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Dane szczegółowe
Właściciel:

mst28

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

lubelskie

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

MUNCHHEIMER?

Wytwórca:

MUNCHHEIMER ?

Średnica:

23.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm006670
Rosyjski guzik urzędniczy (wzór 1830)
© 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), te trzy korony symbolizowały: Kazań, Astrachań i Syberię. Skrzydła orła
podniesione do góry, końcówki skrzydeł zwrócone w kierunku głowy, na skrzydłach umieszczono 6 herbów ziem cesarstwa: Polski,
Krymu, Finlandii, Kazania, Astrachania i Syberi. 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 wschód). 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 znajduje się pojedynczy,
wypukły rant.
Ciekawostka
Na guzikach bardzo rzadko występowały herby na skrzydłach orła, mimo, że w godle Rosji herby te występowały.
Rewers sygnowany: L. MÜNCHHEIMER * BIELAŃSKA No 16.
Guzik znaleziono w województwie lubelskim.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika przeznaczony był głównie dla różnego rodzaju urzędników państwowych Imperium Rosyjskiego, został wprowadzony w
roku 1830 (wcześniejszy wzór guzika urzędniczego został wprowadzony w 1825 roku) i obowiązywał do roku 1857, kiedy to liczbę
herbów na skrzydłach orła zwiększono do 8 lub nawet 10 - w zależności od wersji. Identyczny wzór orła występuje na rosyjskich
monetach oraz monetach z Królestwa Polskiego z lat 1832-1863 włączanie.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
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Wytwórca: MUNCHHEIMER ?
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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