
DRÓB ozdobny

25 styczeƒ/luty 2007

„Ciul Mol”
- czyli walki kogutów w Kambod˝y

Wojciech Wójcik

Walki kogutów sà znane w Kambod˝y
od ponad tysiàca lat. Na po∏udniowej
Êcianie Bayon, jednej z najwa˝niejszych
Êwiàtyƒ Angkor Wat, wÊród 
p∏askorzeêb opisujàcych ówczesne 
˝ycie mo˝na znaleêç sceny z takich
walk. Ju˝ za czasów istnienia imperium
Angkor, którego powstanie datuje
si´ na XI wiek n.e., rolnicy, szukajàc
rozrywki po ci´˝kim dniu pracy
na polach ry˝owych, tu˝ przed 
zachodem s∏oƒca, organizowali 
walki zwierzàt. Towarzyszy∏y im 
nieod∏àcznie: wino palmowe, 
hazard, no i oczywiÊcie miejscowa
mafia. W Kambod˝y, oprócz
pojedynków kogutów, do dzisiaj 
organizuje si´ potyczki krów,
niektórych insektów oraz pewnych
gatunków ryb. 
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Walki kogutów nale˝à do najbardziej
widowiskowych i najch´tniej oglà-
danych. Odbywajà si´ najcz´-

Êciej w dni wolne od pracy, g∏ównie na wsiach
lub obszarach podmiejskich. Jednym z takich
miejsc jest arena zbudowana na obrze˝ach
Phnom Pehn, gdzie w ka˝dà niedziel´, punktu-
alnie w po∏udnie, zaczyna si´ kambod˝aƒskie
„ciul mol”. 

Na miejsce przybywam pó∏ godziny przed
czasem. Jestem jedynym cudzoziemcem.
Zdaje si´, ˝e nie by∏o ich wczeÊniej wielu, bo
ludzie reagujà na mojà obecnoÊç z wielkim
zaciekawieniem. Przez pierwsze minuty ba-
dam atmosfer´, nastroje ludzi, dopiero po-
tem wyciàgam aparat. Ludzie okazujà si´
przyjaêni. Pytajà: dla jakiej gazety pracuj´,
wo∏ajà, abym zrobi∏ zdj´cia w∏aÊnie ich kogu-
tom, czyli „prawdziwym championom”. Nie-
stety, w czasie trwania walk organizatorzy
nie pozwalajà mi fotografowaç. 

Widowisko zaczyna si´ od oficjalnego
wa˝enia zawodników, których masa cia∏a
powinna wynosiç od 2,5 do 3,5 kilograma.
Wa˝enie rozstawia zawodników, przydzie-
lajàc ka˝dego koguta do swojej kategorii
wagowej. W∏aÊciciele przyje˝d˝ajà z co naj-
mniej trzema ptakami. Przygotowywane sà
one do walk kilka miesi´cy. Ceny za najle-
piej walczàce dochodzà do 300 dolarów.
Przed samà walkà koguty sà myte, cz´Êç
piersiowa pod skrzyd∏ami jest wygolona
– pozwala to póêniej na ocen´ odniesionych
ran. Ostatnim etapem jest przytwierdze-
nie do jednej z nóg dodatkowego pazura,
ÊmiercionoÊnej broni ka˝dego ptaka. Do-
oko∏a areny rozstawiane sà bambusowe
klatki, w których zawodnicy czekajà na
swojà kolej. Gong rozpoczyna walk´. Na
widowni gromadzi si´ oko∏o trzystu wi-
dzów, którzy krzyczà, szukajà wzrokiem
bukmacherów, wskazujà palcami obstawia-
ne sumy. Oficjalnà walutà Kambod˝y jest
„real”, tutaj „grajà” tylko dolary. Czas walki
wynosi 10 minut. Wi´kszoÊç koƒczy si´

przed czasem. Przed walkà w∏aÊciciele
zwierzàt wydajà si´ spokojni, nie z∏oszczà
swoich zawodników, nie krzyczà, ale kogu-
ty dok∏adnie wiedzà po co tu sà. Wi´kszoÊç
z nich to doÊwiadczeni zawodnicy. Z dêwi´-
kiem gongu w∏aÊciciele puszczajà zwierz´ta
do walki. Koguty od razu przechodzà do
ataku, robià uniki, przeskakujà b∏yskawicz-
nie nad sobà. Kambod˝anie na bie˝àco ob-
serwujà, który ptak dominuje. Jeszcze
w czasie walki zmieniajà zak∏ady, zwi´ksza-
jà sumy. W porównaniu z wielkoÊcià areny
koguty wydajà si´ ma∏e, a zachowanie wi-
downi bardziej porywajàce ni˝ sama walka.
Na widowni wyczuwa si´ ogromne napi´-
cie. Nic dziwnego bo sumy, o które si´ gra,
dochodzà niekiedy do kilku tysi´cy dolarów.
Walka koƒczy si´ najcz´Êciej w sposób jed-
noznaczny, tj. przez „knock-out”. Wiele ko-
gutów traci ˝ycie, sà Êmiertelnie ranione
przez doczepiany pazur albo zadziobywane
przez przeciwników. 

Dlaczego zainteresowa∏ mnie ten w∏aÊnie
temat? BezpoÊrednià inspiracjà do poszuki-
waƒ miejsc, gdzie odbywajà si´ walki zwie-
rzàt, by∏y zdj´cia innych fotografów oraz
amerykaƒskie filmy o wojnie w Wietnamie,
w których walki kogutów cz´sto by∏y t∏em do
dziejàcej si´ akcji. Tego typu widowiska majà
swoich przeciwników. Mówi si´ o wykorzy-
stywaniu i torturze zwierzàt. Krytycy argu-
mentujà, ˝e w naturalnym Êrodowisku kogu-
ty nie zabijajà si´. Walki sà jedynie ustalaniem
stosunku alfa–beta w grupie zwierzàt, toczà
si´ o samic´, s∏u˝à prezentacji si∏y i ustano-
wieniu dominacji. W organizowanych wal-
kach koguty sà przecie˝ szkolone, aby zabi-
jaç. Doczepiany jest dodatkowy, Êmierciono-
Êny pazur, który w naturze nie istnieje. Takich
„praktyk” natura nie stosuje.

Kilka miesi´cy sp´dzonych w Azji „odczaro-
wa∏o” moje myÊlenie o prawach zwierzàt.
Chodzàc po miejskich targach i widzàc trakto-
wanie zwierzàt, zoboj´tnia∏em, przyzwycza-
i∏em si´. Na walki kogutów nie potrafi´ ina-

czej spojrzeç jak na ciekawe widowisko i nie-
zwyk∏y temat fotograficzny. Pomimo tego,
˝e jestem wegetarianinem, to jednak widok
martwego, wartego przed walkà 200 $ kogu-
ta, kojarzy mi si´ z… du˝ym kotletem.

Kilka dni póêniej, kiedy wyje˝d˝a∏em
z Kambod˝y, kierujàc si´ w stron´ Wietnamu,
tu˝ przed odjazdem autobusu zamówi∏em
kaw´. Zaczà∏em czytaç lokalnà gazet´ ‘‘Cam-
bodian Daily”.Na pierwszej stronie, ku moje-
mu zaskoczeniu, znalaz∏em artyku∏ o walkach
kogutów. Gazeta informowa∏a, ˝e 29 lipca
2006, w Takeo w stanie Putsar odb´dà si´
pierwsze w historii Kambod˝y Mistrzostwa
Walk Kogutów. Organizatorem Mistrzostw
by∏ gubernator stanu Putsar, który udost´p-
ni∏ paƒstwowe lokale do przeprowadzenia
walk. Wsparcia udzieli∏ Przewodniczàcy Ra-
dy Ministrów Kambod˝y Seng Savorn, poma-
gajàc w organizacji medialnej mistrzostw. Ga-
zeta cytuje jego s∏owa: Lubi´ oglàdaç wal-
ki kogutów, zapominam na moment o polity-
ce, relaksuj´ si´. Ca∏kowità nowoÊcià okaza-
∏a si´ transmisja walk przez telewizj´. G∏ów-
na nagroda mistrzostw – Toyota Camry,
dla zdobywców drugiego miejsca – motory,
a bràzowych medalistów – tysiàc dolarów.
Od stycznia ponad 40 zespo∏ów, z co naj-
mniej 30 kogutami ka˝dy, rywalizowa∏o
o wejÊcie do fina∏ów. Zakwalifikowa∏o si´ tyl-
ko osiem. Oficjalnie podczas trwania walk za-
k∏ady bukmacherskie by∏y zabronione. Wy-
∏àcznie w∏aÊciciele kogutów uczestniczàcych
w mistrzostwach majà prawo obstawiç
do 200 $ na jednà walk´, co pozwoli pokryç
koszty uczestnictwa w turnieju – t∏umaczy∏
organizator konkursu. Wszystkim jednak by-
∏o powszechnie wiadomo, ˝e walki nie mia-
∏yby sensu, gdyby hazard nie stanowi∏ ich
cz´Êci.

Wojciech Wójcik
Phom Pehn, lipiec 2006

Wi´cej tekstów i fotoreporta˝y z rocznej 
wyprawy po Azji mo˝na znaleêç na mojej 

stronie www.wojtekwojcik.com
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