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Dane szczegółowe
Właściciel:

Fiodor

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Brak danych

Wytwórca:

! Brak danych

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●--|

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●
●

korona [zamknięta]
napisy na awersie

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm000113
Polski guzik urzędniczy (prawniczy) - Królestwo Polskie
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kolumnę (filar prawa) zwieńczoną imperatorską koroną zamkniętą, w górnej części kolumny, w jej poprzek
umieszczono napis: PRAWO, całość znajduje się na poziomo szrafowanym tle, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
Guzik jest wzorowany na guziku rosyjskim, na którym widnieje napis: ЗАКОНЪ, czyli Prawo. Pierwszy raz motyw kolumny widocznej na
awersie tego guzika wykorzystano na rewersie medalu pamiątkowego, który został wybity w 1801 roku z okazji koronacji cara
Aleksandra I (1777-1825)[1]. Wzór widoczny na awersie tego guzika był popularnie nazywany jako senacka pieczęć (сенатский чекан)
i takiej nazwy używano w późniejszych dekretach.
Rewers - brak zdjęcia rewersu.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika ministerstwa sprawiedliwości. W Imperium Rosyjskim Ministerstwo Sprawiedliwości (Минюст Министерство Юстиции) powstało 08 września 1802 roku na mocy Manifestu cara Aleksandra I (1777-1825). Ten wzór guzików w Rosji
obowiązywał od roku 1834 aż do upadku caratu, czyli do Rewolucji Październikowej z roku 1917.
Ciekawostka
Bardzo podobne guziki mieli również geodeci i kartografowie w Imperium Rosyjskim.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - Królestwo Polskie
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - Imperium Rosyjskie
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Medal pamiątkowy z okazji koronacji cara Aleksandra I (Медаль в память коронования императора Александра I)

[1]

Wikipedia.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości
Wikipedia.ru - Министерство юстиции Российской Федерации
Wikipedia.ru - Столп закона

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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