яких золотого кольору, ЛІва - синього. 

У правій половині щита замість трьох золотих балок була б половина 

греко-католицького хреста; у лівій срібній половині на синій основі 

пагорб ів мав стояти червоний ведмідь в скоку. 

Партія директорії, тобто партія Волошина, запропонувала проект 

щита занадто складний, який дуже важко описати. Він складався з 

елементів жупанських гербів мараморошського, унгського, спішського, 

берегського, земплинського, шаришського і угочанського. Центр його 

займав щит Коріатовича, у верхній третині є позаду гори, з обох боків 

піхти, у середині олень. Під ним показана штольня з двома шахтарськими 

молотками і б іля центрального щита Коріатовича знаходились чоловік 

і жінка з снопом хліба і виноградним гроном. Під нижньою частиною 

щита Коріатовича зображена вода з рибами. 

Обидва проекти посилаю сьогодні експрес-поштою. Шеф Цивільної 

управи : д-р Брейха". [11). 
Ці документи надійшли в Прагу 22 березня 1920 року, а 6 квітня у 

завершальному документі з цього питання м і ністерства внутрішніх 

справ зазначалося, що "із запропонованих проектів не міг бути взятий 

взагалі до уваги проект партії Волошина через свою фантастичність. 

Більше підходить за суттю простіший проект партії Гагатко, але герб 
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Підкарпатської Русі не був вирішений в цілому згідно із цим проектом 

тому, що існувала небезпека, якщо б до закону був прийнятий тільки 

проект однієї партії, це викликало би велике невдоволення іншої 

політичної партії, а ще й тому, що скоріше, ніж дійшла відповідь із 

Ужгорода, конституційний комітет прийняв пропозицію уряду щодо 

герба Підкарпатської Русі і, виходячи із обставин, з якими зустрілося 

обговорення всього комплексу питань, було неможливо запропонувати 

в конституційному комітеті перегляд попереднього рішення". [12]. 

Так був створений герб Підкарпатської Русі, щит із зображенням 

якого знаходиться серед інших гербів на стінах храму св. Віта у Празі. 
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Семіотика герба 

На жаль, доля до герба Підкарпатської Русі виявилась не зовсім 

прихильною. Основна ідея політичного компромісу між українофілами 

та москвофілами, яку заклав у герб у тиші празьких кабінетів чеський 

професор Густав Фрідріх, дуже швидко забулася. У політичній боротьбі 

за владу українофіли і москвофіли стали конкуруючими і, навіть, 

ворогуючими сторонами. 

Можна назвати тільки два випадки, коли насправді відбувся 

політичний компроміс між ними. Це - 1936 рік, коли Центральна Руська 
Народна Рада, до складу якої входили представники обох політичних 

течій, прийняла і відправила до Праги проект автономії Підкарпатської 

Русі.[13). А також 1938 рік, коли в жовтні чеський центральний уряд 
вирішив вперше затвердити автономний уряд Підкарпатської Русі.[14). 

Про це так згадував Василь Гренджа-Донський: "7 жовтня 1938 року. 
Ужгород. Три повні дні радилися дві Національні Ради - українська й 

русская - щоб знайти спосіб утворити спільний фронт і перебрати владу 
у свої руки. Чехи тільки тоді іменують наш уряд, як буде якийсь "модус 

вівенді", інакше й чути не хочуть. Якщо хочемо щось здобути, хоч із 

тяжкою душею, але мусимо йти з кацапами на компроміс ... Ми за кожну 
ціну мусимо здержати дальший доплив чехів, бо вже є їх тут сорок 

тисяч ... Отже за всяку ціну мусимо здержати доплив чужого нам 
елементу, а це нас:гане лише тоді, коли в розкішній краєвій палаті будемо 

сидіти ми ... Компроміс з кацапами ... Трохи дивно звучить, коли ми 
боремося з ними на життя і смерть. Це є гниль на нашому здоровому 

організмі, це боляк, який мусимо виоперувати". [15). 

На жаль, політики краю в чеський період не змогли осягнути висоти 

спадку свого крайового герба. Тож політичні поразки Андрія Бродія у 

жовтні 1938 року та Августина Волошина у березні 1939 року були 
цілком закономірними. Закони духовного світу, які закладені в семіотиці, 

виявились набагато міцнішими, ніж дії конкретних політиків. 
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r.БібАіоzрафія 

Вперше про герб Підкарпатської Русі написав у 1924 році чеський 
професор Іржі Краль, спеціаліст по етнографії. Він подав зовсім відмінне 

тлумачення герба: нібито сім смуг, синіх і жовтих, означають сім 

головних рік краю - Тису, Тересву, Ріку, Тереблю, Боржаву, Латорицю, 

Уж, а ведмідь - типовий представник фауни Карпатських гір. [16]. 
Олександр Маркуш у 1925 році лише переклав українською текст 

закону Чехословацької республіки про символіку № 252 від 30 березня 
1920 року й утримався від будь-яких коментарів.[17]. 

Августин Штефан, директор Торговельної академії, у 1936 році 
намагався переконати, спираючись на розташування полів у розтятому 

навпіл щиті герба, що краєвими барвами Підкарпатської Русі мали би 

бути синя і жовта.[18]. 

Під час проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 
1939 року лідери УНО не мали часу для розгляду нового герба, бо на 
Хуст наступала угорська армія, та проголосили герб Підкарпатської Русі 

в якості державного, додавши до нього ще й "тризуб" св. Володимира 

Великого.[ 19]. 
У другій половині 80-х років празький історик Мілан Гліномаз та 

д-р філософських наук Йозеф Новак із Братислави, досліджуючи 
історію створення герба Чехословацької республіки в 1918-1920 роках, 
скорочено подали шлях створення герба Підкарпатської Русі , 

rрунтуючи свої дослідження на документах Державного центрального 

архіву в Празі.[20]. 

Але ці дослідження не були вчасно побачені українськими 

науковцями. Так, у 1990 році Павло Федака, етнограф із Ужгорода, дав . . . . . 
пояснення, що с1м смуг означають єдНІсть семи колишНІх компатш 

Закарпаття, а поєднання срібного і червоного кольорів відбулося під 

впливом чеської і словацької геральдики. [21 ]. 
У 1991 році польський економіст Анджей Воцял, який цікавився 

історією воєн, висунув версію, яка грунтувалась на літературі таких 
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українських емігрантів, як Микола Битинський та Роман Клімкевич, що 

ведмідь - це давній геральдичний символ герба Петра Петровича, 

наджупана земплинського і ужанського XIV століття , який потрапив у 

ХХ столітті в герб Підкарпатської Русі.[22]. 

У 1994 році львівський історик, голова Українського геральдичного 
товариства Андрій Гречило, описуючи герб Закарпаття, схилився в його 

тлумаченні до етнографічної версії Іржі Краля . [2 3 ]. А після 

ознайомлення з дослідженнями Мілана Гліномаза та Йозефа Новака він 
у 1996 році назвав їхні наукові пошуки в архівах помилкою, котра нібито 
стала набувати політично-провокаційного характеру.[24]. 

У 2001 році доктор історичних наук Іван Поп констатував, що герб 
Підкарпатської Русі став національним гербом русинів усього світу і 

офіційним знаком Всесвітнього конгресу русинів і русинських 

організацій. [2 5]. 
У 2002 році викладачі УжНУ Федір Шандор, доктор історичних 

наук, професор Дмитро Данилюк, кандидати історичних наук, доценти 

Сергій Федака та Ігор Ліхтей повідомили, що ведмідь є легендарним 

господарем та охоронцем Карпатських гір і має бурий колір, а три жовті 

смуги символізують три найбільші річки краю. [26). Тут доречно 
нагадати, що у геральдиці бурого кольору взагалі не існує. 

У 2004 році доктор історичних наук, професор УжНУ Михайло 
Тиводар висловив думку, що кольорове сполучення герба є традиційним 

для Закарпаття, а пояснення його символів подав за принципами 

загальної геральдики.[27]. 

Як бачимо, жо~ний український науковець не побажав ознайомитись 

з архівними документами про історію створення герба Підкарпатської 

Русі. Це - яскраве свідчення рівня їхніх наукових знань у геральдиці. 
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Відродження герба Підкарпатської Русі в ідбулося у 1990 році, коли 

в пол ітичному хаосі радянської перебудови Закарпатська обласна Рада 

народних депутатів затвердила на 4-й сесії 2 1-го скликання цей знак в 

якості герба Закарпатської області. Але в ідродження виявилось не 

повним. Опис герба у Положенні виконано з грубнми геральдичними 
помилками : "Герб Закарпатської області має форму геральдичного щита, 

розд іленого по вертикалі на дві рівні частини. Якщо дивитися на щит, 

л і вий його бік ділиться по горизонтал і на сім рівних смуг з чергуванням 

синього і золотистого кольорів, з яких перша смуга - синя , друга -
золотиста. В правій частині щита на срібному полі - зображення 

червоного ведмедя, що стоїть на задніх лапах і дивиться вліво" . [28]. 

Законодавство УРСР у 1990 році не передбачало місцевим та 
регіональним радам мати власну символіку. [29]. Зміни у законах, зроблені 

Верховною Радою України у 1991-1 992 роках, також не містили 
положення про символ іку м ісцевих рад. Лише у 1997 році новий закон 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволив територіальним 

громадам с іл, селищ, м іст мати власну символіку (герб, прапор, тощо). 

Але її зміст, опис та порядок використання повинні були визначатися 

спеціальним законом, якого не було створено. Крім того, інша стаття цього 

закону вказувала, що місцеві ради, як самостійні юридичні особи, мають 

печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

[ЗО]. А це повністю суперечить основним правилам сфрагістики, складової 

дисципліни геральдики, а також загальним нормам діловодства. 

Не покращили ситуацію з відродженням геральдики у 2000 році й 
президентські укази "Про Комісію державних нагород та геральдики" 

та "Про впорядкування геральдичної справи в Україні". [31 ]. Ця комісія 
отримала лише дорадч і функції, а Державного геральдичного реєстру 

України, який пропонувався фахівцями геральдики, урядовцями не було 

започатковано. 
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(авторскuй перевод на русский язь1к) 

Первая мировая война закончилась в ноябре 1918 года распадом 
Австро-Венrерской империи. На территории дуалистической монархии 

Габсбургов образовалось несколько новь1х государств: Австрия, Венгрия, 

Королевство сербов, хорватов и словен, Польская Реqь Посполитая, 

Западно-Украинская Народная Республика, Румь1ния, Чехословакия. 

На территории Карпатской Руси, которая еще раньше назьшалась 

Венгерской Русью, но пока что оставалась в составе Венгерского 

королевства под названием Русская Краина, создались народнь1е радь~. 

После политического кризиса в Венгрии в марте-апреле 1919 года 
Пряшевская, Ужгородская и Хустская радь~ обьединились в начале мая 

в Ужгороде в Центральную Русскую Народную Раду, которая приняла 

меморандум о присоединении края от реки Уж и до реки Тиса на правах 

автономии к Чехословакии. 112-членная делегация от ЦРНР обьявила 

зто пожелание в Праге президенту странь1 Томашу Гарригу Масарику. 

Парижская мирная конференция, рассматривавшая вопрос 

межrосударственнь1х границ в послевоенной Европе, согласилась с 

даннь1м предложением. После зтих собьпий возникла необходимость 

создания символики новоприсоединенной территории. 

Подкарпатская Русь - административно-территориальная единица 

Чехословацкой республики, включенная в ее состав территория южно

карпатских русинов согласно Сен-Жерменского мирного договора от 

10 сентября 1919 года.[1]. 
На 136 заседании Народного собрания Чехословацкой республики, 

состоявшегося во вторник 30 марта 1920 года в Праrе, докладчик 
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заместителя председателя конституционного комитета депутат д-р 

Гнидек, замещавший основного вь1ступающего депутата д-ра 

Заградника, во время своего вь1ступления о проекте закона республики 

№ 2659 о государственном флаге , государственнь1х гербах и 

государственной печати заявил следующее: 

«Средний герб Чехословацкой республики предлагается создать так, 

чтобь1 в нем бьши представлень~ основнь1е гербь1 всех земель, 

составляющие наше государство. Таких земель есть пять: Чехия, 

Моравия, Силезия, Словакия и Подкарпатская Русь. В качестве гербов 

:пих земель бьши использовань1 их исторические гербь1, если такие 

бь1ли, а если их не бьшо, то нужно бьшо их создать . 
... Заново нужно бьшо создать герб Подкарпатской Руси. 

Подкарпатская Русь герба своего никогда не имела, переговорьr с 

местнь1ми представителями также не приводили к окончательнь1м 

результатам . Зтот герб нужно бьшо создать самостоятельно, при 

возможности учесть пожелания местнь1х деятелей. После серьезной 

работь1 в качестве данного герба предлагается : щит рассеченнь1й 

вертикально, в его правой половине в синем поле три золоть1х пояса, в 

левой половине в белом поле краснь1й медведь стоит на задних лапах и 

смотрит вправо. Цвета вь1брань1 согласно местньтх пожеланий, 

поскольку в Подкарпатской Руси часть населения придерживается 

украинских цветов: синего и желтого, другая часть вь1брала флаги 

красно-бель1е. Медведь бьш вь1бран потому, что находится в местнь1х 

гербах и можно считать его, исходя из других причин , удачнь1м 

геральдическим символом» . [2]. 
После перерьша заседания депутать1 Народного собрания 30 марта 

І 920 года в 18 часов 45 минут приняли зтот проект закона сначала в 
первом, а затем и во втором чтении . 

Таким образом, закончилась полуторагодичная работа над 

созданием государственной символики Чехословакии. А начиналась она 

сразу после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году Народнь1м 
комитетом, передавшим затем зтот вопрос правительству, а оно -
Министерству внутренних дел, которое, в свою очередь, создало 

специальную геральдическую комиссию, состоявшую из специалистов 
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по истории, геральдике и искусству. Оrветственнь1м и достаточно 

сложнь1м моментом в деятельности зтой комиссии бьто определение 

концепции создания государственной символики. И только по 

требованию Министерства иностраннь1х дел комиссия в конце концов 

остановилась на принципе гербов так назьшаемь1х «исторических 

земель». [З] .. 
Но Подкарпатская Русь не бьша исторической землей, позтому герба 

своего не имела. По мнению специалистов, профессора университета 

Густава Фридриха и Ярослава Курсь1, комиссия сначала предлагала взять 

за герб земли один из гербов наибольших городов Подкарпатской Руси, 

например Мункачева, но в Праге не бь1ло возможности определить 

точное изображение герба Мункачева, позтому возникла необходимость 

обратиться к администратору Подкарпатской Руси.[4]. 

Министерство внутренних дел З января 1920 года послало 
администратору Подкарпатской Руси в Ужгород правительственное 

напоминание: «Исходя из необходимости предварительного 

ознакомления, Министерство внутренних дел просит самь1м кратчайшим 

способом сообщить: 1. Появились ли в Подкарпатской Руси оnределеннь1е 
желания и предложения в зтом направлении; 2. Чтобь1 бьmи послань~ 
цветнь1е зскизь1 (или фотографии с описанием основнь1х цветов) гербов 

отдельнь~х наибольших городов Подкарпатской Руси». [5]. 
Два месяца Ужгород молчал. В зто время там разгорался конфликт 

по язь1ковому вопросу. Русинские представители Директории 

агитировали население за сине-желть1е цвета и введение местного 

циалекта в качестве официального язь1ка. Русинь1-москвофиль1 

предлагали ввести в делопроизводство литературнь1й русский язь1к и 

соответственно бело-сине-краснь1й флаг. [6) . 

Только требование дenyrnra Заградника, главного докладчика о проекrе 

закона о государственном флаге и государственном гербе, вьшудило 

МиЮІстерство внутреюmх дел вторично в письменной форме обратиться 

9 марта 1920 года к представителям присоединенного русинского края об 
ускорении ответа на проект герба Подкарпатской Руси.[7]. 

К зтому времени в Праге путем телефонного разговора с Ужгородом 

8 марта 1920 года удалось получить информацию, что «В Подкарпатской 
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Руси существуют по вопросу национальнь1х цветов два течения: одна 

партия желает введения украинских цветов, т. е. синего и желтого; тогда 

как другая партия вь1бирает цвета красньrй и бельrй или краснь1й и 

СИНИЙ». (8]. 
Профессор Густав Фридрих предложил для герба «вь1брать медведя, 

которь1й находится в гербе города Ужгорода, что же касается цветов, то 

предлагается компромиссное решение, чтобь1 в гербе бьши представлень~ 

четь1ре цвета. Описание зтого герба бьшо бь1 таким: «щит рассеченнь1й 

вертикально, в его правой половине в синем поле три золоть1х пояса, в 

левой половине в серебряном поле краснь1й медведь, стоящий на задних 

лапах и вправо смотрит».[9]. 

1 О марта 1920 года в Праге по вопросу создания герба Подкарпатской 
Руси находилась депутация, состоящая из членов Центральной Русской 

Народной Радь~ (председатель -Антон Бескид): д-р Андрей Гагатко и 

д-р Гомичко, а также Ц. Прокоп (от Автономной директории). Как 

сообщал 12 марта 1920 года Президиум Министерского Совета 
Министерству внутренних дел, «вь1шеуказаннь1е особь1 в целом не 

вь1ступили против предложенного герба. К какому-либо обязательному 

заявлению они не считают свои вь1ступления мотивированнь1ми». [1 О]. 
Наконец, 17 марта 1920 года Гражданская управа Подкарпатской 

Руси послала описания проектов для герба Подкарпатской Руси: 

«Описание. К № 14530 подаю информацию, что партия Гагатко -
Цуркановича не вьщвигает серьезньrх замечаний к предложенному гербу 

Подкарпатской Руси, только желает, чтобь1 щит, вертикально 

рассеченньrй, в нижней части имел три холма, также рассеченньrх, правая 

половина которь1х золотого цвета, левая - синего. В правой половине 

щита вместо трех золотьrх поясов бь1ла половина греко-католического 

креста, у которого верхняя и нижняя поперечнь1е перекладинь1 

одинаковой длинь1, а средняя длиннее. В левой серебряной половине 

на синей основе холмов должен стоять красньrй медведь на задних лапах. 

Партия директории, т. е. партия Волошина, предложила проект щита 

слишком сложнь1й, которь1й очень трудно описать. Он состоит из 

злементов жупанских гербов мараморошского, ужанского, шаришского, 

спишского, берегского, земплинского и угочанского. 
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Его центр занимает щит Кориатовича, в верхней трети сзади горь1, 

с обоих сторон пихть1, в середине олень. Под ним показана штольня с 

двумя шахтерскими молотками и о~:соло центрального щита Кориатовича 

находятся мужчина и женщина со снопом хлеба и виноградной гроздью. 

Под нижней частью щита Кориатовича изображена вода с рь1бами. 

Оба проекта посьшаю сегодня :жспресс-почтой. Шеф Гражданской 

управь1: д-р Брейха». [11). 
Зти документь1 поступили в Прагу 22 марта 1920 года, а 6 апреля 

1920 года в заключительном документе по данному вопросу 
Министерства внутренних дел указьшалось, что «ИЗ предложеннь1х 

проектов не мог бьпь взят вообще к рассмотрению проект партии 

Волошина из-за своей фантастичности. Больше подходит по сути 

простейший проект партии Гагатко, но герб Подкарпатской Руси не бьш 

определен согласно :пого проекта потому, что существовала опасность, 

если бь1 в законе бь1л принят проект только одной политической партии, 

зто вьввало бь1 большое неудовольствие другой политической партии, 

а также потому, что с-корее, чем дошел ответ из Ужгорода, 

конституционнь1й комитет принял предложение правительства по гербу 

Подкарпатской Руси и, исходя из обстоятельств, с которьrми столкнулось 

обсуждение всего комплекса вопросов, бьшо невозможно предложить 

в конституционном комитете пересмотр предьщущего решения». [12). 
Так создавался герб Подкарпатской Руси, щит с изображением 

которого находится среди других гербов на стенах храма св. Вита в Праге. 
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'lJogamкu: Ч'ексти gокументіВ 

с.: 364/ 1920. 
Datum: 3/1 1920. 

Ministerstvo vnitra 

Od: ufedni pi'ipominka. 
Pfedmet: Stanoveni znaku pro Podkarpatskou Rus. 

Додаток/ . 

Soucasne vyfizeno: Nutno provesti pi'ipravne prace pro stanoveni znaku 
Podkarpatske Rusi. Zeme tato sveho samostatneho znaku nema, podle nahledu 
odbomfkii (Univ. prof. Friedrich а J. Kursa) odporucuje se za znak tento vziti znak 
nektereho z veШch mest Podkarpatske Rusi, па рі'. Munkaceva. 

К nahlednuti: panu sekc. radovi Dr. Polakovi. 
Oddeleni І: Ponevadz v Praze nelze zjistiti pi'esnou podobu znaku Munkaceva а 

jinych mest, ЬуІо Ьу v te pi'icine obratiti se па administratora Podkarpatske Rusi: 
Stanoveni znaku Podkarpatske Rusi. 
Panu administratorovi Podkarpatske Rusi v Ui.horode. 

Ministerstvo vnitra kona pi'ipravne prace pro stanoveni statniho znaku; рі'і 

pi'ilezitosti teto bude ti'eba tez stanoviti znak Podkarpatske Rusi. PonevadZ uzemf 
toto dosud znaku sveho nemelo, bude ti'eba zvoliti pro ne znak nory. V otazce 
tetO hod\a ministerstvO VПЇtra postupovati V dohode S kompetentnfmj СЇПЇtеІі 

Podkarpatske Rusi. 
Za pficinou pi'edbeZпe orientace zada pak ministerstvo vnitra, аЬу: 
І . mu ЬуІо со nejdi'ive sdeleno, zda snad v Podkarpatske Rusi objevila se jiz 

urcita pfanf а UГСЇtе ПaVrhy V tomto Srneru; 
2. аЬу ЬуІу nadany barevne nacrtky (nebo fotografie s pi'islusnym popisem 

rykajicim se hlavne barev) znakujednotlirych ryznacnejsich mest Podkarpatske 
Rusi. Ministerstvo vnitrajest totiz toho nazoru, ze mel-li Ьу tento znak byti teprve 
пупі utvofen, ze Ьу se odporucovalo pouziti k nemu vhodnych prvku 
zjednotlirych mestsk)'ch znaku Podkarpatske Rusi. 

(Міністерство внутрішніх справ проводить підготовчу роботу по 
створенню державного герба; при необхідності треба буде створити герб 

Підкарпатської Русі. Оскільки ця земля дотепер пе мала свого герба, 

пеобхідпо буде обрати для пеї новий знак. У цьол1у питаппі Міністерство 
внутрішніх справ намагається співпрацювати у згоді з компетентни.ми 

особами Підкарпатської Русі. 

З метою попередпього ознайомлення Міністерство внутрішпіх справ 

просить, щоб якнайскоріше було повідомл ено : 1. Чи з 'явились в 
Підкарпатській Русі певні бажанпя і пропозиції в цьому папрямку; 2. Щоб 
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були надані кольорові ескізи (або фотографії з описом головних кольорів) 
гербів окремих найбільuІUх л1іст Підкарпатської Русі . Міністерство 

внутріитіх справ вважає, що, оскільки цей герб тільки тепер 

створюватш.1еться, необхідно внести до нього відповідні еле.менти з 

окремих ;иіських гербів Підкарпатської Русі).' 

V Praze, dne З ledna J 920. 
(SUA, AR 1918-1934, v/7a, cj. 36411920, k. 9 1) 

Додаток 2. 

Poznamky k statnimu znaku 
Pro sti'edni znak ЬуІо Ьу moZпo uvazovati jeste о jine variante hledime-li k tomu, 

ze k statu nasemu nove рі'іЬуІа Pi'ikarpatska Rus. Kdyby byl vysloven pozadavek, 
аЬу pi'islusnost tohoto йzеті k nasi republice ЬуІа vyjadfena take ve stfednim znaku 
Statnim, protoze Se ho bude uzivati V praci daJeko castej i nez Velkeho znaku, nebyJo 
Ьу lze pozadavku tomu upi'iti opravnenosti . Pi'ibraпim znaku Pi'ikarpatske Rusi do 
sti'edniho zпaku republiky mus ilo Ьу se ovsem zmeпiti uspoi'adani jedпotlivych 
soucasti. Nejlepe takto: Uprosti'ed па srdecпim Stfte сегvепеп ces\cy lev. НІаvпі stit 
rozctvrcen; v І-пі ctvrti znak Sloveпska, ve 2-he znak Pfikarpatske Rusi , ve 3-ti znak 
Moravy, ve 4-te znak Slezska (cerna orlice). 

Za znak Pi'i.karpatske Rusi пavrhuje se ро zrale йvaze: stit rozpiileпy, v jehoz prave 
polovicijsou v modrem роІі tfi zlata Ьі'еvпа, v leve polovici pak v bilem роІі cerveпy 
medved ve skoku v pravo hledici. Znak teпto jest поvе vytvofen, poпevadZ Pi'ikarpatska 
Rus nebyvsi ni.kdy zvlastnim territoriem statnim znaku sveho пеmеІа. Barvy zvoleny 
jsou dle mistnfch рі'апі. Jsou totiz v Pfi.karpatske Rusi dve straпy, z nichz jedna chce 
barvami zemskymi miti modrou а zlatou (baryy ukrajiпske), druha bilou а cerveпou. 
V navrzeпem znaku uspoi'adanl barev jest takove, ze vyhovuje obema stranam. 
V Praze 9 bi'ezna 1920 Prof. Gustav Friedrich 

(SUA,AR 1918-1934, v/7a, с. 1565611920, k. 91) 

с.: 14530/ 1920. 
Datum: 9/3 1920. 

Ministerstvo vnitra 

Od: ui'edпi pfipominka. 

Додаток З. 

Pi'edmet: Stanoveni statпich znaku. Znak Podkarpatske Rusi. 
Soucasne vyi'izeno: Dпе 8 brezna 1920 dostavil se сІеп N. S. Dr. Zahradпik, 

jeпzjest refereпtem йstavпiho vyboru о osпove zakona,jimz ma b)'ti stanovena statni 
vlajka а statпi znaky, а projevil пasledujici pi'anf: ponevadz odjizdi na пekolik dnu па 

• Тут 1 далі - авторський переклад 
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leceni do Jachymova, zada, аЬу ministerstvo vnitra laskave V jeho jmene zak.rocilo, 
аЬу ustavni rybor se sesel v utery dne 16 bi'ezna dopoledne а аЬу па program jednani 
ЬуІа polozena osnova zakona о statni vlajce а statnim znaku, dale pak zada, аЬу 
ministerstvo vnitra pro nej provedlo veskere potfebne pi'ipravne prace, а to hlavne 
opati'ilo barevne nak.resy j ednotlirych variant statniho znaku, dale pak text doplneneho 
zakona а materialie pro duvodovou zpravu. 

" . Navrh pi'islusneho zakona bude zaslan v nejb li8ich dnech poslanci 
Zahradnikovi do Jachymova, pokud se ryce barevnych rykresu а materialii pro 
duvodovou zpravu, sjedna referent vse potfebne ustne s univ. prof. Dr. Friedrichem 
а min. koncipistou J. Kursou. V prve i'ade je vsak nutno dorozumeti se со nejdi'fve 
se zastupci Podkarpatske Rusi ohledne znaku pro toto uzemi,jenz musi byti ovsem 
pojat tez do velikeho а pi'ipadne і do sti'edniho znaku statniho. Podle umluvy 
s posl. Zahradnikem а podle inforrnaci ziskanych v presidiu ministerske rady stane 
se dorozumeni toto dvj im zpusobem а to jednak dotazem па pi'itomne zastupce 
Podkarpatske Rusi, coz provede presidium ministerske rady, jednak pak 
telegrafick)'m dotazem na administratora Podkarpatske Rusi v Uzhorode. 

Podle inforrnaci, ktere se podai'ilo v Praze ziskati,jsou v Podkarpatske Rusi і 

pokud se t)'ce narodnich barev proudy dva, jedna strana pi'eje si zavedeni barev 
ukraj insk)'ch, tudiz barvy modre а zlute, kdeito druha strana odporucuje barvu 
cervenou а bilou resp. cervenou а sinou. Nejakeho sveho znaku Podkarpatska 
Rus dosud nemela,jest tu moino tudiz voliti libovolnou kombinaci. Prof. Friedrich 
odporucuje voliti medveda, jenz pfichazi PrvY tez ve znaku mesta Шhorodu, 

pokud se ryce pak barev, navrhuje kompromisni feseni tak, аЬу ve znaku ЬуІу 
zastoupeny barvy ctyi'i. Popis znaku dotycneho Ьу znel: 

"Stit na zdel rozdeleny, v prave polovici v modrem роІі tfi zlata bi'evna, v leve 
polovici v sti'ibmem роІі cerveny medved ve skoku v levo hledici". 

(Згід110 і11фор,11аціі; яку вдшюся з11айти у Празі, в Підкарпатській Русі 

іс11ують, що торкається 11арод1111х кольорів, дві течії; од11а партія бажає 

введет1я українських кольорів, тобто си11ього і жовтого, тоді як і11ша 

партія обирає кольори червоний і білий або червоний і синій. Жодного 

власного герба Підкарпатська Русь дотепер не Аtала, то.му мо.ж на обрати 

будь-яку комбінацію. Професор Густав Фрідріх пропонує обрати ведмедя, 

який знаходиться в гербі міста Ужгород, щодо кольорів він пропонує 

компромісне рішення, щоб у гербі були представлені чотири кольор11. 

Опис цього герба був би таким: "Щит розтятий навпіп, в його правій 

половині в синьому полі три золотих балки (пояси), у лівій половині у срібному 

полі червоний ведмідь у скоку і вліво дивиться ") . 
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К nahlednuti: ро manipt1laci spis ihned referentovi zpet! 
Oddeleni І: Presidiu ministerske rady v Praze. 
Dodatkem k telefonickemt1 rozhovort1 ze dne 8 bfezna 1920, sdeluje ministerstvo 

vnitra, ze pfesny popis znaku Podkarpatske Rusi znel Ьу nasledovne: 
Stit ..... .. ...... hledici. 
Vyobrazeni jeho bude pfipadne zaslano dodatecne. 
Oddeleni 11: Panu chefovi civilni spravy v UZhorode. 
Ustavni vybor hodla navrhnouti Narodnimu shromazdeni, аЬу pfi stanoveni 

velikiho statniho znaku Ьу І stanoven tez znak Podkarpatske Rt1si а to nas leduj ici: 
Stit ............. hledici. 
Strany na stite popist1ji se tak, jako Ьу pozorovatel stal za stitem. 
Ministerstvo vnitra zada pana chefa civilni spravy, аЬу V zalezitosti teto vstoupil 

neprodlene ve styk se zastupci naroda а sem nejdele do 14 bfezna 1920 oznamil, 
necinf-li proti navrhu tomuto podstatnych namitek. 

Oddeleni Ш: Panu pfedsedovi йstavniho vyЬoru Narodru1ю shromazdeni v Praze ІІІ. 
Ministerstvo vnitra dovoluje si tlumociti zadost clena Narodniho shromazdeni 

Dr. Zahradnika,jeпZjest referentem v ustavnim vyboru о statni vlajce а statnim znaku, 
аЬу ustavni vybor ЬуІ svolan na uterek dne 16 bfezna dopoledne, а аЬу jakoZto prv)' 
bodjednani ЬуІа polozena zprava о vladnim navrhu zakona, kter)'m se stanovi statni 
barvy а statni vlajka, (tisk с. 1773). 
V Praze, dne 9 bi'ezna 1920. 

(SUA, AR 1918-1934, v/7a, ~j. 14530/1920, k. 9 1) 

Додаток4. 

Presidium ministerske rady 
republiky Ceskoslovenske 

С. j . 7507/ 1920 v Praze, dne 12 bfezna 1920. 
Znak Podkarpatske Rusi. 
К Cis. 14530/1920. Pilne! 
Ministerstvu vnitra v Praze. 

V zaleiitosti slanoveni znaku Podkarpatske Rusi ЬуІа V Praze pfilomna 
deputace sestavajici z clenzl С. R. N R. (:Beskidovy:) Dr. Gagatko а Dr. Homicko 
а С. Prokop: (designovany СІеп autonomniho direktoria) dotazana 11 pHleiitosli 
intervence jeji v p1·esidiu minislerske rady dne 1 О bfezna 1920. аЬу sdelila sviij 
nahled V pfiCine navrhu znaku Podkarpatske Rusi. Jmenovani nenamitaji zasadne 
niceho proti _navvrienemu znaku, ktereho та byti pouiito v celostatnim znaku 
ceskoslovenske republiky. к nejakemu zavaznemu prohlaseni nepokladaji se vsak 
d/e sveho prohlaseni za opravnena. 
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(У справі створення герба Підкарпатської Русі в Празі знаходилась . 
депутація, яка складалась із членів Центральної Руської Народної Ради {А. 

Бескида): д-р Гагат ко і д-р Гомічко та Ц. Прокоп від автономної директорії 

А.Волошина, вона була опитана у Президії Ради Міністрів 1 О березня 1920, 
щоб висловшш свою точку зору щодо проекту герба Підкарпатської Русі. 

Зазначені особи в ціло;.1у не заперечили проти запропонованого герба, який 

би мав використовуватись у державно.му гербі Чехословацької республіки. 

До будь-якої обов'язкової заяви вони не вважають свої виступи 

обгрунтованими). · 

О tom se miпisterstvo vnitra s poukazem na tarnni pi'ipis ze dпе 9 bi'ezna 1920, cis. 
14530/ 1920 za uce lem daШho opati'eni vyrozumiva. 
Presidialni pfednosta v zastoupeni. 

(SUA, AR 1918-1934, v/7a, ~j 15647/1920, k. 9 1) 

Цодаток 5. 

Zpr.ava 
ryboru ustavniho о vladnim navrhu zakona tisk 1773; kterym se 
vydavaji ustanoveni о statni vlajce, statnich znacich а statni peceti. 
Zakoп, ktery se timto pi'edklada Narodnimu shromazdeni, sklada se z casti ctyi', 

cast prva (§ 1-3) obsahuje ustaпoveпi о vlajkach а praporech, cast druha (§ 4-7) о 
statпich znacich, cast ti'eti (§ 8 а 9) о statni peceti, cast ctvrta (§ І 0-12) obsahuje pak 
ustaпoveпi о pravni ochraпe techto statnich insignii. 

Sti'edпi zпak republiky Ceskosloveпske пavrhuje se utvoi'iti zpusobem 
takovym, аЬу v пеm ЬуІу zastoupeny hlavni znaky vsech zemi, ktere tvoi'i п~ 
stat, jest to zemi pet: Cechy, Morava, Slezsko, Slovensko а Podkarpatska Rus. Za 
zпaky jednotlivych techto uzemi ЬуІо pouzito jejich historicJ<ych znaku, pokud 
existovaly, pokud tomu tak пеЬуІо, ЬуІо ti'eba znaky tyto vytvoi'iti . 

Nove musel byti utvoi'en znak Podkarpatske Rusi, kter}' ЬуІ polozen па misto 
druhe, аЬу tfm jaksi ЬуІо па jevo dano vyznacпe statopravni postavenf zeme teto. 
Podkarpatska Rus znaku sveho пikdy nemela, ponevadz pak jedпani s tamпimi 
zastupci пevedlo k defiпitivпimu vysledku, ЬуІо пutпо zпak tento stanoviti 
samostatne, рі' і cemz ovsem pokud moZпo ЬуІо pi'ihlizeпo k pi'anim lokalnich 
ciпite\U. Za znak teпto пavrhuje se ро zrale pvaze: stft rozpuleпy, v jehoz orave 
polovici jsou v modrem роІі ti'i zlata Ьі'еvпа, v leve polovic i pak v bilem роІі 
cerveny medved ve skoku v pravo hledici. Barvy zvoleпy podle mistnich pi'ani, 
nebot' v Podkarpatske Rusi pi'idrfuje se nyni Mst obyvatelstva barev ukrajiпsJ<ych 
modre а zlute, kdefto druha cast rozhodla se pro prapory cervenobile. Medved 
ЬуІ zvolen proto, ponevadz pi'ichazi v mistnfch mestsJ<ych znacich а ponevadz 
lze jej pokladati і z j inych pi'icin za vhodny symbol znakovy. 
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(Середній герб Чехословацькоїреспубліки пропонується створити такtLм 

чино.м, щоби у 11ьому були представлені основні герби всіх земель, які 

складають нашу дер:жаву Таких ЗЄJІ·tель є п 'ять: Чехія, Моравія, С~тезія, 

Словачч1111а і Підкарпатська Русь. Як окремі герби цих зе.мель були 

використані їхні історичні герби, якщо такі були, а якщо їх не було, то 

необхідно їх було створити. 

За11ово треба було створити герб Підкарпатськоі Русі. Цей герб 11а 

ліва.му боці щита. Підкарпатська Русь герба свого 11ікол1111е мала, також 

переговори з .місцевими представниками не приводили до остаточ11их 

результатів. Цей герб треба було створювати салюстійно, при лю.жливості 

врахувати побажання .11ісцевих діячів. Після серйозноїроботzі щодо цього 

герба пропонується : щит розтятий 11авпіл, в правій його половині в синьо.му 

полі три золотих баqки (пояси), в лівій половині в б іл аму полі черво11ий ведмідь 

в скоку і вправо дивиться. Кольори обрані згідно ,wісцевих поба:жа11ь, оскільки 

в Підкарпатській Русі частина населен11я дотр11,иується українських 

кольорів: синього і жовтого, і11ию частина виріиата про прапори червоно

білі. Ведмідь був обраний то.му, що знаходиться в місцевих гербах і мо.жна 

вважати його з і11итх причин за вдалий гераqьдичний си.мвол). 

V Praze dne 19 bi'ezna 1920. 
Pi'edseda: Dr. Meissner, zpravodaj: Dr. Zahradnik. 

(SUA, Knihovna, sign. 11 М 168 - Tisky k t~snopiseckym zpravam о schuzich Nilrodniho 
shrom~dёni ~skoslovenskeho, sv. Х, tisk 260 1-2867, rok 191 9-1 920, Praha 192 1, tisk 2659). 

Додаток 6. 

136 schuze Narodniho shromazdeni 
ceskoslovenskeho 

dne 30 brezna 1920. tisk с. 2659 

6. Predseda: Misto zpravodaje kol. dra Zahradnika pi'ejal referat mistopi'edseda 
ustavnilю v)'Ьoru kol. dr. Hnfdek. Udeluj i ти slovo. 

Zpravodaj posl. dr. Hnidek: Slavne Narodnf shromazdeni! 
Timto pi'edmetem, totiZ znakem pro stat, obiral se hned ро pi'evratu narodnf v)'bor, а 

to z toho dtivodu, ponevadz ka:ldy suverenni stat ma mfti vnejsi odznak sve suverenity, 
vnejsi odznak take sve dustojnosti, а to je vlajka а pak statni znak. Kdyz zi'izeno ЬуІо 

potom ministerstvo, tedy i'eseni teto otazky pi'evzalo presidium ministerstva. Toto nemohlo 
pi'irozene samo rozi'esiti tuto otazku а proto pi'eneslo teziste i'eseni tohoto duleziteho 
pi'edmetu do zvlastni znakove komise, ktera skladala se ze zastupcti oboru historie, 
heraldiky а шneni. V dubnu potom r. 1919 pfevzaJo tento pi'edml:\t ministerstvo vnitra. 
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Teprve ро uplynuti desiti mesicu lze Narodnimu shromazdenf pi'edloziti navrh 
zakoпa, kterym se otazka statni vlajky а statnfho znaku upravuje definitivne. Na 
vysvetleni prutahu toho budiz poukazano v prve i'ade па to, ze nebylo Іzе pfikrociti 
k definitivnimu fesenf otazky zmiлene, dokud narod ceskoslovensk)' nedal si svoji 
prvou ustavu. 

Stfedni znak republiky Ceskoslovenske navrhuje se utvofiti zpusobem takovym, 
аЬу v nem ЬуІу zastoupeпy hlavni znaky vsech zemf, ktere tvoff nas stat, jest to zemf 
pet: Cechy, Morava, Slezsko, Sloveпsko а Podkarpatska Rus. Za znaky jedпotliv)'ch 
techto uzemi ЬуІо pouzito jejich historick)'ch znakU, pokud existovaly, pokud tomu 
tak nebylo, ЬуІо ti'eba znaky tyto vytvoi'iti. 

Nove musel byri utvofen znak Podkarpatske Rusi. Jest to znak, ktery jest na strane 
leve. Podkarpatska Rus znaku sveho nikdy nemela, poпevad:Z pak jedлaпf s tamnimi 
zastupci nevedlo k defrnitivnimu v)'sledku, ЬуІо nutno zпak teпto stanoviti samostatne, 
рі'і сеті ovsem pokud moZпo ЬуІо pfihli:Zeno k pfanim lokalnich cinitelU. Za znak tento 
navrhuje se ро zrale uvaze: stit rozpuleny, v jehoz prave polovici jsou v modrem ро\і ti'i 
zlata bi'evna, v leve polovici pak v bilem роІі cerveny medved ve skoku v pravo hledici. 
Barvy zvoleny podle rnistnich prnni, nebot' v Podkarpatske Rusi pfidrZuje se nyni cast 
obyvatelstva barev ukrajinsk)'ch: modre а Zlute, kde:Zto druha cast rozhodla se pro prapory 
cervenobile. Medved ЬуІ zvolen proto, ponevadZ pi'ichazf v mistnich mestsJ<ych znacich 
а ponevadZ Ize jej pokladati і z jinych ріїсіn za vhodny symbol znakovy. 

Velik)' statni znak musi obsahovati znaky vsech politicky vyznamnych soucasti 
statu. Podle pfedlof eneho лavrhu jest v jeho sti'edu na srdecnim stfte opet umisten 
v cervenem роІі sti'ibrny cesk)' lev. Ро stranach jeho j sou znaky Moravy а Slezska, 
tudif znaky zemi onech, ktere vzdy ЬуІу uzk)'mi svazky poutany ke kralovstvi 
Ceskemu. N ahofe na mistech cestnych jest opet znak Slovenska а Podkarpatske Rusi. 
Spodnf ti'etina hlavniho stitu deli se na ti'i ро\е: V prvem jest znak тesinska, 
V prostfednim znak Opavska, V \evem znak Ratiboi'ska, jehoz uzemi aspon z casti 
k republice nasi рі'іЬуІо. Ро obou stranach drzi hlavni stit jakoZ:to strazci znaku dva 
zlati lvove stoj ісі па arabeskach. Pod stitem se s\ova: Pravda vitezf. Jest to heslo, pod 
nimz poselstvf husitske tah\o k snemu basilejskemu, jest to heslo, ktereho uzival 
пarodni kral slavne pameti Jiff z Podebrad. 

Tedy prosim jmenem ustavnfho v)'boru, аЬу slavne Narodni shromaZdenf dalo 
tomuto zakonu souhlas а zaroven take аЬу pi'ijalo znaky, ktere jsou zde slavnemu 
Narodлfmu shromazdeni pfedvedeny. 

Tfm koncim. (Vyborne! Potlesk). 
(Schuze opet zahajena v 6 hodin 45 minut odpoledne). 
Pi'edseda (zvonf): Zahajuji opet schuzi. Ovsem, ta pulhodinka se protahla ponekud 

dele proto, poпevadz porady jednotliv)'ch klubu а take porada panu pfedsedu 
klubovnich zabrala vice casu. 
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Budeme pokracovati V projednavani zpravy vyboru ustavпiho о vladпim пavrhu 

zakoпa, kterym se vydavaji ustaпoveпi о statni vlajce, statпich znacich а statni peceti, 
tisk с. 2659. рап zpravodaj jiz podal zpravu, k slovu пеnі nikdo pi'ihlaseп, debata 
odpada, pfistoupime k hlasovanf. Prosim о zauj eti mist (Deje se). 

о zakoпu tomto, citajicim 12 pa1·agraru, poпevadz пеЬуІ роdап zadny pozmenujici 
пavrh , m iпim dati hlasovati v celku. Namitek proti tomu пепі. (Nebyly). Pi'istoupime 
k hlasovani. Kdo souhlasi s §§ І , 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, І О , 11 а 12 zakona, s nadpisem 
jeho а s uvodпi fonnili, jakoz і s obrazci, ktere jsou uvedeпy - ovsem slovy - ve 
zprave vyboru ustavniho, аІе zde vylozeпy, а ktere jako pffloha budou uvei'ej пeпy 
v zakoпe, prosim, аЬу povstal. (Deje se). 

То jest vetsina, zakon j est schvaleп V prvem cteпf. 

Preje si рап zpravodaj ke druhemu cteпf slova? Zadпa korektura? 
Zpravodaj posl. dr. Hnidek: Ne. 
Pfedseda: Kdo souhlasi tedy se zakoпem, pfijat.Ym V prvem сtепі, take ve сtепі 

druhem, prosim, аЬу povstal. (Deje se). 
То jest vetsiпa, zakon jest schvaleп ve сtепі druhem а tim teпto odstavec dennfho 

poi'adu jest vyi'izeп а meli bychom pi'istoupiti ted' k odstavci sedmemu. 
(SUA, K11ihovna, sign. 11 М 168 - тesnopisecke zpravy о schuzich 

Narodniho shromazd~ni ~cskoslovenskeho, sv. IV, schuze 121 - 145, 
Praha, 192 l , str. 40 17-4022). 

Додаток 7. 

Zakon с. 252 
ze dne 30 brezna 1920, kterym se vydavaji ustanoveni о statni vlajce, 

statnicl1 znacich а statni peceti. 

§ 5. 
Stfedni znak republiky Ceskosloveпske ma dva stity, pfedпf а zadni. 
Na pfedпim (srdecпim) jest znak cesky: па cerveпem stite stfibrny dvoucasy lev 

ve skoku V pravo hledicf, USt ГOZZaVeпych, S jazykem vypJazitYm, drapy а ceJenkou 
vse zlate barvy. 

Zadni stftjest ctvrceny. У jeho homim pravem роІі jest znak sloveпsk_y: na cervenem 
stite tfi modre vrchy, z пichz па prostfednim vyssim vzt.Yceп j est stffЬmy ki'fz patriarsi. 
У levem homim poli znak Podkarpatske Rusi: stit па zdel rozdeleпy; v pravem, modrem 
роІі tfi zlata bi'evna, v levem, stfibmem роІі stojici cerveпy medved v pravo hledfci. 
У pravem spodпim роІі zпak moravsky: па modrem stfte v pravo hledici огІісе 

-+ З4 + 



Олексій {]JUinnoB 

s ce\enkou, stfiЬme а cervene sachovana. V levem spodnim роІі znak s\ezsky: na z\atem 
Stfte V pravo h(edfcf cema ОГ(ісе S ce\enkou О Cervene zbroji Se stffumOU pruiinou na 
prsou, zakoncenou jetelovymi trojlistky а uprostfed zdobenou kfiZkem. 

(Sbirka zakonu а nafizeni statu Ceskoslovenskeho, 
roCnik 1920, Praha, 1921 , str.539-54 1). 

ё.: 17540/ 1920. 
Datum: 17/3 1920. 

Ministerstvo vnitra 

Od: civilni spravy Podkarpatske Rusi. 
Predmet: Navrh na znak Podkarpatske Rusi. 

Цодаток8. 

Soucasne vyrizeno: Presidium ministerske rady sdeluje stanovisko ~elegace 
Podkarpatske Rusi k navгZenemu znaku. Chef civilni spravy Podkarpatske Rusi sdeluje 
telegraficky (cfs\o І 6739) а pisemne (с. 17540) stanovisko obou h\avnich stran 
Podkarpatske Rusi k navrzenemu z<ikonu, а soucasne posila pfis lusna vyobrazeni. 

К nahlednuti: ро manipulaci spis ihned referentovi zpet! 
Odde!eni І: Z pi'edlozenych navrhu nemohl byti vzat navrh strany Volosinovy 

pro svoji fantasticnost vubec V uvahu. Spise se zamlouva daleko jednoduSSi navrh 
strany Gagatkovy; avsak znak Podkarpatske Rusi nebyl i'esen ani zcela podle 
tohoto navrhu а to jednak proto, ponevadz ЬуІа obava, kdyby ЬуІ do zakona pojat 
zcela navrh jedine politicke strany, ze Ьу to vzbudilo velikY odpor а rozmrzelost 
u druhe politicke strany, jednak pak proto, ponevadz di'ive nezli odpoved 
z UZhorodu dosla, schvalil jiz ustavni rybor vladni navrh znaku Podkarpatske 
Rusi, а nezdalo se z<ihodnym vzhledem k obtiZim, s kterymi se projednavani celeho 
komplexu otazek techto setkavalo, navrhnouti v ustavnim ryboru reasumci jeho 
puvodniho usneseni. 

(Із запропо11ованих проектів не міг бути взятий взагалі до уваги проект 

партії Волоишна через свою фантастичність. Більше підходить за суттю 

простіший проект партії Гагатко, але герб Підкарпатської Русі не був 

виріи1ений в цілаwу згідно із цим проектом тому, що існувала небезпека, якщо 

б до закону був прийнятий тільки проект од11ієї партіі; це fJUКJІuкaлo би велике 
невдовалення іншої палітичної партіі; а ще й таму, що скоріще, ніж дійшла 

відповідь із Ужгорода, конституційний комітет прийняв пропозицію уряду 
щодо герба Підкарпатської Русі і, виходячи із обставин, з якшwи зустрілося 

обговорення всього комплексу питань, було немо:JІсливо запропонувати в 

конституційному комітеті перегляд попереднього ріи1ення). 

Zpravy а navrhy ohledne znaku Podkarpatske Rusi berou se tudiz na vedomi а 
сеІу spis se uklada ad acta! 
V Praze, dne б dubna 1920. 
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Civilni sprava Podkarpatske Rusi 
Cislo 4723/1920 v Uzhorode, dne 17 bi'ezna 1920. 
Navrh na znak Podkarpatske Rusi. 
К cislu 14530 ze dne 9 bzezna І 920. 
3 pfflohy. 

Presidiu ministerstva vnitra v Praze. 
Dodatkem k dnesnimu hughesogramн zasilam v priloze 3 navrhy na znak 
Podkarpatske Rusi. 
Chef civilni spravy. 

Opis - Hughesogramm Presidiu ministerstva vnitra Praha 
К cfslu 14530 podavam zpravu, ze strana Gagatko-Zнrkanoviceva necinf proti 

navrzenemu znaku Podkarpatske Rusi podstatnych namitek,jen Ьу si рі'аІа, аЬу 

stft па zdel rozdelenf V dolnf casti vykazoval tfi pahorky, take rozde\ena а sice 
prava polovice zlata, leva modra. V prave polovici stftн аЬу misto ti'i zlat)lch 
bi'even ЬуІа polovina fecko-katolickeho kШе, jehoz hornf а dolenf rameno jest 
stejne dlouhe а prosti'edni delsi. V leve polovine sti'fbme, Ьу na modrem podkladu 
poloviny pahorku stcil cerveny medved ve skoku. 

Strana direktoria, tedy strana Volosfnova pi'edlozila navrh stftu velice 
komplikovany, kteryz tezko popsati. Sestava z prvku zupanskych znaku 
marmarosskeho, uzskeho, spisskeho, beregskeho, zemplinskeho, sarysskeho а 
ugocskeho. Sti'ed jeho tvofi stit Koij atovicuv, V homf ti'etine jest V pozadf horstvo, ро 
obou stranach jedle, uprosti'ed jelen. Pod nfm naznacena stola se dvema havii'skymi 
kladivy а vedle sti'ednfho stitu Koijatovicova jest ml1Z а zena se snopem obilf а s hrozny 
vfna. Pod doleni casti stitu Korjatovicovajest naznacena voda s rybami. 

(Партія Гагатко-Цуркановича не висловила серйозта заува:JІСе11ь щодо 

запропонованого герба Підкарпатської Русі, лише поба:жала, 1цоб11 щит, 

розтятий 11авпіл, у 11юк11ій част1111і мав три пагорби, також розтятих, права 

половина яюа заqотого кольору, ліва-синього. У правій полотті щита за ність 

трьох золотих баqок була б половина греко-католицького хреста; у лівій сріб11ій 

половині на синій основі пагорбів мав стояти червоний вед)иідь в скоку 

Партія директоріі; тобто партія Волоишна, запропонувала проект 

щита занадто склад11ий, який ду.же ва.жко описапш. Він складається з 

елементів жупансьюа гербів )иараморо~иського, у11гського, спішського, 

берегського, зе~тлинського, шаришського і угочанського. Центр його зай_,~rає 

щит Коріатовича, у верхній третині є позаду гори, з обох боків піхти, у 

середині олень. Під ним показана utтольня з двома шахтарськими 

молотками і біля центрального щита Коріатовича знаходяться чоловік 
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та .жінка з снопам хліба і втюградт1.м гражJМ. Під т1.жmою частшюю 

щита Каріатовича забра.жена вода з рибами). 

ОЬа tyto navrhy zasflam dnes express-rekommando. 
Chef civilni spravy: Dr. Brejcha. 

(SUA, AR 1918-1934, v/7a, ~j . 17540/ 1920, k. 9 1) 

Додаток 9. 

Ministerstvo vnitra 
с.: 2536611920 
Datum: 27/4 1920 
Od: presidia ministerske rady. 
Pfedmet: Uprava ufednfho razitka pro gubematora Podkarpatske Rusi а uprava 
zemske vlajky. 
Soucasne vyfizeno: Presidium ministerske rady sdeluje, ze guvemer Dr. Zatkovic 

navrhuje, аЬу razitko jeho ЬуІо upraveno nasledovne: uprostred kulateho razitka znak 
Podkarpatske Rusi, kolem neho v kruhu vnitfnim napis "Guvemer Podkarpatske Rusi", 
ve vnejsim kruhu pak napis "Ceskoslovenska republika". ОЬа tyto napisy budtez na 
levo ceske, na pravo rusinske. 

Ohledne vlajky Podkarpatske Rusi domaha se Dr. Zatkovic toho, аЬу vlajka tato 
sestavala z barvy modre а zlute. 

Oddeleni І: Pokud se t)'ce navrieneho razitka neni se stanoviska ministerstva 
vnitra proti j eho uprave ani se stranky jazykove, алі se stranky statopravni namitek. 

Pokud se vsak t)'ce ustanovenf zvlastni vlajky pro guvernera Podkarpatske Rusi, 
podot)'ka se nasledujici: 

Vlajka jest vnejsim odznakem suverenniho statu. Ve state j estjenjedina suverenita, 
prirozeno, ze muze b)fti tezjen jediшi statni vlajka. z pricin techto ma ministerstvo 
vnitra za to, ze pi'ani Dr. Zatkovice, аЬу ЬуІа stanovena zvlastni vlajka pro 
Podkarpatskou Rus, nelze vyhoveti. 

Jinakjest tomu vsak, bude-li se j ednatijen о to, аЬу pro Podkarpatskou Rus ЬуІу 
stanoveny zemsk)' prapor. Ponevadz k praporu nevizi se ty pravni ucinky,jako k vlajce, 
neni podle nahledu ministerstva vnitra namitek proti tomu, аЬу pro Podkarpatskou 
Rus ЬуІ stanoven zvlastnf prapor. 

Ohledne barev, z nichz Ьу prapor tento mel b)fti slozen, podot)'ka se nas ledujic i: 
podle pravidel heraldick)'ch maji bYti v praporu obsazeny pokud moZпo vsechny 
ony barvy, ktere se nalezajf v pi'fslusnem znaku, tudfz v praporu Podkarpatske Rusi 
barvy modra, zluta, bfla а cervena. Pouzitf techto vsech barev melo Ьу tez tu vyhodu, 
ze Ьу se zemsk)' prapor lisi l od praporu ukrajinskeho, j enz j est modrozluty. Jakym 
zpusobem Ьу barvy tyto mely bYti v praporu seskupeny, ЬуІо Ьу vecf dalsiho jednani, 
pro prvou informaci pi'ipojuji se nacrtky rozlicnych navrhu. 
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Spis ЬуІо Ьу postoupiti oddeleni 3 ministerstva vnitra, kdez min. rada Dr. L~t'ovka 

pracuje na ustave Podrarpatske Rusi. Postupuje se cestou protokolu oddeleni 3 ministerstva 
vnitra s navrhem, аЬу do ustavy Podkarpatske Rusi ЬуІо pojato nasledujici ustanoveni: 

"Zemske barvy Podkarpatske Rusi jsou modra , zluta, ЬіІа а cervena. Ui'edni pecet 
obsahuje сеІу znak Podkarpatske Rusi. Podrobnosti praporu а pecete budou stanoveny 
narizenim" (Земельними кольорами Підкарпатської Русі є синій, жовтий, білий 

і червоний. Урядова печатка має повний герб Підкарпатської Рус і . Деталі 
прапора і печатки будуть визначені розпорядженням). 

V Praze, dne 12 ledna 1921. 

ЯВтобіографії та біографії 
спіВаВторіВ герба 

Додаток 10. 

Вь Политическое Правленіе Карпатской Руси 

вь Ужгородь 

Ужгородь, 1 О-го сент. 1919 г. 
Ниже подписавшійся обращается кь Политическому Правленію К. Р. сь 

просьбой о признаніи ему права rражданства вь Чешскословенской республикь 

и права жительства вь г. Ужгородь, обосновь1вая ее сльдующим: 
Подписавшійся родился 12-ro января 1878 г. вь сель Давидовцах, Коцманскаго 

уьзда, вь Буковинь и кончиль юридическій факультеть вь Черновцахь, гдь 

пребь1валь какь редакторь русскихь мьстньrхь rазеть до начала войнь1. 

Поступивь тотчась посль развала Австро-Венrріи вь качествь поручика вь 

qешскословенскую армю, онь посль принесенія присяги на вьрность Чел . 

республикь приняль возложенную на него Министерствомь Народной Оборонь1 
задачу пропагандьr между карпаторусскимь населеніемь, пересльдуя при томь 

rолько одну цьль: осуществл ен іе присоединенія Карnатской Руси кь 
Чешскословенской республикь. 

Прослуживь нькоторое время т, 4-мь артилерійском'Ь полку, оно В'Ь феврал'Ь 

мьсяuь т. г. пересельлся В'Ь Кошиць, затьмь т, Ужrородь, гдь уже почти полгода 

живеть безвь1ьздно и какь редактор'Ь трудится С'Ь цьлью возбудить вь 
карпаторусском'Ь населеніи полное доm,ріе кь Чешскословенской республикь. 
Ньть сомненія, что подписавшійся оправдаль оказанное ему Ми~rистерствомь 
Народной Оборонь1 довьріе. 

Иларіон'Ь Цуркановичь, поручикь и редакторо. 

(дАЗО - фонд 21 "Земський уряд Підкарпатської Русі в Ужгороді", опис І , справа 1738 "Справа 
про встановлення терІfТОріальної приналежності Цурканович Іларіону" арк. 15). 
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Присяга 

Обьщаю и присягаю своей честью и совьстею, что чешско-словенской 

республикь буду всегда - какь ея rражданинь - вьрень, ей предань и ея 

правительству послушень, что законь~ точно соблюдать и вообще всь 

обязанности и обязательства вьрнаго чешско-словенскаго гражданина точно 

исполнять буду и хочу. 

Иларіонь Цурканович'Ь 

6 unora 1920 v Uzhorode. 
(ДАЗО - фо1111 21 "Земський уряд Підкарпатської Русі в Ужгороді" , опис І , справа 1738 

"Справа про встановлення територіальної приналежності Цурканович Іларіону" арк. 2 1). 

Додаток 11. 

Ondfej Gagatko 
Dr. Gagatko Ondi'ej Micha ljovic - poslanec strany Trudove, bytem Radvanecka 

ul. с. 28, narozen 24.VII.1884 v Andruskovcich НаІіс, pfislusny do lzy, okres Hust, 
svobodny, i'ecko-katolfk, advokat. Otechjeho Michal, malorolnfk, matka Marie, rozena 
Poslusakova zemi'eli . 

Ма skolu obecnou а navstevoval 8 tfid gyrnnasia ve Lvove, kde і maturoval . 
V Petrohrade studova\ na pravnicke а filosoficke fakulte , pozdeji se stal 

profesorem na gymnasiu ve Lvove. V tomto case propagoval velkoruskou myslenku 
а proto ЬуІ statni роІісіі (rakouskou) zatcen а pro velezradu uveznen, аІе pro nedostatek 
dukazu opet propusten. Potom ЬуІ vyloucen z profesorskeho sboru а odebral se do 
Vidne, kde pusobil jako advokatni koncipient do r. 191 4. Ро vyh\aseni valky ЬуІ 
zatcen а internovan v taboi'e Thal\erhofu І а pul roku. Potom ЬуІ odveden а zafazen 
jako politicky nespolehliry k trestnimu oddilu, kde zustal az do ukonceni va lky. 
Vojenske hodnosti zadne nedosahl. Ро pi'evratu sйcastnil se V Prasove vydavani 
casopisu "Holos ruskeho naroda". Roku 1919 pi'isel do UZhorodu а sйcastnil se zi'izeni 
Ruske Narodni Rady. Zalozil casopis "Ruskaja Zemlja" s llarionem Zurkanovicem. 
Roku 1920 zalozil stranu Trudovou а sйcastnil se zi'izeni tiskamy "Skolnaja Pomosc". 
Tehoz roku ЬуІ promovan na doktora veskerych prav na Karlove universite v Praze. 

Roku 1921 ЬуІо mu ude leno csl. statn i obcanstvi . Jest nemaj etny. Roku 1924 
ЬуІ zvolen do Poslanecke Snemovny а 25.Ш. 1 924 slozil slib . 
18.IV. 1924 
(ДАЗО- фон.n 29 "Президія Цивільної управи Підкарпатської Русі в Ужгороді", опис 3, справа 

293 "Біографії посланців і сенаторів Підкарr1атської Русі", арк. 22). 
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Цодаток 12. 

Volosin Augustin 
Volosin Augustin, feditel uбtelskeho serninai'e v Uzhorode, а pos\anec strany 

lidove, narozeny І 7.ІП.1874 v Ke\ecfne, pi'fslusny do UZhorodu, bytem Kapitulni 
ul . с. 11 , zenat)r, fecko-katolfk, narodnosti rusfnske, maturoval roku 1892 v UZhorode, 
nacez pokracoval ve studiich па vyssf pedagogicke skole v Budapesti do roku 1896, 
pak studoval гUzne pedagogicke kursy az do roka 1900, kdy pi'isel do UZhorodu 
s pi'idelenfrn na ucitelsk)r йstav, kde pusobil jako profesor do roku 1917, kdy ЬуІ 
jrnenovan feditelem tehoz. Ву\ od roku 1900 redaktorern rusinskeho casopisu "Nauka", 
nyni "Svoboda" а pro sve novinarske zpravy (clanky) ЬуІ pod policejnim dohledem 
а ро vypuknuti valky svetove ЬуІ ти casopis zastaven. 

Ро statnfm prevrate stal se cinnym clenem rusinske narodni rady а dne 8. V.1919, 
kdy spojily se uZhorodska, marmarosska а presovska narodni rada v jednu centralni 
ruskou narodnf radu, stal se mistopi'edsedou teto а pozdeji predsedou. V roce 1919 
dne 20.V. svolal 100-clennou deputaci centralni rady, s nfzjel do Prahy, kde na Hrade 
pi'edal panu presidentovi protokoly,jednajici о pi'ipojenf se dobrovolne Podkarpatske 
Rusi k Ceskoslovenske republice. Tehoz roku ustavil novou politiclou stranu na Podk. 
Rusi а to chliborobnou, jiz v roce 1923 spojil se stranou csl. lidovou а v госе 1925 
zmenil nazev na krest' ansko-l idovou (kfest'anskou narodnf) stranu, jejiz jest 
pi'edsedou. Ve volbach v roce 1924 na Podkarpatske Rusi kandidoval za stranu na 
poslance, neprosel vsak, а teprve рі'і volbach v roce 1925 byl zvolen poslancem. 

V kultumfm zivote jest dosti cinny, jest clenem V nekolika spolcich ("Prosvita", 
"Beskid"), date jest ve spolecnosti akciove tiskamy "Unio" а ,,Akord" а v Drufstvu 
narodnf trhovny v UZhorode. Je clenem redakcni rady uZhorodsk)rch t)rdennfku rusinsky 
а mad'arsky psanych "Svoboda" а "Karpatalja",jinak pi'ispiva do rusfnske zumalistiky 
vychazejici v Americe а do йsti'ednfho organu strany lidove "Lidove Listy". 

Poslanec Volosin v jazykove otazce se odklonil od stanoviska propagovaneho 
jfm v roce 1919, kdy vydal ucebnicijazyka rusinskeho, tedy bezprosti'edne ро pfevzetf 
zdejsiho йzеті ufady republiky t.j. najazyku mfstnim se spisovnou arthografii а stoji 
nyni jak to і v poslednich dnech pfi oslavach Sevcenkov)rch spolu s d-rem Brascajkem 
со vUdci strany krest ' ansko- lidove zjevne dokumentoval na poukrajinsteni 
Podkarpatske Rusi, z cehoz jest zjevno, ze jest zde sledovana tendence dociliti 
prozatimjazykove ce\istvosti s Ukrajinou. 
1926. 

(ДАЗО- фонд 29 "Президія Цивільної уnрав11 Підкарnаrської Русі в Ужгороді", опис 3, 
справа 836 "Список посланuів і сенаrорів Під1<арпаrської Русі (біографії)", арк. 2-3). 
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Програма: 

1. Відкриття. 

ПРОТОКОЛ 

із 2-го засідання Сойму КУ в Хусті, 

відбутого в середу, 15. ІІІ. 1939. 

2. Перше читання законопроєкту закону ч. 1. 
3. Закриття. 
Початок засідання в 17. 38 год. 

Додаток 13. 

Предсідник Сойму КУ (дзвонить): Відкриваю засідання і стверджую, що є 

присутні 22 посли, внаслідок цього Сойм може правосильна виносити рішення. 
Заявляю, що від Влади Карпатської України був поданий Соймові КУ 

законопроєкт про: незалежність, держ.-устрій, назву, мову, прапор, герб і гимн 

Карпатської України. Референтом законопроєкту є д-р Михайло Брящайко; в 

обговоренні до слова зголосився посол о. К. Феделеш. 

З уваги на надзвичайні обставини, що в них зібрався цей Сойм, була мені 
подана пропозиція, щоб Сойм схвалював сьогодні предложені законопроєкти 

без приписаних регуляміном формальностей. Коли не буде закидів - то Сойм 

КУ рішатиме, вислухавши перше читання й обговоривши законопроєкт, хоч 

друкованого тексту не роздано пп. послам та друге й третє читання відбудеться 

на сьогоднішнім З-тім засіданні. Прошу тих пп. послів, що є проти такої 

процедури - хай вони підіймуть руку (нема нікого проти). Стверджую, що Сойм 

КУ годиться на згадану (скорочену) процедуру. 

Прошу, щоб заступник Секретаря Сойму КУ д-р Стебельський прочитав 

законопроєкт закону ч. 1. 
Д-р Стебельський читає перший проєкт. 

Предсідник Сойму Карпатської України (дзвонить): Уділюю слово 

референтові д-ру М. Брящайкові. 

Д-р М. Брящайко: Світлий Сейме! По вчорашніх трагічних годинах, коли 

в головнім місті Карпатської України проливалася українська кров, обговорюємо 

сьогодні під звуки гарматних вистрілів Перший Конституційний Закон 

Карпатської України. По тисячолітній неволі наша Земля стає вільною, 

незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є й хоче бути 

УКРАЇНСЬКА. І коли б навіть нашій молодій Державі не суджено було довго 
жити, то наш Край залишиться вже назавжди УКРАЇНСЬКИЙ, бо нема такої 
сили, яка могла б знищити душу, сильну волю нашого українського народу. Не 

маємо часу на ширше обговорення. Я є певний, що Світлий Сойм схвалить цей 

законопроєкт, бо того вимагає український народ! (рясні оплески). 
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Предсідник Сойму КУ (дзвонить): Уділяю слово заступникові Предсідника 

Сойму п. д-рові Степанові Рососі. 

Д-р Степан Росоха : Світлий Сойме! Параграф 6. щойно прочитаного 
законопроєкту ч. 1. звучить: "Державним гербом Карпатської України є 
дотеперіщній краєвий герб: медвідь у лівім червонім півполі і чотири сині та 

три жовті смуги у правому півпол і". Подаю мій внесок і товаришів на його 

доповнення словами: і ТРИЗУБ святого Володимира Великого" ! (буря оплесків!) 

Предсідник Сойму КУ (дзвонить) : Удітою слова п . послові о. Кирилові 

Феделешові . 

О. Кирило Феделеш: Світлий Сойме! Думаю, що висловлю думку вс іх пп. 

послів і цілого українського народу в Карпатській Україні, коли проголошу, що 

вповні годжуся з референтом законопроєкту і доповненням до нього. Над 

предсідницькою трибуною є поставлений хрест; щоб і наш конституційний закон 

респектував християнські традиції українського народу, пропоную й до гербу 

нашої Держави внести святий символ християнства. 

Предсідник Сойму КУ: Більше промовців немає. Заряджую голосування . 

Якщо не буде закидів, будемо голосувати підняттям руки. (ніхто не є проти). 

Стверджую, що ніхто не є проти, отже голосуємо підняттям руки . Прошу тих 

пп . посл ів , що є за прочитаним законопроєктом, хай піднімуть руку. -
Стверджую, що законопроєкт закону ч . І принятий одноголосно вс іми 22 
послами у першому читанні. 

Предсід1шк Сойму: З уваги на те, що вичерпано програму, закриваю 2-ге 

засідання С. К. У 

Кінець засідання в 17. 54. год. 

Програма: 

Відкриття. 

ПРОТОКОЛ 

із З-го зас ідання Сойму КУ в Хусті, 

відбутого в середу, 15. ІІІ . 39. 

Друге й третє читання законопроєкту закону ч. І. 

Закриття. 

Початок засідання в год. 1 8-тій. 

Предсідник Сойму КУ (дзвонить): Відкриваю засідання й стверджую, що 

є присутні 22 посли, та що Сойм КУ може правосильно виносити рішення . 

На програмі маємо друге й третє читання законопроекту закону ч. І. На 

основ і рішення 2-ro зас ідання друге й третє читання відбудеться на цьому 
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зас іданні . Стверджую, що ніхто із пп. послів не є проти. Прошу, щоб Заступник 

секретаря Сойму КУ д-р Стебельський прочитав законопроект закону ч . І 

Слідує друге читання законопроєкту. 

Предсідник Сойму КУ (дзвонить): Якщо не буде закидів, голосування 

відбудеться підняттям руки. Стверджую, що закидів немає, тому прошу, щоб ці 

пп. посли, що є за прочитаним законом, підняли руку. (Слідує голосування) 

Предсідник Сойму КУ: Стверджую, що законопроект закону ч . І у другому 

читанні є принятий одноголосно, усіми 22-ма послами. 

Предсідник Сойму КУ: Приступаємо до третього читання законопроекту. 

Прошу пана заступника секретаря Сойму КУ д-ра Стебельського, щоб прочитав 

законопроєп закону ч. І. 

Д-р Стебельський (читає): 

Закон ч. 1. 
Сойм Карпатської України ухвалив цей закон: 

§ І . Карпатська Україна є незалежна Держава. 

§ 2. Назва Держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. 
§З. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом КУ, на 
чолі . 

§ 4. Державна мова Карпатської України є УКРАЇНСЬКА мова. 
§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому 

барва синя є горішня, а жовта є долішня. 

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: 
медвідь у лівім червонім полі й чотири сині та жовті смуги в правому півполі, і 

ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення 

цього місця закону полишається окремому законові. 

§ 7. Державний гимн Карпатської України є: "Ще не вмерла Україна ... " 
§ 8. Цей закон обов'язує зараз од його приняття. 
(Буря оплесків) 

Предсідник Сойму КУ: - Якщо не буде заперечень, голосування відбудеться 
підняттям руки. Стверджую, що заперечень немає, тому прошу, щоб ці пп посли, 

що є за прочитаним законом, підняли руки (слідує голосування). 

Предсідник Сойму КУ: Проголошую, що законопроєкт закону ч. І у 

третьому читанні є принятий одноголосно усіми 22 послами. 
Програма 3-ro засідання є вичерпана, тому закриваю засідання. 

Кінець засідання в год. 18. 12. 
(Степан Росоха - "Сойм Карпатської України" - Вінніпег, І 949, "Меморіал", 

Львів, 1991, стор. 76-81) 
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Конституційній Закон ч. 1 
Сойм Карпатської України ухвалив цей закон: 

§ І . Карпатська Україна є незалежна Держава. 

§ 2. Назва Держави є : КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. 

Цодаток 14. 

§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом 
Карпатської України, на чолі. 

§ 4. Державна мова Карпатської України є УКРАЇНСЬКА мова. 

§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому 

барва синя є горішня, а жовта є долішня. 

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: 

медвідь у лівім червонім півполі й чотири сині та три жовті смуги у правому 

півпол і, і ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середущому зубі . 

Переведення цього місця закону полишається окремому законові. 

§ 7. Державний гимн Карпатської України є: "Ще не вмерла Україна." ". 

§ 8. Цей закон обов'язує зараз од його прийняття. 

В Хусті, дня 15. березня 1939. 
А. Штефан, власиоруч110 

Предсідник Сойму К. У. 

Д-р Августин Волошин, влас11оруч110 

Президент Карп.-Української Респ. 

Августин Дутка, власноручно 

Письмовод Сойму К. У. 

Ц-р Михайло Кочерган, власноручно 

Секретар Сойму К . У. 

Округла печатка: Канцелярія Сойму Карпатської України 

Текст Закону ч. 1 подано на основі фотокопії оригіналу, писаного на машині й 

із оригінальними підписами та підкресленнями. 

(Петро Стерчо - "Карпато-Українська Держава" - "Наукове Товариство ім. Т. 

Шевченка", Торонто, 1965, - "За вільну Україну'', Львів, 1994, стор . 135-136). 
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Цодаток 15. 

РІШЕННЯ 

четвертої сесії Закарпатської обласної Ради народних депутатів 

двадцять першого скликання 

від 18 грудня 1990 року 

ПРО ГЕРБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Обласна Рада народних депутатів вирішила: 

І. Затвердити герб Закарпатської області (кольорове і чорно-біле 

зображення герба додається). 

2. Затвердити Положення про герб Закарпатської області (додається). 
Заступпuк голови обласпої Ради Ю. А. Воробець 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ГЕРБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
І. Герб Закарпатської області має форму геральдичного щита, 

розділеного по вертикалі на дві рівні частини. Якщо дивитися на щит, 

лівий його бік ділиться по горизонталі на сім рівних смуг з чергуванням 

синього і золотистого кольорів, з яких перша смуга - синя, друга -
золотиста. В правій частині щита на срібному-зображення червоного 

ведмедя, що стотть на задніх лапах і дивиться вліво. 

2. Зображення герба Закарпатської області може встановлюватися 

на будинках місцевих Рад народних депутатів, державних органів, 

громадських організаці й , підприємств , а також в службових 

приміщеннях. 

З. Відтворюване зображення герба Закарпатської області, незалежно 

від його розміру, завжди має точно відповідати кольоровому або чорно

білому зображенню, яке додається до цього Положення. 

4. Порядок виготовлення, масового тиражування зображення герба 

Закарпатської області встановлюється виконкомом обласної Ради 

народних депутатів. 

Зображення гербу, що знаходиться nеред сесіі11юю залою Закарnатської обласної 

ради народних деnуrатів, наведено на останній сторі1щі обкладинки 
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До історії символіки 

Вивчення архівних джерел, МЮ'еріалів періодичних видань засвідчує, що до 1919 року 
Закарпатгя в політичному відношенні не становило окремої адміністрЮ'ивної одиниці і 

не мало своєї єдиної символіки. На той період для всіх жителів нинішньої території краю 

офіційним прапором був державний прапор (червоно-біло-зелений) і відповідний герб 

Угорщини. Територіально Закарпmая складалося з Ужанськоrо, Березькоrо, Уrочанськоrо 

і Марамороськоrо комітатів, кожен з яких мав свій герб. Герби комітатів символізували 

флору і фауну, господарство, побут населення м ісцевості . Гербам властиве поєднання 

різних, кольорів (червоний, синій, срібний, золотистий, жовтий, зелений та ін.). 

Поширюється, на жаль, думка, навіть на сторінках періодичної преси, що нібито 

австрійська імператриця Марія-Терезія в 70-х роках XVIII ст. подарувала Мукач івській 

греко-католицьк ій єпархії синьо-жовтий прапор. Цей факт архівними документами 

підтвердити не вдалося . Про це не згадується і в працях закарпатських істориків А. 

Годинки, Т. Легоuького та інших, присвячених історії згаданої єпархії. 

У 1919 poui Закарпатгя увійшло до складу Чехословаччини на засадах територіальної 
автономної одиниці . Згідно із законом Чехословацької республіки № 252 від 30 березня 
1920 року для Закарпаття - Підкарпатської Русі був встановлений єдиний герб для всієї 

території краю (рі шенням сесії обласної Ради форма і кольори герба повністю 

відтворюються). Герб Підкарпатської Русі був відображений в загальному державному 

і малому - президентському гербі Чехословацької республіки. 

Законом № 252 було прийнято єдиІ!)1й державний прапор для Чехословацької 
республіки. Для Підкарпатської Русі прапор не затверджувався. 

15 березня 1939 року Сейм Карпатської України проголосив самостійність 
Карпатської України і визнав як державну символіку синьо-жовтий прапор і 

вищезгаданий герб з включенням до верхньої його частини тризуба. 

В період rортіївської окупації ( 1939- 1944 рр.) для Закарпаття символіка не приймалася. 

Після визволення Закарпатгя Червоною Арм ією Народна Рада ЗакарпЮ'ської України 

питання про герб краю не розглядала. А своїм декретом № 28 від 12 січня 1946 року 
затвердила Державний прапор Закарпатської України . Він складався з червоного 

полотнища із зображенням на верхньому куті, б іля древка, золотистого серпа і молота і 

червоної із золотистою крайкою п 'ятикутної зірки над ним. На прапорі золотистою 

барвою розміщено надпис: "Хай живе возз' єднання Закарпатської України з Радянською 

Україною" (ДАЗО, фонд Р-14, оп. І , спр. І ). 

Іван Бігунець, 

голова ком ісії обласної Ради народних депутатів 

по вивченню можливості впровадження символіки краю. 

Василь Ілько, 

зав. кафедрою історії СРСР УжДУ, 

цоктор історичних наук, професор . 

("Новини Закарпаття" № І від І січня 1991 року) 
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б. Проект герба 

Підкарпатської Русі 

від партії Гагатко

Цуркановича. (в 

кольорі та тинктурі) 

7. Проект герба Підкарпатської Русі 

від Автономної директорії А. Волошина. 
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8. Проект герба 
Підкарпатської Русі 

професора Празького 

університету Густава 

Фрідріха. 



0.JLек.сій фі.л.іппоВ 

А Б 

в 

9. Малий л. середн ій Б та великий в герби Чехословацької республіки 

Zakon cislo 252 ze d11c 30 bfczna 1920, kter}'m se vydavaji ustanoveni о statni vlajce, statnich 
znacich а statni peceti - Sbirka zakonu а nafueni s1atu ceskoslovenskeho, Praha, rocnik 1920, 

SІГ. 539-541 , priloha 1-5. Graf. umel. ustav V. Neuberta, Pralia-Smichov. 
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1 О. Поштова марка Чехословаччини із 
зображенням середнього герба 
республіки. Розміри І 9 х 20 мм. 

11. Проекти державного герба Чеха-Словацької республ іки 
після Мюнхенської конференції 1938 року 

від д-ра філософії Йозефа Граски. -
Navrl1y statniho znaku pomnichovske C-SR od PhDr. Josera Hraskeho. // SUA, AR, kart. 161 . 
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