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Genealogia stanowiła ważną część tradycji samurajskiej. Każdy ród posiadał 

własną bibliotekę, w której przechowywał dokumenty dotyczące historii rodziny. 

Bardzo często przed przyjęciem samuraja do klanu, musiał on przedłożyć 

udokumentowany wywód przodków. Warto wspomnieć, że Japonia jest jedynym 

krajem poza Europą, w którym funkcjonują swego rodzaju herby rodowe. 

MON są to japońskie symbole do dekoracji i zidentyfikowania bezpośrednio osoby lub 

rodziny.  

PON wzory tkanin stosowane w ubraniach, w celu wyróżnienia jednostki lub 

oznaczało członkowstwo w konkretnym klanie lub organizacji.  

HAYAMI TOZAEMON MITSUTAKA 

 Japoński herb:  rodziny Kinoshita i Mizuno 
Mizuno, daimyo z Numazu w prowincji Suruga 
(szlachta fudai), młodsza linia rodu z Yuki, 
nobilitowani w 1602r., od 1777r. rezydujący 
w Numazu. 
Family Crest - herb rodzinny,  biała stylizowana 

(ułożona) woda  w białych okręgach (Maru ni tachi-

omodaka). 

 

Gloves - rękawiczki, zielona skóra z pięknym wzorem 
białych kwiatów wiśni. 

 

„Igabakama” - japońskie „pumpy” po kolana, zielony 
(niebielony) jedwab z czarnym "Shichiyo" wzorem. 

 
 

Odczyt z krzaczków: 
 
- elary, water, to, left hand side, defense, gate. 
 
Z zapisu wynika: 
 
Podczas ataku ronin był w oddziale przy przedniej 
bramie po lewej stronie. 
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HORIBE YASUBE TAKETSUNE 

 

 
 

 
 

 

"Jinhachimaki" - opaska  z materiału 
z czarnymi lakierowanymi metalowymi 
płytkami, tłoczonymi we wzory, 
połączonymi  łańcuszkiem w całość. 
Inny wzór to połączone monety. 

 
 

„Igabakarma " - japońskie „pumpy”, biały wzór w ważki na 
niebieskim tle. Ważka była często nazywana „katsumushi" 
(owad zwycięstwa) i była podziwiana przez samuraja za jej 
wojowniczy wygląd. 

 
 

Family Crest - herb rodzinny, siedem białych diamentów. 

 
  

Odczyt z krzaczków: 
 
- ha, ri, department, cheap, sol dier, defense. 
 
Z zapisu wynika: 
 
W oddziale miał pełnić funkcję ronina w obronie, 
pilnować tyłów. 
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FUWA KAZUEMON MASATANE 

 

Family Crest - herb rodzinny, biała kratka z białym 
diamentem w środku z czterema nacięciami. 

 
  

Odczyt z krzaczków: 
 
- ankiety, number, right hand side, defense, gate 
 
Z zapisu wynika: 
 
Miał zapanować nad niepokojem, stał po prawej 
stronie i bronił tylnej bramy. 

 

OISHI KURANOSUKE YOSHIKATSU 

 
 

Ohoishi (Oishi) (ród samurajów) Kuranosuke 
(w opowieści zwany Ohoboshi Yuranosuke) był pierwszym 
radcą (karo) daimyo Asano Takumi-no kami i przywódcą 
grupy mścicieli. 
Herb rodzinny Oishi – Migi-futatsudomoe. Podwójna, 
skręcona w prawo tomoe (figura podobna do fali). 

 
 

Gloves – rękawiczki, zielona skóra we wspaniały wzór. 

 
 

„Nobakama” - spódnico-spodnie samuraja, wzorzysty atłas 
wysokiej jakości, obszyty czarnym aksamitem u dołu. 



 
37 HERALDYKA 

 

 

Cross-Headed Spear – włócznia krzyżakowa, trzonek 
był zrobiony z wypolerowanego brązowego drzewa. 
 
Długi pasek papieru z napisanym imieniem  
Sanpei Kayano. 

 
  

Odczyt z krzaczków: 
 
- big, stone, insi de, assistance 
 
Z zapisu wynika: 
 
Wewnątrz znajduje się duży kamień, przy nim będzie 
stał i kierował akcją, udzielanie pomocy pozostałym. 
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„Igabakarma” – japońskie „pumpy” po kolana, wykonane z jedwabiu w różnych 

kolorach i wzorach, okres Edo (17-19 wiek). Od kolan do łydek, były zakładane getry, 

czasem zrobione z tej samej tkaniny jak „pumpy”, lub z kolorowej bawełny. 


