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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

BUCH = БУХЪ

Wytwórca:

BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)

Średnica:

21.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●
●

korona [zamknięta]
orzeł
siekiera
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002728
Rosyjski guzik wojskowy (wzór 1857) - saperzy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia herb Imperium Rosyjskiego, czyli dwugłowego orła z trzema koronami (każda głowa ma swoją własną koronę, a
trzecią koronę umieszczono po środku i nieco powyżej). Na piersi orła znajduje się tarcza herbowa, na której widnieje herb Moskwy, czyli
wizerunek św. Jerzego Zwycięzcy na koniu, walczącego ze smokiem (postać zwrócona jest na zachód). Dookoła tarczy herbowej
umieszczono kollanę (łańcuch) na której został zawieszony Order św. Andrzeja. W szponach orła znajdują się: jabłko królewskie oraz
berło - insygnia władzy monarszej. Za orłem, na wysokości jego ogona i łap umieszczono skrzyżowane topór i łopatę (!).
Ciekawostka
Wszystkie dotychczas znane tego typu guzik mają na dole dwa skrzyżowane topory, jest to jedyny przykład występowania pod
orłem skrzyżowanych topora i łopaty.
Rewers sygnowany: BUCH БУХЪ 1 сортъ S. PETERSBURG
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1857 (wcześniejszy wzór guzika wprowadzono w roku 1829). UZUPEŁNIĆ
Wzór guzika 1857 obowiązywał do upadku caratu, czyli do Rewolucji Październikowej z roku 1917. Po dojściu do władzy Bolszewików
wprowadzono nową symbolikę opartą na pięcioramiennej gwieździe.
Źródła
● Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
● Wikipedia.pl - Herb Moskwy
● Wikipedia.pl - Herb Rosji
● Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
● Wikipedia.pl - Kollana
● Wikipedia.pl - Order Świętego Andrzeja Powołańca
● www.pugoviza.ru - Saperzy wzór 1857
● Низовский Андрей - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008. ISBN 978-5-903812-01-1

Wytwórca: BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)
Buch = БУХЪ, fabryka guzików należąca do braci Buch (Бухъ), została założona w Petersburgu w 1816 roku. W 1829 roku fabryką
zarządzali kupcy Transzel (Траншель) i Buch. W spisie wystawy przemysłowej w Petersburgu w 1833 roku figurują jeszcze obaj
właściciele, natomiast na wystawie w 1843 roku w Moskwie jako właściciele fabryki są wymienieni tylko bracia Buch. W 1890 roku
fabrykę przejął kupiec Fryderyk Karłowicz Gutchejl (Ф.–К. А. Гутхейль), jednak nadal produkował on guziki pod marką braci Buch, co
najmniej do roku 1913 (ostatni zapis w książce adresowej Petersburga).
*) Opis wymaga uzupełnienia:
sprawa spółki BUCH - NORBLIN Warszawa,
oraz sprawa spółki BUCH - RÜKERT.
Spółka Buch & Rukert mieściła się w Warszawie na ul. Długiej nr 557.
Kamienica nr 557 należała do Jakuba i Teofila Piotrowskich (wg. danych z 1852 roku). Panowie byli członkami Delegacji Miejskiej
powołanej w 1861 roku.
Proszę o pomoc w uzupełnieniu tego opisu
Źródła
Dubrowska M., Sołtan A. - Wytwórnie guzików w dziewiętnastowiecznej Warszawie i ich produkcja, Almanach Muzealny 3,
Warszawa 2001
Wikipedia.pl - Zakład Platerniczy Norblinów
www.ipsb.nina.gov.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych - Fabryka "Norblin, Bracia Buch i T. Werner" w Głownie - widok ogólny
na zakład
www.madein.waw.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych P.F. „Norblin, B-cia Buch i T. Werner” w Warszawie
www.pugoviza.ru - БР. БУХ
www.pugoviza.ru - БУХ
www.pugoviza.ru - БУХ - поставщик двора ЕИВ
www.pugoviza.ru - ТРАНШЕЛЬ и БУХ
www.sciezkimniejszosci.waw.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych p.f. „Norblin, Bracia Buch i T. Werner”
www.zw.com.pl - Dziwne dzieje Norblina
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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