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KURY BOJOWE
– matecznik

Taj landz kie impresje                    cz. II

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Eu ro pej czyk po dej mu jà cy si´ opi sa nia kur bo jo wych sta je przed nie la da wy zwa niem. Cià ̋ y bo wiem
na nim wid mo „eu ro pej sko Êci”. Pi sa nie o wal kach ko gu tów, czy li o czymÊ okrut nym i nie ludz kim, jest
oce nia ne w na szej ro dzi mej kul tu rze jed no znacz nie ne ga tyw nie. Pu bli ka to ry z kr´ gu kul tu ry za chod -
niej z za ∏o ̋ e nia nie za miesz cza jà ˝ad nych „krwa wych” re la cji, bo oba wia jà si´ awan tur ze stro ny
obroƒ ców praw zwie rzàt. Po za tym ma my ten den cj´ do po rzàd ko wa nia wszyst kie go, co si´ da. Od
ra zu kla sy fi ku je my, dzie li my na gru py, uk∏a da my wszyst ko jak ce gie∏ ki. 

Champion Wielkiej Wystawy Ptaków w Bangkoku – kogut leung hang khao
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Po dró ̋ u jàc po kra jach Da le kie go
Wscho du, za da wa ∏em so bie co rusz
py ta nie, czy po tra fi´ si´ z te go eu ro -

pej skie go jarz ma wy zwo liç i po pa trzeç na
pro blem walk ze stro ny Azja tów? Tam
udo ku men to wa na hi sto ria ho dow li kur
bo jo wych ma ju˝ pra wie ty siàc lat. Wie le
wska zu je tak ̋ e na to, ˝e dzi siej sza Taj lan -
dia, a daw niej szy Sy jam, jest ma tecz ni kiem
zja wi ska spo ∏ecz ne go i kul tu ro we go okre -
Êla ne go „wal ka mi ko gu tów”. 

Kie dy Su thep Chon gu lia za pro si∏ mnie
na Wiel kà Wy sta w´ Zwie rzàt Do mo wych
(patrz „Wo lie ra” nr 4/2008), któ ra od by ∏a
si´ pod ko niec grud nia 2007 ro ku w Bang -
ko ku, wie dzia ∏em ju˝, ˝e jest to nie by wa ∏a
oka zja, aby nie tyl ko po znaç, ale te˝ i „po -
czuç” taj landz kà at mos fe r´. Spe cjal nie po -
je cha ∏em te˝ na pó∏ noc kra ju, w bar dziej
dzi kie oko li ce. 

W d˝un gli i na po gra ni czu
W Taj lan dii ku ry mo˝ na spo tkaç wsz´ -

dzie. W uprze my s∏o wio nej cz´ Êci Bang ko -
ku s∏y sza ∏em pia nie ko gu tów bo jo wych.
Nie wiel kie cha bo (dru ga tam tej sza spe cjal -
noÊç) trzy ma ne sà w ma ∏ych kla tecz kach
sto jà cych obok do mo wych sprz´ tów. Ku -
ry sà tam zwie rz´ ta mi do mo wy mi – jak
u nas psy czy ko ty. 

Cha rak te ry stycz ne dla tam tej szej wiej -
skiej za bu do wy sà sto jà ce na pa lach drew -
nia ne cha ty. Wy ni ka to stàd, ˝e Taj lan dia
„na wo dzie stoi” – taj fu ny, ob fi te tro pi kal -
ne ule wy, zw∏asz cza w po rze desz czo wej,
sà czymÊ po wsze dnim. W wie lu re gio nach
kra ju Êrod kiem trans por tu sà nie sa mo -
cho dy, lecz ∏o dzie. Sys tem ka na ∏ów two -
rzy swo istà in fra struk tu r´ dro go wà. Do
dzi siaj Ta jo wie po zdra wia jà si´ py ta niem:
gdzie je dziesz, bo daw niej do wie lu miejsc
mo˝ na by ∏o do je chaç tyl ko ∏ód kà. W In -
diach funk cjo nu je in ne po wi ta nie: „co
zjesz”, bo tam bra ko wa ∏o za wsze je dze -
nia. Ja ka jest ge ne za po wi ta nia Eu ro pej czy -
ków: „jak si´ masz?”.

U Ta jów funk cjo nu je nie tyl ko kil ka na -
Êcie ro dza jów uÊmie chu, ale wiel kie zna -
cze nie ma tak ̋ e ge sty ku la cja d∏oƒ mi. R´ ce
do po zdro wie nia z∏o ̋ o ne sà jak kwiat lo -
to su, któ ry sym bo li zu je szcz´ Êcie. Ina czej
wi ta jà si´ zna jo mi, koƒ ców ka mi pal ców
do ty ka jàc no sa, a ina czej po zdra wia bud -
dyj ski mnich, któ ry do ty ka czo ∏a.

A gdzie miesz ka jà ku ry? Po pro stu
z ludê mi. Po za wy jàt ka mi nie wi dzia ∏em

Ca∏a Tajlandia „stoi” na wodzie
Typowe wiejskie zabudowania oraz ich mieszkaƒcy



tam w za sa dzie na wet naj bar dziej pry mi -
tyw nych kur ni ków, nie mó wiàc ju˝ o kla -
sycz nych. Zwie rz´ ta prze by wa jà cz´ sto
obok, w sà sied nim po ko ju. Przy czym
okre Êle nie „po kój” nie ozna cza te go, co
my ro zu mie my pod tym po j´ ciem. Ptac -
two grze bià ce no cu je te˝ na drze wach.
Wie le wsi jest za to pio nych w d˝un gli i sta -
no wi jej jak by in te gral nà cz´Êç. 

Pier wot ne la sy za cho wa ∏y si´ w pa sie
przy gra nicz nym z Bir mà, a wi´c to w∏a -
Ênie tu po win na byç osto ja jed ne go z pod -
ga tun ków dzi kie go ku ra d˝un gli. Pa mi´ -
tam, jak pew ne go ra zu po pro si ∏em na sze -
go taj landz kie go kie row c´, aby skr´ ci∏
w bok, bo mi´ dzy drze wa mi mi gn´ ∏y mi
zna jo me po sta cie pta ków. Za ∏o ̋ y ∏em te -
le obiek tyw i przez pra wie dwie go dzi ny
cza to wa ∏em i uga nia ∏em si´ za ku ra mi.
W koƒ cu pta ki do pro wa dzi ∏y mnie do
sze re gu za bu do waƒ. Miesz kaƒ cy wsi bar -
dzo ch´t nie po zo wa li do zdj´ç, cze go nie
mo˝ na po wie dzieç o ku rach, któ re by ∏y
nie zwy kle ru chli we – po pro stu dzi kie.
Z pra wie 200 zro bio nych w na tu ral nych
wa run kach fo to gra fii, do u˝yt ku na da je si´
je dy nie kil ka na Êcie. 

A sa me pta ki? Zde cy do wa nie nie mo˝ -
na mó wiç o ja kimÊ okre Êlo nym ty pie bu -
do wy czy wiel ko Êci. W d˝un gli tra fia ∏y si´
za rów no eg zem pla rze z pro stym, jak
i grosz ko wym grze bie niem, w ty pie bo jo -
wym, ale te˝ i w ty pie dzi kie go ku ra d˝un -
gli, na zy wa ne go ku rem ban ki wa. Li te ra tu -
ra przed mio tu, któ rà prze szu ka ∏em do syç
grun tow nie, po da je, ˝e na te re nach Azji
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Bardzo cz´sto pó∏dzikie ptaki nocujà na drzewach

Na targu w Bangkoku



mo˝ na po ku siç si´ o wy od r´b nie nie kil ku
pod ga tun ków. Gal lus gal lus gal lus po cho -
dzi z In do chin, Gal lus gal lus ban ki wa z Ja -
wy, jo bo uil ler z Wiet na mu, mur ghi z In dii,
na to miast Gal lus gal lus spodi ceus z Bir my.
Ten ostat ni pod ga tu nek jest przez wie lu
ba da czy uwa ̋ a ny za pra przod ka wszyst -
kich kur do mo wych (do me sti cus). Spo tka -
∏em si´ te˝ z po glà dem, ˝e na sku tek cià -
g∏ych krzy ̋ ó wek z in ny mi pod ga tun ka mi
oraz ku ra mi udo mo wio ny mi, bir maƒ skie -
go spodi ceu sa ju˝ daw no w „czy stej” po -
sta ci nie ma. Mo ja wie dza na te mat pier -
wot nych kur Gal lus gal lus jest na ra zie
frag men ta rycz na i nie mam am bi cji roz -
strzy gaç, czy pta ki spo tka ne prze ze mnie
w d˝un gli na po gra ni czu Bir my i Taj lan dii
mo˝ na przy po rzàd ko waç do ja kiejÊ okre -
Êlo nej gru py. Po pro stu, przy po mo cy apa -
ra tu fo to gra ficz ne go za pi sa ∏em pe wien
nie wiel ki frag ment rze czy wi sto Êci. I ty le. 

Nie mniej za uwa ̋ y ∏em jed nà cha rak te ry -
stycz nà ce ch´. Im da lej za pusz cza ∏em si´
od sie dzib ludz kich, tym ubar wie nie kur
by ∏o bar dziej „na tu ral ne”, czy li dzi kie. Spe -
cja li Êci z za kre su ge ne ty ki kla sy fi ku jà bar wy,
po czy na jàc od upie rze nia pier wot ne go,
czy li dzi kie go. Po tem wy st´ pu je wie le wa -

rian tów, w tym „roz ja Ênio ne dzi kie”, czy li
ku ro pa twia ne, a na st´p nie jesz cze bar dziej
„roz ja Ênio ne”, czy li rdza wo -ku ro pa twia ne,
a˝ po sre brzy ste dzi kie, z∏o ci sto szy je i z∏o -
ci ste etc. Bar dzo cz´ sto eu ro pej scy ho -
dow cy – rów nie˝ pol scy – nie roz ró˝ nia jà
tych niu an sów ko lo ry stycz nych i po s∏u gu jà
si´ dla wy go dy jed nym okre Êle niem – ku -
ro pa twia ne. Dla mnie sa me go by ∏a to po -
ucza jà ca i prak tycz na lek cja.

Tam, w taj landz kiej d˝un gli – po raz
pierw szy i do tych czas je dy ny – wi dzia ∏em
˝y jà ce na pó∏ dzi ko ku ry w ty pie bo jo wym
w czy stej (tak mi si´ przy naj mniej wy da je)
bar wie dzi kiej. Do tych czas by ∏em prze ko -
na ny, ˝e tyl ko ku ry ban ki wa, czy li pta ki
z pro stym grze bie niem, ˝y ∏y w d˝un gli,
a tu pro sz´ bar dzo… na tra fi ∏em na „dzi -
kie” ku ry bo jo we. Czy tak wy glà da ∏y pier -
wot ne ku ry? W któ rym mo men cie na stà -
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Unikatowe zdj´cie dzikich kur spotkanych w d˝ungli, zrobione z odleg∏oÊci oko∏o 1000 m

Na pograniczu d˝ungli natrafi∏em na pó∏dziko ˝yjàce stadko kur w typie bojowym. 
Takiej barwy nie spotka∏em nigdzie w profesjonalnych hodowlach (patrz zdj´cie poni˝ej)



pi ∏o swo iste wy dzie le nie z ku ra ban ki wa
osob ni ków ty pu bo jo we go? A mo ̋ e przed
set ka mi lat ˝y ∏y w d˝un gli dwa nie za le˝ ne
ty py – tra dy cyj ny i bo jo wy? Czy cz∏o wiek
sko rzy sta∏ z go to we go ma te ria ∏u, ja ki pod -
su n´ ∏a mu sa ma na tu ra, czy ku ry bo jo we
sà je go wy ∏àcz nym dzie ∏em, pod da nym
pla no wej ho dow la nej se lek cji przez set ki
lat, a te eg zem pla rze, któ re bie ga jà obec -
nie na obrze ̋ ach la sów tro pi kal nych, to

ucie ki nie rzy z ludz kich za gród? W ja kim
stop niu fo to gra fo wa ne prze ze mnie pta ki
zo sta ∏y ska ̋ o ne r´ kà cz∏o wie ka? Te go ty pu
py ta nia na su wa jà si´ sa me. Nie sà dz´, aby
kto kol wiek móg∏ na nie udzie liç jed no -
znacz nej od po wie dzi.

Jed ne go je stem pew ny – ta kiej bar wy,
czy li dzi kiej, ni gdy nie spo tka ∏em u kur ty -
pu bo jo we go za rów no u ja poƒ skich, jak
i taj landz kich pro fe sjo nal nych ho dow ców. 

Czym bar dziej jed nak zbli ̋ a ∏em si´ do
sie dzib ludz kich, tym da ∏o si´ za uwa ̋ yç

wi´k szà ga m´ ko lo rów. Spo tka ne w za -
gro dach pta ki mo˝ na okre Êliç jed nym s∏o -
wem – wie lo barw ne. A czym te ren by∏
bar dziej zur ba ni zo wa ny, tym bar dziej ro -
bi ∏o si´ pstro i ko lo ro wo. Jed no miej sce
oka za ∏o si´ szcze gól ne. Pod czas gdy moi
to wa rzy sze po dró ̋ y prze cha dza li si´ po
mo Êcie na rze ce Kway (tak, tak, to ten
sam most, ty le ˝e obec nie sta lo wy, a nie
drew nia ny, zna ny z ame ry kaƒ skie go fil mu)
oraz zwie dza li bar dzo cie ka we mu zeum,
ja prze dzie ra ∏em si´ przez te re ny miej -
sco we go ogro du, zbie ra jàc fo to gra ficz ne
˝ni wo. Mo˝ na tam by ∏o spo tkaç ku ry

w ty pie cha bo, z nie bie skim i czar nym
pod bi ciem, w ty pie bo jo wym, a na wet
z czar nà twa rzà. 

Kul to we ku ry
Kie dy je cha li Êmy na pó∏ noc, w stro n´ hi -

sto rycz ne go Ay ut thaya, tro ch´ si´ zdrzem -
nà ∏em. Na gle obu dzi∏ mnie dêwi´k klak so nu
na sze go au ta. Wtó ro wa ∏y mu in ne. Nie by ∏o
to jed nak trà bie nie, ja kim kie row cy stra szà
prze chod niów – trwa ∏o do bre kil ka se kund.
Sy gna∏, na prze strze ni oko ∏o 100 m, da wa∏
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Im bardziej zbli˝a∏em si´ do ludzkich osiedli, 
tym bardziej robi∏o si´ kolorowo



ka˝ dy sa mo chód. Bez wy jàt ków. Ja ki stàd
wnio sek? Ano, ˝e miej sce to mu sia ∏o byç
po wszech nie zna ne, nie obo j´t ne i szcze gól -
ne dla wszyst kich prze je˝ d˝a jà cych. 

– To wzgó rze s∏aw nych taj skich ko gu -
tów – oznaj mi∏ prze wod nik. 

Trà bie nie od by wa ∏o si´ na ich czeÊç.
By ∏em zdu mio ny, wi dzàc po t´˝ nych

roz mia rów ce ra micz ne od le wy pta ków.
Naj wi´k sze z nich z pew no Êcià mie rzy ∏y
gru bo po nad trzy me try wy so ko Êci. Za -
uwa ̋ y ∏em ich kil ka na Êcie. Ró˝ ni ∏y si´ nie
tyl ko wiel ko Êcià, ale kszta∏ tem wzo rów.
Jed ne ko gu ty by ∏y po z∏a ca ne, in ne wy ∏o ̋ o -
ne ró˝ no ko lo ro wà mo zai kà, a jesz cze in ne
po ma lo wa ne pie co wà far bà. Prze cie˝ do
te go, aby zro biç ta kie od le wy, po trzeb ne
sà pro jek ty, for my, no i po t´˝ ne pie ce do
wy pa la nia ce ra mi ki. Wi dzia ∏em ty sià ce
ró˝ nej wiel ko Êci ta kich „po mni ków”.
W nie mal ka˝ dym cen trum ogrod ni czym
sta ∏o – tak, jak u nas sto jà bo cia ny i kra sna -
le – ca ∏e mnó stwo fi gu rek ko gu tów. Na sze
por ce la no we by ki, któ re cza sa mi mo˝ na

spo tkaç w nie miec kich ogro dach, to nic
przy azja tyc kich ko gu tach. Od le wy mo˝ na
by ∏o tak ̋ e ku piç w cen trach du ̋ ych miast,
w skle pach spe cja li zu jà cych si´ w sprze da -

˝y pa mià tek. Sam ku pi ∏em nie wiel kie go
ko gu ta. Nie ste ty, nie prze trwa∏ po dró ̋ y
sa mo lo tem. Ta kie mnó stwo por ce la no -
wych od le wów mo ̋ e tyl ko Êwiad czyç
o tym, ˝e ist nie je du ̋ y ry nek na te go ty pu
pro duk ty. 

W Taj lan dii jed nak sto jà cy w ogro dzie
lub w sà siedz twie sta ro ̋ yt nych ru in miast
od lew jest cie ka wost kà je dy nie dla przy by -
sza z ze wnàtrz. W Azji to coÊ wi´ cej – wo -
tum, któ re „sk∏a da si´ w da rze na tu rze”,
od wdzi´ cza jàc si´ jej za te da ry, któ ry mi
nas ob da rzy ∏a. W wie lu kul tu rach Êwia ta
pie jà cy o Êwi cie ko gut sym bo li zo wa∏ bu -
dzà cy si´ dzieƒ, od ga nia∏ z∏e, czy li ciem ne
mo ce. Jesz cze nie tak daw no te mu ch∏o pi
nie tyl ko nie mie li In ter ne tu, te le fo nów
i te le wi zo rów, ale tak ̋ e Êwia t∏a w do mach.
Ich rytm dnia by∏ wy zna cza ny przez
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Doskonale widoczne proporcje

Na wzgórzu tajlandzkich kogutów

Od le wy mo˝ na by ∏o spo tkaç 
w cen trach ogrod ni czych i skle pach 
z pa miàt ka mi w cen trach miast



wschód i za chód s∏oƒ ca. Sam pa mi´ tam
z dzie ciƒ stwa, jak mo ja bab cia snu ∏a opo -
wie Êci o wy jà cych do ksi´ ̋ y ca wil ko ∏a -
kach, któ rych si´ na praw d´ ba li Êmy. Noc
by ∏a z∏a, a dzieƒ do bry. Dla Taj land czy ka
ko gut jest do dziÊ sym bo lem si ∏y, wo li wal -
ki i wi tal no Êci. Po pro stu ˝y cia.

Tak, jak w na szej kul tu rze bo cian 
Nie sà dzi ∏em, ˝e po od wie dze niu

„wzgó rza ko gu tów” co kol wiek mo ̋ e
mnie za sko czyç. A jed nak za sko czy ∏o. Przy
wie lu Êwià ty niach, a tak ̋ e wÊród ru in sta -
ro ̋ yt nych miast, cz´ sto sta ∏y po sà gi ko gu -
tów. To szcze gól ne ze sta wie nie – ko lo ro -
wej por ce la no wej fi gu ry i zmur sza ∏ych
mu rów – mo g∏o ra ziç co bar dziej wy ra fi -
no wa ne eu ro pej skie gu sta, tym bar dziej ˝e
nie by ∏o w oko li cach in nych ele men tów, na
któ rych mo˝ na by za cze piç oko, choç by
za dba nej zie le ni, nie mó wiàc ju˝ o ogro -
dach. Szo ko wa ∏y tak ̋ e ilo Êci fi gu rek, by ∏y
to set ki, je Êli nie ty sià ce. Tak by ∏o na przy -
k∏ad przy czymÊ w ro dza ju mau zo leum na
czeÊç le gen dar ne go w∏ad cy Na re su ana,
na zy wa ne go te˝ „Wiel kim”, któ ry ˝y∏ w la -
tach 1555–1605. Jest to bar dzo wa˝ na po -
staç dla hi sto rii Taj lan dii, war to wi´c po -
Êwi´ ciç jej tro ch´ wi´ cej miej sca.

Król Na re su an jest wiel ki
Ka˝ da spo ∏ecz noÊç po trze bu je wzor ca

i od no Êni ka, z któ rym mo ̋ e si´ uto˝ sa -
miaç. Bar dzo po ̋ à da ne jest te˝ po sia da nie
le gen dy. Na kul tu r´ na ro du sk∏a da jà si´ nie
tyl ko sta re mu ry, rzeê by, dzie ∏a sztu ki, ale
tak ̋ e gro by przod ków oraz pa mi´ç, któ rà
si´ pie l´ gnu je jak naj wi´k szy skarb. A Ta jo -
wie ta ki od no Ênik ma jà. 

A by ∏o to tak…
Jesz cze w XV wie ku po ∏o ̋ o ne na pó∏ -

noc od Bang ko ku Ay ut thaya by ∏o jed nym
z naj pi´k niej szych miast Êre dnio wiecz nej
Azji. Je go bo gac two ma te rial ne i du cho we
po rów ny wa no do bo gactw i uro ku Pa ry ̋ a.
Jed nak w XVI wie ku po bli skie bir maƒ skie
kró le stwo To un goo sta wa ∏o si´ co raz sil -
niej sze i roz po cz´ ∏o im pe rial nà eks pan sj´.
Je go król Bu rin naung za anek to wa∏ kró le -
stwo Ay ut thaya ja ko swo je go wa sa la. Aby
mieç jed nak spo kój z „nie wier ny mi” pod -
da ny mi, wzià∏ do swo je go pa ∏a cu, ja ko za -
k∏ad ni ków, m∏o de go oÊmio let nie go ksi´ cia
Na re su ana oraz je go sio str´. 

Za k∏ad ni ków nie upo ko rzo no jed nak.
Bu rin naung kszta∏ ci∏ m∏o dzieƒ ca w sztu -
kach wal ki, li te ra tu rze i stra te gii woj sko -
wej. Pod da ny zo sta∏ te˝ su ro we mu mo ral -
ne mu wy cho wa niu. Przez kil ka lat by∏ wy -
cho wy wa ny przez bud dyj skich mni chów
i wy ko ny wa∏ pro ste do mo we czyn no Êci.
Kie dyÊ pod czas czysz cze nia pod ∏o gi za -
uwa ̋ y∏ nie wiel kie go ko gu ta.
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Przy mauzoleum Noresuana stojà setki ró˝nej wielkoÊci ceramicznych odlewów

Jedna z p∏askorzeêb przedstawiajàca 
ksi´cia birmaƒskiego i tajlandzkiego 
Naresuana przed legendarnà walkà kogutów

Na tle ruin Ayutthaya



– Czyj jest ten ko gut? – spy ta∏.
– Jest ni czyj – us∏y sza∏ – nie na le ̋ y do ni -

ko go.
– Co to za ro dzaj?
– To ko gut nie wol ni czy…
Po tem do wie dzia∏ si´ od jed ne go ze

sta rych miesz kaƒ ców wio ski, ˝e Bir maƒ -
czy cy tak w∏a Ênie na zy wa li wszyst kie ma ∏e
bez paƒ skie ko gu ty. Ch∏o piec za opie ko wa∏
si´ pta kiem.

– Ty je steÊ ma ∏y, ja jesz cze te˝, ale przyj -
dzie czas, ˝e ty i ja b´ dzie my wiel cy.

Pew ne go ra zu tra fi∏ na miej sce, gdzie
ro bi si´ za k∏a dy pod czas walk ko gu tów.
Wo kó∏ wi dzia∏ pi´k ne i du ̋ e bir maƒ skie
pta ki, któ re od uro dze nia szko lo ne by ∏y do
walk. Do ostat niej wal ki te go dnia mia∏ sta -
nàç ko gut bir maƒ skie go ksi´ cia. 

– Po staw te go ko gu ta – po wie dzia∏ je -
den z bir maƒ skich ge ne ra ∏ów – i tak za -

wsze prze gry wa cie, ta ki ju˝ wasz nie wol -
ni czy los.

– Zrób coÊ dla mnie – szep nà∏ Na re su an
do ucha swo je mu ko gu to wi – po mó˝ mi
si´ wy swo bo dziç z ob ce go pa no wa nia…

To oczy wi ste, ˝e ma ∏y taj landz ki nie wol -
ni czy ko gu cik zwy ci´ ̋ y∏ du ̋ e go bir maƒ -
skie go. Po wal ce ksià ̋ ´ pod szed∏ do
ch∏op ca i po wie dzia∏ mu, ˝e cho cia˝ ko gut
wy gra∏, to on i tak na dal jest nie wol ni kiem.
Jed nak wie lu mo˝ nych w Bir mie uÊwia do -
mi ∏o so bie, ˝e ta wal ka to z∏a wró˝ ba i ra -
dzi li za biç Na re su ana. Nie zdà ̋ y li jed nak.
Taj landz ki ksià ̋ ´ uciek∏ z Bir my. Póê niej sze
wy pad ki ∏a two prze wi dzieç. Zor ga ni zo wa∏
on po wsta nie i na cze le zbroj nych ochot ni -
ków po ko na∏ na jeêdê ców.

Pa mi´ç o Wiel kim Kró lu Na re su anie jest
w Taj lan dii po wszech na. To bo ha ter na ro -
do wy i sym bol wal ki o wol noÊç. Ta jo wie
z du mà mó wià o swo jej oj czyê nie, ˝e to
„kraj wol nych lu dzi”. War to do daç, ˝e ni -
gdy nie zo sta∏ sko lo nia li zo wa ny, cho cia˝
za ku sy na je go pod bi cie mie li za rów no An -
gli cy, jak i Fran cu zi. Kie dy od wie dzi ∏em
Taj lan di´ w grud niu 2007 ro ku, du ̋ à po -
pu lar no Êcià cie szy∏ si´ pierw szy z trzech
fil mów o le gen dar nym kró lu. Na st´p ne
mia ∏y wejÊç wkrót ce na ekra ny. Pro duk cj´
wspie ra ∏o paƒ stwo i na pew no b´ dà to fil -
my naj dro˝ sze w dzie jach Taj lan dii.

Na re su an do cze ka∏ si´ te˝ swo je go
po mni ka -wzgó rza. Jest to jed no z tych
miejsc, któ rych si´ ni gdy nie za po mi na.
Na szczy cie wid nie je po staç kró la
w zbroi i z w∏ócz nià w r´ ku. Na czte rech
bo kach bu dow li umiesz czo ne sà p∏a sko -
rzeê by prze sta wia jà ce wa˝ ne sce ny z ˝y -
cia mo nar chy. Na jed nej z nich uwi docz -
nio no opi sa nà po wy ̋ ej le gen dar nà wal k´
ko gu tów. Su ro wy w swej pro sto cie po -
mnik oto czo ny jest przez pro sty, ale
pi´k ny park. U pod nó ̋ a mu rów sto jà ty -
sià ce mniej szych i wi´k szych fi gur taj -
landz kich ko gu tów bo jo wych. Bar dzo
wy mow ny jest kon trast mi´ dzy asce zà
te go miej sca i wie lo barw no Êcià ce ra -
micz nych pta ków.

Ni ko go nie ra zi to ze sta wie nie
Po Êród ko gu tów krzà ta ∏o si´ kil ka osób

ob s∏u gi. Pod sze d∏em do nich, przed sta wi -
∏em si´, ˝e je stem z Pol ski, i spy ta ∏em, czy
móg∏ bym ku piç jed nà ta kà fi gur k´. Pa miàt -
ka z te go w∏a Ênie miej sca mia ∏a by swój
nie po wta rzal ny i sym bo licz ny wy miar.

DRÓB ozdobny
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Surowy w swej prostocie park i jego „mieszkaƒcy”

Autor i jego bohaterowie
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– Nie sà na sprze da˝ – us∏y sza ∏em – te
ko gu ty sà Êwi´ te.

Kie dy póê niej prze cha dza ∏em si´ po -
mi´ dzy taj landz ki mi wiej ski mi cha ta mi, za -
glà da ∏em w g∏àb tar go wych stra ga nów, za -
pra sza ny do Êrod ka, oglà da ∏em naj ciem -
niej sze kà ty. Wie dzia ∏em ju˝, ja kie zna cze -
nie ma jà nie któ re ele men ty wy stro ju. Ot,
choç by wi zy ta w jed nym z warsz ta tów
rze mieÊl ni czych, gdzie ar ty sta mo zo li si´
nad po mni kiem… Na re su ana. 

Ho dow la
Na Wiel kà Wy sta w´ Zwie rzàt Do mo -

wych tra fi li naj lep si z naj lep szych. Je ̋ e li
jesz cze do daç, ˝e or ga ni zo wa na ona by ∏a
pod pa tro na tem kró la Taj lan dii Bhu mi bol
Adu ly ade, to… wszyst ko sta je si´ ja sne.
W∏ad cy si´ nie od ma wia, choç by na wet nie
zwró ci∏ si´ z bez po Êred nim za pro sze niem.
Am bi cjà ka˝ de go do bre go ho dow cy jest
wzi´ cie udzia ∏u w tak za szczyt nym przed -
si´ wzi´ ciu. Ni ko go nie ra zi te˝ je go ogrom -
ny ma jà tek, sza co wa ny na pra wie 19 mld
fun tów, co sta wia go na cze le li sty naj bo gat -
szych lu dzi Êwia ta.

Wy sta wa mia ∏a cha rak ter wiel kie go pik -
ni ku. Zde cy do wa nie ró˝ ni ∏a si´ od tra dy -
cyj nych po ka zów eu ro pej skich, a zw∏asz -
cza nie miec kich, gdzie ha la wiel ko Êci bo -
iska pi∏ kar skie go mo ̋ e po mie Êciç kil ka -
dzie siàt ty si´ cy pta ków. Nie wiel kie klat ki,
ma ∏e wo lie ry i wspa nia le za aran ̋ o wa ne
za gro dy zna la z∏y swo je miej sce w ogro -
dzie mi´ dzy drze wa mi. Tam przy je˝ d˝a ∏o
si´ z ca ∏y mi ro dzi na mi. Mo˝ na by ∏o do brze
zjeÊç, zro biç spe cja li stycz ne za ku py i po -
graç z przy ja ció∏ mi w fan ta zyj ne gry.

Po ka zo we wal ki ko gu tów do sko na le
wpi sy wa ∏y si´ w t´ at mos fe r´. Po tym, co
uda ∏o mi si´ zo ba czyç kil ka mie si´ cy
wcze Êniej na in nym kon ty nen cie, w Pe ru,
gdzie pta kom przy twier dza ne sà w miej -
sce ostróg ostre jak brzy twa mie cze (nic
dziw ne go, ˝e po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skie
spek ta kle trwa jà cz´ sto bar dzo krót ko,
od kil ku do kil ku dzie si´ ciu se kund), Taj -
lan dia wy da ∏a mi si´ kra jem z zu pe∏ nie 
in nej baj ki. Ka˝ de mu wy sta wio ne mu pta -
ko wi po bie ra no z od by tu wy maz pod kà -
tem in flu en zy. Zo sta ∏y tu opra co wa ne
szcze gó ∏o we prze pi sy re gu lu jà ce ama tor -
skie wal ki ko gu cie, za twier dzo ne przez
Taj landz kie Sto wa rzy sze nie (Zwià zek)
Ho dow li i Roz wo ju Kra jo wych Kur czàt
(TIC C DA).

Pod czas gdy pe ru wiaƒ skie wal ki koƒ -
czy ∏y si´ prak tycz nie w je den spo sób, czy li
Êmier cià prze gra ne go, w Taj lan dii po je dy -
nek przy po mi na∏ wal k´ bok ser skà z wszel -
ki mi atry bu ta mi i re gu ∏a mi:

– czer wo no -nie bie skim rin giem w kszta∏ -
cie ko ∏a o Êred ni cy oko ∏o 4 me trów,

– gon giem,
– pi´ cio ma 15-mi nu to wy mi run da mi

z trzy mi nu to wy mi prze rwa mi mi´ dzy
ni mi, z któ rych pierw sze trzy nie sà
punk to wa ne,

– troj giem s´ dziów re je stru jà cych ka˝ dy
atak ko gu ta przy po mo cy kom pu te ro -
we go przy ci sku,

–  elek tro nicz nà ta bli cà, na któ rej na bie -
˝à co wy Êwie tla ne by ∏y wy ni ki.

Ka˝ dy z ry wa li mu sia∏ mieç za ∏o ̋ o ne na
ostro gi „ochron ne r´ ka wi ce”, czy li wi ny lo -
we ochra nia cze z czer wo nà i nie bie skà
skó rà. Prze pi sy pre cy zyj nie okre Êla jà na -
wet to, z cze go ma jà byç wy ko na ne te
okry cia oraz ich pa ra me try (1,5 x 2,5 cm)
i wa g´ (8,25 g). Mó wià tak ̋ e, kie dy wal k´
uwa ̋ a si´ za roz strzy gni´ tà:

– w nor mal nym cza sie, na pod sta wie re -
je stro wa nych przez s´ dziów punk tów;

– na sku tek pod da nia si´ po przez
uciecz k´ al bo za nie cha nie utrzy ma nia
sto jà cej, wal czà cej po zy cji trzy ra zy

Od ka˝dego ptaka by∏ pobierany wymaz na ewentualnoÊç ptasiej grypy

To by∏a wielka niespodzianka. „Woliera” jest znana w Tajlandii! PoÊród stoisk i klatek doskonale
widoczne by∏y reprodukcje naszego reporta˝u z Japonii ( Królestwo higo chabo, patrz „Woliera” 
nr 4/2007)



pod czas wal ki, ewen tu al nie wy da nia
g∏o su pod da nia si´ (TKO’s);

– wy co fa nia ko gu ta z wal ki przez je go
w∏a Êci cie la (w bok sie rzu co ny r´cz nik
na ring);

– kon tu zji pta ka (z∏a ma ny dziób, cià g∏e
krwa wie nie, Êle po ta jed ne go oka, du -
˝a opu chli zna itp.).

Sto wa rzy sze nie (TIC C DA) bez wzgl´d -
nie wy ma ga, aby do pie l´ gna cji pta ków
pod czas trzy mi nu to wych przerw u˝y waç
wy ∏àcz nie ma te ria ∏ów z na tu ral nych êró -
de∏ – mu szà one byç za twier dzo ne przez
or ga ni za to rów za wo dów. PierÊ, ple cy,
a zw∏asz cza szy ja ko gu tów prze cie ra ne sà
przy po mo cy nie wiel kiej, za mo czo nej
w ch∏od nej wo dzie Êcie recz ki, któ ra u˝y -
wa na jest tak ̋ e do zim nych ok∏a dów
w oko li cach g∏o wy. Bez par do nu wk∏a da -
ne jest do tcha wi cy po nad dwu dzie sto -
cen ty me tro we pió ro ogo no we, któ re ma
za za da nie udro˝ nie nie gór nych dróg od -
de cho wych z za le ga jà ce go Êlu zu. 

S´dziowie przy pracy. Wyniki wyÊwietlane by∏y automatycznie na elektronicznej tablicy



Cham pion Wiel kiej Wy sta wy Pta ków 
– ko gut leung hanh khao i je go w∏a Êci ciel



Wzor ce ra so we
Od wie dza jàc taj landz kie tar go wi ska i ba za ry,

gdzie za wsze do syç du ̋ o miej sca zaj mu je dzia∏ kur
bo jo wych, prze glà da jàc tak ̋ e ko lo ro we cza so pi -
sma. trud no si´ by ∏o oprzeç wra ̋ e niu, jak du ̋ e
jest bo gac two ko lo ry stycz ne wy st´ pu jà cych tam
pta ków. W∏a Êci wie trud no by ∏o zna leêç dwa po dob -
ne eg zem pla rze. Wy da ny w Bang ko ku „Stan dard of per -
fec tion” za wie ra a˝ 56 barw nych ma lo wi de∏. Ge ne ral nie
jed nak taj landz kie ku ry bo jo we, za Sto wa rzy sze niem TIC C DA,
mo˝ na po dzie liç na dwie za sad ni cze gru py.

LEUNG HANG KHAO (˝ó∏ te upie rze nie cia ∏a i bia ∏y
ogon) po cho dzi z pó∏ noc nej cz´ Êci Taj lan dii i roz prze strze -
ni∏ si´ w ca ∏ej po ∏u dnio wo -wschod niej Azji. To w∏a Ênie ta -
kie go pta ka wy sta wi∏ ksià ̋ ´ Na re su an do wal ki z ko gu tem
bir maƒ skie go w∏ad cy. Ma nie wiel kie roz mia ry, z prze ci´t nà
wa gà po mi´ dzy 3,0 a 3,5 kg. Je go ce chy cha rak te ry stycz ne
to: ˝ó∏ te pió ra na szyi i wzd∏u˝ grzbie tu prze bie ga jà ce Êrod -
kiem a˝ do ogo na; bia ∏e pió ra w ogo nie; czar ne pió ra skrzy de∏
po mie sza ne z bia ∏y mi, szcze gól nie na kra w´ dziach oby dwu skrzy -
de∏; wi´ cej ni˝ czte ry bia ∏e pió ra w ogo nie; bia ∏e upie rze nie w kszta∏ -
cie ∏at w spodniej cz´ Êci skrzy de∏; bia ∏e upie rze nie w kszta∏ cie ∏at
w gór nej cz´ Êci obu ud; ˝ó∏ ty dziób, oczy, sko ki i ostro gi. W za le˝ -
no Êci od re gio nu kra ju wy st´ pu je wie le ró˝ nych wa rian tów ko -
lo ry stycz nych. 

PRA DU HANG DAM (brà zo we upie -
rze nie cia ∏a i czar ny ogon) po cho dzi z cen tral -
nych re jo nów kra ju. Za rów no ko gut, jak i ku -
ra sà nie znacz nie wi´k sze od leung hang khan,
ale ich fi zycz ne ce chy, z wy jàt kiem bar wy, sà pra -
wie ta kie sa me. Ta kie go ko gu ta wy sta wi∏ Bir maƒ -
czyk do wal ki z ko gu tem Na re su ana. Pra du, po dob -
nie jak i Le ong, sà moc no zró˝ ni co wa ne pod wzgl´ -
dem ko lo ry stycz nym w za le˝ no Êci od miej sca po cho -
dze nia. 

War to na za koƒ cze nie do daç, ˝e pra du hang dam
jest przod kiem ja poƒ skie go ko gu ta sha mo, któ ry
zo sta∏ przy wie zio ny do Ja po nii na po czàt ku XVI
wie ku. Wie lu ba da czy jest sk∏on nych zresz tà twier -
dziç, ˝e na zwa sha mo wzi´ ∏a si´ od daw nej na zwy
Taj lan dii, czy li Sy ja mu. Mo ̋ e dla wie lu czy tel ni ków
b´ dzie za sko cze niem ta ki w∏a Ênie kie ru nek eks pan sji,
ale jest to ze wszech miar pew na, po twier dzo na ba da -
nia mi ge ne tycz ny mi in for ma cja. W po ∏o wie ubie g∏e go wie ku
taj landz kie ku ry bo jo we za w∏ad n´ ∏y te˝ ca ∏à In do ne zjà i sà tak
po pu lar ne, ˝e na zy wa ne sà bang kok ay am. Wie le wska zu je te˝ na
to, ˝e po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skie ku ry, cho cia˝ by te spo ty ka ne
w Pe ru, Ekwa do rze czy Bra zy lii, sà krzy ̋ ów kà ma la ja z pier wot -
nym sha mo. Byç mo ̋ e do cze ka my si´ nie d∏u go po twier dze nia te -
go fak tu przez na uk´. 

Jak by wi´c nie pa trzeç, to ko leb kà naj bar dziej obec nie po pu -
lar nych na Êwie cie kur bo jo wych, w ró˝ nych wa rian tach i mu ta -
cjach, jest Pó∏ wy sep In do chiƒ ski, ze szcze gól nym

uwzgl´d nie niem dzi siej szej Taj lan dii. Dla te go te˝ mam na dzie j´,
˝e czy tel ni cy wy ba czà mi tak ob szer ny (d∏u˝ szy by∏ tyl ko tekst

o ona ga do ri) re por ta˝ z Azji Po ∏u dnio wo -Wschod niej. Spe∏ -
ni ∏o si´ jed no z mo ich ma rzeƒ, któ re mu sam zresz tà

wy sze d∏em na prze ciw. Wie lu Po la ków sp´ dza urlo -
py na pla ̋ ach… a mnie za chcia ∏o si´ uga niaç

z apa ra tem fo to gra ficz nym po d˝un gli. Byç
mo ̋ e nie d∏u go po wró c´ jesz cze w tam te

re jo ny Êwia ta. Do brze by ∏o by zno wu
sta nàç oko w oko z dzi ki mi ku ra mi

w d˝un glach Bir my, Wiet na mu,
La osu czy Ma le zji. Cze go so bie

z ca ∏e go ser ca ˝y cz´.

Leung hang khao

Pradu hang dam


