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Dane szczegółowe
Właściciel:

michalkoz77

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

świętokrzyskie

Materiał awersu:

alpaka

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ

Wytwórca:

KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ (СанктПетербург)

Średnica:

21.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:
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Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły
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korona [zamknięta]
orzeł
tarcza
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●

urzędniczy
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Opis guzika btrm007458
Rosyjski guzik urzędniczy (wzór 1857)
© buttonarium.eu

Awers (w formie nakładki) 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), te trzy korony symbolizowały: Kazań, Astrachań i Syberię. 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 - sam order widoczny jest w górnej części ogona. W szponach orła znajdują się: jabłko królewskie oraz berło - insygnia
władzy monarszej. Na obrzeżu guzika brak jakiegokolwiek wypukłego rantu.
Rewers sygnowany: + КОПѣИКИНЪ + МАКСИМЪ.
Guzik znaleziono w okolicach miejscowości Bodzentyn w województwie świętokrzyskim.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika przeznaczony był głównie dla różnego rodzaju urzędników państwowych Imperium Rosyjskiego, został wprowadzony w
roku 1857 (wcześniejszy wzór guzika został wprowadzony w 1829 roku) i 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.
Ciekawostka*)
Guzik mógł należeć do ostatnich burmistrzów Bodzentyna, którymi byli:
●
●
●

Antoni Orłowski (1852 – 1863)
Antoni Gajerski (1863 – 1869)
Józef Bystydzyński (1869 – 1870).

Bodzentyn był miastem do roku 1870. W tym roku, na mocy ukazu carskiego, został zdegradowany do roli wsi i włączony w skład gminy
zbiorowej. Zlikwidowano urząd burmistrza, a na czele gminy stał wójt. Powyższy guzik mógł zatem należeć również do wójtów Gminy
Bodzentyn. W tym czasie wójtami byli:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aleksander Puchowicz (1855 – 1864)
Jan Kozioł (1864 – 1864), za organizowanie powstania styczniowego zesłany na Sybir
Marcin Szafraniec (1864 – 1868)
Ignacy Matla (1868 – 1870)
Józef Dziarmaga (1870 – 1871)
Piotr Adamski (1871 – 1873)
Leon Świątkiewicz (1873 – 1873)
Henryk Skórski (1873 – 1874)
Franciszek Jaworski (1874 – 1876)
Stanisław Świderski (1876 – 1883)
Jan Dąbrowski (1883 – 1884)
Antoni Borowiec (1884 1885)
Władysław Urbański (1885 – 1895)
Wojciech Nowak (1895 – 1904)
Marcin Łubek (1904 – 1907)
Kazimierz Majtyka (1907 – 1916)
Józef Frycz (1916 – 1917)
Wojciech Wojkowski (1917 – 1928).

- informacje pochodzą z książki Bodzentyn jako miasto i osada. Prawa miejskie - ich nabycie, utrata i próby odzyskania autorstwa
Artemiusza Wołczyka, wydanej w 2007 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna.
*)
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Wytwórca: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ (Санкт-Петербург)
Rodzina Kopiejkinów pochodzi z małej wioski Panino (Панино) - gmina Chopylewska (Хопылевская волость), w okolicy obecnego
miasta Tutajew (Тутаев, kiedyś Романов-Борисоглебск), siedziby odpowiednika powiatu Romanowo-Borysoglebskiego (РомановоБорисоглебского уезд), w Obwodzie Jarosławskim (Ярославская область). Miejsce gdzie była wspomniana wioska leży ok. 260 km
na północno-północny wschód (NNE) od Moskwy i ok. 1350 km na północny wschód (NE) od Warszawy.
W 1840 roku Iwan Kopiejkin syn Ignacego (Иван Игнатьевич Копѣйкинъ/Копейкинъ) otworzył w Sankt Petersburgu rodzinną fabrykę
guzików.
W 1858 roku odłączyli się od niego młodsi bracia: Maksym (Максим - 1818-????), Konstanty (Константин), Mikołaj (Николай) i
Auksenty (Аксентий/Авксентий - 1822-1912). Powiodło się tylko dwóm braciom: Auksentemu i Maksymowi.
W 1860 roku Auksenty rozpoczął produkcję guzików na ulicy Ligowskiej 30 (Лиговская улица д.30)[1]. W 1872 roku Auksenty stał się
członkiem międzynarodowego stowarzyszenia (gildii/cechu) kupców (Гильдия). W 1886 roku wyprodukował guzików za 45 tys rubli i
zatrudniał 58 osób[1]. W 1903 roku Auksenty opublikował ogłoszenie w spisie kupieckich i handlowo-przemysłowych przedsiębiorstw
Sankt Petersburga (200-lecie stolicy), jako: Wojskowo-oficerska fabryka guzików oraz wytłaczanych produktów metalowych
mieszcząca się na ulicy Ligowskiej 42 (Лиговская улица д.42), dom własny[2]. Po śmierci Auksentego w 1912 roku produkcją guzków
zajęła się wdowa po nim Eudoksja, córka Wasyla, (Евдокия Васильевна) wraz z zięciem Sergiuszem, synem Michała, Katiuszkinem
(Сергей Михайлович Катюшин).
Fabryka guzików Maksyma powstała również w 1860 roku i znajdowała się na ulicy Głazowa 10 (Глазова улица д.10)[1]. W 1886 roku
wyprodukował guzików za 15 tys rubli i zatrudniał 28 osób[1].
Ciekawostka
Litera ѣ została usunięta z języka rosyjskiego latem 1917 roku na mocy dekretu Bolszewickiego Rządu Tymczasowego. Fonetycznie
odpowiada polskim literom: e lub ie - w zależności od sytuacji.
Ciekawostka
W Buttonarium jest guzik wyprodukowany przez któregoś z Kopiejkinów gdzie w sygnaturze pojawia się napis: НАСЛ СТА.
Prawdopodobnie chodzi tutaj o wyraz: наследства (наследство), które oznacza: dziedzictwo, spuściznę. Może guzik powstał w czasie
gdy umarł dotychczasowy właściciel fabryki, a jego następca chciał podkreślić, że jakaś partia guzików została wyprodukowana już
przez nowego właściciela. Nasuwa się pytanie, jeśli to prawda, to dlaczego nie wstawił tam po prostu swojego imienia?
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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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