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Dane szczegółowe
Właściciel:

karl-k1`

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

nakładany

Sygnowanie:

ASSMANN

Wytwórca:

ASSMANN F.W. (Lüdenscheid)

Średnica:

22.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm004817
Rosyjski guzik wojskowy piechoty, wzór 1857
© 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.
Rewers sygnowany: ASSMAN 1 СОРТЪ.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1857 (wcześniejszy wzór guzika został wprowadzony w 1829 roku) i był przeznaczony
głównie dla piechoty w armii Imperium Rosyjskiego. Ten wzór guzika obowiązywał do upadku caratu, czyli do Rewolucji Październikowej
z roku 1917. Po dojściu do władzy Bolszewików wprowadzono nową symbolikę opartą na pięcioramiennej gwieździe oraz na
skrzyżowanych sierpie i młocie.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011
Низовский А. - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
Wikipedia.pl - Herb Moskwy
Wikipedia.pl - Herb Rosji
Wikipedia.pl - Kollana
Wikipedia.pl - Order Świętego Andrzeja Powołańca

Wytwórca: ASSMANN F.W. (Lüdenscheid)
Firma F. W. Assmann & Söhne została założona w 1826 roku przez Friedricha Wilhelma Assmanna w miejscowości Lüdenscheid. Po
jego śmierci firma była zarządzana przez syna Eugena Assmanna (????-1929). Kolejnym jej właścicielem był syn Eugena - Rudolf
Assmann (????-1940).
Ciekawostki:
● Jeżeli guzik posiadał na rewersie sygnaturę RZM, to znaczy, że był on przeznaczony dla funkcjonariuszy NSDAP. Skrót RZM oznacza
Reichs Zeug Meisterei der NSDAP - w Rzeszy Niemieckiej była to nazwa urzędu kontroli jakości wyrobów mundurowych
przeznaczonych dla NSDAP i SA.
● Firma produkowała guziki również na rynek rosyjski o czym świadczą napisy reklamowe typu: 1 СОРТЪ.
● Czasami w sygnaturze pojawiały się litery DRGM, czyli Deutsches Reichs Gebrauch Muster, czyli Wzór Użytkowy Rzeszy Niemieckiej.
● Czasami w sygnaturze pojawiał się napis: GES. GESCH. który jest skrótem od: GESETZLICH GESCHÜTZT, co oznacza Prawnie
Chroniony
Źródła:
● Assmann & Söhne - KATALOG
● Historia firmy ASSMANN
● Kody RZM 1
● Kody RZM 2
● Kody RZM 3
● Kody RZM 4
● Loga wytwórców
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analiz guzików w Buttonarium.

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