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DRÓB ozdobny

Stanis∏aw Roszkowski

Czy je steÊ, Dro gi Czy tel ni ku, ho dow cà sha -
mo? A mo ̋ e ho du jesz in ne ja poƒ skie ra sy? Je ̋ e -
li tak, to co mo ̋ esz po wie dzieç o swo ich kur -
kach? Cza sa mi wy da je Ci si´, ˝e wiesz du -
˝o, bo po tra fisz opi saç pre cy zyj nie od mia -
ny barw ne, dziób, po sta w´, wzo -
rzec… Mnie te˝ si´ tak wy da wa ∏o. Tak na praw -
d´ jed nak do tych czas mia ∏em – i na dal mam – je -
dy nie mgli ste po j´ cie o swo ich skar bach. Dla cze -
go? Na pew no nie dla te go, ˝e bra ku je mi wie -
dzy, bo ta kà ju˝ po sia dam. A wi´c cze go mi
brak? Te go „cze goÊ”, o czym mo g´ je dy nie po -
wie dzieç ogól ni ko wo. Sha mo bo -
wiem – ale nie tyl ko ta ra sa, bo po dob -
nie jest z sho uko ku, ona ga do ri czy choç by mi no -
hi ki – to nie tyl ko ki lo gra my, punk ty, bar -
wa piór, wy sta wy, ale sha mo to przede wszyst -
kim to „coÊ”, co nie za wsze mo˝ na opi saç s∏o wa -
mi. W nu me rze 1/2007 „Wo lie ry” opu bli ko wa li -
Êmy ob szer ny ma te ria∏ po Êwí  co ny w∏a Ênie tej ra -
sie. Wy da wa ∏o nam sí  wte dy w re dak cji, ˝e te -
mat ten zo sta∏ wy czer pa ny i nie pr´d ko do nie -
go po wró ci my. ˚y cie jed nak pi sze nie praw do po -
dob ne sce na riu sze. Prze czy taj uwa˝ nie mo jà re la -
cj́ z bar dzo cie ka we go spo tka nia, ja kie go mia -
∏em szcz´ Êcie do Êwiad czyç pod czas mo jej ko lej -
nej po dró ̋ y do Ja po nii. Mo ̋ e wi´ cej 
zro zu miesz, tak jak ja zro zu mia ∏em.

Powrót shamo



Sto wa rzy sze nie, któ re go cz∏on ko wie sà ze so bà po wià za ni ser cem
(na pis w pra wym gór nym ro gu).
Pomnik na czeÊç poleg∏ych w walce kogutów shamo (w tle).
Pan Hiroyoshi ze swoim ojcem (poni˝ej).



WWy czu ∏em, ˝e od wie dzi my ko goÊ 
„in ne go”, ju˝ na dwor cu Ko ku ra.
– Pan Hi roy oshi b´ dzie punk tu al -

nie o dzie wià tej, nie spóê nij si´.
Za zwy czaj to w∏a Ênie na dwo rzec przy je˝ -

d˝a li oso bi Êcie ho dow cy, któ rzy mie -
li si´ mnà opie ko waç przez ca -
∏y dzieƒ. Pan Fu ji ta ni na przy k∏ad zja -
wi∏ si´ zde ze lo wa nym sa mo cho dem do staw -
czym, Pan Ma eka wa oraz Ima mu ra au ta -
mi oso bo wy mi. Wy glà da li – jak by tu po wie -
dzieç – nor mal nie. Je stem wÊród swo -
ich, my Êla ∏em so bie.

Tym ra zem by ∏o ina czej. Na po stój za je -
cha ∏a praw dzi wa czar na li mu zy na z przy -
ciem nio ny mi szy ba mi i bia ∏y mi fi ran ka -
mi. Bia ∏e by ∏y te˝ wy k∏a dzi ny na sie dze -
niach i pod sto pa mi. Ze Êrod ka wy siad∏ nie -
na gan nie ubra ny, w bia ∏ych r´ ka wicz -
kach… kie row ca pa na Hi roy oshi. Otwo -
rzy∏ nam drzwi.

– Szef cze ka na pa nów w fir mie.
Sie dzà cy obok mnie t∏u macz, Ko ichi Kuy -

ama, mia∏ nie t´ gà mi n´.
On ju˝ wie dzia∏! 
Pod czas pó∏ go dzin nej jaz dy wy mie ni li -

Êmy tro ch´ uprzej mych zdaƒ, nic szcze gól -
ne go, np.: ˝e maj w tym ro ku bar dzo ch∏od -
ny, le d wo 25 stop ni. 

Na miej scu przy wi ta∏ nas bar dzo ele ganc -
ki, cho cia˝ ubra ny w sty lu spor to wym, m´˝ -
czy zna po wy ̋ ej czter dziest ki. Od ra zu za -
uwa ̋ y ∏em szcze gól ne sto sun ki, ja kie ∏à czy -
∏y go z pod le g∏y mi pra cow ni ka mi. Mó wi∏ to -
nem nie zno szà cym sprze ci wu, oj cow -
skim, cho cia˝ ∏a god nym. Jed ne go z m´˝ -
czyzn po pro stu, bez ogró dek, zru -
ga∏. – Czy ty po tra fisz cho cia˝ raz do -
brze coÊ zro biç? Wi no waj ca nie po dej mo -
wa∏ w ogó le dys ku sji, wy co fa∏ si´ ty -
∏em w stro n´ drzwi. Do po ko ju, w któ -
rym roz ma wia li Êmy, co chwi l´ ktoÊ wcho -
dzi∏ bez zb´d nych ce re gie li. Nikt nie pu -
ka∏ do drzwi, nie mó wiàc ju˝ o se kre tar -
ce, bro nià cej do st´ pu do sze fa. Pa no wa -
∏y sto sun ki ro dzin ne, cho cia˝ od ra zu by -
∏o wia do mo, kto jest pa nem i w∏ad cà.

Pan Hi roy oshi zaj mu je si´ za go spo da ro -
wa niem od pa dów. Na zle ce nie mia sta sprzà -
ta uli ce. Oprócz te go ma fir m´ bu dow la -
nà i tro ch´ zaj mu je si´ ogrod nic twem…

W∏a Ênie – ogrod nic two. 
Pi´k ny ogród pa na Hi roy oshi to zna ko -

mi te miej sce do fo to gra fo wa nia, tym bar -
dziej ˝e pe∏ no jest w nim ja poƒ skiej sym bo -
li ki, któ rà przy by szo wi z ze wnàtrz trud -

no jest za uwa ̋ yç. Ot, choç by ogro do -
we trzy ma∏ py – jed na z nich nie wi dzi, dru -
ga nie s∏y szy, a trze cia nie mó wi. Zwie -
dzi∏em rzàd im po nu jà cych pa wi lo nów kur -
ni ków, gdzie trzy ma ne sà wy ∏àcz nie ku -
ry bo jo we – sha mo, ko sha mo oraz yama -

24listopad/grudzieƒ 2007

DRÓB ozdobny

Nie mal ̋ e ka˝ dy ele ment ja poƒ skie go ogro du ma
swo jà sym bo li k´. Na zdj´ ciach trzy ma∏ py: jed na
nie wi dzi nic z∏e go, dru ga nie s∏y szy nic z∏e go, trze -
cia nie mó wi nic z∏e go (mi za ru, ki ka za ru, iwa za ru).
Na pierw szym pla nie ko gut ko sha mo o cie ka wym
ubar wie niu (cy no ber, na gór nym zdj´ ciu) oraz sre -
brzy sty ko gut sha mo (dol ne zdj´ cie).



to gun kei. Czte ry z nich sà usy tu owa -
ne na pla nie czwo ro bo ku i sym bo li zu -
jà czte ry stro ny Êwia ta.

– Jak wszech Êwiat…
Ka˝ dy kur nik no si swo jà na zw´. Tu po -

kój wi Êni, a tu nie ba… W ka˝ dym po ko -
ju na ho no ro wym miej scu wi szà „Êwi´ te re -
lie fy”, któ re w ja poƒ skich do mach za -
wsze zaj mu jà wy jàt ko wà po zy -
cj´. Sà na nich pej za ̋ e, wi ze run ki zwie -
rzàt, le gen dar nych smo ków. Je ̋ e li ju˝ na su -
wa si´ ja kieÊ po rów na nie, to do umiesz czo -
nych w pol skich do mach nad drzwia mi krzy -
˝y lub ob ra zu Mat ki Bo skiej. Re lie fy, czar -
na ma don na w ja poƒ skich czy pol skich do -
mach, ale ˝e by krzy˝ po wie siç w kur ni ku? 

Naj wi´k sze wra ̋ e nie ro bi jed nak wy ku -
ty w li tej ska le po mnik ze z∏o ty mi na pi sa -
mi, któ ry pan Hi roy oshi ufun do -
wa∏ wraz ze swo im, obec nie sie dem dzie si´ -
cio let nim, oj cem – po mnik na czeÊç po le -
g∏ych w wal ce ko gu tów sha mo. 

– Czy chcesz obej rzeç wal k´ spa rin go -
wà? – s∏y sz´.

Nie wie lu jest Eu ro pej czy ków, któ rym da -
ne by ∏o oglà daç wal k´ ko gu tów sha mo w na -
tu ral nej ja poƒ skiej sce ne rii. Nie uda -
∏o mi si´ to pod czas mo je go po przed nie -
go po by tu w cen tral nej cz´ Êci Ja po -
nii, gdzie o nie le gal nych wal kach mo g∏em je -
dy nie „s∏y szeç szep tem”. Fo to gra fo wa -
∏em sha mo, ale ju˝ o zor ga ni zo wa niu wal -

ki nie mo g∏o byç mo wy. Ho dow cy, któ -
rych wte dy od wie dzi ∏em, z o˝y wie -
niem – oczy wi Êcie po pew nym okre sie cza -
su, gdy zo sta ∏y prze ∏a ma ne lo dy nie uf no -
Êci – go rà co o tym dys ku to wa li. Pro ce -
der nie le gal nych walk kwit∏ a˝ mi ∏o. Ka -
ry sà po to, by je p∏a ciç, o ile ktoÊ zo sta∏ przy -
∏a pa ny, za ka zy i pa ra gra fy na uczo no si´ omi -
jaç. Pra wo pra wem, a ja poƒ ska tra dy cja tra -
dy cjà.

Tu, na po ∏o ̋ o nej naj da lej na po ∏u dnie wy -
spie Kiu siu, sy tu acja by ∏a zu pe∏ nie in -
na. Byç mo ̋ e z uwa gi na izo la cj´ tu tej -
szych miesz kaƒ ców, któ rzy ucho dzà za za -
mkni´ tych w so bie i her me tycz nych, al -
bo ze wzgl´ du na usy tu owa nie tej cz´ Êci Ja -
po nii nie ja ko na ubo czu, o wal kach ko gu -
tów nikt nie mó wi∏ tu pó∏ g∏o sem. Co wi´ -
cej, po mi mo te go ˝e w Ja po nii obo wià zu -
je to sa mo pra wo, to na Kiu siu in ter pre to wa -
no je „ina czej”, po swo je mu. A pan Hi roy -
oshi jest te go kla sycz nym przy k∏a dem. 

Wróç my jed nak do sa mej wal ki. 
Are na usy tu owa na jest w cen tral -

nym punk cie bu dyn ku, któ ry w Eu ro pie na -
zwaç by mo˝ na ho lem. Ma Êred ni c´ nie pe∏ -
nych trzech me trów i jest o wie le mniej -
sza ni˝ te, któ re spo ty ka si´ w in nych cz´ -
Êciach kra ju. Ca ∏oÊç ro bi wra ̋ e nie okrà g∏e -
go mi niam fi te atru, któ ry mo ̋ e po mie -
Êciç co naj mniej pó∏ set ki m´˝ czyzn. Z ka˝ -
de go miej sca jest do sko na ∏a wi docz noÊç.

Wal ka trwa za zwy czaj od 75 do 90 mi -
nut, w za le˝ no Êci od te go, czy jest tyl ko spa -
rin giem, czy g∏ów nym spek ta klem. Na prze -
ciw sie bie sta jà – co mo ̋ e tro ch´ dzi wiç – nie -
rów ni so bie prze ciw ni cy. Ko gu ty de fen syw -
ne na zy wa ne sà ró˝ nie w po szcze gól nych cz´ -
Êciach Ja po nii – shi ta do ri, shi ta me do ri, uke do -
ri, a tak ̋ e (pan Hi roy oshi u˝y wa tej na -
zwy) tsu ke do ri. Na to miast ofen syw -
ne to: uchi do ri, uwa me do ri, bu chi do -
ri oraz uwa do ri. Wi´k szy ko gut za rów -
no na po czàt ku, jak i na koƒ cu wal ki cià gle ata -
ko wa∏, sta ra jàc si´ ca ∏y czas za daç de cy du jà -
cy cios dzio bem, od cza su do cza su je dy -
nie wy ko ny wa∏ efek tow ny wy skok, aby za -
daç cios no ga mi. Na to miast nie wi dzia -
∏em, aby ko gut de fen syw ny choç je den raz za -
ata ko wa∏. Nie ucie ka∏ jed nak i ca ∏y czas dziel -
nie sta∏ na wy pro sto wa nych no gach, co ja -
kiÊ czas cho wa∏ je dy nie g∏o w´ pod skrzy -
d∏o prze ciw ni ka. Wal ka, któ rà ob ser wo wa -
∏em, trwa ∏a pra wie pó∏ to rej go dzi ny i za koƒ -
czy ∏a si´ w mo men cie, w któ rym ko gut de -
fen syw ny po pro stu usiad∏.
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Ka mien ne la tar nie sà nie odzow nà ozdo bà ogro dów ja poƒ skich.

Ka mien ne la tar nie majà ró˝norodne kszta∏ty oraz wielkoÊci.



By∏ to dla mnie za dzi wia jà cy spek takl. Ca -
∏y czas za sta na wia ∏em si´, co ta kie go in te re -
su jà ce go dla Ja poƒ czy ków jest w tym nud -
nym przed sta wie niu. Wal ka przy po mi na -
∏a ma ra toƒ skie za pa sy i by ∏a bar dzo mo no -
ton na. Prze cie˝ ko gut ofen syw ny ca -
∏y czas ata ko wa∏, a de fen syw ny… uni ka∏ cio -
sów. Przez tak d∏u gi czas ko gu -
ty ani przez chwi l´ nie od po czy wa ∏y. Pod -
czas wal ki zdà ̋ y ∏em zro biç mnó stwo rze -
czy. Kil ka zdj´ç. Roz mo wa. Kil -
ka zdj´ç. Zwie dza nie kur ni ków. Znów kil -
ka zdj´ç. Obiad. A ko gu ty cià gle w tym cza -
sie wal czy ∏y. ˚e by jesz cze wi dzo -
wie, tak jak te go na le ̋ a ∏o by si´ spo dzie -
waç, oka zy wa li ja kie kol wiek emo -
cje...? Nic po dob ne go – ca ∏y czas za cho wy -
wa li spo kój.

Ten spo kój to jed nak po zo ry…
Mo g∏o by si´ wy da waç, ˝e am bi cjà ja poƒ -

skich ho dow ców jest stwo rze nie jak naj wi´k -
sze go i po t´˝ ne go sha mo. Nic bar dziej b∏´d ne -
go. Ow szem w nie któ rych cz´ Êciach kra -
ju, g∏ów nie na pó∏ no cy, ho du je si´ du ̋ e, do cho -
dzà ce do sied miu ki lo gra mów ko gu -
ty, nie sà one jed nak w ogó le u˝y wa ne do po -
ty czek. Co wi´ cej – sà za zwy czaj po gar dza -
ne. Po wód jest pro sty – te sha mo „s∏o -
nie”, jak si´ je na zy wa, ma ∏o zwrot ne i oci´ ̋ a -
∏e, nie mia ∏y by ˝ad nych szans z o po ∏o -
w´ mniej szy mi, ale za to za dzior ny mi i nie zwy -
kle wy trzy ma ∏y mi, jak na tak d∏u gà ma ra toƒ -
skà wal k´, a co naj wa˝ niej sze „in te li gent ny -
mi”, ko gu ta mi. A ju˝ naj mà drzej sze sà ko gu -
ty z Kiu siu – tak przy naj mniej uwa ̋ a Hi roy oshi.

– Nie je˝ d˝´ po kra -
ju. Ale Ci, co do mnie przy by wa jà, mó -
wià, ˝e po sia dam naj wi´k szy kur nik w ca -
∏ej Ja po nii. Mo je ko gu ty nie sà du ̋ e, ale ma -
jà w so bie wiel kie go du cha wal ki i dla te -
go bar dzo cz´ sto wy gry wa jà. WieÊç si´ nie -
sie po ca ∏ym kra ju – wy gra∏ ko gut z Kiu -
siu. I tak jest w Osa ce, To kio, na Si ko -
ku… Wszy scy chcà mieç ko gu ty z Kiu -
siu. A je ̋ e li nie sa me ko gu ty, to przy naj -
mniej jaj ka mo ich ko gu tów. Nie jest sztu -
kà wy ho do waç wiel kie go ko gu ta, sztu -
kà jest wy ho do waç ta kie go, któ ry my Êli. 

– Ko gut my Êli?
– Tak jak je go pan, bo wal ka to, w grun -

cie rze czy, nie tyl ko po je dy nek sa mych ko gu -
tów, ale i ich w∏a Êci cie li. Wal ka mó -
zgów, gra umy s∏ów…

Pod czas wi zy ty u pa na Hi roy oshi za da wa -
∏em so bie py ta nie, jak to jest mo˝ li -
we, aby w spo rym mie Êcie ofi cjal nie mo -



g∏a od byç si´ – co praw da po ka zo wa, ale za -
wsze – wal ka? Are na wca le nie by ∏a usy tu -
owa na w pod zie miach do mu, lecz ca∏ -
kiem jaw nie?

– Obo wià zu je ofi cjal ny za kaz walk ko gu -
tów? – dzi wi ∏em si´.

– Je ste Êmy in sty tu cjà ba daw czà. Na -
szà ideà jest do sko na le nie w ho dow li naj sil -
niej szej i sym bo licz nej dla Ja po nii ra sy – sha -
mo. Je ̋ e li or ga ni zu je my wal -
ki – tak jak na przy k∏ad t´, któ rà mia ∏eÊ oka -
zj´ ob ser wo waç – to nie dla ha zar -
du, ale w ce lach ba daw czych.

Ow szem, cza sa mi ho dow cy ry wa li zu -
jà ze so bà, wno szà za k∏a dy, ale pan Hi roy -
oshi nie ma z tym nic wspól ne go – on po pro -
stu je dy nie udo st´p nia miej sce i po Êred ni -
czy. Nie któ rzy or ga ni zu jà wal ki w pod zie -
miu, w gó rach. A on to za le ga li zo wa∏ i ro -
bi prze tar gi…

– A co na to po li cja?
– Po li cja rów nie˝ uwa ̋ a to miej sce za pla -

ców k´ ba daw czà, któ ra pie l´ gnu -
je to, co jest dla nas bar dzo cen ne – kul tu r´ ja -
poƒ skà.

– Opo wiedz mi coÊ wi´ cej o Wa szej kul tu -
rze?

– Ja je stem kul tu ra ja poƒ ska…
Onie mia ∏em. Pan Hi roy oshi bez ˝ad -

nych ce re gie li zdjà∏ gór nà cz´Êç ubra nia. 
– Czy chcesz zo ba czyç wi´ cej?
Nie od po wie dzia ∏em. Py ta nie by ∏o re to -

rycz ne. Któ˝ by nie chcia∏ zo ba czyç wi´ -
cej. Mój go spo darz ro ze bra∏ si´ prak tycz -
nie do sli pek. Nie by ∏o wol ne go skraw ka cia -
∏a bez ta tu a˝u. PierÊ, ple cy, r´ ce, uda, ∏yd ki
– wszyst ko po kry te ta tu a˝a mi. 

– Yaku za – j´k nà∏ mój t∏u macz Ko ichi Kuy -
ama. 

– Pro sz´ si´ nie baç, nie je stem ta ki groê -
ny – za re ago wa∏ Hi roy oshi, wi dzàc re ak -
cj´ Ko ichi…

Bar dzo in te re su jà cy wy da∏ mi si´ sam sto -
su nek Ja poƒ czy ków do Yaku zy. Jesz -
cze przed wy jaz dem do Ja po nii za py ta ∏em li -
stow nie Ima mu r´, czy mo ̋ e mi po -
móc w prze wo zie ja jek. Od po wie -
dzia∏ mi krót ko i bez ogró dek – nie, bo za bra -
nia te go pra wo. Dwu krot nie od wie dzi∏ Eu ro -
p´ i ani ra zu nie przy wióz∏ ja jek, cho cia˝ wie -
dzia∏, ˝e dla je go tu tej szych przy ja ció∏ by -
∏a to do sko na ∏a oka zja do uzu pe∏ nie nia za pa -
sów. Po ma ga∏ Eu ro pej czy kom or ga ni zo -
waç jaj ka, ale za wsze sta∏ z bo ku te go pro ce -
de ru i w pew nym sen sie dy stan so -
wa∏ si´ od nie go. JakiÊ wp∏yw na to



mia∏ te˝ fakt, ˝e zaj mo wa∏ eks po no wa ne sta -
no wi sko w urz´ dzie miej skim Ku ma mo -
to, w de par ta men cie ochro ny Êro do wi -
ska, ale chy ba prze wa ̋ a ∏o co in ne -
go – by∏ po pro stu cz∏o wie kiem pra wym, za -
sad ni czym i de ner wo wa ∏y go wszel kie po kàt -
ne kom bi na cje. Usta li∏ te˝ ja sno za sa dy przy -
sz∏ej wspó∏ pra cy.

– Za ∏a tw cie w koƒ cu te wa sze im por ty le -
gal nie.

Na to miast do pa na Hi roy oshi, do sko na -
le wie dzàc oczy wi Êcie, kim on jest, sam za -
dzwo ni∏, czy nie ze chcia∏ by mnie przy -
jàç, a wi´c by ∏o dla nie go czymÊ oczy wi -
stym i na tu ral nym, ˝e po znam ko goÊ tak cie -
ka we go.

Zu pe∏ nie ina czej na s∏o wo Yaku za re ago -
wa∏ Ko ichi Kuy ama. By∏ au ten tycz nie prze -
stra szo ny – po pro stu, po ludz ku, ba∏ si´.

– To tyl ko epi zod – sta ra ∏em si´ go po cie -
szyç – prze cie˝ w grun cie rze czy to ja je -
stem tu taj g∏ów nym ak to rem te go spek ta -
klu, to mnie go Êci Yaku za, a Pan jest tyl -
ko skrom nym t∏u ma czem. Dla mnie to nie -
zmier nie cie ka wa spra wa i sà dz´, ˝e mo -
ja wi zy ta by ∏a by o wie le mniej atrak cyj -
na bez te go. Po wiem wi´ cej – w zu pe∏ nie in -
nym Êwie tle b´ d´ te raz pa trzy∏ na Wa szà ho -
dow l´ kur, nie mó wiàc ju˝ o sa mym sha mo.

– Ale on ma mój te le fon – nie da -
wa∏ za wy gra nà Ko ichi. 

– No to go pan zmie ni…
Do dzi siaj nie wiem, cze go ba∏ si´ mój opie -

kun. Czy te go, ˝e kie dyÊ za dzwo ni do nie go
pan Hi roy oshi z ja kàÊ „proÊ bà”, a jak wia do -
mo Yaku zie si´ nie od ma wia? A mo -
˝e ba∏ si´ te go, ˝e b´ dzie ko ja rzo ny z gang ste -
rem. Bo wiem ktoÊ, kto na wià zu je kon tak -
ty z kimÊ ta kim, wpa da w „to” po uszy 
i ju˝ nie ma póê niej in ne go wyj Êcia, jak do koƒ -
ca ˝y cia ba braç si´ w tym gang ster skim ba -
gnie. A on by∏ w koƒ cu po wa˝ nym t∏u ma -
czem li te ra tu ry pol skiej i ja poƒ skiej. A mo -
˝e wp∏yw mia∏ te˝ fakt, ˝e Ko ichi by∏, w ja -
kimÊ tam stop niu, ju˝ zeu ro pe izo wa ny. Stu -
dio wa∏ w Pol sce i na gang ster ski pro ce der pa -
trzy∏ na szy mi oczy ma. 

Nie ukry wam, ˝e Yaku za wcià -
gnà∏ mnie bez resz ty. Pod czas wszyst kich in -
nych wi zyt u ja poƒ skich ho dow ców na wià zy -
wa ∏em do te go te ma tu. Oka zu je si´, ˝e Yaku -
za to „na tu ral ny” ele ment ja poƒ skie go kra jo -
bra zu – jak drze wo czy gó ra Fu ji. Ró˝ ne uro -
czy sto Êci or ga ni zo wa ne przez Yaku -
z´, jak: zjaz dy, po grze by, Êlu by czy choç by wy -
sta wy kur, któ re sà nie kie dy w du ̋ ej mie rze fi -

nan so wa ne przez ja poƒ skich gang ste rów, ma -
jà jak naj bar dziej le gal ny, a na wet ofi cjal ny cha -
rak ter. Przy cho dzà na nie miej sco wi bur mi -
strzo wie, bar dzo wa˝ ni urz´d ni cy mi ni -
sterstw. Co wi´ cej – pan Hi roy oshi z du -
mà opo wia da∏ mi o na gro dzie pre mie ra, ja -
kà do sta∏ je den z je go ko gu tów sha mo. 

Oczy wi Êcie jest pew na sfe ra dzia ∏al no -
Êci Yaku zy, choç by prze mys∏ nar ko ty ko -
wy czy ha zard, ma jà ce cha rak ter prze st´p -
czy. Yaku za „opie ku jà si´” te˝ pro sty tut ka -
mi, do ma mi scha dzek, we so ∏y mi te atrzy ka -

DRÓB ozdobny

Pokonany defensywny kogut (tsukedori).

Zwyci´ski kogut (buchidori) na tle pomnika
poÊwi´conego poleg∏ym w walce kogutom shamo.

Portret koguta yamato gunkei prosto z klatki.



mi, ga bi ne ta mi ma sa ̋ u czy na wet ochra nia -
jà re stau ra cje lub ba ry szyb kiej ob s∏u -
gi przed in ny mi Yaku za. Sa me jed nak gan -
gi dzia ∏a jà pó∏ le gal nie lub na wet le gal -
nie i nie sà zwal cza ne przez wy miar spra wie -
dli wo Êci.

„Ja poƒ skie gan gi to nie ame ry kaƒ skie syn dy -
ka ty zbrod ni – jak pi sa∏ Jan Wi dac ki w swo -
jej ksià˝ ce „Pla my na wscho dzà cym s∏oƒ -

cu”. – Jest w nich coÊ z sy cy lij skiej ma -
fii, coÊ z ma so ne rii, coÊ z kon ser wa tyw nej par -
tii po li tycz nej, kon fe de ra cji za wià za -
nej dla ochro ny daw nych tra dy cji, zwy cza -
jów i war to Êci, a za ra zem coÊ z no wo cze sne -
go kon cer nu i prze st´p cze go pod zie mia za ra -
zem. Obo wià zu je w nich w∏a sna ide olo -
gia, mo ral noÊç, ba, na wet skru pu lat nie prze -
strze ga ne ko dek sy po st´ po wa nia”. I da -

lej. „Uro czy stoÊç przy j´ cia no we go Yaku za no -
si na zw´ „ak tu z∏à cze nia”. Jest to z∏à cze -
nie z gan giem, któ ry sta no wi no wà ro dzi -
n´ Yaku za. We wnàtrz gan gu pa nu jà – jak w ro -
dzi nie – sto sun ki pa triar chal ne i Êci Êle okre Êlo -
na, bez wzgl´d nie prze strze ga na, hie rar -
chia. Jesz cze bar dziej wy ra zi Êcie ni˝ w in -
nych gru pach spo ∏ecz nych, w gan gu re la -
cje szef – pod w∏ad ny ma jà cha rak ter ro dzin -
ny i Êci Êle sà wzo ro wa ne na re la cji oj ciec -
– syn. Ca ∏a struk tu ra gan gu przy po mi na struk -
tu r´ wie lo po ko le nio wej ro dzi ny ja poƒ -
skiej. Tu tak ̋ e, jak w ro dzi nie, „bra -
cia” nie sà so bie rów ni, ale obo wià zu -
je wÊród nich hie rar chia star szeƒ stwa.”

O pa nu jà cych wÊród Yaku za sto sun -
kach Êwiad czy choç by je den z epi zo dów, ja -
ki mia ∏em oka zj´ za ob ser wo -
waç tu˝ przed od jaz dem. Da ∏em mia no wi -
cie pa nu Hi roy oshi do zro zu mie nia, nie mó -
wiàc oczy wi Êcie wprost, ˝e bar dzo po do ba -
jà mi si´ je go ko gu ty. 

– By ∏o by wspa nia le, gdy by i w Eu ro pie ja -
koÊ roz pro pa go waç sa mu raj skie go du -
cha wal ki, ja kim cha rak te ry zu jà si´ wy jàt ko -
we ko gu ty z Kiu siu.

Mó wiàc wprost – po pro si ∏em go o jaj -
ka sha mo. Od ra zu zro zu mia∏, o co cho -
dzi. Prze pro si∏ mnie na chwi l´. Wy szed∏ z po -
ko ju, aby spy taç swo je go 75-let nie go oj -
ca o zgo d´. Z ca ∏à pew no Êcià nie mu sia∏ te -
go ro biç. Je go sie dzà cy na wóz ku in wa lidz -
kim, nie wie le mó wià cy oj ciec, oto czo -
ny, jak zdà ̋ y ∏em za uwa ̋ yç, wiel kim sza cun -
kiem, ski nà∏ je dy nie g∏o wà. 

Ja ka jest ge ne za po wsta nia zja wi ska okre -
Êla ne go ja ko „Yaku za”? Si´ -
ga ona ery Edo, a wi´c cza sów, gdy dzie -
dzicz nie Ja po nià rzà dzi∏ klan To ku ga wa.

DRÓB ozdobny
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Im po nu jà ce pa wi lo ny kur ni ków, gdzie trzy ma ne sà wy ∏àcz nie ku ry bo jo we – sha mo, ko sha -
mo oraz yama to gun kei.

Ka˝ dy kur nik no si swo jà na zw´. W ka˝ dym po ko ju na ho no ro wym miej scu wi szà „Êwi´ te re lie fy”, któ -
re w ja poƒ skich do mach za wsze zaj mu jà wy jàt ko wà po zy cj´.

Podobno najwi´ksze w Japonii kurniki. Po prawej pracownik pana Hiroyoshi karmiàcy koguty shamo energetycznymi bananami.



„S∏yn ni Yaku za, wte dy bar dziej roz bój ni -
cy ni˝ gang ste rzy – przy wo ∏aj my tu jesz -
cze raz Ja na Wi dac kie go – ta cy jak na przy -
k∏ad Ku ni sa da Chu ci (1810-1850) czy Shi mi -
zu no Ji ro ho (1820-1893), sà do dziÊ bo ha te -
ra mi licz nych dzie∏ li te rac kich i fil mów, któ -
re ak cen tu jà ich rze ko mo szla chet ne po bud -
ki dzia ∏a nia, opie kuƒ czoÊç wo bec s∏a -
bych, prze ciw sta wia nie si´ nie spra wie dli wo -
Êci i okru cieƒ stwu bo ga tych. Przy po mi -
na to przy go dy an giel skie go Ro bin 
Ho oda czy na sze go Ja no si ka.

Ten wy ide ali zo wa ny i nie zu pe∏ nie zgod -
ny z praw dà hi sto rycz nà ob raz ostat nich roz -
bój ni ków, czy mo ̋ e pierw szych gang ste -
rów, przed sta wia ich ja ko re pre zen tan -
tów tra dy cyj nych war to Êci sta ro ja poƒ -
skich, któ rzy swój Êwiat war to Êci i swo je ˝y -
cie opi sy wa li ja ko „nin kyo -do” – dro g´ ry -
cer sko Êci.” 

W erze Edo ku schy∏ ko wi mia∏ si´ Êwiat sa -
mu ra jów; coÊ bez pow rot nie mi ja ∏o, z ich stro -
ja mi, za sa da mi ry cer sko Êci, wie rze nia mi i kul -
tem. Cz´Êç z nich, wy rzu co na na mar gi -
nes spo ∏e czeƒ stwa, two rzy ∏a w∏a sne or ga ni -

za cje, ta kie w∏a Ênie jak Yaku za. Nie wie -
le jest war ty klan bez sztan da ru, sym bo -
li. Tak jest zresz tà za wsze w przy pad ku two -
rze nia ja kiej kol wiek po rzàd nej struk tu -
ry, nie tyl ko Yaku za. Mia ∏em mo˝ li woÊç oso bi -
ste go uczest ni cze nia, przez pra wie trzy ty go -
dnie, ja ko dzien ni karz, w Stocz ni Gdaƒ -
skiej w sierp niu 1980 ro ku. Pra wie na tych -
miast po ja wi ∏a si´ s∏aw na fla ga i na ma lo wa -
ny od r´cz nie na pis „So li dar noÊç”. Dzi -
siaj bez tych zwiàz ko wych ikon trud no wy -
obra ziç so bie nie tyl ko sa mà „So li dar -
noÊç”, ale i Pol sk´. A jed nym z ta kich sym bo -
li w przy pad ku Yaku zy jest wa lecz ny ko -
gut sha mo. 

Tak, tak, ko cha ni ho dow cy, sha mo to w Ja -
po nii je den z sym bo li Yaku zy.

– Je Êli ktoÊ or ga ni zu je wal ki, to nie ozna -
cza to wca le, ˝e jest rzàd ny krwi, z∏y.

Je ̋ e li ro bot nik ma wiel kie mi´ -
Ênie, czy to ozna cza, ˝e nie ma do bre go ser -
ca? My, po dob nie jak i ko gu ty, har tu je -
my si´ w wal ce. Kwiat i smok. De li kat -
noÊç i twar doÊç. 

Hi roy oshi po ka zu je na wi szà ce w po ko -

ju, w któ rym roz ma wia my, na ma lo wa -
ne na p∏ót nie ich prze s∏a nie. Gór ny na pis ozna -
cza ser ce, a dol ny to wa rzy stwo. Jak zwy -
kle w przy pad ku Ja po nii ma my do czy nie -
nia z grà s∏ów. Mo˝ na to pod su mo waç na st´ -
pu jà co: Sto wa rzy szenie, któ re jest ze so bà po -
wià za ne (bar dzo in ten syw nie) ser cem. 

Zna kiem fir mo wym, swo istym wy ró˝ ni -
kiem Yaku zy, sà ta tu a˝e. Wszyst -
kie z nich za mo ty wy ma jà ja poƒ skie sym bo -
le. Smok, ty grys, ja strzàb a na wet ry ba. Kwit -
nà ce wi Ênie i ró ̋ e uzu pe∏ nia jà li st´. Yaku za ni -
gdy nie no si ta tu a˝y wy ko na nych ma szy no -
wo. Pod da wa nie si´ r´cz ne mu ta tu a˝o wi, któ -
ry jest nie po rów ny wal nie bo le Êniej szy, ce chu -
je g∏´ bo ka lo gi ka.

– To znak har do Êci, wy trzy ma ∏o -
Êci na ból. Dla mnie ta tu a˝ nie jest sym bo -
lem ma fii, lecz do wo dem na m´ skoÊç. Sha -
mo te˝ mu si du ̋ o wy trzy maç pod czas wal -
ki. I tak sa mo jak ko gut nie chc´ prze gry -
waç. Ucz´ si´ od sha mo, chc´ mieç ser ce wa -
lecz ne go wo jow ni ka, zwy ci´z cy. Nie za mie -
rzam ro biç wiel kiej ka rie ry, mnie in te re su -
je p´d, wal ka.

U pa na Hi roy oshi sp´ dzi ∏em ca -
∏y dzieƒ. Po czàt ko wo spo tka nie trak to wa -
∏em ja ko spo rà atrak cj´. Ilu Eu ro pej czy -
ków ma oka zj´ wieÊç swo bod nà po ga w´d -
k´ z praw dzi wym ja poƒ skim Yaku -
zà? Przed kim Yaku za roz bie ra si´ do sli -
pek? Sam go spo darz przy zna∏, ˝e ˝o na i cór -
ka rzad ko wi du jà go ro ze bra ne go, a co do -
pie ro ja kiÊ ob cy. I ta re ak cja kie row cy, któ -
ry wszed∏ wte dy przy pad kiem do po ko -
ju – sta nà∏ os∏u pia ∏y, no pro sz´, go -
∏y szef… Przed sa mym od jaz dem za czy na -
∏em jed nak ro zu mieç te go cz∏o wie ka, któ -
ry praw do po dob nie ni gdy w ˝y ciu nie po pe∏ -
ni∏ ˝ad ne go czy nu uzna wa ne go w miej sco -
wej spo ∏ecz no Êci za prze st´p czy. Otwo -
rzy∏ si´ przed zu pe∏ nie ob cym cz∏o wie -
kiem, Po la kiem, bo po trze ba wy rzu ce -
nia z sie bie na gro ma dzo nych emo cji by ∏a sil -
niej sza ni˝ we wn´trz ne opo ry. 

– Âwiat kur, Êwiat sha mo, Êwiat wal czà -
cych ko gu tów, Êwiat sa mu ra jów – pod su mo -
wa∏ Ima mu ra, gdy po wie dzia ∏em mu, ˝e za le -
˝y mi na je go opi nii. – Kie dyÊ sa mu ra jo -
wie wal czy li mi´ dzy so bà, ale jak przy -
sz∏y cza sy po ko jo we, mu sie li ja koÊ daç 
uj Êcie swo jej po trze bie wal ki. Wte dy 
za miast nich za cz´ ∏y wal czyç ko gu ty. 
Ho dow cy ja poƒ scy ewo lu owa li przez ca -
∏e stu le cia, pro wa dzi li cier pli wie swo jà pra -
c´ tak d∏u go, a˝ stwo rzy li z ho dow li ele -
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ment kul tu ry, to ju˝ jest fi lo zo fia… Po dob -
nie ewo lu owa li sa mu ra jo wie, któ rzy sta wa -
li si´ au to ry te ta mi bez wal ki, za czy na li od no -
siç zwy ci´ stwa, nie wy cià ga jàc mie -

cza. Im wi´ cej ma wy ta tu owa nych cz´ Êci cia -
∏a, tym wi´k szy re spekt bu dzi u prze ciw ni -
ków. Wiel kà sztu kà jest zwy ci´ ̋ yç bez wal -
ki. To ide a∏ pi´k na sa mu ra ja. To jest pi´k ne.

W ka˝ dym cz∏o wie ku drze mie tro ch´ do -
bra i tro ch´ z∏a. Z ca ∏à pew no Êcià Hi roy -
oshi nie mia∏ wp∏y wu na to, czy zo sta -
nie Yaku zà. On po pro stu kon ty nu owa∏ 
ro dzin nà tra dy cj´ i sta ra∏ si´ ro biç to jak naj -
le piej. Nie za wsze jest tak, ˝e je ste -
Êmy od po czàt ku do koƒ ca ko wa la mi w∏a -
sne go lo su. Je ̋ e li wi´c nada rzy ∏a si´ oka -
zja, aby po ka zaç to, w co si´ wie -
rzy, od tej do brej stro ny, to dla cze go by te -
go nie wy ko rzy staç.

W Ja po nii bar dzo roz po wszech nio -
ny jest zwy czaj cho dze nia z gru pà przy ja -
ció∏ lub ca ∏à wie lo po ko le nio wà ro dzi -
nà do pu blicz nej ∏aê ni. Zu pe∏ nie nie dzi -
wi fakt kil ku na sto let nie go pod rost ka kà pià ce -
go si´ w go rà cych êró d∏ach wraz z do ro -
s∏à sio strà i mat kà. Sà po miesz cze -
nia, gdzie kà pià si´ pa nie, sà te˝ m´ -
skie, ale spo ro jest ko edu ka cyj nych. Sam Hi -
roy oshi za czà∏ roz mo w´ o wspól nych kà pie -
lach. Po czàt ko wo nie do strze g∏em zwiàz -
ku z po przed ni mi wàt ka mi zwià za ny mi z kul -
tem „twar de go m´˝ czy zny”.

– W go rà cych êró d∏ach jest za kaz kà pa -
nia si´ osób z ta tu a˝a mi, wi´c kà -
pi´ si´ sam…

Wte dy zro zu mia ∏em. 
Z jed nej stro ny Hi roy oshi jest nie kwe stio -

no wa nym sze fem, ma po czu cie ak cep ta -
cji miej sco wej spo ∏ecz no Êci, po nie wa˝ Yaku -
za to nie od ∏àcz ny ele ment ja poƒ skiej kul tu -
ry, a z dru giej… Ka˝ dy z nas cià gle za glà -
da w oczy in nym lu dziom i ocze ku je ak cep -
ta cji. A zw∏asz cza tej ak cep ta cji wprost ˝e -
brzà du ̋ e oso bo wo Êci, ta kie jak Hi roy -
oshi. I to nie usta jà cej, per ma nent -
nej. Jest to nie jed no krot nie ich wiel ki dra -
mat. 

– Czy czu jesz si´ cza sa mi sa mot ny?
– Dla cze go ci´ to in te re su je?
– Tak, po pro stu...
Nie od po wie dzia∏…. 
Na ko niec spy ta ∏em go, czy mo g´ pu blicz -

nie po ka zaç je go ta tu a˝e? Zgo -
dzi∏ si´. Ale bez po ka zy wa nia twa rzy. Na -
st´p ne go dnia jed nak za dzwo ni∏ i po wie dzia∏:

– Twarz... mo jà twarz mo ̋ esz te  ̋po ka zaç.
Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Po wy˝ szy tekst jest frag men tem mo jej au tor -
skiej ksià˝ ki „Naj pi´k niej sze ku ry Êwia ta”, do któ -
rej ma te ria ∏y zbie ram ju˝ od po nad ro -
ku. Na dzieƒ dzi siej szy nie wiem, kie dy uka -
˝e si´ w dru ku. Za pew ne w mo men cie, gdy doj d´
do wnio sku, ˝e spotka∏em ju˝ do sta tecz nà iloÊç ta -
kich ciekawych ludzi, jak pan Hiroyoshi, podczas
swoich podró˝y po Êwiecie.

DRÓB ozdobny
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– Ja jestem kultura japoƒska...
Pan Hi roy oshi demonstruje swój tatua˝. W tle malowid∏o przedstawiajàce walk´ kogutów.

– Twarz... mo jà twarz mo ̋ esz te˝ po ka zaç.


