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Dane szczegółowe
Właściciel:

Piórek

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Brak danych

Wytwórca:

! Brak danych

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●---

Profil:
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korona [zamknięta]
orzeł
siekiera
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm000024
Rosyjski guzik wojskowy (wzór 1829) - saperzy
© buttonarium.eu

Awers
Awers przedstawia herb Imperium Rosyjskiego, według wzoru z 1825 roku, 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. Za orłem, na wysokości jego ogona
i łap umieszczono dwa skrzyżowane topory.
Rewers
Brak zdjęcia rewersu.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1829 (późniejszy wzór guzika wprowadzono w roku 1857).
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 1829
● Низовский Андрей - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008. ISBN 978-5-903812-01-1

Wytwórca: ! Brak danych
Brak danych na temat producenta tego guzika.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- brak zdjęcia rewersu,
- mocno zabrudzony rewers,
- rewers częściowo lub całkowicie skorodowany.
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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