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V L A JKY A  Z N A KY 
A SSR  N ÌM C Ù  P OV OL� Í

ZNAKY A PRAPORY ASSR
NĚ MCŮ  POVOLŽÍ

Č lánek ředitele Ruské ho
střediska vexilologie a heral-diky
Michaila Revnivceva popisuje
znaky a prapory ASSR Němců
Povolž í až  do jejího zániku v roce
1941. Díky autorově  pátrání
v místních archivech a nalezení
unikát-ních dobových dokumentů
máte mož nost poprvé  spatřit
rekonstrukci dosud neznámé  vlajky
ASSR Němců Povolž í z roku 1926.

ARMS AND FLAGS OF THE
VOLGA GERMAN

AUTONOMOUS SSR
Article by Mikhail Revnivtsev -
director of the Russian Centre for
Vexillology and Heraldry - deals
symbols pertaining to the Volga
German Autonomous Soviet
Socialist Republic until its
abolishion in 1941. Thanks to the
author ś research in local archives
and unique documents you may
become acquainted with
reconstruction of the so far
unknown flag of this ASSR from
1926.

WAPPEN UND FLAGGEN
DER AUTONOMEN

SOZIALISTISCHEN RAETE-
REPUBLIK DER

WOLGADEUTSCHEN
Der Aufsatz des Direktors des
Zentrums für Flaggenkunde und
Heraldik  Michail Rewniewtzew
beschreibt Wappen und Flaggen
der ASRR der Wolgadeutschen bis
zu ihrem Erloeschen im Jahre
1941. Dank der Untersuchung des
Verfassers im oertlichen Archiven
und dem Finden der zeitlichen
Dokumenten gibt es die
Moeglichkeit eine  Rekonstruktion
der bisher unbekannten Flagge der
ASRR der  Wolgadeutschen aus
dem Jahre 1926 zum erstenmal zu
sehen.

přeložili JM, abr
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A UTON OM N Í  SOC IA LISTIC KÁ SOV ÌTSKÁ R EP UBLIKA
N ÌM C Ù  P OV OL� Í

Michail Revnivcev

V letech 1762 a 1763 ruská  imperá torka Kateřina II. Veliká  pozvala do Ruska
obyvatele evropských zemí a nabídla jim možnost usadit se na březích řeky Volhy. Pozvá ní
využily tisíce lidí z ně meckých stá tů  (Hessensko, Bá densko, Sasko, Holštýnsko), Rakouska,
Švýcarska, Holandska, Francie, Dá nska, Švédska i dalších evropských stá tů . V období let
1764 až 1768 bylo v Povolží, na územích nyně jší Saratovské a Volgogradské oblasti,
založeno 106 ně meckých osad s 25 600 obyvateli. Na začá tku 20. století se ně mecká
populace, oficiá lně  nazývaná  od konce 19. století „Ně mci Povolží“  či „Povolžskými Ně mci“
(die Wolgadeutschen), rozrostla na 407 500 obyvatel žijících v 190 osadá ch.1

Dne 30. dubna 1918 byl v Saratově  založen Povolžský komisariá t ně meckých
zá ležitostí (П оволжский Комиссариат по немецким делам), který připravil a ve dnech 24.
až 30. června 1918 v Saratově  uskutečnil První sjezd sově tů  poslanců  ně meckých osad
Povolží. Tento sjezd stanovil oblasti souvislého osídlení Povolžských Ně mců  ve třech nových
újezdech: na pravém břehu Volhy Golo-Karamyšském, (Бальцерский, Balzerský újezd) a na
levém břehu v Rovenském (Зёльманский, Soelmanský újezd) a Jekaterinenstadtském
(Екатериненштадтский, Ekaterinenstadtský újezd). Tyto újezdy mě ly vzniknout
z Atkarského a Kamyšinského újezdu Saratovské gubernie a Novouzenského újezdu
Samarské gubernie.

Dekretem Rady lidových komisařů  RSFSR byla dne 19. října 1918 na tě chto územích
Saratovské gubernie a Samarské gubernie založena Pracovní komuna Oblasti Ně mců  Povolží
(v uvá dě ných dokumentech jsou pro ni užívá ny ná zvy Autonomní oblast či Ně mecká  komuna
apod.). Dne 31. října 1918 přešly plné moce z Povolžského komisariá tu ně meckých zá ležitostí
na Výkonný výbor pracovní komuny Oblasti Ně mců  Povolží, jejíž sídlo bylo v Saratově .
V kvě tnu 1919 bylo administrativní středisko autonomní oblasti přeneseno do
Jekaterinenstadtu, přejmenovaného 4. června téhož roku na Marxstadt (od roku 1942 pouze
Marx). Již 2. března 1919 byla zbývající čá st Novouzenského újezdu převedena ze Samarské
gubernie do Saratovské a 5. ledna 1921 rozdě lena na tři nové újezdy: Dě rgačovský,
Novouzenský a Pokrovský. Dne 22. června 1922 byly do Autonomní oblasti Ně mců  Povolží
začleně ny Pokrovský újezd a čá sti Dě rgačovského a Kamyšinského újezdu. Území oblasti se
zvě tšilo na 39% rozlohy vztažené k roku 1918 a dosá hlo rozlohy 25 700 km čtv. Ž ilo zde
527,8 tisíce obyvatel (67,5% Ně mců , 21,1% Rusů  a 9,7% Ukrajinců ). Od 24. července 1922
bylo středisko autonomní oblasti přeneseno z Marxstadtu do Pokrovsku, který byl pak v říjnu
roku 1931 přejmenová n na Engels.

Dne 13. prosince 1923 Politické byro Ústředního výboru Ruské komunistické strany
(bolševiků ) přijalo usnesení o reorganizaci Autonomní oblasti Ně mců  Povolží na Autonomní
socialistickou sově tskou republiku Ně mců  Povolží. 9. sjezd sově tů  Autonomní oblasti Ně mců
Povolží ozná mil dne 6. ledna 1924 založení Autonomní socialistické sově tské republiky
Ně mců  Povolží (Autonome Sozialistische Rä te-Republik der Wolgadeutschen) a ustanovil se
jako 1. sjezd sově tů  ASSR NP. Společným ustanovením Všeruského ústředního výkonného
výboru (В сер оссийский Ц ентральны й И сполнительны й Комитет, В Ц И К , VCIK) a Rady
lidových komisařů  RSFSR (С овет Н ар одны х Комиссар ов Р С Ф С Р ) bylo dne 20. února 1924
                                                          

1 Erina, E. M.: Studie z historie kultury ně mecké autonomie na Volze, Saratov, 1995, s. 4-5.
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schvá leno rozhodnutí 1. sjezdu sově tů  ASSR NP o přetvoření Autonomní oblasti Ně mců
Povolží na ASSR NP. 2

Dne 25. ledna 1926 přijal 3. sjezd sově tů  ASSR NP ná vrh ústavy ASSR NP (v té době
sice platilo pravidlo, že ústavy autonomních SSR v rá mci RSFSR byly schvalová ny
Všeruským ústředním výkonným výborem, ale přesto do roku 1937 nebyla schvá lena žá dná
z ústav ASSR).

V sedmém oddílu ná vrhu ústavy ASSR NP byl popsá n znak a vlajka ASSR NP (v
engelské pobočce Stá tního archivu Saratovské oblasti se zachoval autentický text Ústavy
ASSR NP z roku 1926 pouze v ně meckém jazyce):

« Siebenter Abschnitt. Ueber das Wappen und die Flagge der ASRR der
Wolgadeutschen.

Art.81 Das Staatswappen der ASRR der Wolgadeutschen besteht aus einer Abbildung
auf rotem Grund von Sichel und Hammer in den Strahlen der Sonne, die kreuzweise
angebracht sind, der Handgriff nach unten mit der Aufschrift auf dem oberen Teile “ RSFSR”
und unten “ ASRR d.W.-D.”  von einem Kranz aus Weizenaehren umgeben, mit Baendern
umwunden und der Aufschrift auf der rechten Seite “ Proletarier aller Laender, vereinigt
euch!”  und auf der linken:” П ро лет а рии всех ст ра н, со единяй т есь !”

Art.82 Die Staatsflagge der ASRR d.W. besteht aus einem Zeug roter oder purpurner
Farbe, deren linke Ecke im Umfange eines Drittels der ganzen Flaeche einen goldenen Rand
traegt mit der Aufschrift in goldenen Buchstaben “ ASSR d.W.-D.”  und “ АССР НП ” , auf dem
uebrigen Teile der Flagge schraeg gegenueber die goldenen Buchstaben:”Р.С.Ф .С.Р.”  3

K textu ná vrhu ústavy nejsou přiložena vyobrazení znaku a vlajky, nejspíše v lednu
roku 1926 ještě  vů bec neexistovala.

Dne 22. července 1926 byl na zasedá ní Prezídia Ústředního výkonného výboru ASSR
NP (Ц ентральны й И сполнительны й Комитет А С С Р  Н П , Ц И К , CIK) projedná vá n bod „O
znaku a vlajce ASSR NP“ . Bylo k ně mu přijato ná sledující rozhodnutí: „Na základě odst. 81 a
82 části sedmé, ústavy ASSR NP, přijaté 3. sjezdem sovětů, předložené projekty znaku a vlajky
schválit a zaslat je představiteli ASSR NP při Prezídiu VCIK ke schválení VCIK“ .

Výpis z protokolu č. 24 byl dne 24. července 1926 zaslá n do Moskvy představiteli
ASSR NP, který jej obdržel dne 27. července 1926.4 Spolu s výpisem protokolu ze zasedá ní
Prezídia CIK ASSR NP byla do Moskvy evidentně  zaslá na i vyobrazení znaku a vlajky.
Bohužel se tyto přílohy v engelské pobočce Stá tního archivu Saratovské oblasti dosud
nepodařilo nalézt. Možná  jsou archivová ny ve Stá tním archivu Ruské federace ve fondech
představitelstva ASSR NP při Prezidiu VCIK, který je uložen v Ruském stá tním historickém
archivu, ale autor ještě  odtud nedostal odpově ď  na zaslaný dotaz.

Dne 21. října 1926 ná mě stek představitele ASSR Ně mců  Povolží při Prezidiu VCIK
Raich v telefonogramu č. 87/1/331 ozná mil Sově tu lidových komisařů  ASSR NP: „Návrhy
znaku a vlajky ASSR jsme předali ke schválení VCIK hned 7. srpna. Při VCIK byla vytvořena
speciální komise  pro posuzování znaku a vlajky ASSR v čele s předsedou soudruhem
Enukidzem. Práce komise však byla dosud zdržována z důvodu neexistence znaků a vlajek
ostatních ASSR a tím, že soudruh Enukidze byl na dovolené. Nyní se soudruh Enukidze vrátil
z dovolené, během několika dní se očekává předložení znaků od republik, které je dosud
neposlaly. Pravděpodobně příští týden začne posuzování znaků a vlajek.“ 5

V tomto telefonogramu se hovoří o komisi při VCIK založené v roce 1925, na jejichž
zasedá ních se projedná valo prá vo autonomních SSR mít svů j znak a vlajku. V té době  totiž
byly navrženy znaky a vlajky všech autonomních SSR, což VCIK podporoval, avšak
                                                          

2 German, A. A.: Ně mecká  autonomie na Volze, čá st 1, Saratov, 1992, s. 30, 155, 172-173.
3 Engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské oblasti, fond P-849, soupis1, spis 337, list 160 rub
4 Engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské oblasti, fond P-466, soupis1, spis 85, list 8.
5 Engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské oblasti, fond P-466, soupis1, spis 85, list 2.
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ministerstvo spravedlnosti (Н ар одны й Комиссариат ю стиции) bylo proti. A prá vě  pro
vyřešení tohoto rozporu byla vytvořena speciá lní čtyřčlenná  komise. Jejím úkolem bylo
předložit doporučení pro zřízení a schvá lení vlajek a znaků  ASSR. Předseda komise, tajemník
Prezidia VCIK Avel Enukidze (1877-1937) připravil dokument pro zasedá ní komise, která  se
na jeho zá kladě  obrá tila na Sekretariá t Prezídia VCIK s žá dostí, aby všechny ASSR mě ly své
znaky a prapory. Na přelomu let 1925 a 1926 zaslaly všechny ASSR své znaky a prapory, ale
v dubnu 1926 v souvislosti s přípravou nové ústavy SSSR VCIK přerušil všechny prá ce
související se schvalová ním ústav ASSR a posuzová ní jejich znaků  a vlajek.6

I když VCIK nevyslovil souhlas se znakem a praporem ASSR NP, je možno s jistotou
tvrdit, že znak i prapor existovaly a reá lně  se používaly. Potvrzuje to uniká tní dokument
objevený v engelské pobočce Stá tního archivu Saratovské oblasti.  Nalezla jej ředitelka
archivu, zasloužilá  pracovnice kultury RF Jelizaveta Mojsejevna Erinová . Z tohoto

                                                          
6 Sokolov, V. A.: Bashkir state symbols: from unique design to standard pattern, The Flag Bulletin

XXXI:3/146, Winchester, Mass., 1992, p.89

Obr. 1 – Zadní strana obě žníku č. 72-c se schematickým vyobrazením vlajky ASSR NP
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dokumentu vyplývá , že dne 28. října 1927 Lidový komisariá t vnitra ASSR Ně mců  Povolží
(NKVD ASSR NP, Н ар одны й Комиссариат Внутренних Дел А С С Р  Н емцев П оволжья )
vydal obě žník č. 72-c, určený všem lidovým komisariá tů m, kantoná lním výkonným výborů m,
stá tním, družstevním i společenským organizacím ASSR NP. Odpově dný tajemník
Výkonného výboru soelmanského kantonu Šmunk jej po jeho obdržení přepsal na psacím
stroji a 11. listopadu 1927 zaslal na všechny příslušné vesnické sově ty (v archivu se zachoval
exemplá ř kopie adresované vesnickému sově tu osady Štraub) a doplnil jej schematickým
vyobrazením vlajky ASSR NP, vytvořeným na témž psacím stroji (obr. 1). S jistotou je
možno říci, že kopie zcela odpovídá  autentickému textu pů vodního dokumentu, o čemž svě dčí
vpisek „Přesná  kopie. Starší jednatel Koort.“ . Vlastní text obě žníku NKVD ASSR NP zně l:

Na základě č lánku 4 dekretu VCIK a SNK (Со вет  на ро дных ко миса ро в, Rada
lidových komisařů, RLK, pozn překl.) RSFSR ze dne 28. března 1925 o způsobu používání
státní vlajky RSFSR úřady, organizacemi a soukromými osobami a na základě návrhu ústavy
schváleného 3. sjezdem Sovětů ASSR NP, NKVD ASSR NP předkládá ke schválení a
přesnému vykonání následující:

1) Státní vlajku ASSR NP tvoří obdélníkový list červené barvy s poměrem délky k šířce
2 : 1. v jehož horním levém rohu u žerdi, ve velikosti 1/3 (části) celé plochy (listu) zlatě
olemované, je umístěn nápis zlatými písmeny A.S.R.R.N.P. a ASSRNP a na zbývající části
(listu) nakoso (diagonálně) písmena R.S.F.S.R. tak, jak je to na obrázku na rubu (tohoto
dopisu),  (vlajka se vztyčuje:, poznámky M.R.)

a)  na budovách, kde probíhají republikové a kantonální sjezdy Sovětů ASSR NPa také
zasedání CIKu RNP (Republiky Němců Povolží, pozn. M.R.) –  po dobu konání celého sjezdu
č i zasedání;

b) na budovách: CIKu a SNK ASSR NP, a také –  na budovách všech kantispolkomů
(výkonných výborů kantonů, pozn. M.R.) a vesnických sovětů –  trvale;

c)  na budovách ostatních státních a místních orgánů ASSR NP (lidových komisařství,
úřadů a ostatních), a také –  na budovách státních podniků Republiky Němců Povolží a
sdružení (trastů a jiných) –  ve dnech proletářských, společenských, republikových a místních
svátků a slavností.

2) Ve dnech proletářských a všesvazových svátků a slavností na všech státních
budovách, mimo těch uvedených v č lánku 1, jako jsou výukové instituce, nemocnice, divadla,
a jim podobných, se vztyčuje červená vlajka bez nápisů a označení, obdélníková s poměrem
délky k šířce 2 : 1.

3) Povinnost vztyčovat na budovách vlajku zmíněnou v č lánku 2 se vztahuje také na
odborové, družstevní a další společenské organizace, úřady a podniky  - ve dnech
proletářských a všesvazových svátků.

4) Soukromé osoby, soukromá zařízení, podniky a organizace mohou podle svého
uvážení vyvěšovat vlajku popsanou v č lánku 2 na průčelí jim patřících domů, obchodů,
institucí apod. –  ve dnech proletářských, všesvazových republikových a místních svátků.

5) Vlajky se opatřují a pořizují vlastními prostředky úřadů, organizací č i osob, které je
vyvěšují, přičemž k 10. výročí Ř íjnové revoluce musí vlajka být pořízena a vyvěšena všemi
státními, družstevními a společenskými organizacemi ASSR NP.

6) Orgánům milice se ukládá dohlížet na splnění tohoto oběžníku.

POZNÁ MKA: Rozměr státní vlajky ASSR NP se stanovuje na 2 : 1, to znamená pro
republikové úřady města Pokrovsk a kantispolkomy (kantonální výkonné výbory, pozn. M.R.)
ASSR NP –  1 metr široká a 2 metry dlouhá, pro vesnické sověty 3/4 metru široká a 1 1/2
metru dlouhá.

Lidový komisař vnitra ASSR NP Fink
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V levém horním rohu tohoto dokumentu je napsá no rukopisné prohlá šení předsedy
vesnického sově tu vesnice Štraub G. Steitze : „Vyvěsit červ.(enou) vlajku odpov.(ídající, dopl.
M.R.) popisu z 18. 11. 1927 Vorsitzend G. Steitz, 18. 11. 1927“ .7 Pro nedostupnost
kopírovacích přístrojů  a malou rozšířenost fotografie v té době  mů žeme předpoklá dat, že
autentická  podoba vlajky se značně  lišila od schematického vyobrazení zhotoveného na
psacím stroji. S jistotou lze předpoklá dat, že podoba vlajky ASSR NP vcelku i v detailech
odpovídala vzhledu tehdejší stá tní vlajky RSFSR.

V první ústavě  RSFSR, schvá lené 10. července 1918 5. všeruským sjezdem sově tů , je
v člá nku 90 popsá na vlajka takto: „ …  obchodní, námořní a vojenská vlajka RSFSR je tvořena
červeným (rudým) listem, v jehož levém rohu nahoře u žerdi jsou umístěna zlatá písmena:
« Р.С.Ф .С.Р.»  nebo nápis « Ро ссiй ска я Со цiа лист ическа я Федера т ивна я Со вът ска я
Респу блика » “ .

Dne 17. června 1918
potvrdil Všeruský ústřední výbor
vyobrazení stá tní vlajky RSFSR
předložené výtvarníkem Sergjejem
Vasiljevičem Č echoninem. Nová
podoba vlajky byla tvořena
červeným listem, v jehož vrchním
rohu u žerdi byla umístě na zlatá
staroslovansky stylizovaná  písmena
« Р С Ф С Р », ze dvou stran oddě lená
od zbytku listu tenkou zlatou linkou,
vytvá řející obdélník. Vyobrazení
bylo doprová zeno popisem: „Vlajka

Ruské republiky má červenou barvu. V horním levém rohu jsou vyšita nebo namalována
barvou písmena Р.С.Ф .С.Р podle vyobrazení. Písmena jsou zlatá, ale pro běžné použití
(ozdoba domů atd.) možno použít žlutou barvu, odstínem připomínající zlatou. Délka vlajky je

dvakrát větší než její šířka. Délka
obdélníku pro písmena je
dvaapůlkrát menší než délka vlajky,
šířka obdélníka je polovinou šířky
vlajky.“  (obr. 2)

 Vzhled vlajky se nezmě nil
ani nařízením VCIK o vlajká ch
RSFSR ze dne 29. zá ří 1920, které
bylo začleně no do ústavy RSFSR
jako člá nek 90a. U vytiště ného
vyobrazení byl uveden popis:
„Vlajka Ruské republiky má
červenou barvu. V levém horním
rohu písmena Р.С.Ф .С.Р. podle
kresby. Písmena jsou zlatá stejně

jako dvě strany (dolní a pravá) obdélníku, v němž jsou umístěna. Délka vlajky je dvakrát větší
než jeho šířka, délka obdélníku pro písmena je dvaapůlkrát menší než délka vlajky, šířka
obdélníka je polovina šířky vlajky.“  Taková to vlajka byla vlajkou RSFSR až do roku 1937.
(obr. 3)

                                                          
7 Engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské oblasti, fond О А Ф -Р -1, soupis 40 / д, spis 1213, list 53

a 53 rub.

obr. 2 – vlajka RSFSR z roku 1918

obr. 3 – vlajka RSFSR z roku 1920
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To, že na vlajce ASSR
Ně mců  Povolží z roku 1926 byla
písmena RSFSR napsá na
stylizovanými staroslovanskými
písmeny, dosvě dčuje stříbrný
odznak poslance  Nejvyššího
sově tu ASSR Ně mců  Povolží
z roku 1941 dochovaný ve sbírce
saratovského historika Jurije
Safronova. (obr. 4)8 Jestliže na
tomto odznaku z roku 1941 se
ještě  vyskytují stylizovaná
písmena RSFSR, tak je
nepochybné, že tam byla použita i
v letech 1926 – 1927.

Na zá kladě  tě chto znalostí
mů žeme s velikou mírou
pravdě podobnosti rekonstruovat
stá tní vlajku ASSR Ně mců
Povolží z roku 1926, která  se
používala až do roku 1937.9
(obr. 5)

Po přijetí nové ústavy
SSSR dne 5. prosince 1936
Mimořá dný 17. všeruský sjezd
sově tů  přijal dne 21. ledna 1937
novou ústavu RSFSR. V člá nku
149 je obsažen popis vlajky:
„Státní vlajka Ruské sovětské
federativní socialistické republiky
je tvořena červeným listem, v jehož
levém rohu nahoře u žerdi jsou
umístěna zlatá písmena RSFSR.“ .

Rozhodnutím prezídia
VCIK ze dne 1. dubna 1937 byl
schvá len nový vzhled stá tní vlajky
RSFSR, vytvořený umě lcem A. N. Milkininem. Na rozdíl od stá tní vlajky RSFSR z roku
1918 nemá  vlajka obdélník pro ná pis a zkratka RSFSR byla napsá na bě žnou azbukou. Pomě r
šířky k délce listu zů stal 1:2. Tato podoba vlajky se používala až do roku 1954.

Dne 29. dubna 1937 byla bě hem druhé čá sti Mimořá dného 10. sjezdu sově tů  ASSR
NP přijata Ústava Autonomní sově tské socialistické republiky Ně mců  Povolží. V člá ncích
110 a 111 byly popsá ny její stá tní znak a vlajka: „Č lánek 110. Státním znakem Autonomní
sovětské socialistické republiky Němců Povolží je státní znak RSFSR, který je tvořen
vyobrazením zkříženého zlatého srpu a kladiva, rukojeťmi dolů, na červeném podkladě
v paprscích slunce a orámovaným klasy s nápisem „ RSFSR“  a „ Proletáři všech zemí, spojte
                                                          

8 Safronov, J.: Pamá tky neexistující republiky, noviny „Saratov – hlavní mě sto Povolží“  č. 169 (2937),
Saratov, 14. 11. 2002, s. 4.

9 Barevná  rekonstrukce vlajky vytvořená  v roce 2003 Viktorem Lomancovem, Petrem Exnerem,
Vitalijem Nerubenkem a Michailem Revnivcevem za prů bě žné konzultaci s Jurijem Kurasovem a ředitelkou
engelské pobočky Stá tního archivu Saratovské oblasti Jelizavetou Erinovou.

obr. 4 – odznak poslance Nejvyššího sově tu ASSR NP

Obr. 5 – vlajka ASSR NP z roku 1926
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se!“  v ruském a německém jazyce a doplněné pod nápisem „ RSFSR“  nápisem provedeným
menším písmem „ ASSR Němců Povolží“  v ruském a německém jazyce. Č lánek 111.  Státní
vlajkou Autonomní sovětské socialistické republiky Němců Povolží je státní vlajka RSFSR, již
tvoří červený list, v jehož levém horním rohu u žerdi jsou umístěna písmena „ RSFSR“

v ruském a německém jazyce,
doplněná pod nápisem „ RSFSR“
nápisem tvořeným menšími
písmeny „ ASSR Němců Povolží“
v ruském a německém jazyce.“ .10

(obr. 6)
Dne 5. července 1937

Prezídium CIK ASSR NP přijalo
usnesení „O stá tním znaku
Autonomní sově tské socialistické
republiky Ně mců  Povolží“ : „V
souladu s č lánkem 110 Ú stavy
Autonomní sovětské socialistické
republiky Němců Povolží schválit
následující vyobrazení státního
znaku Autonomní sovětské
socialistické republiky Němců
Povolží.“ .

Toto usnesení
s vyobrazením znaku ASSR NP
bylo publiková no dne 10. července
1937 na titulní straně  novin
„Bolševik“ .11 Přesnou barevnou
podobu znaku (obr. 7) vytvořil
podle archivních dokumentů
Viktor Lomancov. Dne 2. června
1940 byla Ústava ASSR NP
schvá lena zá konem RSFSR.

ASSR NP byla dne 28.
srpna 1941 rozhodnutím Prezídia
Nejvyššího sově tu SSSR zrušena a
všichni povolžští Ně mci byli
deportová ni na Sibiř a do
Kazachstá nu. Po 2. svě tové vá lce a
smrti J. V. Stalina, byly
rehabilitová ny všechny ná rody
SSSR vystavené represím a

obnoveny jejich autonomní republiky. ASSR Ně mců  Povolží však nikdy obnovena nebyla.

(přeložil Petr Exner)

                                                          
10 Engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské oblasti, fond 976, soupis1, spis 1, list 31-32.
11 Noviny „Bolševik“  č. 158, Engels, 10. 7. 1937, s. 1, engelská  pobočka Stá tního archivu Saratovské

oblasti, soupis novin.

Obr. 6 – vlajka ASSR NP z roku 1937

Obr. 7 – znak ASSR NP z roku 1937


