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Sha mo, 
obok ona ga do ri i cha -
bo, to naj bar dziej roz po zna -
wal na ja poƒ ska ra sa kur.
Pod czas gdy tam te dwie
za chwy ca jà pi´k nem, sha -
mo za chwy ca… swo jà brzy -
do tà. Od wie lu lat se lek -
cja jest
pro wa dzo na wy ∏àcz -
nie w kie run ku wa lecz no Êci.
Ko gut sha mo wi dzàc ry wa la
ma tyl ko je den cel – za biç!

Shamo
Stanis∏aw Roszkowski

Kogut z hodowli Takahiro Fuitaniego na tle japoƒskiego krajobrazu.
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Sha mo zo sta ∏y spro wa dzo ne do Ja po nii 
w okre sie Edo (1600-1867) z Taj lan dii

lub kra jów z nià sà sia du jà cych – stàd te˝ po -
cho dzi na zwa tych kur, od ja poƒ skie go Sha -
mu (Sy jam). Ja ko me dium za dzia ∏a ∏y w tym
wy pad ku stat ki han dlo we sio gu na i je go za -
mor skich kon tra hen tów, któ rzy pro wa dzi li 
w owym cza sie o˝y wio ne in te re sy. Za rów no
wte dy, gdy zo sta ∏y spro wa dzo ne, jak i dzi siaj,
naj wi´k szy na cisk po ∏o ̋ o ny by∏ na wa lecz -
noÊç sha mo. Tym nie mniej wraz z up∏y wem
cza su spo rà wa g´ za cz´ to przy wià zy waç tak -
˝e do ich mi´ sa. 

Po upad ku sio gu na tu, w pierw szych la tach
okre su Me iji (po 1867 r.), w re gio nie to kij -
skim przy rzà dza no sha mo na be (dos∏. gar nek
sha mo). W tym sa mym cza sie za pa Êni cy su -
mo je dli kost ki szyj ne sha mo, a tak ̋ e chru pa li
tak zwa ne ata ma no tsu key aki (pie czo ne
g∏ów ki z do dat kiem so su so jo we go) – po -
dob no dzia ∏a ∏y po zy tyw nie na zdro wie 
i spraw noÊç fi zycz nà. Jest to ra czej nie wy -
obra ̋ al ne dla nas, przy zwy cza jo nych dzi siaj
do je dze nia mi´ sa w po sta ci tra dy cyj ne go
ste ku czy scha bo we go. 

Jak sza cu jà sa mi Ja poƒ czy cy, bo jo we sha -
mo, za raz po uro kli wych cha bo, sà tam dru -
gà pod wzgl´ dem po pu lar no Êci ra sà kur. 
W sa mej pre fek tu rze Shi zu oka, któ rà od wie -
dzi ∏em pod czas po dró ̋ y do Ja po nii, jest bli -
sko dwu stu ho dow ców tej ra sy, a w ca ∏ym
kra ju oko ∏o 20 tys. Po nie wa˝ nie ma tam tra -
dy cji bli˝ szych kon tak tów mi´ dzy po szcze -
gól ny mi wy spa mi, na któ rych le ̋ y ten kraj, 
a na wet sà sied ni mi pre fek tu ra mi, w ró˝ nych
re gio nach kra ju wy kszta∏ ci ∏o si´ wie le lo kal -
nych ty pów sha mo. Obok gi gan tów, któ rych
wa ga do cho dzi do 7–8 kg przy „wzro Êcie”
do 90 cm (ja kie mo˝ na spo tkaç, np. w Toy -
amie nad Mo rzem Ja poƒ skim, w mie Êcie Ko -
chi na wy spie Si ko ku), prze ci´t ny ko gut sha -
mo wa ̋ y od 4,5 do 6 kg oraz mie rzy 60–70
cm, na to miast ku ra od 3 do 4 kg. Trzy ma ne
sà za rów no eg zem pla rze z cien kà, jak i gru bà
szy jà, o kr´ pej i smu k∏ej bu do wie. Zresz tà tà
ró˝ no rod no Êcià nikt si´ tam spe cjal nie nie
mar twi. Wr´cz prze ciw nie. 

Dla cze go jest wie le lo kal nych ty pów sha -
mo? Wy ni ka to ze spe cy fi ki kul tu ro wej Ja po -
nii. Jest to kraj -ty giel mnó stwa wie rzeƒ, re li -
gii, lo kal nych tra dy cji. Ta ró˝ no rod noÊç dla
Eu ro pej czy ka mo ̋ e byç bar dzo fa scy nu jà ca.
Po za tym Ja po nia, po mi mo ogrom ne go po -
st´ pu cy wi li za cyj ne go, no wo cze snych tech -
no lo gii, z któ rych s∏y nie na ca ∏ym Êwie cie, 

w grun cie rze czy po zo sta je na dal za mkni´ ta
i her me tycz na w sen sie kul tu ro wym. Tu tej si
pra cow ni cy ma jà ogrom ne po czu cie lo jal no -
Êci w sto sun ku do swo je go – naj cz´ Êciej – je -
dy ne go w ˝y ciu pra co daw cy. Ca ∏ym so bà
uto˝ sa mia jà si´ z fir mà i uwa ̋ a jà jà za coÊ
w∏a sne go, wr´cz oso bi ste go. Wprost le gen -
dar na jest pra co wi toÊç miesz kaƒ ców te go
kra ju. 

Z tych te˝ wzgl´ dów nie ma w Ja po nii „je -
dy nie s∏usz nych” stan dar dów dla da nych ras
kur, nie ma ogól no ja poƒ skich ob rà czek, nie
ma te˝ te go jed ne go, „praw dzi we go” zwiàz -
ku. Za to ist nie jà dzie siàt ki, a mo ̋ e i set ki lo -
kal nych sto wa rzy szeƒ, kon fe de ra cji, klu bów 
i miej sco wych zwiàz ków. To z ko lei prze k∏a -
da si´ na wiel kà ró˝ no rod noÊç ras i od mian
barw nych kur. Do tych czas nikt nie za przà ta∏
so bie g∏o wy ujed no li ca niem i stan da ry za cjà
˝ad nej z wy st´ pu jà cych tam ku rzych ras. Ho -
dow la mia ∏a tam za wsze cha rak ter na tu ral ny
i ˝y wio ∏o wy, po dyk to wa na gu sta mi ho dow -
ców, a nie za bie ga mi ad mi ni stra cyj ny mi. 

Czy ta ki stan rze czy jest do utrzy ma nia na
d∏u ̋ ej? Ja po nia w chwi li obec nej, dzi´ ki no -
wo cze snym Êrod kom ma so we go prze ka zu,
a zw∏asz cza In ter ne to wi bar dzo si´ zmie nia,
glo ba li zu je. Wraz z roz wo jem trans por tu
roz wi n´ ∏o si´ mie sza nie sha mo z eg zem pla -
rza mi z doÊç na wet od le g∏ych te re nów. Od
te go cza su stop nio wo zni ka jà re gio ny, o któ -
rych mo˝ na by po wie dzieç, ˝e mo gà po -
szczy ciç si´ pta ka mi o uni kal nych ce chach.
Wie lu ho dow com ma rzy si´ zor ga ni zo wa nie
wiel kiej wy sta wy na ska l´ kra jo wà, na któ rej
wy bra no by ja poƒ skie go cham pio na. War to
przy po mnieç, ˝e tam tej sze wy sta wy li czà so -
bie prze ci´t nie od 100 do 200 pta ków, a te
bar dziej re no mo wa ne oko ∏o 300, a wi´c do
wy staw nie miec kich (z dzie siàt ka mi ty si´ cy
pta ków), ale tak ̋ e pol skich (z kil ko ma ty sià -
ca mi go ∏´ bi i kur) Ja poƒ czy kom jesz cze bar -
dzo da le ko.

Brak jed no rod no Êci pod wzgl´ dem wy glà -
du, od wrot nie ni˝ w Eu ro pie, to pe wien znak
szcze gól ny sha mo. Jest jed nak jed na ce cha
cha rak te ru, pod kà tem któ rej zresz tà pro -
wa dzo na jest se lek cja i któ rà po win ny mieç
wszyst kie ku ry bo jo we – wa lecz no Êci i wy -
trzy ma ∏o Êci na cio sy za da wa ne przez prze -
ciw ni ka. Je den z ho dow ców z za pa ∏em prze -
ko ny wa∏ mnie, ˝e naj lep sze do walk ko gu ty
po win ny mieç cien kà szy j´ i wa g´ oko ∏o 5,5
kg, a wi´c wca le nie te naj wi´k sze, bo ku ry -
-s∏o nie, jak je okre Êli∏, sà oci´ ̋ a ∏e i ma ∏o
zwrot ne. 

Shamo z hodowli Belga Johana van der Borghta.

Shamo bursztynowe z hodowli Takahiro Fuitaniego.





21

Ge ne ral nie nie doÊç, ˝e du ̋ e od mia ny po -
ru sza jà si´ re la tyw nie wol niej i sà mniej wy -
trwa ∏e w wal ce, to jesz cze ich syl wet ki cz´ -
sto pod le ga jà de ge ne ra cji. Mi mo ˝e sha mo
sta no wià jed nà ra s´, to ist nie je sil na, cz´ sto
wy st´ pu jà ca ten den cja do de ge ne ra cji za -
rów no fi zycz nej, jak i cha rak te ro lo gicz nej,
to wa rzy szà ca in ten syw ne mu roz ro sto wi. Je -
Êli cho dzi o tak po ̋ à da ne w wal ce ce chy; jak
zwin noÊç, umie j´t noÊç ko pa nia czy si ∏a cha -
rak te ru, nie do rów nu jà tym Êred nim sha mo,
choç ma jà po dob nà bu do w´ cia ∏a. Ró˝ no -
rod noÊç ty pów sha mo to osob ny te mat.
Zgro ma dzi ∏em du˝o in for ma cji w tym za kre -
sie, mam do st´p do ory gi nal nej ja poƒ skiej li -
te ra tu ry, przy wio z∏em te˝ spo ro zdj´ç z wy -
pra wy do Ja po nii, na pew no po wró c´ wi´c
do te ma tu. Od sy ∏am te˝ do ksià˝ ki „Ku ry
orien tal ne”, gdzie rasa ta b´ dzie o wie le sze -
rzej omó wio na ni˝ w tym opra co wa niu. 

IloÊç wy sta wia nych na ja poƒ skich wy sta -
wach sha mo jest nie ade kwat na do ich po pu -
lar no Êci. We ry fi ka cja tej pi´k nej ra sy kur od -
by wa si´ bo wiem pra wie wy ∏àcz nie pod czas
walk. Ja poƒ skie kur ni ki dla sha mo sà je dy ne
w swo im ro dza ju. Za wie ra jà sze reg wy dzie -
lo nych bok sów, w któ rych prze by wa jà wy -
∏àcz nie pa ry lub po je dyn cze ko gu ty. Sà to
zwie rz´ ta mo no ga micz ne, co w przy pad ku
kur jest pew nym ewe ne men tem. Nikt nie
wy obra ̋ a so bie stad ka tych kur spa ce ru jà ce -
go po ogro dzie. Dwa to le ru jà ce si´ sam ce to
rzecz nie re al na. Za wsze pr´ dzej czy póê niej
do cho dzi do wy eli mi no wa nia ry wa la. Gdy
w sà siedz twie znaj dzie si´ ko gut in nej bo jo -
wej ra sy – z sha mo nie ma ˝ad nych szans.

Jak ju˝ sy gna li zo wa ∏em, ist nie je bar dzo
wie le lo kal nych od mian sha mo. Na przy k∏ad
w re gio nie to kij skim, ale nie tyl ko tam, wal ki
od by wa jà si´ po mi´ dzy osob ni ka mi o ró˝ -
nych ga ba ry tach, co pro wa dzi do wy kszta∏ -
ce nia za cho waƒ ofen syw nych u jed nej stro ny
i de fen syw nych u dru giej. Ku ry ofen syw ne
na zy wa si´ bu chi do ri, de fen syw ne zaÊ uke -
do ri. Ich bu do wa tak ̋ e ró˝ ni si´ znacz nie.
Nie za wsze tak by ∏o. Daw niej do wal ki sta -
wa li na prze ciw sie bie, dwaj rów nej kla sy
prze ciw ni cy. To pa ra dok sal ne, ale te raz wy -
graç mo ̋ e s∏ab szy, o ile utrzy ma si´ na no -
gach przez okre Êlo nà przez or ga ni za to rów
iloÊç cza su. Naj cz´ Êciej wal ka trwa go dzi n´.
Je ̋ e li do tknie ku prem zie mi – prze gry wa.
Oczy wi Êcie v do wal ki mu szà byç przez d∏u -
gi czas przy go to wy wa ne przez ca ∏à rze sz´
tre ne rów, któ rzy ina czej tre nu jà s∏ab sze, a
ina czej teo re tycz nie moc niej sze pta ki

Za wsze przed wal kà ku ry ob fi cie poi si´
wo dà, a na st´p nie spry sku je si´ we wn´trz nà
stro n´ piór, szy j´, grzbiet, pier si, ogon,
brzuch, sta wy ko la no we i g∏o w´. Jed nak tyl -
ko w re gio nie to kij skim sto su je si´ to z prze -
rwa mi – w cza sie wal ki co 20 mi nut na st´ pu -
je prze rwa, aby ju˝ na „are nie” do ko naç tych
czyn no Êci. Co cie ka we w tym re gio nie u˝y -
wa si´ sto sun ko wo du ̋ ych „aren”, przy k∏a -
do wo na Kyushu sà one a˝ o po ∏o w´ mniej -
sze.

Ku ry ofen syw ne (bu chi do ri) cz´ sto po tra -
fià bar dzo szyb ko za koƒ czyç wal k´ zwy ci´ -
stwem. Ich prze wa gà jest agre syw na tak ty ka,
b∏y ska wicz ne ata ki, a na wet sil ne kop nia ki.
Jed nak wo la bo jo wa tak przy go to wa nych kur
nie jest zbyt sil na. W wal ce na wy czer pa nie
lub w przy pad ku, gdy prze ciw nik jest ma ∏o
po dat ny na ata ki, prze gry wa jà z ku ra mi de -
fen syw ny mi. Skraj nie „prze re kla mo wa ne”
eg zem pla rze „cie szà si´” re pu ta cjà „zim nych
ogni”, po nie wa˝ tak szyb ko si´ wy pa la jà. Bu -
chi do ri sà naj cz´ Êciej Êred nie lub du˝e (4-6
kg), ma jà bar w´ czer wo nej tra wy bam bu so -
wej. Te go ro dza ju ku r´ ho du je si´ w re gio nie
to kij skim, dys tryk cie Na ri ta, w pre fek tu rach
Iba ra ki i Chi ba.

Ku ry de fen syw ne (uke do ri) sà ma ∏e bàdê
Êred nie (3-4 kg) i re la tyw nie ni˝ sze, cz´ sto
ciem no ubar wio ne (bli skie czar ne mu). Du ̋ o
ta kich kur ho du je si´ w Yoko ha mie, To kio,
Fu ne ba shi (pref. Chi ba). Bro nià tych kur jest
ich sil na wo la wal ki i cier pli woÊç. Jest to do -
bra me to da po ko ny wa nia prze ciw ni ków.
Nie ma jà one ta kich zdol no Êci do ko pa nia,
szyb kich cio sów i na tych mia sto wych re ak cji,
ale spo koj nie cze ka jà na zm´ cze nie prze ciw -
ni ka i wte dy za da jà cios. Bar dzo du ̋ à cier pli -
wo Êcià cha rak te ry zu jà si´, na przy k∏ad mniej -
sze sha mo z oko lic Osa ki. Sà przy tym wy so -
kie (przy wa dze ok. 3,75 kg) i cie ka wie ubar -
wio ne – spo ty ka si´ ku ry sre brzy ste, czar nia -
we i czer wo na we.

Dzie siàt ki lat kon se kwent nej i upo rczy wej
se lek cji spo wo do wa ∏y, ˝e po szcze gól ne cz´ Êci
cia ∏a tych pta ków zo sta ∏y przy sto so wa ne do
walk, cho cia˝ i w tym przy pad ku, po dob nie
jak w kla sy fi ka cji i roz ró˝ nia niu po szcze gól -
nych ty pów sa mo, sa mi Ja poƒ czy cy ma jà spo -
ro k∏o po tów. Ale przyj mij my, ˝e ist nie je „ide -
al ne sha mo”. Jak po win no ono wy glà daç?  Na
pew no mu si mieç pio no wà po sta w´. Pió ra
rzad kie, sztyw ne, je dy nie po kry wo we, aby ry -
wal w trak cie wal ki nie mia∏ za co chwy ciç.

Shamo zachwyca... swojà brzydotà. Kogut z hodowli Takahiro Fuitaniego.
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Unikatowe zdj´cia japoƒskich shamo
walczàcych  wykonane przez Mitsuyoshi
Tatematsu.

Po prawej: oryginalne japoƒskie shamo. 
Archiwum Kurta Michaela & Willy Copensa.
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Szy ja d∏u ga i ∏u ko wa to wy gi´ ta w kszta∏ cie ki -
ja do ho ke ja. Tu ∏ów no szo ny bar dzo wy so ko.
PierÊ za rów no ku ry, jak i ko gu ta sze ro ka, mu -
sku lar na z na gim most kiem, co jest cha rak te -
ry stycz ne dla wie lu ras kur bo jo wych. Ty po wy
jest rów nie˝ efekt tak zwa nej „ró ̋ y”, a wi´c
nie opie rzo ne miej sca in ten syw nie ró ̋ o we,
cz´ sto krwi sto czer wo ne, znaj du jà ce si´ 
w oko li cach sta wów. No gi i sko ki d∏u gie, ale
pro por cjo nal ne do d∏u go Êci ud, aby unik nàç
tak zwa ne go bo cia nie go efek tu. Ogon krót ki,
no szo ny po ni ̋ ej li nii po zio mej. Grze bieƒ ty pu
orzesz ko we go – naj cz´ Êciej z trze ma nie wiel -
ki mi bruz da mi, ale ko niecz nie ma ∏y. Dzwon ki
u ko gu ta nie wiel kie, a u ku ry prak tycz nie nie -
zau wa ̋ al ne. Brew gru ba, chro nià ca w cza sie
wal ki oczy. Sa me oczy gniew ne, ma jà ce za za -
da nie ju˝ na sa mym po czàt ku wzbu dziç prze -
strach w prze ciw ni ku.

To Eu ro pej czy ka szo ku je. Od dzie siàt ków
lat w za sa dzie nie or ga ni zu je si´ na sta rym
kon ty nen cie walk ko gu tów. Zro zu mia ∏e jest
wi´c, ˝e i se lek cji nie pro wa dzi si´ pod kà tem
ich wa lecz no Êci. Na pierw szy plan wy su wa jà
si´ ta kie ce chy, jak: po sta wa, bar wa oczu czy
piór. Co raz wi´k szà uwa g´ przy wià zu je si´
do „czy sto Êci ko lo ru” u da nej od mia ny barw -
nej, co w Ja po nii jest prak tycz nie bez zna cze -

nia. Na pi sa ∏em „w za sa dzie”, po nie wa˝ Eu ro -
p´ ce chu je pew na hi po kry zja. Cho cia˝ ofi cjal -
nie nie or ga ni zu je si´ walk ko gu tów, to jed nak
ist nie je swo ista za ni mi t´ sk no ta. Gdy by ∏em
ostat nio w An glii, tam tej si za przy jaê nie ni ho -
dow cy opo wia da li mi, oczy wi Êcie nie ofi cjal -
nie, o or ga ni zo wa niu walk ko gu tów sta ro an -
giel skich. Obo wià zu jà do syç du ̋ e staw ki rz´ -
du kil ku ty si´ cy fun tów. Oczy wi Êcie wal ki or -
ga ni zo wa ne sà w kon spi ra cji. A kto je or ga ni -
zu je? – za py ta ∏em. Jak to kto…? – Oczy wi Êcie
Cy ga nie – us∏y sza ∏em – i jed no cze Ênie za uwa -
˝y ∏em mru gni´ cie okiem. 

Ale wróç my do Ja po nii. Bo jo we sha mo to
rów nie˝ w Ja po nii te mat bar dzo de li kat ny. 

Kie dy spy ta ∏em si´ jed ne go z ho dow ców, 
u któ re go wi dzia ∏em kil ka dzie siàt do rod nych
sha mo, gdzie mo g´ zna leêç naj wi´ cej in for -
ma cji na te mat tych kur, ten z uprzej mym
uÊmie chem ra dzi∏ mi, abym zaj rza∏ na… an -
giel skà stro n´ in ter ne to wà. Nie mal ̋ e wszy -
scy moi roz mów cy na sa mym po czàt ku spo -
tka nia za strze ga li, ̋ e oni o tej ra sie kur bar dzo
nie wie le wie dzà, ale gdy w cià gu ko lej nych
go dzin roz mów lo dy zo sta wa ∏y prze ∏a my wa -
ne, oka zy wa ∏o si´, ̋ e mo gà o nich roz pra wiaç
go dzi na mi. I za pew niam Was, czy tel ni cy, ˝e
by ∏y to bar dzo o˝y wio ne wy mia ny zdaƒ. Pro -

si li mnie jed nak, aby uni kaç fo to gra fo wa nia 
i nie po da waç ˝ad nych na zwisk. 

Sa ma wal ka to swo iste mi ste rium. Or ga ni -
zu jà jà lo kal ni ho dow cy, sta wia jà cy na swo je -
go pu pi la od 100 tys. do 200 tys. je nów (oko -
∏o 1000–2000 $). Ale od by wa jà si´ te˝ mi -
strzo stwa pre fek tur i kra ju, gdzie tra fia jà si´
su my rz´ du 10 tys. $, a na wet wi´k sze. ¸a p´
na po wa˝ niej szych wal kach, szcze gól nie tych
or ga ni zo wa nych w To kio i Osa ce, trzy ma
miej sco wa ma fia. O co cho dzi? Klucz tkwi 
w tym, ̋ e po mi mo ofi cjal ne go za ka zu pro wa -
dze nia walk ko gu tów, pro ce der ten kwit nie
a˝ mi ∏o. Na nic zda jà si´ za ka zy, pa ra gra fy 
i wy so kie ka ry. Za ka zy si´ ∏a mie, a ka ry si´
p∏a ci, o ile ktoÊ zo sta nie przy ∏a pa ny na or ga ni -
zo wa niu walk. Du ̋ o jed nak cza su up∏y nie, za -
nim wal ki znik nà z ja poƒ skie go kra jo bra zu.
Czy jest to w ogó le mo˝ li we, zwa ̋ yw szy ˝e
ku ry bo jo we to wa rzy szà spo ∏ecz no Êciom
wscho du od ty si´ cy lat. Do jed ne go z na st´p -
nych nu me rów „Wo lie ry”, na przy k∏ad, przy -
go to wu je my re por ta˝ z tur nie ju Phon Phen
w Kam bo d˝y, któ ry by∏ trans mi to wa ny przez
miej sco wà te le wi zj´.

Fot. S. Roszkowski
Portret kurki i koguta shamo z hodowli Belga Johana van der Borghta.


