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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

22.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●
●

korona [zamknięta]
kotwica
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002036
Rosyjski guzik wojskowy (wzór 1857) - flota morska
© buttonarium.eu

Awers
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 umieszczono dwie skrzyżowane kotwice admiralicji.
Rewers
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika jest określany mianem wzór 1857 (wcześniejszy wzór guzika wprowadzono w roku 1829).
Oddzielny wzór awersów guzików dla marynarzy Rosyjskiej Floty Morskiej (RFM) wprowadzono dokładnie 16.01.1830 r. Oprócz
marynarzy RFM guziki tego wzoru (orzeł państwowy na dwóch skrzyżowanych kotwicach admiralicji) zobowiązani byli nosić wszyscy
pracujący (służący) w Departamencie Morskim, a także członkowie morskich gwardyjskich załóg okrętów.
Pod koniec 1904 roku, w celu upamiętnienia narodzin carewicza Aleksego Nikołajewicza Romanowa (Алексе́й Никола́евич Рома́нов),
wszyscy związani z Rosyjską Flotą Morską otrzymali prawo noszenia tego typu guzików.
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 - Aleksy Nikołajewicz Romanow
● Wikipedia.pl - Herb Moskwy
● Wikipedia.pl - Herb Rosji
● Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
● Wikipedia.pl - Kollana
● Wikipedia.pl - Marynarka Wojenna Imperium Rosyjskiego
● Wikipedia.pl - Order Świętego Andrzeja Powołańca
● Wikipedia.pl - Rosyjska marynarka wojenna
● www.pugoviza.ru - Flota Morska wzór 1857
● Низовский Андрей - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008. ISBN 978-5-903812-01-1

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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