
PIECHUR CESARSKIEJ ARMII JAPOŃSKIEJ,  
MALAJE, 1942 r.  
 
 
Podstawowy wzór umundurowania – Typ 98 – które wykorzystywano w armii 
japońskiej w czasie wojny, wprowadzony został w 1938 r. Występował w dwóch 
odmianach: letniej (bawełnianej) i zimowej (wełnianej), wydawanych żołnierzom 
w zależności od warunków klimatycznych miejsca ich służby. 
 
 
Mundur  

W obu odmianach umundurowanie miało kolor khaki o bardziej lub mniej zielonym 
odcieniu i składało się z kurtki mundurowej o czterech zapinanych kieszeniach, 
z wywijanym kołnierzem, na którym naszywano dystynkcje, bez naramienników 
(w warunkach tropikalnych kurtkę często zastępowano koszulą o dwóch kieszeniach 
z wykładanym kołnierzem i krótkimi rękawami); długich spodni, w pasie i kostkach 
ściąganych tasiemkami, bez kieszeni (w warunkach tropikalnych czasem stosowano 
spodnie krótkie, do kolan); owijaczy wełnianych zakończonych długimi tasiemkami 
zawiązywanymi pod kolanami. By zabezpieczyć owijacze przed rozluźnianiem, 
w warunkach polowych wzmacniano ich opięcie dodatkowymi taśmami wiązanymi na 
krzyż w charakterystyczny sposób. W początkowym okresie wojny znaczna liczba 
żołnierzy nosiła jeszcze kurtki mundurowe Typ 90, wprowadzone w 1930r. 
Zasadniczymi elementami odróżniającymi je od kurtek Typ 98 były usztywnione, 
stojące kołnierze, na których oryginalnie umieszczano numer pułku na podkładce 
w kolorze rodzaju broni, oraz poprzecznie naszywane naramienniki z dystynkcjami. 
Od 1938r. z kołnierzy usunięto numer pułku i na jego miejsce przeniesiono 



dystynkcje. Podstawowym obuwiem japońskiego piechura były skórzane, wiązane 
trzewiki do kostki w kolorze brązowym. Drugim często stosowanym rodzajem obuwia, 
typowo japońskim, były tzw. tabi – wsuwane na stopę czarne płócienne buty 
sięgające nad kostkę, na gumowej podeszwie, często z wyodrębnionym miejscem na 
duży palec stopy. Uzupełnieniem umundurowania – jeśli okazywał się przydatny – 
był gruby wełniany płaszcz z dopinanym do kołnierza kapturem (Typ 98 
jednorzędowy i Typ 90 dwurzędowy), często noszony aż do całkowitego zużycia. 
 
Podstawowym nakryciem głowy japońskiego piechura, wykonywanym także 
w dwóch odmianach materiałowych, była miękka czapka polowa z daszkiem, 
w rejonach tropikalnych często uzupełniana z tyłu o dwa bawełniane paski chroniące 
kark żołnierza. W warunkach bojowych jego głowę chronił stalowy hełm, najczęściej 
Typ 92 wprowadzony w 1932 r., umocowany na głowie za pomocą systemu 
tasiemek zawiązywanych pod brodą. Hełmy czasem okrywano pikowanym 
pokrowcem w kolorze khaki lub siatką. Zarówno na czapkach, jak i hełmach z przodu 
umieszczano insygnia Cesarskiej Armii Japońskiej w postaci żółtej pięcioramiennej 
gwiazdy.  
 
Wyposażenie 
 
W pierwszym okresie wojny na Dalekim Wschodzie umundurowanie uzupełniał pas 
skórzany, na którym noszono skórzaną żabkę do bagnetu oraz 3 skórzane 
ładownice: 2 przednie o pojemności 30 nabojów karabinowych każda i tylną 
o pojemności 60 nabojów, do której dopinano olejarkę. Standardowo używano 
bagnetów Meiji 30 (1897r.), nosili je także żołnierze nieuzbrojeni standardowo 
w karabiny lub karabinki (np. obsługi granatników, rkm-ów, ckm-ów, dział piechoty – 
w przypadku amunicyjnych karabinów maszynowych lub dział piechoty, było to na 
ogół ich jedyne uzbrojenie). Resztę oporządzenia osobistego piechura stanowiły: 
chlebak, torba z maską przeciwgazową, plecak, do którego przytraczano płaszcz, 
płachtę, menażkę i często saperkę, oraz manierka, a w przypadku obsługi broni 
piechoty – torby z wyposażeniem specjalistycznym. W 1938r. wprowadzono 
całkowicie parciany plecak Typ 98, ale używano również plecaków wcześniejszych, 
skórzanych, chronionych przed wilgocią włosiem na powierzchniach zewnętrznych. 
 

 


