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Dane szczegółowe
Właściciel:

rwb

Kraj:

ZSRR

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Przeznaczenie

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

23.4 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●

wojskowy

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-11 21:41

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2019.12.08

Opis guzika btrm008003
Radziecki guzik wojskowy wojsk lądowych (сухопутные войска, czytaj: suchoputnyje wojska)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia pięcioramienną gwiazdę, wewnątrz której, na groszkowanym tle, umieszczono skrzyżowane sierp i młot; na obrzeżu
guzika znajduje się pojedynczy, wypukły rant.
Rewers skorodowany.
Ciekawostka
Guziki tego typu najczęściej posiadały ruchome i częściowo chowane do środka uszka, dzięki temu metalowe uszko nie uwierało
żołnierza w ciało, kiedy guzik został dociśnięty pasem czy oporządzeniem.
Przeznaczenie i datowanie
Po Rewolucji październikowej (1917 r.) władze komunistyczne w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) wprowadziły
nowy symbol: skrzyżowane sierp i młot. Znak ten miał symbolizować ideę dyktatury proletariatu realizowaną poprzez rządy robotników
(młot) i chłopów (sierp). W Armii Czerwonej, od ok. 1919-1920 roku, zaczęto powszechnie stosować pięcioramienną gwiazdę ze
skrzyżowanym sierpem i młotem. Noszono ją na nakryciach głowy i na guzikach, umieszczano na budynkach, samochodach,
sztandarach i w wielu innych miejscach. W 1991 roku wraz z upadkiem ZSRR zaprzestano wykorzystywać symbol sierpa i młota na
pięcioramiennej gwieździe i każde państwo, które powstało z podziału ZSRR, wróciło do swoich historycznych symboli.
UWAGA: Prezentowane symbole nie mają na celu propagowania totalitaryzmu, służy to jedynie poznaniu historii.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Wikipedia.pl - Armia Czerwona
Wikipedia.pl - Godło ZSRR
Wikipedia.pl - Rewolucja październikowa
Wikipedia.pl - Sierp i młot
Wikipedia.pl - Сухопутные войска
Wikipedia.pl - Wojska lądowe
Wikipedia.pl - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
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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