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Statut orderu. 

Order został ustanowiony decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 31 października 1967 roku dla 

upamiętnienia 50-lecia rewolucji październikowej 1917 roku. Zgodnie ze statutem orderem nagradzani byli: 

obywatele ZSRR, przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje publiczne i inne kolektywy pracowników, jednostki 

wojskowe, oraz wojskowe związki taktyczne, a także republiki, obwody i miasta, a niekiedy obywatele innych 

państw. 

Orderem Rewolucji Październikowej nagradzano za:  

- aktywną działalność rewolucyjną i duży wkład w ustanowienie oraz rozwój władzy sowieckiej; 

- wybitne zasługi w budowaniu socjalizmu i dążeniu do ustanowienia komunizmu; 

- zasługi w rozwoju gospodarki narodowej, nauki i kultury; 

- szczególną odwagę i męstwo w walce zbrojnej z wrogami państwa radzieckiego; 

- zasługi w umocnieniu obronności ZSRR; 

- szczególnie owocną działalność państwową i społeczną; 

-aktywną działalność związaną z rozwojem i pogłębieniem wszechstronnych więzi przyjacielskich, a także 

utrzymaniem pokoju pomiędzy narodami ZSRR i innych państw. 

Order wykonany jest ze srebra, noszony po lewej stronie klatki piersiowej za orderem Lenina. 
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Ogólny opis orderu. 

Odznaka orderu została wykonana w formie pozłoconej, pokrytej czerwoną emalią pięcioramiennej gwiazdy 

na tle srebrnego promienistego pięciokąta. W górnej części pięcioramiennej gwiazdy znajduje się pokryty 

czerwoną emalią sztandar z dwuwersowym napisem „ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ”, natomiast w środku tej 

gwiazdy umieszczono srebrny pięciokąt z wizerunkiem okrętu „Aurora”, będący symbolem rewolucji 

październikowej z 1917 roku. W dolnej części orderu widoczny jest sierp i młot, nałożone na całość, jako 

odrębna część. 

Order jest wykonany ze srebra, z wyjątkiem sierpa i młota, które są zrobione ze stopu złota (0,187+/-0,07 g) ze 

srebrem (0,05+/-0,02 g) i palladem (0,019+/-0,02 g). Zawartość srebra w całym orderze wynosi 27,49+/-1,447 g. 

Ogólna waga odznaki – 31,0+/-1,9 g. Odstęp pomiędzy promieniami pięcioramiennej gwiazdy wynosi 43 mm, 

od centrum orderu do szczytu każdego z promieni – 22 mm. Odznaka zawieszona na pięciokątnej kołodce, 

pokrytej jedwabną czerwoną wstążką o szerokości 24 mm z pięcioma cienkimi równoległymi niebieskimi 

paskami.  

 

Historia orderu. 

Pierwsze nagrodzenie orderem Rewolucji Październikowej odbyło się w dniu 4 listopada 1967 roku. Wówczas 

decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR nadano odznakę miastom Leningradowi (order nr 1) i Moskwie 

(order nr 2) za wybitne zasługi robotników tych miast w ruchu rewolucyjnym oraz umocnienie władzy 

sowieckiej, męstwo i bohaterstwo w walkach, jak również za sukcesy w budowie komunizmu. Jako pierwsze 

republiki radzieckie orderem zostały odznaczone w grudniu 1967 roku Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna 

Republika Radziecka oraz Ukraińska SRR. W dnu 22 lutego 1968 roku orderem Rewolucji Październikowej 

nagrodzono słynny okręt „Aurorę”, a także grupę dowódców Armii Radzieckiej (np. marszałkowie 

Wasilewski, Żuków, Rokossowski, Timoszenko i in.) Bardzo często odznaczano także przewodniczących 

partii i zjednoczeń komunistycznych innych państw, w tym Max Reimann, Victorio Codovilla, Jumdżaagijn 

Cedenbal, Erich Honecker, Josip Broz Tito, Gustav Husak. W 1968 roku w związku z obchodami 60-lecia 

Jarosław Strychar www.czasybohaterow.pl



gazety „Prawda” również i jej przyznano order Rewolucji Październikowej.  Jako jeden z nielicznych otrzymał 

ten order dwukrotnie Leonid Breżniew, sekretarz generalny KPZR. Ostatnie odznaczenie za numerem 97175 

wręczono decyzją Prezydenta ZSRR z dnia 21 grudnia 1991 roku Atmagambetowi Ojnarbaewowi, który 

ówcześnie pełnił obowiązki kierownika ekspedycji geologicznej w Republice Kazachstan.  

Łącznie order Rewolucji Październikowej nadano 106462 razy.  

 

 

Szczegółowe opisy różnych odmian orderu. 

W porównaniu do innych odznaczeń państwowych ZSRR order Rewolucji Październikowej istniał 

stosunkowo niedługo – trochę ponad dwadzieścia lat. W tym czasie powstały dwa typy odznaczenia. Ogólnie 

ujmując całość orderu składa się z trzech osobnych części. Pierwszą, podstawową jest dziesięcioramienna 

gwiazda, składająca się z pięcioramiennej emaliowanej i pięcioramiennej promienistej gwiazdy, stanowiących 

całość. Druga część to pięciokąt z wizerunkiem okrętu „Aurora” i czerwonym sztandarem, które 

przymocowane są za pomocą nitów do gwiazdy. Sierp i młot stanowią trzecią, również przymocowaną nitem 

lub nitami, część orderu. Czwartą częścią możemy nazwać pięciokątną metalową blaszkę (kołodkę) ze 

wstążką. Rewers orderu jest gładki, lekko wgięty u brzegów i płaski w środku. Sztamp „МОНЕТНЫЙ ДВОР” 

dwuwersowy, wybity w środku, litery o jednakowej wielkości. Poniżej znajduje się numer orderu. 
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Typ 1 – produkowany od 31 października 1967 roku do 1974 roku. Cztery nity na rewersie: trzy znajdują przy 

krawędzi okrągłej centralnej części na 2h, 10h i 6h i utrzymują drugą część orderu, czwarty nit jest również na 

6h, trochę niżej – służy przymocowaniu sierpa i młota. Minimalny znany numer – 2, maksymalny – 58327. 
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Typ 2 – produkowany od 1974 roku do momentu rozpadu ZSRR w 1991 roku. Na rewersie pięć nitów. W 

odróżnieniu od pierwszego typu orderu sierp i młot mocowane za pomocą dwóch poziomych nitów w dolnej 

części odznaczenia (odstęp 6 mm). Minimalny znany numer – 58505, maksymalny – 111289.  
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki orderu Rewolucji Październikowej. Jakość ww. 

podróbek bardzo się różni, często jest wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty 

(www.czasybohaterow.pl) w celu określenia autentyczności odznaczenia. Poniżej kilka przykładów kopii 

orderu. 
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