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SEVEROKAVKAZSKÝ EMIRÁT (1919)

Всем привет.

Мы уже привыкли к десяткам высосанных
из пальца якобы исторических флаговреспублик
РФ, областей и т.п, особенно периода
гражданской войны.Сегодня я к своему большому
удивлению и огромной радости нашел
аутентичное изображение флага Северо
Кавказского эмирата (1919). Оказывается, флаг
и подобие герба изображались на бумажных
деньгах!!! Находку прилагаю.

Виктор
From: "Lomantsov" vikloman@mail.esoo.ru
To: RussoVex@yahoogroups.com
Date: Wed, 1 Sep 2004 22:02:29 +0400

IN THIS ISSUE

THE EMIRATE OF NORTH
CAUCASUS (1919)
On September 1st, 2004,

Viktor Lomantsov delivered his
information about discovery of the
curious illustration to the Internet
conference RussoVex. It depicts
symbols of the Emirate of North
Caucasus existing in the mountainous
territory of present Chechnya,
Daghestan and Ingushetia between
1919-1920. Its centre was in the aul of
Vedeno. The emirate’s symbols are
shown on the banknotes (the credit bills)
issued with Russian, Arabic and French
inscriptions. The arms (emblem) consist
of a rifle and a sabre leaned against
each other and bearing scales for
Justice. The crowned turban is placed
above them. The green banner of
Prophet Muhammad topped with the
crescent from one side and an opened
Quran from the other one weight both
balance pans. The lower part of the
arms forms crescent with its horns
pointed upwards and three five-pointed
stars. The flag of the emirate was green
and charged with a white crescent with
its horns pointed upwards below three
(2,1) stars.

FLAG OF THE FINANCIAL
POLICE OF THE

REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN

The law No: 336/II has
introduced this flag. The Kazakh
President signed it on 4.7.2002.

THE ARMS OF
KAZAKHSTAN ON
VEXILLOGRAPHIA

PAGES
New part dealing the

arms of Kazakhstan has been
opened on the web sites of the
Russian Centre of Vexillology and
Heraldry.

RSVH AND HRRF
Associate of the Russian

Centre of Vexillology and Heraldry
(RSVH), Mr. Ilya Kartashov,
became member of the Heraldic
Council of the President of the
Russian Federation (HRRF).
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V září roku 1919 (tedy v těchto dnech je tomu právě 85 let) imám Uzun-Hadži
vyhlásil nezávislost severního Kavkazu a založení Severokavkazského emirátu. Do nově
vzniklého státu spadaly horské regiony Dagestánu a Čečenska a část Ingušska. Sídlem emíra
byl aul Vedeno. Formou vlády v emirátu byla monarchie opírající se o islámské právo šaríja a
ideologii panislamismu.

Emirát byl uznán Ázerbajdžánem, Gruzií a Tureckem. Z Turecka získal Uzun-Hadži
zbraně a vojenské instruktory v čele s Kerim-bejem a generálem Nuri-pašou. Z Gruzie
dorazily do Čečenska vojska generála Kereselidzeho. To vše mělo pomoci emirátu v boji proti
bělogvardějské Děnikinově armádě. Proti emirátu stála asi třetina Děnikinovy armády a proto
také bolševici poskytli Uzun-Hadžimu vojenskou pomoc. Celá pátá armáda emirátu byla
tvořena bolševiky. Vojska emirátu vedli boje v prostoru Derbentu, současné Machačkaly a
Bujnakska, kde prováděly nájezdy na kozácké stanice.

V březnu 1920 byl
Severokavkazský emirát náporem
bolševických sil zlikvidován, Uzun-
Hadži získal post kavkazského muftího
a již v létě téhož roku zemřel.

V roce 1919 emirát emitoval
své papírové peníze (kreditní lístky)
v nominálech 5, 25, 50, 100, 250 a 500
rublů s textem v ruštině, arabštině a
francouzštině. Kromě textu na nich byl
vyobrazen i znak emirátu a stožár na
hoře se vztyčenou vlajkou. Znak
(emblém) je tvořen puškou a šavlí
opřenými o sebe nesoucí váhy
symbolizující spravedlnost. Nad nimi
je turban s korunou. Na miskách vah je
z jedné strany zelený prapor proroka
Mohameda na žerdi s hrotem v podobě
půlměsíce (někdy bez hrotu) a na druhé
straně otevřený Korán. Ve spodní části
znaku je ležící půlměsíc a tři pěticípé
hvězdy.

Vlajka emirátu je tvořena
zeleným listem s bílým ležícím
půlměsícem pod třemi (2, 1) hvězdami.
Na storublové bankovce jsou hvězdy
čtyřcípé, na pětirublové pěticípé, na
ostatních nominálech není možno
počet cípů určit. Nicméně na znacích
jsou hvězdy vždy pěticípé a tak je
možno logicky předpokládat, že na
vlajce budou hvězdy pěticípé. Poměr
šířky k délce listu vlajky je na
vyobrazeních blízké poměru 2:1.

Viktor Lomancov

Syllabus přednášky Viktora Lomancova na 3. českém národním vexilologickém kongresu v Plzni dne 12.9.2004.

W/V
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http://www.russiantext.com/dengi/local/img01/472.html
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Dne 4. července 2002 podepsal prezident Kazašské
republiky zákon č. 336/II „O orgánech finanční policie
Republiky Kazachstán. V něm je v bodě 6 článku 5 hlavy 2
uvedeno, že finanční policie má symbol a prapor, jejichž
popis schvaluje prezident republiky.

pex

www.finpol.kz




Viktor Anatoljevič Lomancov rozšířil internetové
stránky Heraldicum Ruského střediska vexilologie a
heraldiky o další část věnovanou znakům Kazachstánu.

Kazašské stránky obsahují řadu vyobrazení pečetí a
znaků z archivu Alojze Lukši z Rigy (Lotyšsko).

 K dosavadním znakům Ruska a Běloruska tak přibyla
další část a do budoucna se chystají stránky věnované
Turkmenistánu, Uzbekistánu a Kirgizstánu.

MVR

vexillographia.narod.ru







 Rozhodnutím prezidenta
Ruské federace č. 1121 ze
dne 26. srpna 2004 bylo
ustanoveno nové složení
Heraldické rady prezidenta
Ruské federace. Heraldická
rada je nejvyšším orgánem,
který určuje státní politiku
v oblasti heraldiky a
vexilologie a vede Státní
heraldický rejstřík Ruské
federace. V rejstříku jsou
uvedeny schválené znaky a
vlajky subjektů Ruské
federace, obcí, ministerstev a
úřadů. Sídlem sekretariátu
rady je Sankt Petěrburg.

Jedním z nových členů
rady je byl tímto rozhodnutím
jmenován i člen Ruského
střediska vexilologie a
heraldiky Ilja Michajlovič
Kartašov (*07.09.1975),
poradce primátora Moskvy a
jednatel Heraldické komise
města Moskvy, jejíž práci
organizuje a koordinuje.

Pod vedením I. M.
Kartašova byly připraveny
znaky a vlajky 150
administrativních okruhů a
městských rajónů Moskvy.

MVR

Ve spolupráci se Střediskem vexilologických informací připravilo
In cooperation with Flag Data Centre prepared by

RUSKÉ STŘEDISKO VEXILOLOGIE A HERALDIKY
RUSSIAN CENTRE FOR VEXILLOLOGY AND HERALDRY

Michail Vladimírovič Revnivcev
p/s 90, 413116 Engels-16
Saratovskaja oblast Rusko
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e-mail: flagoved@narod.ru

website: vexillographia.narod.ru


