


ВСТУП
 

У Громадянській війні 1917—1922 рр. в 
Росії значну роль грали національні армії, 
тобто збройні сили різних державних 
об’єднань, які з’явились після жовтня 1917 
р. на території колишньої Російської Імперії 
(з 1 вересня 1917 г. — Республіки). Усі ці 
знову створені армії одночасно знахо-
дились у стані війни як з білими військами, 
так і з більшовиками; окрім того, деякі з 
них вели бойові дії одна проти одної. 
Збройні сили національних урядів у 

різних регіонах країни в своєму розвитку 
проходили один і той самий шлях. 
Спочатку вони створювались на 
добровольчій основі, потім підсилювались 
мобілізованими із числа військово-
зобов’язаних. Формування  національних 
армій велось без будь-якого плану, 
стихійно, в залежності від наявності 
відповідного контингенту та озброєння. 
Однак вже в 1919 р. практично всі 
національні збройні сили мали більш-менш 
чітку структуру, були зведені в дивізії, 
корпуси та армії, а керування ними 
здійснювали штаби різних рівнів. 
Командний склад збройних сил на-

ціональних урядів у цілому відзначався 
досить високим рівнем професійної 
підготовки та мав досвід участі в першій 
світовій війні. Основну частину генераліте-
ту складали не колишні генерали Росій-
ської Імператорської армії, а офіцери, які 
отримали звання за бойові заслуги в Грома-
дянській війні. Виключенням були лише 
головнокомандуючі фронтів та армій і деякі 

найближчі чини з їх оточення; усі вони в 
різний час закінчили Академію Генераль-
ного штабу та мали достатній досвід 
командування військами. 
У командному складі переважали націо-

нальні кадри, але було багато й російських 
офіцерів. В органах військового управління, 
штабах та військових частинах та з’єднан-
нях служили також колишні офіцери німець-
кої (Прибалтика), австрійської (Західна Украї-
на) та турецької (Азербайджан) армій.  
Сильними сторонами національних ар-

мій були відмінний рівень тактичної ланки 
командного складу, вміле використання 
кавалерійських та піхотних частин та 
з’єднань,  висока маневреність артилерії (у 
тому числі бронепотягової), поєднання дій 
різних родів зброї ти видів озброєння. 
Успіх у створенні національних збройних 
сил у значній мірі основувався на неприй-
нятті більшовизму як політичної та ідео-
логічної сили, яка викликає руйнування сус-
пільних та державних структур. 
До слабких сторін національних армій 

можна віднести організаційну громіздкість 
та складність у керуванні. Частини 
формувалися повсюди та різнопланово, в 
основному без певного плану, хаотично; це 
ускладнювало їх укомплектування, 
озброєння та оснащення. 
Бойовий рівень частин та з’єднань із 

добровольців та мобілізованих був неод-
наковий. Тили відрізнялись невисокою мобі-
лізаційною готовністю та відсутністю підго-
товлених оперативних резервів. Інтендант-



ська та медичні служби функціонували в ці-
лому незадовільно, і це негативно від обра-
жалось на моральному дусі солдат на фронті. 
У військах національних урядів широке 

розповсюдження отримав місницький сепа-
ратизм, який ще більш посилював 
кастовість, корупцію та інтриганство, які 
залишились у спадок від Російської Імпе-
раторської армії. Непокора в оперативній 
ланці управління стала звичайним та всюди-
сущим явищем. Мародерство, яке прийняло 
масовий характер, сприяло виникненню 
негативного відношення місцевого населен-
ня до армії. 
Ідеологічна робота в частинах практично 

була відсутньою, і це давало можливість 
більшовицькій агентурі вільно вести 
агітацію в частинах та з’єднаннях, особливо 
в період невдач на фронті. 
Таким чином, збройні сили національних 

урядів (окрім прибалтійських) не 
відрізнялися високою степеню боєздат-
ності, були нечисленними (за виключенням 
українських формувань) та без серйозної 
підтримки білих армій та військ інтервент-
тів не представляли собою серйозної 
загрози для Червоної Армії. 
Окрім того, практично всі національні 

армії через окраїнне географічне 
розташування були змушені основувати 
свою діяльність із забезпечення на 
іноземних поставках озброєння та 
спорядження, які не вирізнялися ні якістю, 
ні точністю за термінами надходження. 
Національні війська використовували як 

російське, так й іноземне озброєння та 
бойову техніку періоду першої світової вій-
ни. Піхота, кавалерія та артилерія були 
озброєні російськими, а також 

германськими, австрійськими, японськими, 
американськими, французькими пістоле-
тами, револьверами, гвинтівками, 
карабінами, скорострілами та гарматами. 
Бронеавтомобілі та літаки були як 
російського, так й іноземного виробництва. 
Бронепотяги природно будували на власній 
території, й озброєння вони мали не 
однотипне. 
Таким чином, в озброєнні та бойовій тех-

ніці національні армії, як і в їхній органі-
заційній структурі, одноманітності не було. 
У національних арміях, особливо в поча-

тковий період їх існування, також не було 
уніфікації в обмундируванні, знаках 
розрізнення та спорядження. На самому 
початку використовували або місцевий 
цивільний одяг, або обмундирування Росій-
ської Імператорської армії. Приналежність 
до тих або інших формувань позначалася 
стрічками на кокардах (іноді тільки 
стрічками) або нарукавними пов’язками 
національних кольорів. Пізніше 
національні військові формування в 
Прибалтиці використовували в основному 
німецьку та частково англійську форму, а 
на півдні та південному сході Росії носили 
тільки англійське обмундирування. 
У 1918-1919 рр. в усіх національних 

збройних силах були введені власні 
кокарди та знаки розрізнення, які 
знаходились на комірцях, так і на погонах 
або на рукавах. Що стосується 
спорядження, то воно було самих різних 
зразків із країн-учасниць першої світової 
війни. 
У даній книзі розповідається не про всі 

національні армії, а лише про ті з них, про 
які є більш-менш достовірні дані. 



ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА 
 
На початку січня 1919 р. Тимчасовий 

уряд Латвійської Республіки залишив Ригу 
та переїхав до Лібави, куди разом з ним 
відступило три роти – студентська, 
офіцерська та Цесиська. Тут продовжу-
валась гарячкова діяльність зі створення та 
організації армії: була проголошена 
мобілізація, із вказаних рот був 
сформований батальйон, створені добро-
вольча рота та кавалерійський ескадрон. 
Усі ці підрозділи об’єдналися в Південну 
групу латвійської армії полковника О. 
Калпака (пізніше – полковника Я. 
Балодіса). 
Паралельно створення латвійський 

частин відбувалось також на території 
Естонської Республіки, де в лютому-травні 
1919 р. вдалось сформувати з мобілізованих 
та військовополонених червоноармійців 
Валмієрський та Цесиський полки та 
декілька партизанських загонів; з них була 
утворена Півчнічна група латвійської армії 
під командуванням полковника Й. Земі-
танса. 
В міру того як війська Червоної Армії 

відтіснялись з території Латвії, чисельність 
латвійських військ росла. Окремі роти 
розгортались у батальйони, формувались 
нові частини та організовувались пар-
тизанські загони. У липні-серпні 1919 р. 
після визволення Риги, Південна група 
(бригада полковника Я. Балодіса) була ре-
організована в 1-шу Куземську, а Північна 
група – в 2-гу Відземську дивізії. Невеликі 
латгальські партизанські загони були 
зведені в 4 полки, які склали 3-тю 
Латгальську дивізію. До кінця 1919 р. була 

також сформована 4-та Земгальська дивізія. 
Артилерія та решта спеціальних військ 
створювались в міру розгортання піхотних 
частин та оснащення їх необхідними 
технічними засобами. 
Після утворення Тимчасового уряду, з 

листопада 1918 р., латвійські військово-
службовці почали носити на всіх головних 
уборах овальну червоно-було-червону 
(тобто, національних кольорів) кокарду. 
Перші достовірні відомості про уніформу 

латвійської південної групи відносяться до 
кінця лютого 1919 р., коли були введені 
знаки розрізнення на комірцях, які 
закріплювалися на петлицях червоного 
кольору. Вони мали вигляд поперечних 
нашивок для унтер-офіцерів, п’ятикінцевих 
зірочок – для обер-офіцерів та чотирьох-
кінцевих – для штаб-офіцерів. Окрім того, 
встановлювались білі кутові шеврони на 
обох рукавах у відповідності до займаної по- 
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сади: у командира взводу – один, у команди-
ра роти – два; у командира батальйону – три, 
у командира полку стільки ж. але золотих; у 
генералів були шеврони із золотого галуна із 
зображенням дубової гілки. Також вводилася 
кокарда з літерою «L» та трьома зірками 
всередині; в нижній частині кокарди була 
стрічка націо-нальних кольорів. 
Форму військовослужбовці носили в 

основному російську, але з елементами 
німецької, наприклад касками. Споряд-
ження було змішаним, російсько-німецьким. 
У Північній групі полковника Земітанса 

використовувалось виключно російське 
обмундирування з російськими знаками 
розрізнення, але на погонах внизу 
нашивалась стрічка національних кольорів, 
а кокарда обшивалась червоно-біло-черво-
ною стрічкою, іноді стрічку носили без кокарди. 
Весною 1919 р. для Південної групи була 

виготовлена власна латвійська форма з 
френча схожого на британський, із стояче-
відкладним коміром, та кашкетом із високою 

околицею та невеликою тулією. Після об’єд-
нання  Північної та Південної груп усі війська 
були обмундировані в латвійську форму з 
латвійськими знаками розрізнення. З весни – 
літа 1919 р. використовувалось також британ-
ське обмундирування, на якому були знаки 
розрізнення військ Латвійської Республіки. 
Латвійська кавалерія складалась з окремих 

ескадронів, що входили до складу дивізій. Її 
військовослужбовці носили захисну гусар-
ську форму німецького зразка та російські 
кашкети з кольоровими околицями, на плечах 
були гусарські погони (шнури у вигляді 
«трилисника»). 
Із вересня 1919 р. остаточно склалась 

система латвійських знаків розрізнення: для 
унтер-офіцерів – білі (у старших унтер-
офіцерів – золоті) поперечні нашивки на 
петлицях; для обер-офіцерів – п’ятикінцеві 
зірочки (від одної до трьох); для штаб-офіцерів 
– чотирьохкінцеві зірочки (у підполковника – 
одна, у полковника – дві); генерали мали три 
таких же зірочки, а військові чиновники – 
восьми конечні розетки. 

Полковник латвійської армії Оскарс Калніньш, 
1918 – 1920 рр. 

 
ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА 
 
Основу естонської Народної армії склав «Есті 
кайтселіт» («Естонський охоронний корпус»), 
сформований ще в часи німецької окупації 
для несення охоронної та караульної служби 
та підпорядкований безпосередньо військово-
му міністрові; до кінця листопада 1918 р. у 
його списках значилось 11 тис. чоловік, з них 
240 офіцерів. 16 листопада 1918 р. уряд оголо-
сив добровільний набір до армії чоловіків у 
віці від 25 до 35 років, припускаючи, що це 
дасть близько 25 тис. чоловік; офіцери ж, вій-
ськові спеціалісти та лікарі підлягали мобілі-
зації. Однак принцип добровільництва себе не 
виправдав, і на початку грудня на фронті в естон-
ських частинах нараховувалось близько 2-2,5 
тис. чоловік з одним бронепотягом. Мобілі-
зація також не дала бажаних результатів – 
чисельність армії вдалося довести тільки до 12 
тис. чоловік. Дезертирство прийняло масовий 
характер та в ряді випадків досягало 50-75% 
особового складу частин. 



 
 

Погон з трьохкольоровою національною  
Стрічкою (січень 1919 р.)  
та нарукавна пов’язка «Есті кайтселіт» (1918р.) 

 
 

Нарукавна пов’язка для чинів естонських  
панцерника «Тоонела»  та бронепотягів №5 та «Капітан Ірв» 

 1918 – 1919 рр.
 
 

Тим не менш організація нових підроз-
ділів та частин до кінця грудня 1918 – початку 
січня 1919 р. продовжувалась. Були створені 
відбірні частини з добровольців: батальйони 
оборони (з чиновників та інтелігенції), 
скаутський та морський десантний батальйон-
ни, Калевська дружина та Тартуський (пізніше 
– Купер’яновський) партизанський батальйон. 
Формування артилерії почалось ще в кінці 

листопада 1918 р., і в січні 1919 р. на фронт 
були відправлені 6 батарей. У листопаді 1918 
р. був організований 1-й, а в січні 1919 р. – 2-й 
кавалерійський полк. Крім того, у грудні 1918 
р. на фронт були відправлені 3 бронепотяги, в 
січні 1919 р. – 1, а пізніше були побудовані ще 
2. Невдовзі вони увійшли в дивізіон бронепотягів; 
команди їх складались із офіцерів та гімназистів 
старших класів. 
До кінця грудня 1918 р. до складу збройних 

сил Естонії входили також 1 сторожовий 
корабель, 1 канонерський човен та 2 есмінці. 
На зламі 1918-1919 рр. у результаті 

жорстких заходів, застосованих Тимчасовим 
урядом Естонії, збройні сили республіки 
почали швидко зростати. Так, вже 3 січня 
1919 р. на фронті знаходилось 4,8 тис. чоловік 
з 147 скорострілами та 26 гарматами. Усього в 
армії на той час нараховувалось більше 13 
тис. чоловік; під час мобілізації, що тривала, 
до 24 січня 1919 р. чисельність Народної армії 
досягла 22 893 чоловік (без білого Північного 

Офіцер естонської армії, 1918 – 1919 рр. 
(Із збірки Р. Паласіос-Фернандеса.) 
На кашкеті видна п’ятикінцева кокарда, 
На рукаві – шеврон естонських  
національних кольорів; 
на паску – артилерійський бебут. 



Група солдат естонської армії, 1918 – 1919 рр. 
(Із збірки М.Ю. Блінова.) 
У рядового зліва видна біла нашивка 
на правому рукаві, у рядового в центрі –  
пов’язка естонських національних кольорів.

Солдати естонської армії, 1918 – 1919 рр. 
(Із збірки Р. Паласіос-Фернандеса.) 
В обох на правих рукавах видно 
біло-чорно-сині нарукавні пов’язки. 

корпусу та фінських добровольців. Тільки 

перед наступом на початку лютого 1919 р. 
естонське командування зосередило на 
південному фронті близько 11 тис. чоловік 
при 242 скорострілах, 12 мінометах, 43 
гарматах, 7 бронепотягах та 1 панцирнику. 
Естонські війська в складі Північного 

корпусу (потім Північно-Західної армії) вели 
бойові дії проти Червоної армії в період 
весняного та осіннього наступу на Петроград. 
28 грудня 1919 р. Естонська народна армія 
була реорганізована в 3 піхотні дивізії (3 
піхотні полки та по одному артилерійському та 
кавалерійському полку в кожній), декілька 
окремих полків та батальйонів; в неї також 
входили дивізія бронепотягів (11 бронепотягів, 
5 панцирників і десантний загін), авіазагін (8 
літаків) та запасні частини. 
Втрати естонських військ під час Громадян-

ської війни, за офіційними даними, склали 
4038 чоловік вбитими та померлими від ран та 
13 775 чоловік пораненими. 
Естонський охоронний корпус, або «Само-

оборона» («Омакайтсе»), був створений ще в 
вересні 1917 р. Його підрозділи, сформовані з 
гімназистів-старшокласників та учнів інших 
учбових закладів, об’єднаних у взводи по 
класово на чолі із своїми викладачами 
фізкультури, несли варту на об’єктах електро-, 
газо- та водопостачання та на почті. 
Основним завданням «Самооборони» (у 

зв’язку зі скасуванням старої поліції та 
слабкістю нещодавно сформованої міліції) 
було запобігання всякого роду безчинств і 
грабунків з боку революційних солдат та зло-
чинних елементів, оскільки в російських війсь-
ках солдатські Ради виявились не в змозі підтри-
мувати дисципліну, і були відкриті в’язниці. 
Під час окупації Естонії німцями «Самообо-
рона» була заборонена. 



Учні, що входили до «Самооборони» 
носили свою шкільну форму, а викладачі – 
цивільний одяг. Єдиним знаком розрізнення 
була біла нарукавна пов’язка з порядкоим 
номером та печаткою місцевого управління. В 
підрозділах «Самооборони», які дислоку-
вались в Ревелі (Таллінні), були пов’зяки 
білого кольору з трьома синіми смугами – у 
відповідності з кольорами міста. Бійці були 
озброєні японськими гвинтівками Арісака з 
патронташем із мішковини на 50 патронів. Чини естонської комісії під час переговорів 

з РРФСР в Тарту перед підписанням Після виводу німецьких військ в листопаді 
1918 р. «Самооборона», яка до цього знаходи-
лася в підпіллі й тоді називалася «Кайтселіт» 
(«Охоронний союз»), знову стала виконувати 
свої попередні функції. Зброю, заховану при 
німцях, тепер носили відкрито. «Союз» мав 
чітку організацію, і його діяльність розповсю-
джувалась на всю Естонію. Знаходження в 
лавах «Кайтселіта» передбачало несення охорон-
ної служби не тільки в тилу, але й на фронті. 
При загальній мобілізації в грудні 1918 р. усі 
чоловіки віком від 20 до 45 років були взяті з 
«Кайтселіта» до армії, і в ньому залишились 
тільки гімназисти старших класів та чоловіки 
старшого віку; при чому старшокласники 
частенько уходили на військову службу 
добровольцями. По закінченню війни «Союз» 
здав зброю, але сама організація зосталась. 

Мирного договору 2 лютого 1920 р. 
(із збірки Р. Паласіос-Фернандеса.) 
Чітко видно знаки розрізнення на комірцях. 

У період Визвольної війни 1918–1920 рр. 
«Кайтселіт» як і раніш не мав своєї форми та 
знаків розрізнення. Єдиною відмінною озна-
кою його особистого складу залишалась синьо-
чорно-біла (зверху вниз) пов’язка, у центрі якої 
розміщувалась кругла емблема «Кайтселіта» 
(дві руки, скріплені рукостисканням, по колу – 
напис: «ЕЕSTI KAITSE LIIT», знизу, на білій сму-
зі, – порядковий номер того, хто носив пов’язку.  
На початку бойових дій (кінець 1918 р.) 

Естонська народна армія не мала своєї власної 
форми одягу. Це пояснювалось відсутністю в 
Естонії як свої власних збройних сил, так і 
озброєння, спорядження й обмундирування. Усі 
наявні матеріальні запаси були вивезені німця-
ми. Саме тому, ті, хто призивалися до армії, 

повинні були з’являтися на службу у власному 
цивільному одягу та в своєму обмундируванні. 
Військовослужбовці колишньої Естонської 

дивізії, сформованої в кінці 1917 - початку 
1918 рр. російським командуванням, прибува-
ли у свої колишній російській формі; ті, у кого 
обмундирування встигло зноситися, були 
змушені комбінувати його з цивільним одягом. 
Деякі мобілізовані традиційно з’являлися на 
збірні пункти у старому одязі, сподіваючись 
отримати при вступі на службу нове обмунди-
рування, як це було в колишній Російській Ім-
ператорській армії. Але лише самі нужденні 
отримували ті предмети обмундирування, 
яких їм не вистачало, і тому багато народоар-
мійців брали участь у боях у тому одязі, в якому 
вони приходили на призивні пункти. Так, се-
ляни приходили у свої повсякденній робочій 
одежі – шапках-ушанках та кожушках, міща-
ни – у шляпах і пальто, учні та студенти – в 
гімназичній та студентській формі. 
Взимку 1918/19 р. народоармійці часто самі 

добували собі одяг, знімаючи з вбитих або по-
лонених більшовиків так необхідні їм у зимо-
вий період шапки, кожухи, шинелі, валянки та 
чоботи, – практика, звична для всіх армій 
періоду Громадянської війни. 
Колишні російські офіцери носили свою 

уніформу, але без погон, і кашкет – з кокар-



дою старого російського зразка. Офіцери, які 
служили раніше в німецьких військах, часто 
носили повну форму одягу своїх колишніх 
частин німецької армії. 

 
ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА 

 
Армія Литовської Республіки з моменту сво-

го створення у грудні 1918 р. постійно вела бо-
йові дії на своїй території й остаточно сформу-
валась тільки до літа 1920 р. За розвідданими 
Західного фронту, на липень вона мала у своє-
му складі 3 піхотні дивізії (по 3 полки в кожній), 
гусарський та артилерійський полки, електро-
технічний, залізничний, саперний та запасний 
батальйони, гаубичну та авіа батареї, авіаційний 
парк та юнкерське училище. Усього вона нара-
ховувала 20,5 тис. штиків, 750 шабель, 1,6 тис. 
артилеристів і 1 тис. солдат й офіцерів спеціаль-
них родів зброї; на озброєнні армії було 336 
кулеметів, 36 легкі і 4 тяжкі гармати, 3 
бронепотяги та 10 літаків. 
Взимку 1918-1920 рр. армія Литви мала обму-

ндирування, озброєння та спорядження росій-
ського зразка. Відмінність було тільки в кокарді: 
вона була круглою, з литовським гербом – 
«Вітісом» (лицар, що скаче на коні) усередині 
та срібним «сяйвом». 
Литовські добровольці, в основному, мали 

кашкети типу «каунас» (тобто, з високою околи-
цею та неширокою тулією) з круглими кокар-
дами литовських національних кольорів 
(жовто-зелено-червоні) та жовтими околицями 
та часто носили цивільний одяг: темно-сірі дво-
бортні піджаки, сірі штани й селянські сорочки 
з традиційною національною вишивкою, пальто, 
а також френчі місцевого виробництва. У якості 
відмінної емблеми на уніформі й цивільному 
одязі використовувався трикутник національних 
кольорів - жовто-зелено-червоний (зверху вниз). 
Влітку 1919 р. литовські військовослужбов-

ці носили кашкети польового сірого (мишачо-
го) кольору з металевою кокардою, що мала 
зображення «Вітіса», й уніформу британського 
типу, перекроєну з польового німецького об-

мундирування; у багатьох були нестандартні еле-
менти уніформи, наприклад: зелені околиці кашке-
тів, такі ж лампаси на штанях і канти на вилогах, 
погони сірого кольору із зеленою торочкою. 

 
БІЛОРУСЬКА 
НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 
На території Білорусі також створювались 

свої військові частини. 24 листопада 1917 р. був 
сформований Білоруський піхотний полк, який 
слугував основою збройних формувань Виконав-
чого комітету Великої Білоруської ради Загаль-
нобілоруського з’їзду. Він приймав участь в боях 
з більшовиками в січні-лютому 1918 р. на боці 
польського корпусу генерала Ю.Р. Довбор-Муш-
ницького. Скориставшись наступом німецьких вій-
ськ, Виконком ради 9 березня проголосив створе-
ння Білоруської Народної Руспубліки (БНР). 
Спроби створити за допомогою поляків 

більш-менш боєздатні збройні сили успіхом не 
увінчалися, і Білоруська рада зважилась на 
встановлення контактів з командуванням інтер-
вентських військ на півдні Росії. 13 січня 1919 р. 
голова Білоруського національного центру С. Не-
крашевич звернувся до командувача союзними 
військами генерала Бертелло з меморандумом 
про створення Західної (Білоруської) армії, де 
вказувалось, що «Білоруський національний 
центр» взяв на себе у цей складний момент за-
дачу організації Білоруської армії (Західної ар-
мії), яка має ту ж ціль, що і Добровольча армія, а 
саме боротьбу з більшовиками». На посаду голо-
внокомандувача був запропонований генерал П. 
Вент. Однак із поляків, білорусів і литовців вда-
лось сформувати лише одну дивізію – Західну 
стрілецьку, і та, навіть не встигнувши пере-
дислокуватися з Польщі до Білорусі, при пер-
шому ж зіткненні з частинами РСЧА розпалась. 
Білоруси служили також у латвійській, естонсь-

кій і литовській арміях. На головних уборах вони 
мали трикутну кокарду національних кольорів, 
які, згідно поясненню білорусів, символізували піт, 
кров і сльози білоруського народу. На початку 
1919 р. була створена Білорусько-Литовська ар-
мія, до якої увійшли й власне білоруські частини. 
Влітку 1919 р. після того як поляки зайняли Біло- 



русь, було вирішено повернутися до органі-
зації Білоруської армії, і почалися переговори 
з польською владою. У Вільно була створена 
Білоруська військова комісія (БВК) по форму-
ванню армії, глава якої П. Алексюк 9 червня 
заявив: «Ми повинні створити своє військо, 
яке поруч із польськими й іншими військами 
звільнить Білорусію від більшовизму». Однак 
поляки не квапилися з організацією білорусь-
ких частин, і лише 22 жовтня Начальник 
Польської держави Ю. Пілсудський видав 
декрет, який дозволяв сформувати 2 білорусь-
ких батальйони, і затвердив БВК у складі П. 
Алексюка, А.Прушинского, Ф. Кушеля, В. 
Мурашки й П. Конопацкого; останній був 
призначений головнокомандуючим білорусь-
кою армією. 
У Слоніму дислокувався штаб армії, тут же 

були організовані офіцерські курси. Військове 
майно вдалося одержати із запасів, залишених 
американською армією у Франції. У всіх 
великих містах Білорусії була оголошена 
мобілізація, відкриті вербувальні пункти. Але 
до кінця 1919 р. став очевидний провал ідеї 
створення білоруської армії: селяни всіма 
силами противилися мобілізації, і в армію 
вдалося залучити тільки 485 чоловік. Командуючий Російською народною 

добровольчою армією В 1920 р. Білоруська партія есерів також 
спробувала створити білоруську армію. Газета 
«Змаганне» 10 грудня 1920 р. писала: 
«Зараз прийшов час, коли Білоруська рес-
публіка не може більше існувати без своєї 
білоруської армії, що тільки одна може 
зрозуміти правильні справи передового біло-
руського народу й нести внутрішню й 
зовнішню охорону Білоруської республіки». 

генерал-підпоручик С. ІІ. Булак-Балахович (1883-1940). 
(Зі збірки Р. Паласіос-Фернандеса) 
На його комірі видні знаки розрізнення, 
відповідні до чипу,  
па грудях – орденські стрічки нагород, отриманих 
під час першої світової й Громадянської війн, 
на кишені – невідомий нагрудний знак.  
На лівому рукаві – шість нашивок за поранення. 
Озброєний шашкою 

Одночасно есери ужили конкретних 
заходів по створенню на території радян-
ської Білорусії партизанської Зеленої армії як 
ядра майбутньої регулярної білоруської 
армії. Організацією загонів Зеленої армії 
займався П. Злотский, через який білоруські 
есери координували свої дії з Російським 
політичним комітетом Б. В. Савінкова у 
Варшаві. У жовтні цей комітет був реор-
ганізований в «Народний союз захисту 
Батьківщини й Волі», що мала свої філії в 
Білорусії. Але створити національну 
білоруську армію не вдалося, і наприкінці  
року Зелена армія нараховувала не більше 3,2 
тис. чоловік. 

довільного азіатського зразка. 
 
 

15-16 жовтня 1920 р. у Слуцку, зайнятому 
польськими військами, білоруси скликали з'їзд 
представників волостей і містечок, на яко-

му була обрана Слуцкая рада на чолі з 
есером В.Прокулевичем і проголошена 
Слуцька республіка. 17 листопада рада 
оголосила загальну мобілізацію з метою 
створення антибільшовицької армії; 
озброєння й фінансові засоби були 
отримані від поляків. Однак удалося 
сформувати тільки 1-шу Слуцьку 
стрілецьку бригаду (2 полки –  Слуцких 
мушкетерів і Грозавского) – усього 
близько 4 тис. чоловік. Під час наступу 
більшовиків з 28 листопада по 31 грудня 
1920 р. бригада робила їм збройний опір, 
після чого відступила на польську 



територію. 
1-я Слуцька стрілецька бригада 

відчувала нестачу озброєння й обмун-
дирування, у зв'язку з чим характерною 
формою одягу чинів бригади став 
виготовлений кустарним способом костюм 
із саморобного сукна (куртка типу френча, 
штани-галіфе) і заяча шапка-вушанка. 
Офіцери носили стару форму російської 
армії, на їхніх головних уборах і комірах 
була емблема «Погоня»; у солдатів вона 
була тільки на головних уборах. 
Усього ж в 1920 р. у Білорусії в боях із 

червоними брали участь три об'єднані 
антибільшовицькі групи: Російська народна 
добровольча армія генерала С.Н. Булак-
Балаховича (усього 25 тис. чоловік, з них 
9,5 тис. багнетів й 4,5 тис. шабель при 67 
знаряддях), що перебувала на службі БНР, 
Білоруська народна армія (900 чоловік) – 
обидві вони діяли спільно – і 3-я Російська 
армія генерала Б.С. Перемыкина (16 тис. 
чоловік), що оперувала на Ровенському 
напрямку. Всі вони, крім звільнення 
Білорусії від більшовиків, мали своєю 
метою також сприяння Російської армії 
генерала П.Н. Врангеля, що вела важкі бої з 
переважаючими силами червоних. 
Армія генерала Булак-Балаховича не 

мала однакового обмундирування. Від-
мінним елементом балаховців у період 
їхньої служби в Червоній Армії восени 
1918 р. були кубанки з жовтим верхом. 
Після переходу на сторону білих вони 
стали носити на кубанках череп зі 
схрещеними костями, запозичивши цю 
емблему від партизанського загону Пуні-на, 
організованого російським команду-ванням 
на Північному фронті в 1915 р. (у цьому 
загоні тоді служив сам Булак-Балахович). В 
1920 р. череп з костями на кубанках став 
відмінною емблемою всієї армії генерала 
Булак-Балаховича. Армія мала свою власну 
систему офіцерських знаків розрізнення, які 
нашивалися на комір: хорунжий – 1 срібна 
смужка, підпоручик – срібна смужка й 
зірочка, поручик – смужка й 2 зірочки, 
капітан – смужка й 3 зірочки, майор – 2 
золоті смужки й 1 зірочка, підполковник – 2 
золоті смужки й 2 зірочки, полковник – 2 
золоті смужки й 3 зірочки, генерал- 
підпоручик – золоті «блискавки» й 1 
зірочка; смужки на комірі розміщалися 
вертикально. 

Зазнавши фіаско, всі ці армії (уже в 
значно зменшеному складі) наприкінці  
1920–початку 1921 р. перейшли польський 
кордон, потім були роззброєні поляками 
й спрямовані в табори для інтернованих, 
а згодом, у першій половині червня 1921 
р., реорганізовані Б. В. Савінковим для 
можливого продовження збройної боро-
тьби з більшовиками. Улітку із частин 
Булак-Балаховича й Перемикіна були 
утворені 1-я піхотна дивізія «смерті», 1-я 
стрілецькі й Зведена козача дивізії, а 
також запасні частини; їх загальний 
бойовий склад нараховував 9 тис. 
чоловік. Ці частини й з'єднання 
припинили своє існування наприкінці  
того ж року. 
Усього в 1917-1920 р. білоруські 

військові формування нараховували 
близько 11 тис. солдатів й офіцерів. 

 
 

УКРАЇНСЬКА 
НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 

 
В історії збройних сил України в 1917-

1920 р. чітко простежуються 4 періоди: 
Центральної ради, гетьмана П.П. Ско- 
ропадского, української Директорії й союзу 

 
Знаки розходження української армії періоду 
Центральної ради, 1918 р.: 
1) синє-(у середині)-жовта кокарда (розетка); 
2) ройовый; 3) четар; 
4) бунчужний; 5) підсотенний; 6) сотник; 
7) курінної (підполковник); 8) полковник; 
9) отаман бригади; 10) отаман дивізії; 
11) отаман корпуса; 12) отаман армії; 
13) отаман фронту.  
 



з Польщею. У кожному із зазначених періодів 
існувало 3 типи формувань: самостійні, 
тобто організовані з ініціативи деяких осіб 
або груп, революційні – створені тим або 
іншим урядом для виконання яких-небудь 
конкретних завдань, і планові – сформовані 
за розпорядженням уряду. 
Перший уряд незалежної України – 

Центральна рада – уже з весни 1917 р. 
приступилося до створення своїх збройних 
сил – армії Української Народної Респуб-
ліки (УНР). Армія організовувалася як 
шляхом «українізації» – поступового вилу-

чення зі складу яких-небудь частин або 
з'єднань колишньої Російської Імпе-
раторської армії всіх неукраїнців і 
заміщення їх українцями, так і шляхом 
створення нових формувань. 

-

чення зі складу яких-небудь частин або 
з'єднань колишньої Російської Імпе-
раторської армії всіх неукраїнців і 
заміщення їх українцями, так і шляхом 
створення нових формувань. 

 
Знаки розходження морської піхоти періоду 
Директорії, 1919-1920 р. 
(петлиця па комірі, шитті на рукаві й погон): 
1) генерал-полковник; 2) генерал-поручик; 

Навесні й улітку 1917 р. були 
«українізовані»: 34-й армійський корпус 
(став 1-м Українським корпусом), 6-й 
армійський (2-й Січовий Запорізький 
корпус) і т.д. Радою були сформовані 1-й 
Український козачий імені гетьмана Б. 
Хмельницького полк, Гайдамацький 
курінь й інші частини, а також загони 
Вільного козацтва – підрозділу місцевої 
самооборони. На початку 1918 р. з різних 
частин був сформований Запорізький 
корпус (4 піхотних полки, полк кінних 
гайдамак, інженерний й артилерійський 
полки, панцирний і кінно-гірський 
дивізіони й повітроплавальна ескадра). 
Усього ж у березні-квітні 1918 р. 
українська армія мала близько 15 тис. 
чоловік, з них бойового складу 9-11 тис. 
багнетів й 2 тис. шабель, близько 60 
гармат, 250 кулеметів й 12 панцирників. 
Німці й австрійці також почали ряд 

заходів щодо посилення свого впливу в 

Навесні й улітку 1917 р. були 
«українізовані»: 34-й армійський корпус 
(став 1-м Українським корпусом), 6-й 
армійський (2-й Січовий Запорізький 
корпус) і т.д. Радою були сформовані 1-й 
Український козачий імені гетьмана Б. 
Хмельницького полк, Гайдамацький 
курінь й інші частини, а також загони 
Вільного козацтва – підрозділу місцевої 
самооборони. На початку 1918 р. з різних 
частин був сформований Запорізький 
корпус (4 піхотних полки, полк кінних 
гайдамак, інженерний й артилерійський 
полки, панцирний і кінно-гірський 
дивізіони й повітроплавальна ескадра). 
Усього ж у березні-квітні 1918 р. 
українська армія мала близько 15 тис. 
чоловік, з них бойового складу 9-11 тис. 
багнетів й 2 тис. шабель, близько 60 
гармат, 250 кулеметів й 12 панцирників. 

3) генерал-хорунжий; 4) полковник; 
5) підполковник; 6) отаман морської піхоти; 
7) сотник; 8) поручик; 9) хорунжий; 
10) бунчужний; 11) чотовий; 
12) ройовий 1-го Гуцульського полку морської піхоти. 

Німці й австрійці також почали ряд 
заходів щодо посилення свого впливу в 



Україні: перші на початку березня 
сформували 1-ю дивізію «синьожупан-
ників» («Синю дивізію»), другі в травні – 
1-у Козацько-стрілецьку дивізію («Сіру 
дивізію» – дивізію «сірожупанників»). У 
квітні 1918 р. Військове міністерство УНР 
і Генеральний штаб підготували новий 
план організації армії на основі 
територіального принципу, і відповідно 
до  цього плану армія повинна була 
складатися з 8 піхотних корпусів, 4 
дивізій й 1 бригади кінноти. 

13 листопада 1918 р., напередодні 
скинення влади Гетьмана П.П. Скоропа-
дського, лідери Українського національ-
ного союзу заснували Директорію УНР на 
чолі з В.К. Винниченком; командуючим 
військами (Головним отаманом республік-
канських військ) став С.В. Петлюра. 
У грудні 1918 р. армія була розділена на 

4 армійські групи – Лівобережну, Північну 
(Правобережну), Південну й Дністровську 
(останні дві на початку лютого 1919 а. були 
перекинені на антибільшовицьким фронт). 
Діюча армія Директорії на початку 1919 

р. складалася із Запорізького корпусу, 
Окремого загону Січових стрільців (пізніше 
– Осадний корпус Січових стрільців), 
Дніпровської, Чорноморської, Селянської 
(або Київської), Волинської та Подільської 
дивізій, Запорізької січі, полка ім. Івана 
Франко, куреня 14 грудня. 
Після поразки в боротьбі з більшовиками 

квітні 1919 р. армія Директорії 
нараховувала всього 15 тис. чоловік 
бойового складу. 
Улітку 1919 р. територія, підконт-

рольна Директорії, розширилася, і чисе-
льність діючої армії УНР збільшилася. У 
її складі були 35 тис. багнетів й 10 тис. 
шабель при 149 гарматах, 28 гаубицях, 
533 кулеметах. 9 бронепоїздах, 6 
панцерниках й 26 літаках. 
Зазнавши поразки наприкінці  1920 р., 

війська УНР опинилися на території 
Польщі, де були зосереджені в таборах для 
інтернованих, повністю зберігши військову 
організацію. Всі вони становили одну 
армію, що включала 6 піхотних, 1 
кулеметну й 1 кавалерійську дивізії, 
жандармську бригаду, юнкерську школу й 
запасні частини загальною чисельністю 
більше 8 тис. багнетів і шабель. 

 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 

 
Обраний 29 квітня Гетьманом 

Української Держави П.П. Скоро-
падський продовжив почату ще 
Центральною Радою організацію 
регулярної армії. Але за весь період його 
перебування у влади склад армії 
практично не виходив за рамки кадрів 
частин і з'єднань. 

24 липня був опублікований закон про 
загальний військовий обов'язок. 
Відповідно до закону, армія мирного 
часу повинна була складатися з 175 
генералів, 14,9 тис. офіцерів й 249,1 тис. 
інших чинів. У її склад планувалося 
включити 8 армійських корпусів, 
Сердюцьку дивізію, 8 корпусних кінних 
полків, окрему Таврійську пішу бригаду, 
4 кінні дивізії, 1 окрему кінну бригаду, 2 
понтонних курені. Крім того, осінню 
повинні були відкритися Військова 
академія, 4 військові бурси (тобто 
колишні кадетські корпуси), 2 військові 
школи офіцерів для піхоти й по одній 
для кінноти, артилерії й технічної служби. 
До осені 1918 р. вдалося сформувати 

тільки офіцерські й унтер-офіцерські 

 
Осавул Гетьмана П.П. Скоропадського 
з німецькими генералами, літо 1918 р. 
(Зі збірки Р. Паласіос-Фернандеса.) 



кадри при корпусах, піхотних і кінних 
дивізіях, у командному складі яких було 
багато російських офіцерів старої армії. 
У період гетьманщини були реор-
ганізовані Окрема Запорізька й «Сіра» 
дивізії, Окремий загін Січових стрільців 
і знову сформована Сердюцька дивізія 
(близько 5 тис. чоловік). У листопаді 
чисельність армії Гетьмана доходила – 
разом зі знову сформованими кадрами – 
до 60 тис. чоловік. 
Гетьман також надавав підтримку Білим 

арміям Півдня Росії, допомагаючи 
вербуванню в них офіцерів, постачаючи 
артилерійськими гарматами, боєпри-
пасами й т.п. У жовтні 1918 р. 
Скоропадський наказав почати 
формування Особливого корпусу (8 
полків) з російських офіцерів й юнкерів – 
уродженців України, який повинен був 
увійти до складу армії. На початку 
листопада у великих містах також стали 
створюватися добровольчі офіцерські 
дружини. Крім того, існували ще 139 
піших й 86 кінних місцевих охоронних 
комендантських сотень, що входили до 
складу українських збройних сил і  функції 
та виконували, каральних загонів. 

Знаки розрізнення армії Української Держави, 1918 р. 
 
І. Сухопутні війська: 
1) кокарда; 
погони: 2) генерального бунчужного; 3) генеральног
значкового; 4) генерального хорунжого; 5) полковника;
6) військового старшини; 7) осавула; 8) сотника;
9) значкового; 10) хорунжого; 11) бунчужного; 
12) чотового; 13) ройового; 14) ланкового; 
15) козака. 
 
ІІ. Військово-морський флот: 

29 квітня 1918 р. український прапор 
був піднятий на суднах Чорноморського 
флоту, що базувалися в Севастополі й 
входили до складу трьох бригад лінійних 
кораблів, бригади крейсерів, бригади 
гідрокрейсерів, дивізії міноносців. Деякі 
з них пішли пізніше в Новоросійськ, 
частина ж залишилася в Криму. При 
Гетьмані також були утворені морська 

1) вишита емблема на погонах і  
рукавах адміралів; 
погони й нарукавне шиття: 2) адміралів флоту; 
3) віце-адміралів; 4) контр-адміралів; 
5) капітанів І рангу; 6) капітанів ІІ рангу; 
7) старших лейтенантів; 8) лейтенантів; 
9) мічманів; 10) корабельних гардемаринів..  



піхота – Корпус морсь ої оборони 
узбережжя Чорного моря (3 полки морської 
піхоти неповного
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ми й чорними, в офіцерів – 
загальноармійські, але з підкладкою й 
просвітами. 

рська авіація Чорноморського флоту (20 
гідроаеропланів). 
Штаб Гетьмана й Власний Гетьмана 

Конвой мали особливу кокарду – подібну 
загальновійськови , але з накладе ими на 
неї двома схрещеними булавами. З липня 
їхній особовий склад носив жупани 
захисного кольору із прикріпленими поверх 
обшлагів «чохлами» – трикутниками й 
кра овою оторочкою по низу оміра й на 
погонах. Шаровари – сіро-сині, в офіцерів – 
із краповою оторочкою. Шапка
азепинка» – із чорного хутра, з виїмкою 

попереду й білими тулією й султаном. 
Майже така ж уніформа була уведена 

для рдюцько (гвардійської дивізії. Її 
чини мали синю оторочку по верхньому 
краї коміра жупана оторочку 
прикладного кольору – по нижньому. 
Погони рядових були краповими, 
жовтогарячи

 

Частина Прикладний 
колір 

Металевий 
прибор 

1-й полк краповий жовтий 
2-й полк краповий білий 
3-й полк помаранчевий жовтий 
4-й полк пом й аранчеви білий 
Артиле- 
рійский  
полк 

чорний жовтий 

Інженерна 
сотня чорний білий 

 
У форму сердюків входили сіро-сині 

бриджі з оторочкою прикладного кольору 
й лампасами за кольором роду військ для 
офіцерів і генералів. Кашкет – із сіро-
синьою тулією, околицею прикладного 
кольору. Шинель – як у старої російської 
армії, але із прямокутними, загостреними 
на одному кінці петлицями прикладного 
кольору із синьої оторочкою. Із усього 
затвердженого обмундирування сердюки 
одержал  тільки кольорові огони, петлиці 
й бриджі й частково – каш

и  п
кети, що мали 

за  
загальновійськову кокарду. 
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ми). Гусарський пояс – біло-
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більшовиками, так і із частинами Збройних  

мість регламентованої кокарди-«зорі» 

Для Лубенського Сердюцького кінно-
козачого полку, що входив до складу 
Сердюцької дивізії, з 21 серпня 1918 р. 
уводилася парадна, звичайна й повсякденна 
(польова) форма. Парадна форма включала 
синій мундир з такими ж «чохлами» на 
обшлагах, розрізом по ду й 5 білими 
джгутами на грудях. Комір, обшлаги, 
кишені, борт і нижній край мундира 
обшивалися білим галуном шириною 2 см. 
Погони в рядових були з білого шнура з 
петлею внизу, в офіцерів – зі срібного 
джгута. Чакчири – крапові, без гусарських 
«вузлів» попереду, з білою оторочкою (або 
срібним галуном). Шапка виготовлялася з 
білого хутра, з таким же султаном, попереду 
– виріз і кокарда-«зоря», шлик – жовтий з 
білою (срібною) обшивкою. Кашкет – 
Лубенського гусарського полку Російської 
Імператорської армії (тобто із синьою 
тулією, жовто  околицею й трьома білими 
оторочка

 
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА 

 
1 листопада 1918 р. у Львові була 

проголошена Західно-Українська Народна 
Республіка (ЗУНР), у яку ввійшли території 
Східної Галичини, Буковини й Закарпаття. Її 
збройні сили – Українська Галицька армія 
(УГА) – були створені як із уже і нуючих 
частин – Легіону Українських Січових 
стрільців, так і зі знову сф
стопаді-грудні того ж року. 
В основу її створення була покладена 

система загального військового обов'язку. 
Перші частини й 'єднання творювалися 
без якого-небудь певного плану, крім 
підрозд ів регулярних ійськ у б гатьох 
місцях прифронтових областей 
ганізовували партизанські загони. 
До кінця 1918 р. найбільш значним бойовим 

з'єднанням була група (3-5 куренів піхоти). У 
січні 1919 р. армія була реорганізована в 3 
корпуси по 4 бригади (4 курені піхоти кожна). 
Чисельність військ становила в листопаді 1918 
р. близько 25 тис. багнетів і шабель при 40 
гарматах, у січні 1919 р
ловік при 60 гарматах. 
Після поразки у війні з Польщею УГА 

відступила на схід і взяла участь у боях як з



Оригінальний малюнок знаків розрізнення УГА, 
встановлених наказом Державного 
Секретаріату військових справ ЗУНР від 30 
квітня 1919 р.: 
1) стрілець; 2) старший стрілець; 3) вістун; 
4) десятник; 5) «зубчатка» рядових; 
6) смужка рядових; 7) підхорунжий; 
8) булавний; 9) смужка унтер-офіцерів; 
10) хорунжий; 11) чотар; 12) поручник; 
13) сотник; 14) «зубчатка» і кант обер-
офіцерів; 15) смужка обер-офіцерів; 16) 
отаман; 17) підполковник; 18) полковник; 
19) смужка штаб-офіцерів; 
20) «зубчатка» штаб-офіцерів; 
21) генеральний чотар; 
22) генеральний поручник; 23) генеральний сотник;
24) «зубчатка» генералів; 25) смужка 
генералів. 
  
 
 
 
Офіцери 1-го пробивного гуцульського куреня 
четаря Голинського; 
у центрі – комендант ІІІ галицького корпусу 
генерал В.І. Гембачев; 
(Із збірки Р. Паласіос-Фернандеса). 
Офіцери одягнені, в основному, в австрійську 
форму, у деяких обмундирування російського 
зразку. Знаки розрізення – УГА. 
У двох офіцерів на околицях кашкетів – відмінні 
білі стрічки.  

  



Сил на Півдні Росії (ЗСПР). У листопаді 
1919 р. УГА понесла великі втрати в боях, 
а також від епідемії тифу, і відповідно до 
договору з Головкомом ВСЮР А.І. Денікі-
ним була включена в Збройні Сили на 
Півдні Росії. 

, 
а також від епідемії тифу, і відповідно до 
договору з Головкомом ВСЮР А.І. Денікі-
ним була включена в Збройні Сили на 
Півдні Росії. 
Після відступу ЗСПР з території 

України УГА ввійшла до складу 
Червоної Армії як ЧУГА – Червона 
Українська Галицька армія. Вона була 
реорганізована: корпуси переформовані 
в бригади, а бригади – у полки. 
Наприкінці  березня 1920 р. бригади 
були розподілені між 12 й 14-й арміями 
й відправлені на фронт для боротьби з 
польськими військами. 24 квітня 1920 
р. 2-а й 3-я бригади перейшли на бік 
Діючої армії УНР, що воювала разом з 
поляками проти червоних. Більша 
частина їхнього особового складу була 
інтернована в польських таборах. Ті, хто 

уник цієї долі, потрапили в 5-ю 
Херсонську дивізію армії УНР; їм 
удалося пробитися в Закарпаття, де вони 
були інтерновані чехами. У результаті 
частина військово-службовців УГА 
виявилася в польських таборах, а деякі – 
в армії УНР; останнім удалося пробитися 
в Закарпаття, де їх інтернували чехи. 

  
  

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 

  
За наказом Головнокомандуючого 

військами Кавказького фронту генерала від 
інфантерії М.О. Пржевальського за № 155 
від 19 грудня 1917 р. було почате форму-
вання Мусульманського корпусу з мусоль-
ман Закавказзя. Шляхом «мусульманизації» 
деяких частин і з'єднань фронту 
передбачалося сформувати: керування 
корпусу, 1-у й 2-у Мусульманські стрілецькі 
дивізії, 1-у й 2-у Мусульманські стрілецькі 
артилерійські бригади, 2 мортирні й 1 кінну 
батареї, Окрему Мусульманську кінну 
бригаду (1 й 2-й Мусульманські кінні 
полки), Мусульманський саперний 
батальйон й інші частини й підрозділи. 
Корпус створювався на добровольчих 

засадах. У його склад повністю ввійшла 
єдина регулярна частина колишньої 
Російської Імператорської армії – 
Татарський кінний полк Кавказького 
Тубільного кінного корпусу, перекиненого 
на той час на Кавказ й у Закавказзя. Полк 
був сформований з єлисаветпольських і 
бакинських, а його 4-а сотня – з 
борчалинських татар. Командиром 
Мусульманського корпусу був призначе-
ний генерал-лейтенант А.А. Шихлинський. 
На початку 1918 р. корпус існував тільки 

на папері – у ньому були лише невеликі 
кадри частин і з'єднань, головним чином 
офіцерські, майже був відсутній рядовий 
склад, не вистачало озброєння, боєприпасів і 
спорядження. Таке положення зберігалося 
до 28 травня 1918 р. – дня оголошення 
незалежності Азербайджану й створення 
Азербайджанської Республіки. 
Турки, що вступили на територію 

Азербайджану, надавали допомогу місцевій 
владі при формуванні збройних сил. 
Мусульманський корпус, після 28 травня 
перейменований в Азербайджанський, 

Після відступу ЗСПР з території 
України УГА ввійшла до складу 
Червоної Армії як ЧУГА – Червона 
Українська Галицька армія. Вона була 
реорганізована: корпуси переформовані 
в бригади, а бригади – у полки. 
Наприкінці  березня 1920 р. бригади 
були розподілені між 12 й 14-й арміями 
й відправлені на фронт для боротьби з 
польськими військами. 24 квітня 1920 
р. 2-а й 3-я бригади перейшли на бік 
Діючої армії УНР, що воювала разом з 
поляками проти червоних. Більша 
частина їхнього особового складу була 
інтернована в польських таборах. Ті, хто 

уник цієї долі, потрапили в 5-ю 
Херсонську дивізію армії УНР; їм 
удалося пробитися в Закарпаття, де вони 
були інтерновані чехами. У результаті 
частина військово-службовців УГА 
виявилася в польських таборах, а деякі – 
в армії УНР; останнім удалося пробитися 
в Закарпаття, де їх інтернували чехи. 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 

За наказом Головнокомандуючого 
військами Кавказького фронту генерала від 
інфантерії М.О. Пржевальського за № 155 
від 19 грудня 1917 р. було почате форму-
вання Мусульманського корпусу з мусоль-
ман Закавказзя. Шляхом «мусульманизації» 
деяких частин і з'єднань фронту 
передбачалося сформувати: керування 
корпусу, 1-у й 2-у Мусульманські стрілецькі 
дивізії, 1-у й 2-у Мусульманські стрілецькі 
артилерійські бригади, 2 мортирні й 1 кінну 
батареї, Окрему Мусульманську кінну 
бригаду (1 й 2-й Мусульманські кінні 
полки), Мусульманський саперний 
батальйон й інші частини й підрозділи. 

Офіцери Української Галицької армії, 
1918-1919 р. 
(Зі збірки Р.Паласіос-Фернандеса.) 
На офіцері ліворуч 
австрійська драгунська куртка. Корпус створювався на добровольчих 

засадах. У його склад повністю ввійшла 
єдина регулярна частина колишньої 
Російської Імператорської армії – 
Татарський кінний полк Кавказького 
Тубільного кінного корпусу, перекиненого 
на той час на Кавказ й у Закавказзя. Полк 
був сформований з єлисаветпольських і 
бакинських, а його 4-а сотня – з 
борчалинських татар. Командиром 
Мусульманського корпусу був призначе-
ний генерал-лейтенант А.А. Шихлинський. 
На початку 1918 р. корпус існував тільки 

на папері – у ньому були лише невеликі 
кадри частин і з'єднань, головним чином 
офіцерські, майже був відсутній рядовий 
склад, не вистачало озброєння, боєприпасів і 
спорядження. Таке положення зберігалося 
до 28 травня 1918 р. – дня оголошення 
незалежності Азербайджану й створення 
Азербайджанської Республіки. 
Турки, що вступили на територію 

Азербайджану, надавали допомогу місцевій 
владі при формуванні збройних сил. 
Мусульманський корпус, після 28 травня 
перейменований в Азербайджанський, 



передислоковувався в Ґанджу й із червня 
практично перестав існувати, тому що 
надходження до нього добровольців 
припинилося, а дезертирів значилося 
набагато більше, ніж наявного складу. 

15 вересня Баку був окупований турками, 
і знову почалося формування Окремого 
Азербайджанського корпусу, в який були 
улиті сильно пошарпані після боїв залишки 9 
й 10-го турецьких полків. Однак, за 
свідченням тимчасового командуючого 
корпусом полковника Салімова, корпус 
існував тільки па папері, тому що не було ні 
офіцерів, ні коней, ні обмундирування. 
Спостерігалося масове дезертирство 
новобранців. 
Після закінчення в листопаді 1918 р. 

першої світової війни турецькі війська були 
евакуйовані з Азербайджану, і на їхнє місце 
прибули англійці, які почали робити 
мусаватистському уряду деяку матеріально-
технічну допомогу. 

6 листопада було утворено Військове 
міністерство на чолі з генералом від артилерії 
С.С. Мехмапдаровим, 15 листопада 1918 р. – 
Головний штаб, а в березні 1919 р. – Головне 
управління Генерального штабу (пізніше 
разом з Головним штабом об'єднано в штаб 
Азербайджанської армії). До 1 листопада 
1919 р. планувалося сформувати 2 піхотні 
(трьохполкового складу, з дивізійною 
артилерією та з доданими до полків 
саперними й телеграфними ротами, кінними 
сотнями, навчальними й кулеметними 
командами, а також полковою артилерією) і 
1 кінну (3 полки) дивізії, повітроплавальний 
загін, залізничний і саперний батальйони. В 
основному цей план був виконаний. 

16 червня 1919 р. між урядами 
Азербайджану й Грузії була укладена 
військово-оборонна угода, згідно якій 
остання поставляла гвинтівки, кулемети, 
шашки, похідні кухні й інше військове 
майно, що дало можливість сформувати 
артилерію й поповнити зброєю інші 
частини. 
На території Азербайджану практично не 

залишилося матеріально-технічних засобів 
колишньої Російської Імператорської армії, і 
тому забезпечення азербайджанської армії як 
у перший період її організації, так і до самої 
радянізації Азербайджану залишалося 
більш ніж недостатнім. Війська відчували 
нестачу в обмундируванні й взутті; 

квартирне розміщення частин не 
відповідало ніяким санітарним нормам; в 
армії лютували епідемії, у тому числі 
висипного тифу; норми продовольчого 
постачання були явно недостатніми. 
Широке поширення у військах одержало 
дезертирство. Фінансових засобів на 
утримання військ і забезпечення їх усіма 
видами матеріально-технічного за без-
печення не вистачало. 
Озброєння піхоти становили російські 

трьохлінійки, турецькі й британські 
гвинтівки. Кавалерія була озброєна 
гвинтівками, револьверами, шашками, 
кинджалами й піками. На початку 1920 р. 
азербайджанська армія володіла 32 
тридюймовими легкими гарматами зразку 
1902 р., 24 тридюймовими гірськими 
гарматами зразку 1909 р., 4 
сорокадвохлініцйним гаубицями зразку  

 
Артилерист азербайджанської армії, 1919-
1920 р. (Зі збірки Р. Паласіос-Фернандеса.) 
Головний убір – невисока азербайджанська 
папаха без кокарди. 



 
1910 р., 116 кулеметами «максим», мала 14 
тис. британських гвинтівок, 100 
револьверів, 1 кулеметний й 1 гарматно-
кулеметний панцирники. Боєприпасами 
війська були забезпечені лише на короткий 
час ведення бойових дій. 

сл

До квітня 1920 р. до складу 
азербайджанської армії входили: 1-а (1-й 
Джеванширський, 2-й Закатальський й 3-й 
Ганджинський піхотні полки, 1-а 
артбригада) і 2-а (4-й Кубинський, 5-й 
Бакинський й 6-й Геокчайський піхотні 
полки, 2-а артбригада) піхотні й Кінна (1-й 
Татарський, 2-й Карабаський й 3-й 
Шекінський кінні полки) дивізії, 1-й 
легкий й 2-й гірський артдивізіони. До 
складу дивізій не ввійшли 7-й 
Ширванський й 8-й Агдамський піхотні 
полки, 2 панцерники, Азербайджанське 
військове училище й ряд інших частин і 
підрозділів.  .  

  

Крім того, для зміцнення позицій 
Азербайджану па границі з Вірменією 
планувалося створення частин азербайджан-
ських козаків з курдського населення 
Карабаху. Вони повинні були скласти 
Курдські стрілецький батальйон (4 роти) і 
кінний дивізіон (2 сотні), формування яких 
почалося наприкінці  жовтня 1919 р., але так і 
не закінчилося до радянізації Азербайджану. 
Чисельність армії за весь період її 

існування ніколи не досягала запланованих 
Військовим міністерством 25 тис. чоловік. 
Армія Азербайджану брала участь у бойових 

діях проти Вірменії (травень-серпень 1919 р. і 
березень-листопад 1920 р.) і в боротьбі з 
місцевим повстанським рухом. Однак 
азербайджанські збройні сили перед особою 
військової загрози з боку РСФСР були 
фактично небоєздатними й тому не зробили 
ніякого опору військам Червоної Армії при 
вступі їх на територію республіки 27-28 квітня 
1920 р. У червні-липні того ж року частини й 
підрозділи азербайджанської армії були 
розформовані, а їхній особовий склад 
демобілізований. 
У період формування чини Мусульман-

ського корпусу носили форму одягу й погони 
своїх колишніх частин колишньої Російської 
Імператорської армії. Наприклад, військово-
ужбовці Татарського кінного полку, із двох 

дивізіонів якого повинні були розгорнутися 1-й 
й 2-й Мусульманські кінні полки (цього, однак, 
не відбулося, і полк залишився в 
азербайджанській армії за назвою 1-го кінного 
Татарського), з 1914 р. носили сірі або 
коричневі папахи, сірі черкески, чорні бешмети 
й червоні погони (при виступі в похід – сірі або 
захисні кольори) з жовтою шифровкою "Тт.". 
Що стосується форми одягу власне 

азербайджанської армії, та її поява відноситься 
до початку 1918 р. Декретом більшовицького 
Раднаркому від 16 грудня 1917 р. «Про 
вирівняння всіх військовослужбовців у правах» 
скасовувалися всі чини й звання старої армії, 
скасовувалися титули, ордена й знаки 
розрізнення, у тому числі й погони. У зв'язку з 
тим, що солдати почали зривати погони з 
офіцерів, виконуючий посаду Головноко-
мандуючого військами Кавказького фронту 
генерал Е.В. Лебединський 3 лютого 1918 р. 

Крім того, для зміцнення позицій 
Азербайджану па границі з Вірменією 
планувалося створення частин азербайджан-
ських козаків з курдського населення 
Карабаху. Вони повинні були скласти 
Курдські стрілецький батальйон (4 роти) і 
кінний дивізіон (2 сотні), формування яких 
почалося наприкінці  жовтня 1919 р., але так і 
не закінчилося до радянізації Азербайджану. 
Чисельність армії за весь період її 

існування ніколи не досягала запланованих 
Військовим міністерством 25 тис. чоловік. 
Армія Азербайджану брала участь у бойових 

діях проти Вірменії (травень-серпень 1919 р. і 
березень-листопад 1920 р.) і в боротьбі з 
місцевим повстанським рухом. Однак 
азербайджанські збройні сили перед особою 
військової загрози з боку РСФСР були 
фактично небоєздатними й тому не зробили 
ніякого опору військам Червоної Армії при 
вступі їх на територію республіки 27-28 квітня 
1920 р. У червні-липні того ж року частини й 
підрозділи азербайджанської армії були 
розформовані, а їхній особовий склад 
демобілізований. Офіцер азербайджанської армії, 1919-1920 рр. 
У період формування чини Мусульман-

ського корпусу носили форму одягу й погони 
своїх колишніх частин колишньої Російської 
Імператорської армії. Наприклад, військово-
службовці Татарського кінного полку, із двох 
дивізіонів якого повинні були розгорнутися 1-й 
й 2-й Мусульманські кінні полки (цього, однак, 
не відбулося, і полк залишився в 
азербайджанській армії за назвою 1-го кінного 
Татарського), з 1914 р. носили сірі або 
коричневі папахи, сірі черкески, чорні бешмети 
й червоні погони (при виступі в похід – сірі або 
захисні кольори) з жовтою шифровкою "Тт.". 
Що стосується форми одягу власне 

азербайджанської армії, та її поява відноситься 
до початку 1918 р. Декретом більшовицького 
Раднаркому від 16 грудня 1917 р. «Про 
вирівняння всіх військовослужбовців у правах» 
скасовувалися всі чини й звання старої армії, 
скасовувалися титули, ордена й знаки 
розрізнення, у тому числі й погони. У зв'язку з 
тим, що солдати почали зривати погони з 
офіцерів, виконуючий посаду Головноко-
мандуючого військами Кавказького фронту 
генерал Е.В. Лебединський 3 лютого 1918 р. 



розпорядився «надалі до встановлення нової 
форми одягу» всім військовослужбовцем військ 
фронту зняти погони. Найімовірніше, 
передбачалося замінити погони клапанами 
(тобто петлицями) на комірах. Однак уже 9 
лютого 1918 р. командир Мусульманського 
корпусу генерал А.А. Шихлинський направив 
Головкому наступний рапорт: 

«Зміна форми одягу в цей час, зокрема  заміна 
існуючих плечових погонів клапанами, завдасть 
нового удару нашої армії й поведе до подальшого 
зниження духу там, де він скільки-небудь зберігся. 
Для  знову Мусульманського корпуса, що 

формується, скасування може мати фатальне 
значення. Тому ретельно клопочу про тверджен-
ня форми одягу для Мусульманського корпуса. 
Загалом   ця форма проектована так: 
1. Головний убір – папаха; замість кокарди – 

5-кінцева зірка. 
2. Черкеска й башлик. 
3. Плечові погони із шифровкою арабською 

« » («Мусульман.») і цифрою частини. 
Докладна відомість форми одягу буде 

представлена додатково». 
Швидше за все, Головком затвердив рапорт 

Шихлинського, тому що для азербайджанської 
армії як  головний убір була встановлена злегка, 
що звужувалася догори папаха, із золотою 
(латунною або бронзовою) 8-кінцевою зірочкою 
над півмісяцем, що лежав «рогами» догори. 
Погони залишилися колишнього зразка, тобто 
колишньої Російської Імператорської армії, з 
такими ж галунами, розташуванням і числом 
зірочок, але з доповненням – арабським написом 
«Азербайджан», вишитий золотою або срібною 
канителлю між ґудзиком і зірочками. Форма 
одягу також була російського зразка, однак в 
1918-1919 р. використалося й турецьке або 
британське обмундирування. 
В армії особливо гостро почувалася нестача 

обмундирування – повністю були відсутні 
шинелі, тепла білизна й т.п. Літнє 
обмундирування шилося з білої бязі, 
пофарбованої потім у захисний колір настоєм 
листів волоського горіха; матеріал відрізнявся 
крайньою неміцністю й швидко рвався, 
особливо в кінноті, де видавалися шаровари із 
гнилого трико, які розповзалися після недовгого 
використання. Через брак чобіт і черевик 
частинам видавалися (або виготовлялися 

безпосередньо ними) чарихі (чувякі), сшиті із 
цільного шматка сирицевої шкіри. Без 
спеціальної підошви, стягнуті зверху шнурками, 
вони витримували лише місячний строк носіння 
й пропускали бруд і воду. Чарихі доводилося 
носити й узимку, через що збільшувалося число 
простудних і шкірних захворювань аскерів 
(солдат). 

 
ГРУЗИНСЬКА 
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА 

 
Основою Грузинського армійського корпуса 

з'явилися сформовані 6 квітня 1915 р. у складі 
Російської Імператорської армії Тіфліська й 
Кутаїська добровольчі дружини. Пізніше вони 
були реорганізовані в Грузинський стрілецький 
батальйон, розгорнутий 19 березня 1916 р. в 
однойменний полк. 
У березні 1916 р. Найясніший Головно-

командуючий військами Кавказького фронту 
Великий князь Микола Миколайович телеграмою 
клопотався перед начальником штабу Верховного 
Головнокомандуючого генералом М.В. Алек-
сєєвим про дозвіл сформувати Грузинський 
кінний полк, причому офіцерський склад 
пропонувалося комплектувати з бажаючих 
офіцерів-грузинів, первісний унтер-офіцерський 
склад – з російських унтер-офіцерів, нижні чини 
повинні були бути, в основному, грузинами. 23 
квітня того ж року дозвіл був даний; ядром  полку, 
що створювався, стала Кінна сотня Грузинського 
стрілецького полку. З 31 жовтня 1916 р. полк 
уважався сформованим. 
Ці й інші частини послужили основою 

створення Грузинського корпуса. 5 листопада 
того ж року наказом Головнокомандуючого 
військами Кавказького фронту генерала від 
інфантерії М.О. Пржевальського за № 128 був 
покладений початок організації Грузинського 
армійського корпуса. Він створювався на базі 
як національних частин старої російської армії, 
так і колишніх російських частин з 
перейменуванням і доукомплектуванням 
грузинами (наприклад, 1-й піхотний Карський 
полк одержав назву 2-го Грузинського 
стрілецького, 2-й Кавказький кінний 
прикордонний полк – 2-го Грузинського 
кінного полку). Усього належало сформувати 
2 стрілецькі дивізії, 2 гірські артилерійські й 
кінну бригади, кінно-гірську батарею, 
інженерний батальйон, мортирний дивізіон і 
запасний полк. 



До 25 лютого 1918 р. були сформовані: 
керування корпуса, дві Грузинські стрілецькі 
дивізії, Грузинська кінна бригада (три 
Грузинських кінних полки, кінно-саперна 
команда й Грузинська кінно-гірська батарея), 
Грузинський мортирний дивізіон, Окремі 
Горійський стрілецький батальйон і кінна 
сотня, етапний батальйон. Наприкінці  березня 
– початку квітня був заново сформований 4-й 
легіон (полк) 1-ої дивізії, яким командував 
генерал Г. Мазніашвілі. До цього ж часу була 
частково сформована 3-я дивізія. 
У період з березня 1919 р. по жовтень 

1920 р. армія Грузії була реорганізована. У 
неї ввійшли 3 піхотні дивізії, 2 фортечних 
полки, 3 артбригади, саперний батальйон, 
взвод телеграфістів, автоескадрон із броне- 
загоном, кавалерійський полк і Військова 
школа. Дев'ять піхотних полків 
трьохбатальйонного складу були реор-
ганізовані в 3 піхотних полки чотирьох-
батальонного складу; у такий спосіб три 
піхотні дивізії зводилися в одну. 
До цього часу Народна гвардія складалася з 

4 регулярних батальйонів. Якщо буде потреба 
мобілізації підлягали 18 батальйонів, тобто 
одна дивізія Народної гвардії. 
Таким чином, в 1920 р. армія Грузії, 

включаючи регулярні частини Народної 
гвардії, складалася з 16 піхотних батальйонів 
(1 армійська дивізія й полк Народної гвардії), 
1 саперного батальйону, 5 польових 
артдивізіонів, 2 кінних полків (легіонів), 
скількох же автоескадронів з 2 командами 
панцерників, авіазагону й 4 бронепоїздів. 
Усього на постачанні перебувала 21 тис. 
чоловік, не враховуючи штабів, керувань, 
нестройових частин, а також фортечних 
полків. У випадку мобілізації в армію 
передбачалося призвати ще 60 тис. чоловік. 
Піхоту складали 12 піхотних полків, 

зведених в 3 піхотні дивізії, – усього 27 
тис. багнетів. У кавалерію входили 1-й й 2-
й кавалерійські полки й Окремий грузино-
мусульманський кінний полк – усього 
більше 3 тис. шашок. Артилерія (52 
гармати) складалася з 3 легких й окремого 
артдивізіонів, а також гаубичної й важкої 
батарей. До складу інженерно-технічних 
військ входили: саперний батальйон, 
радіотелеграфна рота, автопанцерний загін 
(15 панцерників), танковий дивізіон (2 
танки й 2 панцерники), 6 бронепоїздів, 
автомобільна й авіаційна (до 20 літаків) 

роти. Крім того, були Тифліський і 
Кутаїський вартові батальйони. До армії 
відносилися також прикордонна варта –
штаб й 7 полків (у кожному від 3 до 4 
загонів). Військово-навчальні заклади 
включали Військову школу, Авіашколу й 
школу шоферів при автороті. 
Військово-морський флот складався з 

одного контрміноносця, 4 винищувачів, 4 
мінних катерів й 10 пароплавів. 
На озброєнні грузинської армії 

складалися: у піхоті – російські 
трьохлінійні гвинтівки зразка 1891 р., 
російські й кавказькі шашки, револьвери 
системи Нагана й кулемети «максим», 
«кольт» й «льюїс»; у кавалерії – частково 
російські гвинтівки драгунського зразка, 
частково – карабіни, кавказькі кинджали й 
шашки, револьвери «наган» і кулемети 
«льюїс»; в артилерії – гармати: росіяни 
легкі зразка 1900 й 1902 р., гірські зразка 
тих же років й 48-лінійні гаубиці зразка 
1909 р., шашки, револьвери системи 
Нагана й кулемети «льюїс». 
Народна гвардія була створена в Грузії 

після жовтня 1917 р. і спочатку називалася 
Червоною гвардією. У липні 1918 р. 
правляча грузинська меншовицька партія 
вирішила підсилити Червону гвардію, 
перейменувала її в Народну гвардію й 
реорганізувала на військових засадах. 
Народна гвардія, таким чином, була чисто 
партійною військовою організацією. Вона 
складалася з резерву (місцевих батальйонів, 
що комплектувалися по мобілізації) і 
постійних частин. Чинів у Народній гвардії 
не було, командний склад іменувався по 
посадах, тобто взводний, старший офіцер і 
т.д. Гвардією керував Головний штаб, що 
підкорявся безпосередньо уряду, на місцях 
керування покладало на окружні (їх було 15) 
і районні штаби. 
До складу постійних частин Народної гвардії 

входили: Особливий батальйон й 23 кадри 
місцевих батальйонів, 2 кінно-гвардійських 
полки, артбригада, Окремі інженерна, 
залізнична й автопанцирна роти. При штабі 
гвардії існувала військово-навчальна школа із 
дворічним курсом навчання. 
Армія Грузії брала участь у бойових діях 

проти Туреччини (на початку 1918 р.), 
Радянської Росії (улітку того ж року), Вірменії 
(грудень 1918 р.), Добровольчої армії (осінь 



1918 – лютий 1919 р.) й РСФСР (лютий-
березень 1921 р.), а також у придушенні 
місцевого сепаратистського руху. 
В 1918 р. офіцерські чини в грузинській 

армії розрізнялися як погонами, так і 
кількістю поздовжніх тасьмових смужок 
на кольорових прямокутних петлицях; 
однак подробиці про ці знаки розрізнення 
дотепер   невідомі. До 1919 р. в армії 
існували офіцерські чини, запозичені з 
німецької армії: лейтенант, старший 
лейтенант, капітан, майор, полковник, 
генерал-майор, генерал-лейтенант. В 1919 
р. вони були скасовані й замість них були 
уведені знаки розрізнення за посадами. Всі 
військовослужбовці в 1918-1919 р. носили 
форму одягу колишньої Російської 
Імператорської армії. 
Законом Уряду Грузії за № 129 від 31 

липня 1919 р. для збройних сил республіки 
була уведена повсякденна, вартова й 
польова форма для офіцерів і солдатів. 
Офіцерська повсякденна форма 

складалася із френча захисного сірого 
кольору з погонами й стоячим коміром, 
такого ж кольору грузинської черкески з 
погонами й 2 нагрудними кишенями 
(кишені й борт черкески обшиті чорним 

кантом), таких же коротких шаровар з 
лампасами з малинової тасьми (поза ладом 
дозволялося носити як укорочені, так і 
заправлені в чоботи синьо-сірі шаровари). 
Головний убір: папаха блакитно-сірого 
кольору з овечої вовни висотою 13,2 см; 
тушинська шапка (у військовий період – із 
тканини захисного кольору) і з весни – 
французьке кепі із тканини захисного 
кольору. Пальто – старого російського 
зразка, із сукна захисного кольору, з 
погонами з того ж матеріалу. На ногах – 
шкарпетки з обмотками, чоботи з 
високими халявами, поза строєм можна 
було носити взуття довільних зразків. 
Френч і пальто застібалися на ґудзики, а 
черкеска – за допомогою стрічечок. 
Офіцерська вартова форма була така ж, 

як і повсякденна, але носилася з поясним 
ременем із сирицевої шкіри шириною 5,5 
см, револьверною кобурою й із чоботями, 
що мали високої халяви. Поза строєм 
допускався вузький грузинський поясний 
пасок. 
Польова форма офіцерів відповідала 

вартової, але при ній обов'язковим було 
носіння польової сумки й бінокля. При 
вартовій і польовій формі, а також у строю 

 
Посадові знаки розрізнення обер- та штаб-офіцерів і генералів 

 
Посади На комірі На обшлагах 

Молодші офіцери 1 смужка тасьми 1  смужка тасьми 

Старші офицери батальйонів й 2  смужки тасьми  на відстані 0,5 см одна 1 смужка тасьми 
від одної особи, рівні з ними за посадою 

Командири батальйонів та особи, I  смужка тасьми 3  смужки тасьми 
рівні з ними за посадою 

Помічники командирів полків та I переплетена  смужка тасьми 3 фремьктенные  смужки тасьми 
особи, рівні з ними за посадою 

Помічники командирів бригад, 
команири окремих частин  та 2 переплетені смужки тасьми 2 переплетені  смужки тасьми 
особи, рівні з ними за посадою 

Командири бригад  та особи, 1 смуга золотого галуна шириною I см I  смуга золотого галуна шириною  I см 
рівні з ними за посадою 

Помічник Військового міністра. 
Главнокомандувач та члени 2  смуги золотого галуна шириною  I см 2  смуги золотого галуна шириною  I см 

Військової ради 

 



було обов'язковим носіння шаблі. 
Офіцери мали кокарду раніше існуючого 

зразка (тобто  круглу, чорно-біло-крапову від 
центру до краю, обрамлену напівкруглими 
жовтими фестонами), але тільки з опуклими 
концентрованими колами національних 
квітів, навколо кокарди – «сяйво». 
Аксельбанти, установлені для офіцерів, що 
були на ад'ютантських посадах, а також 
офіцерів Генерального штабу – із тканини 
захисного кольору. Шпори носили ті, кому 
вони були надані. Поза строєм офіцери й 
генерали мали право носити цивільний одяг. 
Лікарі й чиновники військового відомства 

носили такі ж френчі й черкески, як й 
офіцери, але без посадових знаків 
розрізнення; на обох сторонах коміра у 
військових лікарів пришивалися червоні, а у 
ветеринарів – сині хрести. 
Повсякденна форма для солдатів була така 

ж, як і для офіцерів: черкеска, шаровари, 
папаха, шинель і поясний ремінь. Взуття – 
чоботи з високими халявами, короткі 
шкарпетки, обмотки або краги. Вартова 
форма – така ж, як і повсякденна, тільки на 
ремені був один підсумок. Польова форма 
відповідала вартовій, але при ній носилися: 
два підсумка, шанцевий інструмент, польовий 
намет з колами, речмішок і казанок. 
На офіцерських і солдатських погонах 

приписувалося носити металеві спецзнаки за 
родами й видами військ: для піхоти – дві 
схрещені гвинтівки, І артилерії – два 
схрещених гармати з палаючою гренадкою 
посередині (гармата й гренадка – чорного 
кольору), для кінноти – дві схрещені шаблі, 
для інженерних частин: у саперів –схрещені 
кирка-мотика й лопата, в автомобільних час-
тинах – автомобіль, в авіації – аероплан, у то-
пографічних підрозділах – циркуль і трикутник. 
Для розрізнення посад на обох рукавах 

пришивалися: у генералів – золотий галун 
шириною в 0,5 см; у штаб- і обер-офіцерів – 
шовкова тасьма такої ж ширини: для піхоти 
тасьма була малинова, для кавалерії – синя, 
для спеціальних військ й офіцерів 
Генерального штабу – чорна, для офіцерів 
штабів і топографів – темно-жовта, для 
прикордонних частин – зелена, для 
військових шкіл – червона (у юнкерів також 
комір був окантований тасьмою національних 

квітів, тобто чорно-біло-крапової). 
В офіцерів і генералів денце головного 

убору з овечої вовни, як й у тушинської 
шапки, повинне було обшиватися такою ж 
тасьмою або галуном, які були на комірі, але 
тільки без переплетення. 
Знаки розходження нижніх чинів: у 

єфрейтора – 1 смужка тасьми за кольором 
роду військ, у командира відділення – 2, у 
заступника командира взводу – 3, а в 
старшини – 3 і четверта, їх що перетинає. 
Для військовослужбовців піхотних 

батальйонів і батарей артилерійських 
дивізіонів на погонах зобов’язувалось мати 
металеві або сукняні номери. Батальйони й 
батареї позначалися арабськими цифрами, 
бригади – римськими. Номери 
розташовувалися під спецзнаками. 
У грудні 1920 р. на Головному 

інтендантському складі в Тифлісі були 
незначні запаси обмундирування; тоді ж туди 
надійшла й британська військова форма. 
Форма одягу й спорядження народо-

гвардійців були такими ж, як й у частинах 
регулярної армії, але вони були кращої якості 
й перших строків. Крім того, у грудні 1920 р. 
народогвардійцям було видано нове 
британське обмундирування. Через 
відсутність чинів у Народній гвардії не 
існувало знаків розрізнення, а озброєння її за 
родами військ збігалося з відповідним 
озброєнням регулярних військ; норми 
постачання народогвардійців були вищими, 
ніж в армійських частинах. 
 
ОКРЕМИЙ 
ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ КОРПУС 
(ЧЕХОСЛОВАЦЬКА АРМІЯ) 
У РОСІЇ 
 
Активну участь у боротьбі з Червоною 

Армією приймали військові з'єднання, 
сформовані з добровольців і військово-
полонених-іноземців на території Росії в 
період першої світової війни: Окремий 
Чехословацький й 1-й Польський корпуси. 
Окремий Чехословацький корпус, сфор-

мований з колишніх австрійських військово-
полонених, перебіжчиків і добровольців, що 
проживали до війни в Росії, – чехів і словаків, 
був частиною чехословацького національно-



Начальник штабу Окремого Чехословацького 
корпуса генерал-майор М.К. Дітеріхс (1874-1937), 
1918 р. На рукаві видна відмітна емблема – 
нашивка з генеральським зиґзаґоподібним галуном, 
на грудях – французький орден «За військові 
заслуги» з мечами (РДА КФД). 

визвольного «легіонерського» руху, що 
ставив метою досягнення незалежності 
своєї країни через поразку Австро-
Угорщини й Німеччини. Чехи й словаки 
називали корпус Російським легіоном, і із 
всіх чехословацьких збройних формувань 
він був найбільшим за чисельністю. 
Ядром корпуса була сформована з 

російських підданих в 1914 р. 
Чехословацька добровольча дружина (900 
чоловік). Вона поповнювалася за рахунок 
перебіжчиків і військовополонених і на 
початку 1916 р. була перейменована в 
Чехословацький стрілецький полк, що 4 
квітня розгорнувся в 2 полки (по 8 рот 
кожний), що склали Чехословацьку 
стрілецьку бригаду. 2 березня 1917 р. був 
сформований 3-й Чехословацький 
стрілецький полк, що ввійшов у бригаду, 
чисельність якої досягала 6-7 тис. чоловік. 

 

 
 
 
 
 
Народна рада Чехословацького корпуса. 
Єкатеринбург, 1918 р.. 



6 серпня 1917 р., після вдалих червневих 
боїв під Зборовом, бригада була 
розгорнута в 1-у Чехословацьку стрілецьку 
дивізію (4 полки), і почалося формування 
2-ої дивізії. До осені в чехословацькі 
військові частини було завербовано 
близько 22 тис. добровольців. 26 вересня 
начальник штабу Верховного Головно-
командуючого генерал-лейтенант М.М. 
Духонін дозволив сформувати Окремий 
Чехословацький корпус чисельністю 
близько 30 тис. чоловік у складі двох 
дивізій і запасної бригади під 
командуванням генерал-майора В.М. 
Шокорова (начальником штабу корпусу 
став генерал-майор М.К. Дітеріхс). Корпус 
перебував у складі Південно-Західного 
фронту й відповідно до  рішень Брест-

Литовського Радянсько-Німецького мир-
ного договору, за узгодженням з державами 
Антанти, 15 (28) січня був оголошений 
автономною частиною французької армії. 

 
2-ої дивізії. До осені в чехословацькі 
військові частини було завербовано 
близько 22 тис. добровольців. 26 вересня 
начальник штабу Верховного Головно-
командуючого генерал-лейтенант М.М. 
Духонін дозволив сформувати Окремий 
Чехословацький корпус чисельністю 
близько 30 тис. чоловік у складі двох 
дивізій і запасної бригади під 
командуванням генерал-майора В.М. 
Шокорова (начальником штабу корпусу 
став генерал-майор М.К. Дітеріхс). Корпус 
перебував у складі Південно-Західного 
фронту й відповідно до  рішень Брест-

Литовського Радянсько-Німецького мир-
ного договору, за узгодженням з державами 
Антанти, 15 (28) січня був оголошений 
автономною частиною французької армії. 
Перед тим як корпус почали перекидати на 

Далекий Схід для відправлення в Європу, він 
побував у боях проти  німецько-австрійських 
військ, що наступали. Потім, у силу ряду 
об'єктивних і суб'єктивних причин, корпус 
виявився в центрі бойових дій, що розгорталися, 
в Сибірі й на Волзі проти більшовиків і до кінця 
1918 – початку 1919 р. залишався на 
антибільшовицькому фронті. 1 лютого 1919 р. 
Чехословацький корпус був перейменований у 
Чехословацьку армію в Росії й відведений у тил 
на охорону Сибірської залізничної магістралі; в 
1920 р. через Владивосток армія була 
евакуйована на батьківщину. 

  
ПОЛЬСЬКІ ВІЙСЬКА В СКЛАДІ  
РОСІЙСЬКОЇ Й БІЛИХ АРМІЙ, 
1917 – 1918 р. 
  
У роки І світової війни в рядах російської 

армії служило 119 генералів, близько 20 тис. 
офіцерів й 700 тис. солдат римсько-
католицького віросповідання, більшість із яких 
були поляками. Однак російське 
командування не зважилося на створення 
національних військових з'єднань. Восени 
1914 р. з поляків був організований 
Пулавський легіон, переформований у лютому 
1915 р. в ополченську дружину й 2 
кавескадрона. У тому ж році була створена 
Польська стрілецька бригада, розгорнута 24 
січня 1917 р. в однойменну дивізію (у серпні 
вона одержала №1-й). Крім того, кавалерія 
Пулавського легіону утворила уланський 
дивізіон, розгорнутий пізніше в полк. У серпні 
ж почалося формування 2-й й 3-й Польських 
стрілецьких дивізій, Польської запасної 
стрілецької бригади, а також артилерійських і 
технічних частин (усього близько 24 тис. 
чоловік). Всі вони ввійшли в 1-й Польський 
корпус під командуванням генерал-лейтенанта 
Ю.Р. Довбор-Мушницького. Командування й 
особовий склад корпуса різко негативно 
поставилися до звістки про більшовицький 
переворот у Петрограді. Вони відмовилися 
підкоритися наказу нового командування про 
проведення в польських частинах і з'єднаннях 

Перед тим як корпус почали перекидати на 
Далекий Схід для відправлення в Європу, він 
побував у боях проти  німецько-австрійських 
військ, що наступали. Потім, у силу ряду 
об'єктивних і суб'єктивних причин, корпус 
виявився в центрі бойових дій, що розгорталися, 
в Сибірі й на Волзі проти більшовиків і до кінця 
1918 – початку 1919 р. залишався на 
антибільшовицькому фронті. 1 лютого 1919 р. 
Чехословацький корпус був перейменований у 
Чехословацьку армію в Росії й відведений у тил 
на охорону Сибірської залізничної магістралі; в 
1920 р. через Владивосток армія була 
евакуйована на батьківщину. 

ПОЛЬСЬКІ ВІЙСЬКА В СКЛАДІ  
РОСІЙСЬКОЇ Й БІЛИХ АРМІЙ, 
1917 – 1918 р. 

У роки І світової війни в рядах російської 
армії служило 119 генералів, близько 20 тис. 
офіцерів й 700 тис. солдат римсько-
католицького віросповідання, більшість із яких 
були поляками. Однак російське 
командування не зважилося на створення 
національних військових з'єднань. Восени 
1914 р. з поляків був організований 
Пулавський легіон, переформований у лютому 
1915 р. в ополченську дружину й 2 
кавескадрона. У тому ж році була створена 
Польська стрілецька бригада, розгорнута 24 
січня 1917 р. в однойменну дивізію (у серпні 
вона одержала №1-й). Крім того, кавалерія 
Пулавського легіону утворила уланський 
дивізіон, розгорнутий пізніше в полк. У серпні 
ж почалося формування 2-й й 3-й Польських 
стрілецьких дивізій, Польської запасної 
стрілецької бригади, а також артилерійських і 
технічних частин (усього близько 24 тис. 
чоловік). Всі вони ввійшли в 1-й Польський 
корпус під командуванням генерал-лейтенанта 
Ю.Р. Довбор-Мушницького. Командування й 
особовий склад корпуса різко негативно 
поставилися до звістки про більшовицький 
переворот у Петрограді. Вони відмовилися 
підкоритися наказу нового командування про 
проведення в польських частинах і з'єднаннях 

На Офіцер Окремого Чехословацького корпуса, 
1918 -1919 р. 
(Зі збірки М. Блінова.) 
Він одягнений у російську похідну форму, 
на рукаві видний чехословацький щиток. 



виборів у полкові й корпусної комітети. У 
середині січня 1918 р. поляки у відповідь на 
насильницьку спробу більшовиків роззброїти 
їх зробили запеклий збройний опір. 
Бої в районі Рогачова, Жлобина й Бобруйська 

тривали зі змінним успіхом до 18 лютого. До 
цього часу 1-я й 2-я Польські стрілецькі дивізії 
зазнали великих втрат, але з підходом 3-й дивізії 
їхні залишки зуміли відступити в район 
Бобруйська й Слуцька. 18 лютого німецькі 
війська відновили наступ, перерване укладенням 
перемир'я з більшовиками. Скориставшись цим, 
у ніч із 19 на 20 лютого польські частини разом з 
недавно сформованими загонами Білоруської 
ради, захопили Мінськ, а 21 лютого в місто 
вступили й німці. За згодою з німецьким 
командуванням польські частини залишилися в 
Білорусії, на окупованій німцями території. 12 
квітня 1918 р., під тиском німців, 1-й Польський 
корпус був змушений скласти зброю – для 
збереження основного ядра регулярної армії 
майбутньої незалежної Польщі; особовий склад 
його був розпущений. 
До складу корпуса входили також два 

Лицарських легіони, що були як резервом 
офіцерських кадрів, так і добірними бойовими 
підрозділами за типом ударних і штурмових 
частин Російської армії. Відповідно до штатів, 
у кожному легіоні повинно було бути 192 
офіцера, 48 солдат й 7 лікарів. 

2-й Польський корпус під командуванням 
генерала Станкевича (пізніше генерала Ю. 
Галлера) формувався на території Румунії й 
Бессарабії. У його склад, зокрема, були 
включені польські частини австро-угорської 
армії, що перейшли на бік російських військ. З 
кінця березня 1918 р. корпус під тиском  
німецьких військ, що наступали, змушений 
був відходити на схід. Після відхилення 
поляками німецького ультиматуму про 
капітуляцію 11 квітня в районі м. Канева німці 
за допомогою українських частин атакували 
польські позиції й після багатогодинного бою 
змусили корпус капітулювати й роззброїтися. 
Більшість    поляків, що служили в ньому, 
рушила в напрямку Одеси, у районі якої ще 
втримувалися частини 3-го Польського 
корпусу. 

3-й корпус під командуванням генерала Е. 
де Генінг-Міхеліса створювався в Житомирі, 
Вінниці й Одесі. Завершити його організацію 

не вдалося, і 18 квітня 1918 р. поляки були 
блоковані австро-угорськими військами й 
інтерновані. 
Усього ж в 1917 р. у складі російської армії 

реально було сформовано 4 піхотні дивізії й 7 
уланських полків. 
Улітку 1918 р. генерал Галлер оголосив про 

створення Польської Східної армії, метою якої 
було звільнення Польщі, окупованою 
Німеччиною й Австро-Угорщиною. Місцями 
організації польських частин були обрані 
Нижній Новгород, Мурманськ й Одеса. 
Загін польських стрільців у Мурманську – 

«Загін польських військ у Північній Росії», 
згодом перейменований у Польський 

 
 
 
Бригадний генерал (колишній генерал-майор 
Російської Імператорської армії  
1-го Польського корпуса А.Картцький (1869-1939), 
1917-1918 р. 
(Зі збірки Р.Паласіос-Фернандеса.) 
На лівому рукаві нашивка із зиґзаґоподібним 
генеральським галуном; шинель російського 
зразка, з російськими ж петлицями. 
Головний убір – шапка-конфедератка 
 з польським орлом попереду. 



Мурманський батальйон, був 
організований у м. Колі (під 
Мурманськом) із добровольців, які 
пробралися сюди через Україну й Росію. 
Після закінчення формування й озброєння 
загін перекинули на архангельський 
фронт, де він діяв на р. Онезі й під 
Архангельськом. На 1 листопада 1918 р. 
загін під командуванням майора 
Скоковського нараховував 286 чоловік (у 
тому числі 90 офіцерів). У його склад 
входили: управління загону, стрілецька й 
кулеметна роти, офіцерська батарея й 
Двинський загін, а також польська місія, 
вербувальне бюро й офіцерські кадри в 
Архангельську. До 15 січня 1919 р. 
чисельність загону збільшилася до 22 
офіцерів й 286 солдат, а в його складі 
з'явилася ще й кадрова (запасна) рота. 20 
вересня 1919 р. батальйон був вивезений 
союзниками з Архангельська; усього з 3 
червня по 12 жовтня з півночі Росії 
евакуювалися 449 польських 
військовослужбовців, у тому числі 34 
офіцера. 
Після повернення до Польщі поляки, 

що побажали продовжити військову 
службу, ввійшли до складу 3-го 
батальйону Грудзянського (пізніше – 64-
го Поморського Мурманського)  піхот-
ного полку. 
На півдні Росії в 1918 р. також були 

створені й воювали з більшовиками 
польські частини. Ще навесні 1918 р. 
генерал Галлер направив у Ставрополь 
для зв'язку з Добровольчою армією 
генералів М.В. Алексєєва й А.І. Денікіна 
полковника Ф. Зеліньського, і Алексєєв 
обіцяв сприяння    полякам, що прибували 
на Кубані. При штабі армії був утворений 
Польський відділ й організований 
«Польський загін у Добровольчій армії» у 
складі піхотного батальйону, уланського 
дивізіону й взводу польової артилерії. В 
Катеринодарі зібралася достатня кількість 
військовослужбовців, щоб сформувати на 
основі Польського загону 4-у дивізію 
польських стрільців полковника 
Зеліньського. У листопаді того ж року 
дивізію реорганізували в Окрему бригаду 
польських стрільців під командуванням 

полковника Малаховьского. До кінця року 
польські частини активно брали участь в 
боях з більшовиками. У грудні 1918 р. 
бригада морем була відправлена в Одесу, 
де на початку 1919 р. знову була 
перейменована в 4-ю дивізію польських 
стрільців генерала Л. Желиговського. 
Вона билася із червоними під 
Тирасполем, потім під їхнім тиском 
відступила в район м. Чернівці, де початку 
бойові дії проти українських військ. Тут 
дивізія возз'єдналася з основною 
польською армією й склала її 10-у дивізію 
Каневських стрільців (28, 29, 30, 31-й 
піхотні полки). 
Для поляків, що воювали на сході Росії, 

повернення на батьківщину було можливо 
тільки через Сибір і Далекий Схід. Після 
заняття Самари частинами Народної армії 
Комуча й чехами в місті був утворений 
Польський військовий комітет, що 
організував незабаром польський 1-й 
піхотний батальйон, що брав участь у 
боях із червоними під Уфою. Пізніше був 
створений «Польський легіон у Сибіру», 
розгорнутий у січні 1919 р. в 5-у дивізію 
польських стрільців («Військо Польське в 
Сибіру») під командуванням полковника 
К. Румші. Вона складалася з керівництва, 
3 стрілецьких (1, 2, і 3-го), 1-го уланського 
й 5-го артилерійського полків, 
штурмового, інженерного й запасного 
батальйонів, дивізіонного обозу й парку 
боєприпасів. Максимальна чисельність 
дивізії на 11 червня 1919 р. становила 11 
776 чоловік, у тому числі 755 офіцерів. 
Дивізія перебувала на охороні Сибірської 
залізничної магістралі. Після тяжких боїв 
у станції Тайга на початку 1920 р. 
залишки дивізії склали зброю й, за малим 
виключенням, потрапили в полон до 
більшовиків. 
Уцілілі військовослужбовці дивізії, що 

прибули в Польщу із Владивостока й 
Китаю (120 офіцерів й 700 солдатів), 
послужили основою для створення в 
липні 1920 р. Окремої Сибірської піхотної 
бригади (1-й й 2-й Сибірські піхотні 
полки), яку знову очолив полковник 
Румша. 



1. Єфрейтор піхоти латвійської армії, 1919 р. 
 
2. Піхотинець естонської Народної армії, 
1918-1919 р. 
 
3. Старший лейтенант естонської Народної 
армії, 1919 р. 

І. ЗБРОЙНІ СИЛИ ЛАТВІЙСЬКОЇ Й ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІК, 1918-1919 р. 

У зображеного на мал. 1 
латвійського піхотинця кітель і 
спорядження довільного зразка, 
російський польовий кашкет з 
латвійською кокардою й 
російське озброєння. На ногах – 
в’язані панчохи. На комірі – 
знаки розрізнення єфрейтора. 

Відмінними знаками Ес- 
тонської народної армії були 
кокарди, погони й нарукавні 
пов'язки. У листопаді 1918 р. 
був уведений бляшаний знак на 
головних уборах. Він являв 
собою круглу естонську кокарду 
(від центра до краю – 
біло-червоно-си- ньою), навколо 
якої були розташовані металеві 
кружки, які за обрисом 
нагадували зірку. Пізніше саме 
через подібність із 
червоноармійською зіркою, що 
часто призводило до 
непорозумінь, носіння цієї 
емблеми було скасовано. 

У багатьох народо- 
армійців, одягнених у форму 
колишньої російської армії, були 
захисні погони колишньої 
Естонської дивізії із 
шифровкою «Е» жовтого (або 
синього) кольору й номером 
полку в їхній нижній частині. У 
січні 1919 р. були уведені 
стрічки національних кольорів, 
які для всіх чинів пришивалися 
трохи вище нижнього краю 
погона. Однак у частинах на 
фронті погони зі стрічечками 
приживалися погано й більш 
широко були поширені або 
триколірні (або просто білі) 
пов'язки «Кайтселіта», або 
триколірні кути на рукавах. 

Знаки розрізнення на знову 
уведених погонах рядових, 
унтер-офіцерів й офіцерів 
залишалися російськими. 

Особовий склад броне- 
поїздів і панцерників був 
одягнений в основному в 
короткі кожушки й німецькі 
каски. Їхніми відмінними 
знаками були білі пов'язки на 
лівому рукаві із вказівкою 
номера або назви бронепоїзда 
(панцерника), наприклад: 
«Soomusrong/ «Kapten Jrw» 
(«Бронепоїзд/ «Капітан Ірв»), 
«№ 5. Soomusrong» 
(«Бронепоїзд № 5»), 
«Soomusavto/ «Toonela» 
(«Панцерник/ «Тоонела»). 

Перший офіційний наказ 
про встановлення форми одягу 
й знаків розрізнення Естонської 
народної армії був виданий 23 
березня 1919 р. Згідно із цим 
наказом, для офіцерів уводилися 
чорні коміри й такі ж околиці з 
білими кантами. На комірі були 
знаки розрізнення у вигляді 
зірочок, а категорія чину 
позначалася на світло-синіх 
погонах з білою торочкою за 
російським зразком. В обер- 
офіцерів уздовж погона йшла 
поздовжня звивиста смужка, у 
штаб-офіцерів –  така ж 
смужка, але з боків від неї було 
по одній прямій смужці; 
генерали мали такі ж погони, 
але замість хвилеподібної 
смужки в них була 
зиґзаґоподібна. В унтер- 
офіцерів у нижній частині 
погона нашивалася поперечна 
піра- мідальна звивиста 

смужка. Рядові носили гладкі 
світло-сині погони без торочки. 
У лейтенанта й майора на 
погонах була одна зірочка, у 
старшого лейтенанта й 
підполковника – дві, у 
штабс-капітана й полковника – 
три, у капітана – чотири. На 
погони також прикріплювалися 
спеціальні знаки кулеметників, 
артилеристів і чинів панцерних 
частин. Як  символ національної 
приналежності вводилася 
овальна синьо-чорно-біла 
кокарда в «сяйві». Крім того, на 
лівому рукаві обмундирування 
повинен був пришиватися 
шеврон кутом нагору або вниз, з 
емблемою частини між 
кутами. 

Естонський піхотинець, 
показаний на мал. 2. має повне 
російське обмундирування, на 
рукаві – пов'язка естонських 
національних квітів; на погонах 
з буквою «Е» – синьо-чорно-білі 
нашивки. 

У старшого лейтенанта 
(мал. 3) кашкет воєнного часу з 
національною кокардою; на 
комірі – знаки розходження, 
погони – за наказом. 
Спорядження – британського 
типу, на ногах – краги 
довільного зразка. 





1. Литовський піхотинець, 1918-1919 р. 
 
2. Ротмістр білоруських гусарів литовської 
армії, 1919-1920 р. 
 
3. Хорунжий Генерального Штабу білоруської 
армії, 1919 р. 

ІІ. ЗБРОЙНІ СИЛИ ЛИТОВСЬКИХ І БІЛОРУСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІК, 1918 - 1920 р.

З 1919 р. у всіх литовських 
військовослужбовців з'явилися 
кашкети – «мацейювки» – зі 
стрічкою на околиці за 
кольором роду військ; того ж 
кольору були торочка на 
кашкетах, погонах і по комірі. 
Тоді ж був уведений новий 
зразок кокарди – вона стала 
круглою, червоно-зелено-золо- 
тою (від центра до краю) з 
білим «Вітісом» у центрі. З 
того ж часу знаки розрізнення 
унтер-офіцерів (за кольором 
роду військ) стали нашиватися 
на комірі. В офіцерів на комірі 
трикутні петлиці за кольором 
роду військ: у піхоті – жовті 
(майже жовтогарячі), у 
кавалерії – білі, в артилерії – 
червоні й т.д. У кутах петлиць 
в офіцерів прикріплювалися 
золоті зірочки: у лейтенанта, 
старшого лейтенанта й 
капітана – по одній зірочці, у 
майора, підполковника й 
полковника – теж по одній 
зірочці, але петлиці були із 
золотою окантовкою; 
бригадний генерал мав темно- 
червоні петлиці із золотою 
окантовкою й гербом «Вітіса»  
у центрі, дивізіонний – такі ж, 
але з додаванням золотої 
лаврової гілки за петлицями на 
комірі. 

Зображений на мал. 1 
литовський піхотинець має 
саморобне обмундирування, на 
околиці – національна кокарда; 
сама околиця й торочка – 
жовті. На рукаві – трикутна 
нашивка національних кольорів. 

Спорядження – німецького 
зразка, гвинтівка – російська. 

Чини білоруських частин 
литовської армії носили 
німецьке обмундирування. У 
піхоти були кашкети з білими 
околицями, трикутні петлиці 
на комірах і торочка на 
обшлагах і погонах. Білоруські 
гусари (мал. 2) мали білі 
петлиці й околиці кашкетів, 
червону торочку на обшлагах і 
погонах і були озброєні піками з 
біло-червоно-білими люгерами. 

Військовослужбовці біло- 
руських полків Західної стріле- 
цької дивізій з осені 1918 р. 
носили чотирикутні шапки – 
«мацейювки». У стрільців вони 
були із чорного сукна з 
малиновою околицею, в 
артилеристів – чорні із червоною 
околицею, у розвідників – 
повністю захисного кольору, а в 
кавалеристів – з темно-синього 
сукна з жовтими околицею й 
торочкою на мундирі. Інфюр- 
мація про спеціальні емблеми 
для білоруських полків дивізії 
відсутня; те ж стосується й 
Білорусько-Литовської армії. 

В 1919 р. БВК прийняла 
рішення  ввести особливу 
форму одягу для білоруських 
загонів й утворила спеціальну 
комісію по її розробці. 
Результатом роботи з'явився 
представлений проект 
уніформи загонів БВК (мал. 3): 
Кашкет англійського зразка, 
сіра, з торочками: у штабних і 
технічних підрозділах – 
червоною, у піхоті – чорною, у 
кавалерії – білою; околиці: у 

штабних – чорного оксамиту, 
у піхотинців – сірі, у 
кавалеристів – блакитні. На 
околиці – стрічечка націо- 
нальних кольорів; у її середині – 
емблема «Погоня» (тобто 
лицар на коні) у вінку з дубових 
листів. Офіцерські кашкети 
мали над козирком срібний 
плетений шнур. Мундир типу 
френча, сірий, з торочками: у 
штабах – червоною, у піхоті – 
чорною, у кавалерії – білою; у 
кавалерії, крім того, блакитні 
комір й обшлаги. Погони – сірі, 
кольору мундира; на червоному 
тлі срібна вишита емблема 
«Погоня». 

В офіцерів на комірах 
срібні петлиці, у солдатів – 
нашивки національних кольорів, 
зі срібними смужками як  знаки 
розрізнення унтер-офіцер- 
ського складу. Офіцерські чини 
позначалися лише срібними 
нашивками на рукавах. Шинель 
– такого ж кольору, як у 
польській армії, з оторочками, 
як на мундирі. Єдиною 
відмінністю офіцерської 
шинелі від солдатської було те, 
що перша була двобортною, а 
друга – однобортною. На їхніх 
комірах у всіх чинів були 
білі-червоно-білі петлиці. Ґуд- 
зики – з емблемою «Погоня». 

Перші білоруські військово- 
службовці в подібній уніформі 
з'явилися на вулицях Вільно й 
Мінська на початку листопада 
1919 р. 





1. Офіцер куреня Червоних гайдамаків 
Гайдамацького коша Слобідської України 
періоду Центральної Ради в похідній формі, 
1918 р. 
 
2. Січовий стрілець 1-й дивізії «синьожупанників» 
у похідній формі, 1918 р. 
 
3. Січовий стрілець-«синьожупанник» у парадній 
формі, 1918 р. 
 
4. Сотник «Синьожупанної» батареї 3-й Залізної 
дивізії армії УНР під час Директорії, 1919-1920 р. 

ІІІ. АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, 1918 - 1920 р.

З моменту утворення 
українських частин їхні 
військовослужбовці носили 
російське похідне обмундиру- 
вання й знаки розходження, але 
з жовто-синіми стрічками на 
головних уборах. 17 грудня 1917 
р. наказом Військового Генера- 
льного Секретаря С. В. Петлюри 
була встановлена тимчасова 
форма обмундирування 
Української народної армії 
(УНА). Всі її чини повинні були 
носити однакову похідну 
форму Російської армії, але без 
колишніх погонів і петлиць. Рід 
військ і номер частини 
позначалися на комірі – на 
синій сукняній «косинці» 
ромбовидної форми, що мали 
на двох увігнутих внутрішніх 
сторонах обшивку з жовтого 
канта: у верхньому куті – рід 
військ, у нижньому – номер або 
назву частини. Всі ці 
позначення були зроблені 
трафаретним способом, для 
піхоти – дві схрещені 
гвинтівки, для кавалерії – дві 
шаблі, для артилерії й інших 
спеціальних частин – по типі 
існуючих у Російській армії. Як  
посадові знаки розрізнення 
використалися срібні шеврони 
(різної ширини, з петельками й 
без них) у вигляді кута, 
зверненого вверх, які 
нашивалися на правому рукаві 
вище ліктя. Кокарда була 

жовто-синьою. Однак уже 
наприкінці  грудня 1917 р. 
Генеральний Секретар 
Української Центральної Ради 
М. Порш змінив наказ від 17 
грудня, додавши до всіх 
вищевказаних знаків розрізнення 
ще й блакитні погони з 
жовтим кантом, які повинні 
були носити всі чини УНА. 

1 квітня 1918 р. наказом 
Військового міністерства УНР 
за №142 знаки розходження й 
форма одягу були знову змінені. 
Шеврони на рукавах були 
скасовані, знаки розрізнення у 
вигляді галунних смужок і 
п’ятикутних зірочок містилися 
па петлицях коміра, 
остаточно встановилися 
кольори торочок, лампасів, 
петлиць і шлика шапки: піхота 
– блакитний, кіннота – 
жовтий, артилерія – червоний, 
інженерні частини – чорний, 
штаби – малиновий й офіцери з 
освітою Академії Генерального 
Штабу – білий. Однак цей 
наказ не був перетворений у 
життя внаслідок гетьман- 
ського перевороту. 

Накази по формі одягу 
армій УНР у силу різних 
обставин виконувалися далеко 
не завжди, і притому багато 
створених Центральною 
Радою частин носили свою 
власну форму зі специфічними 
відмінностями, наприклад 

кольоровими шликами за 
полками: кінні «чорні 
гайдамаки» («чорношличники») 
мали чорні шлики на шапках; 
кавалеристи Кінного імені 
кошового отамана Костя 
Гордієнка полку – довгі жовті 
шлики на сірих папахах; 
кінно-гірська батарея 
полковника Алмазова – червоні 
шлики, на кінцях яких були 
прикріплені золоті схрещені 
знаряддя (їх носили раніше в 
Російській армії на погонах); 
Гайдамацький кіш із Петлюри 
(мал. 1) – червоні шлики 
(гайдамаки носили також і 
червоні кожушки). При 
Директорії (1918–1920 р.) 
знаки розходження носили на 
комірах, а форма одягу УНА як 
і раніше була сама 
різноманітна. 

Краще всіх частин і 
з'єднань УНР була обмундиро- 
вана дивізія «синьожупанників», 
що одержала своє на звання від 
синього кольору козачих 
жупанів-чумарок і шаровар. 
Вони носили папахи із синіми 
шликами й сині ж поясні 
шарфи (при парадній формі), а 
в особливих випадках – жовто- 
сині банти на груди. Шкіряне 
спорядження було німецького 
зразка (рис. 2, 3, 4). 





1. Ад'ютант у чині лейтенанта флоту  
(літня форма). 
 
2. Осавул (порученець-ад'ютант) Гетьмана 
П.П. Скоропадського. 
 
3. Значковий 1-ї (або 3-ї) кавалерійської 
дивізії. 

ІV. АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, 1918 р.

Багато офіцерів і 
більшість генералів створених 
формувань мали гетьманську 
загальноармійську форму. 
Рядові козаки продовжували 
доношувати стару форму 
Російської армії з 
гетьманськими кокардами, 
знаками розрізнення й колірною 
гамою погонів, торочок і 
кантів. 6 червня 1918 р. була 
уведена кругла опукла кокарда у 
вигляді жовтого кола із 
променями й накладеною на 
нього синьою серцевиною, на 
якій був зображений герб 
України – тризубець. Трохи 
пізніше в армії з'явилися 
офіцерські захисні погони 
нового зразка – клиноподібної 
форми, із закругленим верхнім 
краєм і торочкою за кольорами 
родів або видів військ. Ці погони 
мали один або два просвіти й 
ромбовидні зірочки німецького 
типу для позначення чинів. 
Парадні клиноподібні погони 
були дуже схожі на німецькі – 
на них був золотий або срібний 
галун (залежно від  роду або 
виду військ) із вшитої в нього 
блакитною ниткою, вони не 
мали просвітів, але металеві 
зірочки на них були кольору, 
зворотного кольору галуна. 
Подібні погони носили чини 
Військового міністерства, 
штабів, гвардії й Конвою 
Гетьмана. Прикладним кольо- 
ром і металевим приладом 
були: у Штабі Гетьмана – 
краповий із золотим, у піхоті – 
малиновий із золотим, у 
кавалерії – жовтий із золотим 

(1 й 3-я дивізії й бригада) або зі 
срібним (2 й 4-я дивізії), в 
артилерії – червоний із 
золотим. 

21 серпня була уведена 
загальноармійська форма, в 
основному, за зразком 
уніформи старої Російської 
армії. Для рядових козаків 
установлювалася захисна 
гімнастерка з нашитими 
нагрудними кишенями, 
«чохлами»-трикутниками на 
обшлагах і хлястиком позаду. 
По низу коміра й на клапанах 
кишень торочка прикладного 
кольору. Погони – захисні, 
клиноподібної форми, з 
торочкою за кольором або виду- 
роду військ. В офіцерів – френч 
зі стояче-відкладним коміром, 
п'ятьма ґудзиками попереду, 
хлястиком позаду й чотирма 
кишенями із клапанами й 
складками. Комір, «чохли» і 
клапани мали торочку 
прикладного кольору. Кашкети 
для козаків й офіцерів – 
британського зразка, з 
торочкою прикладного кольору 
на тулії, козирок – шкіряний 
або фетровий. Шаровари для 
козаків в основному були 
сіро-синіми, а для командного 
складу – теж сіро-синіми, але з 
кольоровими торочкою за 
родами і видами військ. 

На мал. 1 – ад'ютант у 
чині лейтенанта флоту в 
російській морській літній 
формі, але з гетьманськими 
погонами й кокардою. Осавул (у 
цьому випадку ад’ютант - 
порученець) Гетьмана носив 

обмундирування Штабу 
Гетьмана відповідно до  
наказу; у нього – кокарда- 
«зоря» і чисті, тобто без 
знаків розрізнення, погони. 

На мал. 2 зображений 
осавул у мундирі із застібкою 
на 12 петель (а не на 9, як за 
наказом), крапова торочка по 
верху коміра (а не по низу, як у 
наказі). 

На мал. 3 значковий 
(тобто об'єднаний чин 
поручика й штабс-капітана) 
1-ї (або 3-ї) кавалерійської 
дивізії в російській гімнастерці 
з парадними гетьманськими 
погонами. Відповідно до уставу 
офіцери повинні були носити 
френчі з кольоровою торочкою 
і гетьманськими погонами, 
кашкети британського зразка 
кольору хакі з гетьманською 
кокардою й жовтою 
торочкою (така ж торочка 
була й на сіро-синіх бриджах), 
але в кращому разі вони мали 
польові погони й дуже рідко – 
парадні. Незважаючи на те, 
що Штабу Гетьмана й чинам 
Сердюцької дивізії були надані 
кокарди-«зорі», їх практично 
не носили, а замість них на 
головних уборах були 
загальновійськові гетьманські 
кокарди. 





1. Козак Загону охорони Головного Отамана, 
1919-1920 р. 
 
2. Підполковник піхоти УГА, 1919-1920 р. 
 
3. Артилерист УГА, 1919-1920 р. 

V. УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ, 1919 р.  
Й УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ (УГА), 1918-1920 р. 

На мал. 1 – козак Загону 
охорони Головного Отамана в 
обмундируванні з коричневого 
хакі, такий же кашкет з 
українською кокардою й 
блакитною околицею. На 
комірі мундира блакитні 
петлиці, такі ж канти на 
обшлагах і лампаси на 
шароварах. Озброєння й 
спорядження російського 
зразка. 

На початку, тобто 
наприкінці  1918 – початку 1919 
р., частини УГА носили 
найрізноманітніше  обмундиру- 
вання, у тому числі австрійське, 
і навіть цивільний одяг. Тільки 
30 квітня 1919 р. Державний 
секретаріат військових справ 
своїм наказом установив 
форму одягу й знаки 
розрізнення УГА. 

Головний убір – захисний 
кашкет з м'яким верхом і 
твердою околицею за кольором 
роду військ, над козирком 
зелений (для стрільців і 
підстаршим) або золотий (для 
булавної і генеральної старши- 
ни) ремінець; на околиці – 
кокарда УГА. Мундир за 
покроєм схожий на 
австрійський – короткий, зі 
стояче-відкладним коміром; на 
комірі – сукняна «зубчатка» за 
кольором роду військ, у 
молодшої старшини вона 
облямовувалася широким (3 
мм) золотим шнуром, у 
булавної старшини «зубчатка» 
була на золотій прямокутній 
підкладці, у генералів срібна 
«зубчатка» мала золоту 

підкладку. Знаки рорізнення 
розташовувалися в нижній 
частині рукава, на сукняній 
підкладці кольору роду військ: у 
підстаршин – срібні смужки 
шириною 6 мм і довжиною 120 
мм, у старших стрільців – 1 
смужка, у виступу – 2, 
десятника – 3, старшого 
десятника – срібна смужка 
шириною 14 мм, у булавного 
десятника – одна смужка 14 
мм і під нею – друга, шириною 6 
мм. Молодша старшина 
носила на рукавах золоті 
плетені (6 мм) смужки з 
розеткою на кінці: чотар – 1, 
поручик – 2, сотник – 3; 
булавная старшина – широкі 
(30 мм) плетені смужки з 
розеткою: отаман – 1, 
підполковник – 2, полковник – 3; 
генерали – широкі (30 мм) 
смужки із двома схрещеними 
булавами на кінці: генеральний 
четар – одну, у генерального 
поручика - під широкою 
смужкою ще одна вузька, у 
генерального сотника – дві 
вузькі смужки по обидва боки 
широкої. Підстаршина – від 
вістуна й вище – мала на 
холодній зброї жовто-сині, а 
старшина – синьо-золоті 
темляки. Шинель – коротка, 
австрійського покрою, з 
«зубчатками» на комірі й 
знаками рорізнення на рукавах. 
Штани, заправлені в обмотки, 
і черевики – в піхоті; у кавалерії 
й артилерії – чоботи. 

Однак через відсутність 
однорідного сукна й 
майстерень, які шили б 

однакове для всієї армії 
обмундирування, форма одягу 
ніколи не була єдиного покрою й 
кольору. У Наддніпрянщині 
військовослужбовці УГА були 
змушені носити російське 
обмундирування, захоплене в 
супротивника. Узимку стрільці 
й офіцери носили, в основному, 
смушкові папахи. 

На мал. 3 – артилерист 
УГА в австрійській драгунській 
куртці. 

Кольори родів військ були 
наступними: піхота – синій, 
кавалерія – жовтий, артилерія 
– червоний, технічні війська – 
сірий, польова жандармерія – 
малиновий. У піхоті 
старшинські й підстаршинські 
знаки розрізнення нашивалися 
на синю підкладку, а в кавалерії 
– на жовту. 

Військовослужбовці УГА 
були озброєні австрійськими 
гвинтівками системи Манлі- 
хера, із травня 1919 р. деякі 
частини одержали російські 
трилінійні гвинтівки системи 
Мосіна. Артилерія використо- 
вувала австрійські, а пізніше й 
російські гармати різних 
зразків. 





1. Рядовий артилерист азербайджанської 
армії, 1919. 
 
2. Поручик кулеметних частин 
азербайджанської армії 1919. 
 
3. Рядовий стрілець грузинської армії, 
1918-1921 р. 
 

VІ. АРМІЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ І ГРУЗИНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІК,  
1919-1920 р. 

Форма одягу грузинської 
армії на початку , в основному, 
відповідала тій, котру носили 
частини Грузинського 
армійського корпусу наприкінці  
1917 – початку 1918 р. Так, 
грузинські стрілецькі дружини 
носили чорні грузинські 
шапочки, укорочені сірі 
черкески (типу пластунських) 
із сірими ж газирями й 
малиновими погонами з 
літерою «Г.», малинові 
бешмети з білим обшиванням, 
сірі шаровари, заправлені у 
високі чоботи, і чорні шкіряні 
паски. Вони були озброєні 
гвинтівками й кавказькими 
кинджалами. Згідно даним 
австро-угорської розвідки, 
грузинські частини мали 
захисні погони з жовтою 
шифровкою (курсивом) «Г.» і 
темно-зелені із червоною 
торочкою клапани коміра 
шинелі. 

З 29 травня 1916 р. знову 
сформований Грузинський 
кінний полк одержав польове 
обмундирування й озброєння, 
прийняте для драгунських 
полків Російської Імператор- 
ської армії, тобто захисну 
гімнастерку, сіро-сині шаровари 
й сірі шинелі. Наказом по 
військовому відомстві за № 17 
від 8 січня 1917 р. для 
військовослужбовців полку 
встановлювалося: офіцерам 
для носіння поза районом 
воєнних дій малиновий кашкет 
із трьома білими торочками, 
золотий металевий прибор, 
малинове приборне сукно (для 

торочок – біле), рядовим – 
малинові ж погони з білою 
торочкою; погони золоті з 
малиновими просвітами й 
білими торочками, таких же 
кольорів клапани на комірі 
пальто (у нижніх чинів – 
шинелі), шифровка курсивом 
«Грз.» (в офіцерів – срібна 
шита або накладна, рубчаста, 
у нижніх чинів – виконана 
друкованою жовтою фарбою 
за трафаретом) і малинова 
торочка на шароварах. 
Кавалеристи були озброєні 
козачими гвинтівками, 
шашками козачого зразка, 
кинджалами й піками. 

Як свідчив генерал Г. І. 
Квінітадзе, «навесні 1918 року 
більшовизм сильно відбився на  
грузинських частинах, що 
формувалися». Він підкреслю- 
вав, що в лютому того ж року 
революційні виступи солдат 
«прийняли форму здирання 
погонів з офіцерів; у Тбілісі це в 
один день прийняло таку 
форму, що ген.[ерал] 
Лебединський віддав наказ про 
зняття погонів надалі до 
встановлення нової форми». 
Після оголошення 26 травня 
1918 р. незалежності Грузії 
головнокомандуючий її 
збройними силами генерал 
Квінітадзе віддав наказ про 
поновлення носіння офіцерами 
погон. 

На мал. 1 рядовий 
артилерист азербайджанської 
армії в блузі типу гімнастерки 
– зразка, розповсюдженого в 
турецьких частинах, що 

перебували в роки першої 
світової війни в Галичині. 

У поручика на мал. 2 
погони російського типу із 
шифровкою «Азербайджан». 
Знаки розрізнення й 
обмундирування російського 
типу, шабля – довільного 
східного зразка. 

Зображений на мал. 3 
рядовий стрілець грузинської 
армії одягнений у білу (літню) 
гімнастерку. Головний убір – 
тушинська шапка із чорно- 
біло-краповою кокардою (в 
офіцерів така ж кокарда, але 
більшого розміру й оточена 
жовтим «сяйвом»). Погони 
малинові, тобто такі ж, як й у 
стрілецьких частин Російської 
Імператорської армії. 
Озброєння й спорядження 
італійського зразка. 





1. Молодший унтер-офіцер – кулеметник 1-го 
Чехословацького стрілецького полку, 1918-1920 рр. 
 
2. Обер-офіцер Чехословацьких стрілецьких 
полків, 1918-1920 р. 
 
3. Стрілець Чехословацьких стрілецьких полків, 
1918-1920 р. 
 
4. Штаб-офіцер Чехословацьких кавалерійських 
полків у парадній формі, 1918-1920 р. 

VІ. ОКРЕМИЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ КОРПУС (ЧЕХОСЛОВАЦЬКА АРМІЯ) У РОСІЇ,  
1917-1920 р. 

На початку  свого 
перебування па території Росії 
всі чехословацькі частини 
носили російське похідне 
обмундирування з російськими 
ж кокардами й погонами й 
мали відповідне спорядження й 
озброєння. Після лютневого 
перевороту 1917 р. чехословаки 
стали носити на кашкетах або 
діагональній біло-червоні 
стрічки під кокардою, або 
російську кокарду, обшиту 
біло-червоним сукном, розділе- 
ним діагонально. Починаючи з 
1918 р. російська кокарда 
поступово повністю зникла й 
замість неї залишилася лише 
біло-червона сукняна 
діагональна стрічка. 

30 грудня 1917 р. у корпусі 
було скасоване носіння 
російських знаків розрізнення 
(погон) і уведений нова відмінна 
емблема для носіння на лівому 
рукаві вище ліктя. Вона являла 
собою фігурний щиток кольору 
хакі із червоною торочкою. На 
щитку у верхній частині були 
галуни за чином (для 
унтер-офіцерів – жовті, для 
обер-офіцерів – срібні, для 
штаб-офіцерів – золоті), а в 
центрі був розташований 
номер частини. 

Крім того, з 1918 р. чини 
корпуса стали носити на 
комірах похідних мундирів 
гострі петлиці французького 

типу: стрільці – вишнево- 
червоні, артилеристи – 
червоні, інтенданти – жовто- 
гарячі й т.д. 

Військовослужбовці кавалер- 
рійських частин корпуса, 
сформованих в 1918 р. (1-й 
кавалерійський полк Яна Іскри 
із Брандиса – 1 липня, 2-й 
кавалерійський полк Росій- 
ського легіону (Сибірського) – 4 
жовтня), носили шапки-дра- 
гунки періоду Імператора 
Олександра ІІІ із червоним 
верхом і білим султаном, 
парадні червоні шаровари з 
білим кантом і білі петлиці із 
червоною торочкою на 
комірах. 





До лютневого перевороту 
1917 р. всі польські частини 
мали російське обмундирування 
(без національних емблем), 
спорядження й озброєння. Два 
ескадрони польських улан 
(колишнього Пулавського 
легіону) якийсь час носили 
темно-синю парадну уніформу 
уланського типу: кашкет з 
малиновою тулією й білою 
околицею, білий етишкетний 
шнур з кистями на кінці, 
мундир з малиновим коміром, 
погонами (на них – перехресні 
літери «L» й «Р»), лацканами й 
обшлагами, темно-сині шаро- 
вари з подвійними малиновими 
лампасами. Їхньою повсякденною 
формою було російське похідне 
обмундирування кольору хакі, з 
малиновими погонами й темно- 
синіми шароварами. Озброєні 
вони були російськими шаблями 
застарілого зразка 1826 р. З 
весни 1917 р. для польських 
частин і з'єднань були уведені 
емблеми у вигляді польських 
орлів на головні убори й 
кольорові петлиці на коміри 
мундирів і гімнастерок. 

Чини 1-го Польського 
корпусу носили похідну форму 
російської армії, але при 
англійських кашкетах, і мали 
російське озброєння й 
спорядження. Каски були 
російськими, але з білим 
польським орлом. Крім того, 
всі військовослужбовці носили 
на похідних і парадних 

шароварах лампаси різних 
кольорів. Із грудня 1917 р. у 
всьому корпусі замість 
російських знаків розрізнення 
(погон) були уведені кольорові 
кути, що носилися тільки на 
лівому рукаві вище ліктя: 
амарантові для унтер- 
офіцерів, срібні й золоті для 
офіцерів і золоті з 
«гусарським» зиґзаґом для 
генералів. 

У квітні 1918 р. для частин 
1-го Польського корпусу був 
уведений своєрідний пристіб- 
ний лацкан різних кольрів, що 
надівався тільки для парадів. 
Однак це нововведення 
залишилося тільки на папері, 
тому що корпус був 
ліквідований у травні того ж 
року. Тоді ж було наказано 
закріпляти амарантову смужку 
навколо нижньої частини 
корпуса каски. 

Чини Лицарських легіонів 
носили загальну похідну форму, 
але із чорними петлицями 
французького типу, що мали 
малинову торочку й накладені 
один на одного букви «L» i «R» 
(Legion Rycerska), а на лівому 
рукаві для 1-го легіону – 
малиновий ромб із білим 
кантом, для 2-го – чорний ромб 
із малиновим кантом, у центрі 
ромбів – номера легіонів. Знаки 
розходження на лівому рукаві й 
лампаси на шароварах були 
малиновими, на касках у 
легіонерів була чорна смужка. 

«Мурманчики» носили 
британську форму й мали як  
відмінну емблему срібного 
польського орла на головних 
уборах і такого ж орла на 
погонах, але на малиновому 
тлі; знаки розрізнення були 
такими ж, як й в інших 
польських частинах у Росії, 
тобто нарукавні кольорові 
кути. 

В 1918 – початку 1919 р. 
військовослужбовці польських 
частин у Сибіру носили 
російську форму й 
спорядження. На головних 
уборах вони мали емблему у 
вигляді польського орла. 
Знаками розрізнення були 
нарукавні кути; пізніше 5-а 
дивізія одержить світло-синє 
французьке обмундирування. 

1. Молодший підофіцер стрілецьких полків 
1-го Польського корпусу, 1917-1918 р. 
 
2. Підпоручик 3-го полку 1-й стрілецької дивізії 
1-го Польського корпусу в парадній формі, 1918 р. 
 
3. Хорунжий 2-го батальйону Лицарського 
легіону 1-го Польського корпусу, 1918 р. 
 
4. Рядовий загону польських стрільців- 
«мурманчиків», 1918-1919 р. 
 
5. Рядовий 5-й дивізії польських стрільців у 
зимовій формі, 1919-1920 р. 

VІІІ. ПОЛЬСЬКІ ВІЙСЬКА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКИХ І БІЛИХ АРМІЙ, 1917-1920 р. 
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