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wybrane fragmenty. 
 

Własności tnące klingi i siłę ręki samuraja wypróbowywano zazwyczaj na trupach zabitych 

w boju lub przestępców. Dobrym mieczem samuraj mógł przerąbad trzy ciała położone jedno 

na drugim. W pojedynkach i na wojnie bushi starali się ciąd mieczem tak, aby przeciąd ciało wroga 

na ukos od ramienia do pasa lub od ramienia do serca. 

Długi miecz był przeznaczony do prowadzenia działao bitewnych, krótki służył do ścinania 

głów zabitym i do seppuku. Nosili czasem i trzeci, zwany tanto który służył jako sztylet. 

Na polu bitwy nóż kogai pozostawiano wbity w ciało lub głowę zabitego przeciwnika, w celu 

późniejszego ustalenia imienia zwycięzcy, używano go także do umocowania u pasa głowy zabitego 

wroga. 

Z kodeksu praw z 1615r. Tokugawa Ieyasu głosił: 

„Każdy, kto ma prawo nosid długi miecz, musi pamiętad, że jego miecz powinien byd uważany 

za jego duszę, że może on rozstad się z mieczem jedynie wtedy, kiedy rozstanie się z życiem. Jeżeli 

zapomni o swoim mieczu, musi zostad ukarany.” 

Kult miecza zrodził surowe prawa, których naruszenie można było odkupid jedynie krwią. 

Do domu samuraja z długim mieczem u pasa mógł wejśd przywódca klanu lub bushi przewyższający 

rangą gospodarza, przy czym oręż przybysza umieszczano na podstawie dla mieczy w pobliżu gościa. 

We wszystkich innych przypadkach miecz należało zostawid w sieni , inaczej mogło to byd uznane za 

zniewagę. W celu obejrzenia miecza wystarczyło wysunąd z pochwy jedynie częśd klingi bliską 

rękojeści. Obnażony miecz oznaczał wrogośd i rozłam w przyjaźni. Jeśli właściciel miecza mimo 

wszystko chciał pokazad całe ostrze, to podawał oręż przyjacielowi, aby ten sam z mnóstwem 

usprawiedliwieo i komplementów zgodnych z etykietą – wydobył miecz z pochwy. 

Samuraj nigdy nie rozstawał się ze swymi mieczami, znajdowały się one zawsze na najbardziej 

widocznym miejscu w domu, w głównym rogu pokoju na podstawce. Nocą miecze kładziono 

u wezgłowia w takiej odległości, aby można było do nich łatwo dosięgnąd ręką. 

W czasie przeprawy przez rzekę starali się w miarę możliwości nie zanurzad go w wodzie, 

na rękojeśd zakładano specjalne pokrowce, aby uchronid je od wilgoci. 

Zwyczajem było wypróbowanie nowego miecza, zazwyczaj na człowieku – „zabójstwo na 

skrzyżowaniu dróg”. Ofiarami byli nierzadko nędzarze, leżący bezradnie na poboczu drogi, albo chłopi 

późno wracający z pola, liczba zabitych szła w tysiące. Samuraje, którzy nie chcieli wypróbowad 

mieczy na niewinnych, dawali swój miecz katu, aby ten wypróbował ich broo, za określoną opłatą 

na skazanym przestępcy.  
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