
 

 

Order „Macierzyńska Chwała” 

           (ros. Орден "Материнская слава") 

 

Statut orderu. 

Order „Macierzyńska Chwała” został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 8 lipca 1944 

roku. W późniejszym okresie statut orderu był kilkakrotnie poprawiany w 1947 i 1973 roku. Ostateczne zmiany w 

statucie odznaczenia były wprowadzone dekretem Rady Najwyższej ZSRR z dnia 28 maja 1980 roku. 
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Orderem „Macierzyńska Chwała” były nagradzane matki, które urodziły i wychowały siedmioro, ośmioro i 

dziewięcioro dzieci. Odznaczenie posiada trzy stopnie: I, II, III, przy czym najwyższym stopniem jest I st. 

Otrzymywało się go za urodzenie dziewięciorga dzieci. Warunkiem nagrodzenia orderem było to, że wszystkie 

dzieci żyły, przy czym najmłodsze (dziewiąte) dziecko musiało dożyć jednego roku. 

Orderem „Macierzyńska Chwała” nagradzano również, jeśli dzieci: 

- były adoptowane zgodnie z radzieckim prawem; 

- zginęły lub zaginęły w wojnie podczas obrony ZSRR, podczas służby wojskowej lub podczas ochrony porządku 

publicznego i własności socjalistycznej lub podczas ratowania ludzi. 

Odznaczenie nosi się po lewej stronie klatki piersiowej, powyżej pozostałych orderów i medali. 

 

Ogólny opis orderu. 

Odznaka orderu „Macierzyńska Chwała” I st. została wykonana w całości ze srebra w kształcie wypukłego owalu. 

W górnej części odznaczenia umieszczono emaliowany na czerwono sztandar z napisem „Материнская слава” 

oraz cyfrą, wskazującą stopień odznaczenia. Pod sztandarem jest widoczna biała emaliowana tarcza z napisem 

„CCCP”. W górnej części tarczy znajduje się czerwona pięcioramienna gwiazdka, w dolnej – oksydowane sierp i 

młot. Po lewej stronie odznaczenia została umieszczona oksydowana figura matki z dzieckiem na rękach, 

przykryta w dolnej części różami. Dolna część orderu została pokryta pozłacanymi liśćmi. Wszystkie napisy na 

odznaczeniu są pozłacane. 

Odznaka orderu „Macierzyńska Chwała” II st. różni się emaliowanym na ciemno niebiesko sztandarem oraz 

brakiem pozłacania liści w dolnej części odznaczenia. 

Odznakę orderu „Macierzyńska Chwała” III st. wyróżnia brak emaliowanych, lub pozłacanych elementów na 

awersie. 

Wysokość orderu wynosi 36 mm, szerokość – 29 mm. Ogólna waga odznaczenia I st. – 21,79+/-1,73 g., II st. – 

21,41+/-1,50 g., III st. – 21,29+/-1,50 g. 
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Odznaka orderu za pomocą uszka w górnej części oraz zawieszki jest połączona z kołodką w postaci kokardki, 

pokrytej białą emalią. Na białym tle są widoczne niebieskie paski: I st. – jeden, II st. – dwa i III st. – trzy. Z drugiej 

strony kołodki zostało przylutowane zapięcie w celu przymocowania odznaczenia do odzieży. 

 

Historia orderu. 

 

Order „Macierzyńska Chwała” został ustanowiony razem z odznaczeniem „Matka - Bohaterka” i medalem 

Macierzyństwa. Pierwszy dekret o nagrodzeniu orderem „Macierzyńska Chwała” został ogłoszony w dniu 6 

grudnia 1944 roku. Wówczas odznaczenie I st. otrzymało 21 kobiet, II st. – 26 kobiet i III st. – 27 kobiet.  

Przed dniem 1 stycznia 1983 roku orderem „Macierzyńska Chwała” I st. nagrodzono około 753 tys. razy, II st. - 1 

mln 508 tys. razy, III stp. - 2 mln 756 tys. razy. 

Łącznie przed 1995 rokiem zostało odznaczonych orderem „Macierzyńska Chwała” 5.534.724 kobiet. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian orderu. 

 

Odznaczenie I st.  

Wariant 1. Brak napisu „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Minimalny 

znany numer – 47, maksymalny – 8774. 
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Wariant 2. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Uszko w górnej 

części odznaczenia jest małe. Minimalny znany numer – 8575, maksymalny – 266585. 

 

Wariant 3. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Uszko w górnej 

części odznaczenia jest duże. Minimalny znany numer – 103794, maksymalny – 236696. 
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Wariant 4. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony wiertarką. Minimalny znany 

numer – 237950, maksymalny – 881070. 
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Odznaczenie II st.  

Wariant 1. Brak napisu „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Minimalny 

znany numer – 128, maksymalny – 25292. 
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Wariant 2. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Uszko w górnej 

części odznaczenia jest małe. Minimalny znany numer – 17541, maksymalny – 265957. 

 

Wariant 3. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Uszko w górnej 

części odznaczenia jest duże. Minimalny znany numer – 269512, maksymalny – 602270. 
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Wariant 4. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony wiertarką. Minimalny znany 

numer – 603748, maksymalny – 1700020. 
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Odznaczenie III st.  

Wariant 1. Brak napisu „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie. Numer seryjny został naniesiony ręcznie. Napisy mogą 

być pozłacane (7856 - 43195), lub bez pozłacania (95 - 46864). 

    

Wariant 2. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie został wybity wklęsłymi literami. Numer seryjny został 

naniesiony ręcznie. Uszko w górnej części odznaczenia jest małe (26695 - 603194) lub duże (608622 - 1388896). 
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 Wariant 3. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie został wybity wklęsłymi literami. Numer seryjny został 

naniesiony wiertarką. Minimalny znany numer – 1411800, maksymalny – 3079905. 

  

 Wariant 4. Napis „МОНЕТНЫЙ ДВОР” na rewersie został wybity wypukłymi literami. Numer seryjny został 

naniesiony wiertarką. Minimalny znany numer – 3080157, maksymalny – 3083328. 
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Warianty kołodki 
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Warianty wyrazów twarzy matki i dziecka. 

 

 

 

Na rynku kolekcjonerskim nie często można spotkać podróbki orderu „Macierzyńska Chwała”. Jakość ww. 

podróbek bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) 

w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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