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Opis guzika btrm005473
Rosyjski guzik wojskowy wzór 1857
© buttonarium.eu

Awers przedstawia gorejący granat, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika.
Rewers - brak zdjęcia rewersu.
Przeznaczenie i datowanie
Guziki z gorejącym granatem zostały wprowadzone 26 grudnia 1829 roku dla żołnierzy wszystkich stopni (również oficerów) pułków
żandarmerii (Жандармский полк) oraz dywizjonów żandarmerii (Жандармский дивизион) Korpusu Żandarmerii (Корпус жандармов)
Imperium Rosyjskiego. Dnia 21 marca 1846 roku nowo utworzony Fiński batalion piechoty (Финский Стрелковый батальон) otrzymał
zgodę na noszenie tego typu guzików. Od dnia 11 października 1854 roku lekarze wojskowi mogli nosić na swoich mundurach tego typu
guziki. W 1857 roku weszły do użytku guziki o nieco innej budowie, a mianowicie z uszkiem wykonanym z drutu, a nie jak dotychczas z
płaskownika.
Ciekawostka
Od dnia 16 grudnia 1829 roku wszystkim żołnierzom i oficerom pułków liniowych zezwolono nosić na mundurach guziki z gorejącym
granatem oraz z numerem pułku. Ponadto od 26 grudnia 1829 roku żołnierze i oficerowie z pułków grenadierów (Гренадерский полк)
również pozwolono na noszenie guzików z gorejącym granatem oraz z numerem pułku. W 1862 roku wycofano z użytku guziki z
gorejącym granatem i numerem pułku i zastąpiono je guzikami z samym gorejącym granatem, które obowiązywały aż 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.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Organizacja pułków Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.ru - Отдельный корпус жандармов
Wikipedia.ru - Жандармерия (Россия)

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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