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Dane szczegółowe
Właściciel:

Bart

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

WUNDIER = ВУНДЕРЪ

Wytwórca:

WUNDIER = ВУНДЕРЪ (Санкт-Петербург)

Średnica:

22.5 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

●

armata
korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007998
Rosyjski guzik wojskowy artylerii, wzór 1857
© 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). 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. W szponach orła znajdują się: jabłko królewskie oraz
berło - insygnia władzy monarszej. Za orłem, na wysokości jego ogona i łap umieszczono dwie skrzyżowane lufy armatnie.
Rewers sygnowany: ★ БР. ВУНДЕРЪ С. П. Б. ★ 1 СОРТЪ.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1857 (wcześniejszy wzór guzika został wprowadzony w 1829 roku). W latach 1857-1862
oraz 1864-1917 był noszony przez gwardyjską artylerię (Гвардейская артиллерия), a w latach 1904-1917 przez wszystkie oddziały
artylerii. Ten wzór guzika 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.
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