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Opis guzika btrm000148
Rosyjski guzik wojskowy gwardii, wzór 1829
© buttonarium.eu

Awers przedstawia herb Imperium Rosyjskiego, czyli dwugłowego orła z koroną zamkniętą, którą umieszczono po środku i nieco
powyżej. Na piersi orła znajduje się wydłużona tarcza herbowa, na której widnieje herb Moskwy, czyli wizerunek św. Jerzego Zwycięzcy
na koniu, walczącego ze smokiem (postać zwrócona jest na wschód). Skrzydła orła są opuszczone, w szponach znajdują się: złoty
wieniec laurowy, złota wstęga i złote pioruny wraz z płonącym zniczem.
Ciekawostka
Od 1817 roku, w Warszawie stacjonował tzw. Warszawski Oddział Gwardyjski (Гвардейский отряд Варшава) wchodzący w skład 3.
Dywizji Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego. Do roku 1831, na guzikach Warszawskiego Oddziału Gwardyjskiego (wzór 1829), postać
św. Jerzego Zwycięzcy na koniu, była zwrócona na zachód, czyli odwrotnie niż to miało miejsce na guzikach Gwardii Rosyjskiej (Русская
гвардия).
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1829, obowiązywał do roku 1857 i był przeznaczony głównie dla oddziałów gwardyjskich
w armii Imperium Rosyjskiego.
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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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