
Drób ozdobny

6, 7/2006

Impresje
z podró˝y do Japonii
Impresje
z podró˝y do Japonii

chabo.

yamato gunkey.



D o Ja po nii po le cia ∏em na za -
pro sze nie mo ich part ne rów

w in te re sach – firm Scre en i Ko mo -
rii. Za pla no wa ny zo sta∏ pra wie dzie -
si´ cio dnio wy po byt. Od sa me go po -
czàt ku za sta na wia ∏em si´ jed nak,
jak by tu si´ „urwaç” i wy ko rzy staç
po byt na po zna nie tam tej szych ho -
dow ców kur ozdob nych. By ∏a to
spra wa bar dzo de li kat na, po nie wa˝
w ra zie nad u˝y cia go Êcin no Êci, móg∏ -
by po wstaç co naj mniej nie smak.
Oka za ∏o si´, ˝e mo je oba wy by ∏y jed -
nak bez pod staw ne. Go spo da rze wy -
ka za li da le ko idà ce zro zu mie nie,
a na wet po mo gli mi w kil ku kon tak -
tach. Dla cze go? Ja poƒ czy cy bo wiem
przy wià zu jà ogrom nà wa g´ do swo jej
tra dy cji, a ho dow la kur ozdob nych
jest w ich kul tu rze g∏´ bo ko osa dzo -
na. I je Êli tra fi∏ si´ ktoÊ, kto wy ka zu -
je za in te re so wa nie ich przy ro dà
i pta ka mi, to tyl ko na le ̋ y si´ cie szyç.
Ich g∏ów ne wy da nie dzien ni ka te le -
wi zyj ne go wio snà za czy na si´ od wia -
do mo Êci, w któ rym re gio nie kra ju

ak tu al nie za kwi t∏y wi Ênie. Po tra fià
te˝ z o˝y wie niem ko men to waç, ˝e
w tym ro ku po ra desz czo wa za cz´ ∏a
si´ ca ∏e dwa dni wcze Êniej. Eu ro pej -
czy ka mo ̋ e szo ko waç te˝, w ja ki spo -
sób wy ko rzy stu jà do s∏ow nie ka˝ dy
naj mniej szy skra wek zie mi, choç by
w cen trum mia sta, aby za ∏o ̋ yç tam
swój, oczy wi Êcie w ja poƒ skim sty lu,
ogród.
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A wi´c pod sta wo wy pro blem mia -
∏em z g∏o wy. Ale by ∏y te˝ i in ne.
Choç by z ko mu ni ka cjà. Ja poƒ czy cy
w ogó le nie zna jà j´ zy ków ob cych.
Je dy nie m∏o de po ko le nie ob li ga to -
ryj nie uczy si´ an giel skie go. Ale
i w tym przy pad ku jest nie naj le piej.
Sy tu acja jest tro ch´ po dob na do na -
szej, gdy jesz cze nie tak daw no te mu
uczy li Êmy si´ obo wiàz ko wo ro syj -
skie go. Ni by na uka trwa ∏a kil ka lub
na wet kil ka na Êcie lat, a w grun cie
rze czy utrwa li ∏o nam si´ za le d wie
kil ka s∏ów. Ta nie ch´ç do na uki an -
giel skie go wy ni ka ra czej z ja kie goÊ
we wn´trz ne go opo ru przed tym co
ob ce, ni˝ z wro gie go sto sun ku do
Ame ry ka nów, któ rym kraj ten,
w pew nym sen sie, za wdzi´ cza roz -
kwit go spo dar czy. Ja po nia od po -
czàt ku XVII wie ku, a˝ do 1869 ro ku,
nie utrzy my wa ∏a prak tycz nie ˝ad -
nych kon tak tów ze Êwia tem ze -
wn´trz nym. Ta nie uf noÊç w sto sun ku
do ob cych po zo sta ∏a im do dzi siaj.

Szu ka ∏em „opie ku nów” pol sko -ja -
poƒ skich przy po mo cy stron in ter ne -
to wych, zna jo mych i na Uni wer sy te -
cie To kij skim, gdzie, jak si´ oka za ∏o,

kszta∏ ci si´ na po lo -
ni sty ce 15 stu den -
tów. Z du ̋ à po mo cà
przy sz∏a Pol ska Am -
ba sa da w Ja po nii.
Pan Ja ro s∏aw Wierz -
bic ki przy go to wa∏ mi
li st´ kil ku na zwisk.
Wy bra ∏em z nich
dwa. Pan Ko ichi
Kuy ama stu dio wa∏
w Po zna niu, gdzie
zro bi∏ dok to rat, po -
tem wró ci∏ do Ja po -
nii. Obec nie wy k∏a da
na wspo mnia nym
Uni wer sy te cie. Jest
t∏u ma czem pol skiej
li te ra tu ry i ko cha
Kie Êlow skie go, co
po zwo li ∏o nam 
na wià zaç na tych mia -
sto wy, ser decz ny
kon takt. Z Tom kiem
Ku czyƒ skim spo tka -
∏em si´ w Hi ro szi -
mie, gdzie skoƒ czy∏
stu dia i zro bi∏ dok to -
rat z eko no mii. 

Mia ∏em te˝ du ̋ o obaw, jak prze -
bie gnà spo tka nia z sa my mi ho dow -
ca mi. Du ̋ o na czy ta ∏em si´ bo wiem
o ogrom nym dy stan sie, ˝y wio nym
przez Ja poƒ czy ków w sto sun ku do
ob cych. W re la cjach mi´ dzy so bà sà
rów nie˝ bar dzo po wÊcià gli wi i ma ∏o
spon ta nicz ni, cho cia˝ uÊmiech nie
scho dzi im prak tycz nie z twa rzy. Mo -
g∏em si´ o tym prze ko naç, gdy ca ∏a
pol ska gru pa wsia d∏a do tam tej sze go
su per eks pre su Shin kan sen (po ciàg
po cisk), któ ry prze mie rza∏ 480 km,
z To kio do Ky oto, w cià gu nie ca ∏ych
dwóch go dzin. Do pro wa dzi li Êmy do
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te go, ˝e zro bi ∏o si´ na gle w po cià gu
ko lo ro wo i spon ta nicz nie, co nie zbyt
przy pa d∏o do gu stu po zo sta ∏ym pa sa -
˝e rom, któ rzy wy de le go wa li ob s∏u g´
po cià gu do zwró ce nia nam „uprzej -
mej uwa gi”.

Zo sta ∏em co praw da za re ko men -
do wa ny ja poƒ skim ho dow com przez
mo ich dwóch nie miec kich przy ja ció∏
– Kur ta Mi che la i Man fre da Bar tla –
któ rzy kraj kwit nà cej wi Êni od wie -
dza li ju˝ wie lo krot nie, ale czy to mo -
g∏o wy star czyç? Sa mi Niem cy zresz tà
przy zna wa li, ˝e do pie ro za któ rymÊ
ra zem zo sta ∏a prze ∏a ma na ba rie ra
nie uf no Êci.

Wy pra wy na szych za chod nich ko -
le gów -ho dow ców do te go kra ju to
osob na hi sto ria. Niem cy sà tam
obec ni od lat. Daw niej im -
por to wa li ˝y we ku ry, a obec -
nie, gdy Êwiat ogar n´ ∏o „gry -
po we sza leƒ stwo”, prze my ca -
jà do Eu ro py jaj ka. Re kor dzi -
Êci la ta li tam kil ka dzie siàt ra -
zy. Mo˝ na ich spo tkaç na
tam tej szych wy sta wach, sà te˝
co dzien ny mi go Êç mi u wie lu
ho dow ców. W na st´p nych
dniach, gdy roz ma wia ∏em
z ja kimÊ Ja poƒ czy kiem, pa da -
∏o za zwy czaj py ta nie: a czy
znasz Kur ta W. al bo Kar la
M., by li u mnie w po przed -
nim ro ku? Nie zdzi wi ∏a mnie
ja koÊ szcze gól nie ak tyw noÊç
Niem ców. Na si ko le dzy zza
Od ry od dzie sià tek lat „pe ne -

tru jà” pol skie go ∏´ bie. Ma jà te˝ nie -
wàt pli we za s∏u gi w pro pa go wa niu
orien tal nych ku rzych ras w Eu ro pie.
Wy ho do wa li, w opar ciu o rdzen nie
ja poƒ ski ma te ria∏ za ro do wy, kil ka
no wych od mian. 

Ja poƒ czy cy za li cza jà 18 ras do
swo je go dzie dzic twa na ro do we go.
Pró˝ no wÊród nich szu kaç ta kich ku -
rek jak fe niks czy yoko ha ma. Gdy
spy ta ∏em si´, czy nie ma jà pre ten sji
do Eu ro pej czy ków, ˝e ci „prze w∏asz -
cza jà” so bie lub mo dy fi ku jà ich ra sy,
nie wie dzie li o co mi cho dzi. To chy -
ba do brze, ˝e ktoÊ da lej roz wi ja ho -
dow l´ i two rzy coÊ no we go?
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W Ja po nii là du j´ po pra wie dwu -
dzie sto go dzin nej po dró ̋ y, z prze -
siad kà w Zu ry chu. Ju˝ na lot ni sku
w To kio od∏à czam si´ od gru py. Sko -
na ne go i nie wy spa ne go od bie ra
mnie Ko ichi Kuy ama. Ku pu je my bi -
le ty do Ha ma mat su, sto li cy pre fek -
tu ry Shi zu oka, gdzie cze ka na nas
pierw szy ho dow ca, Mit suo Sa ta ke
oraz czo ∏o wy ja poƒ ski fo to graf zwie -
rzàt Ta te mat su Mit suy oshi, któ re go
kil ka zdj´ç wy ko rzy stu je my w ni niej -
szej re la cji.

Na po czà tek mi ∏e za sko cze nie.
W cen trum Ha ma mat su na tkn´ li Êmy
si´ na po mnik… Cho pi na. Jest to ko -
pia rzeê by znaj du jà cej si´ w war -
szaw skich ¸a zien kach. Sta n´ ∏a
w tym miej scu za spra wà fa bry ki for -
te pia nów Yama cha, któ ra w∏a Ênie tu -
taj ma swo jà g∏ów nà sie dzi b´. Swe go
cza su ufun do wa ∏a ona kil ka dzie siàt
in stru men tów dla Aka de mii Mu -
zycz nej w War sza wie. 

WÊród ho dow ców Pol ska jest zna -
na tak ̋ e z ra cji ist nie nia ku rek, na zy -
wa nych tu taj dwo ja ko: „Po lish” lub
„Po lands”. Nie ukry wam, ˝e za rów -
no w Ha ma mat su, jak i pod czas póê -
niej szych roz mów z in ny mi ho dow ca -
mi, te mat czu ba tek pol skich by∏ wie -
lo krot nie po ru sza ny. W Ja po nii nikt
nie ko ja rzy s∏o wa „pa dew ska”, po -
dob nie jak w Au stra lii, No wej Ze lan -
dii, oby dwu Ame ry kach – Po ∏u dnio -
wej i Pó∏ noc nej, nie mó wiàc ju˝
o An glii. Jest to bar dzo nie do bra
wia do moÊç dla na szych, po s∏u gu jà -
cych si´ tà na zwà, ro dzi mych ho dow -
ców. Prze glà da ∏em wie le tam tej szych
ksià ̋ ek i ka ta lo gów. Oczy wi Êcie po -
Êwi´ ca jà one g∏ów nà uwa g´ 18 ja -
poƒ skim ra som kur, ale zna leêç tam
mo˝ na te˝ kil ka na Êcie opi sów do ty -
czà cych pta ków z po zo sta ∏ej cz´ Êci
Êwia ta. Wy mie nia ne sà za zwy czaj ta -
kie ra sy, jak le ghorn, ply mo uth rock,
new hamp shi re, rho de is land red,
arau ka na, red cap, hisz paƒ ska, ko -
chin, brah ma, su ma tra, do rking, fa -
we ro le, se bryt ki, bo jow ce sta ro i no -
wo an giel skie, ban tam ki, na zy wa ne
tu ro se comb. Opi sy wa ne w pu bli ka -
cjach kur ki wy st´ po wa ∏y w ró˝ nych
kon fi gu ra cjach. Nie zna la z∏em jed -
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nak po zy cji, na wet ta kiej, gdzie za -
miesz czo no in for ma cje o kil ku za le -
d wie ra sach, w któ rej nie by ∏o by na -
szej pol skiej kur ki. A wi´c czu bat ki
ma jà nie pod wa ̋ al nà i sil nà mi´ dzy -
na ro do wà po zy cj´. In na spra wa, ja ka
jest ich ja koÊç. Sa mi Ja poƒ czy cy
przy zna jà, ˝e nie naj lep sza. Dla te go
bar dzo ucie szy li si´, gdy obie ca ∏em
im, ˝e przy oka zji na st´p ne go po by tu
u nich, po sta ram si´ prze my ciç do
Ja po nii tro ch´ ja jek. Zrów no wa ̋ o ny
zo sta∏ by wi´c kie ru nek prze my tu ja -
jek, bo to g∏ów nie z Ja po nii, jak ju˝
wspo mnia ∏em, jaj ka w´ dru jà na ca ∏y
Êwiat. 

Te go ro dza ju wy jazd jak ten, do in -
ne go kra ju, po raz ko lej ny na uczy∏
mnie pa trze nia z pew nym dy stan -
sem, na to co dzie je si´ na na szym
po dwór ku Tam, z od le g∏o Êci dzie si´ -
ciu ty si´ cy ki lo me trów, po strze ga ni
je ste Êmy nie ja ko p´ pek Êwia ta, ale
ja ko je den z wie lu eu ro pej skich kra -
jów. Dla prze ci´t ne go azja ty Niem -
cy, W∏o chy, Bel gia, Szwe cja, W´ gry,
Ru mu nia, no i Pol ska nie wie le si´ od
sie bie ró˝ nià. Ot, Eu ro pa i ty le. Dla
nich je ste Êmy ta cy sa mi, bo ma my
du ̋ e i d∏u gie no sy, i ina czej osa dzo -
ne oczy. Nie wi dzà ró˝ nic kul tu ro -
wych i eko no micz nych. Po dob nie
zresz tà, jak i dla nas wszy scy Ja poƒ -
czy cy sà bar dzo do sie bie po dob ni
– wszy scy ma jà sko Êne oczy. W pew -
nym sen sie by ∏o to dla
mnie na r´ k´, bo star to wa -
∏em z czy stym kon tem,
cze go nie mo g´ po wie -
dzieç, gdy spo ty kam si´
z Ho len dra mi czy Niem ca -
mi. Za wsze w ta kich wy -

pad kach czu j´ si´ kimÊ gor szym
i mu sz´ cià gle udo wad niaç, ˝e Po lak
te˝ po tra fi. Ja poƒ czy kom bar dzo po -
do ba ∏a si´ za rów no „Wo lie ra”, jak
i po zo sta ∏e na sze wy daw nic twa. Do
te go stop nia, ˝e za cz´ li Êmy roz ma -
wiaç o wspól nych, mi´ dzy na ro do -
wych pu bli ka cja. Oni przy go to wa li by

du ̋ à, al bu mo wà po zy cj´ o ja poƒ -
skich ra sach, a Wy daw nic two Za gro -
da za j´ ∏o by si´ pro duk cjà i po pu la ry -
za cjà jej w Eu ro pie. 

Tak si´ sk∏a da, ˝e Pan Sa ta ke te˝
jest wy daw cà cze goÊ w ro dza ju biu le -
ty nu klu bo we go, bo okre Êle nie mie -
si´cz nik, w tym wy pad ku, by ∏o by zbyt
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am bit ne. Za sta na wia jà ce jest, ˝e
w Ja po nii wy daw nictw po Êwi´ co nych
pta kom ho dow la nym jest jak na le -
kar stwo. Je dy ny li czà cy si´ pe rio dyk
do ty czy go ∏´ bi pocz to wych. Go ∏´ bie
ozdob ne sà tu taj prak tycz nie nie

zna ne. Ale dla cze go nie ma cy klicz -
ne go wy daw nic twa dla ho dow ców
kur ozdob nych, z któ rych Ja po nia
s∏y nie na ca ∏y Êwiat? Do koƒ ca po by -
tu nie od po wie dzia ∏em so bie na to
py ta nie.

Rów nie szo ku jà ce by ∏o dla mnie to,
w ja ki spo sób zor ga ni zo wa ni sà ja poƒ -
scy ho dow cy. Oka zu je si´, ˝e tam tej si
mi ∏o Êni cy pta ków zrze sze ni sà w dzie -
siàt kach, je Êli nie set kach nie wiel kich,
lo kal nych zwiàz ków lub cze goÊ w ro -
dza ju klu bów te ma tycz nych. Wy no to -
wa ∏em kil ka cha rak te ry stycz nych
nazw: „Klub Mi ∏o Êni ków Ko Sha mo
w Mie Êcie Por to wym Shi mi zu”,
„Ogól no ja poƒ ski Klub Mi ∏o Êni ków
Yama to Gun key”, „Ogól no ja poƒ ska
Kon fe de ra cja Mi ∏o Êni ków Ptac twa
Za li cza ne go do Na ro do wych Skar bów
Kul tu ry” czy „Ogól no ja poƒ ski Klub
na Rzecz Ochro ny Ja poƒ skich Ras”.
Oczy wi Êcie w j´ zy ku ja poƒ skim na zwy
nie sà tak d∏u gie. Je den czy dwa tam -
tej sze ro bacz ki zna czà ty le, co kil ka
na szych zdaƒ lub s∏ów i od po wied nio
ze so bà ze sta wio ne, mo gà mieç zu pe∏ -
nie in ne zna cze nie. Na przy k∏ad: je -
den z ta kich ro bacz ków okre Êla ko bie -
t´, dwa – dwie ko bie ty, na to miast ju˝
trzy ta kie sa me znacz ki, usta wio ne
obok sie bie, ozna cza jà k∏ót ni´.
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Naj star szym klu bem, ma jà cym
ogrom ne po wa ̋ a nie w Êro do wi sku,
jest „Ogól no ja poƒ skie Sto wa rzy sze -
nie do Ochro ny Kur”. Li czy ono
oko ∏o 300 cz∏on ków. Rocz na sk∏ad ka
wy no si 4 tys. je nów, czy li oko ∏o 45
do la rów. Fi nan su je si´ z niej kosz ty
ad mi ni stra cyj ne, ale tak ̋ e za kup le -
ków. W∏a dz´ sta no wi pre zy dent oraz
je den za st´p ca. Jest te˝ ra da pro gra -
mo wa z∏o ̋ o na z do Êwiad czo nych ko -
le gów, któ ra de cy du je, na co za rzàd
mo ̋ e prze zna czyç pie nià dze ze sk∏a -
dek i wy ty cza kie run ki ho dow li.

Po nie wa˝ sà to naj cz´ Êciej klu by lo -
kal ne, wi´c wi´ê mi´ dzy po szcze gól -
ny mi cz∏on ka mi jest bar dzo bli ska.
Pan Sa ta ke Mit suo z Ha ma mat su spo -
ty ka si´ z in ny mi ho dow ca mi, z klu bu
zrze sza jà ce go pra wie 100 osób, prze -
ci´t nie raz na ty dzieƒ lub dwa ty go -
dnie. Oma wia ne sà pod sta wo we spra -
wy do ty czà ce, na przy k∏ad stan dar du,
a wi´c te go, ja kà dla da nej ku ry za le ca
si´ fi gu r´, ko lor piór czy kszta∏t g∏o wy.
Po ru sza ne sà te˝ za gad nie nia czy sto
ho dow la ne; ˝e la znym te ma tem sà
oczy wi Êcie cho ro by.

Wy sta wy w Ja po nii sà nie zmier nie
po pu lar ne. Ka˝ dy z klu bów or ga ni -
zu je jed no lub na wet dwa ta kie spo -
tka nia. Se zon wy sta wo wy dzie li si´
na dwa okre sy: li sto pad–gru dzieƒ
oraz ma rzec–maj. Szcze gól nie w tym
dru gim okre sie jest du ̋ o wy staw.
Prak tycz nie w ka˝ dym ty go dniu po
kil ka, w ró˝ nych re gio nach kra ju. Na
naj wi´k sze z nich, na przy k∏ad or ga -
ni zo wa ne przez wspo mnia ne „Sto -
wa rzy sze nie do Ochro ny Kur”, tra fia

za le d wie od 200 do 300 pta ków,
a wi´c nie wie le. Zwa ̋ yw szy jed nak
licz b´ dzia ∏a jà cych klu bów i sto wa -
rzy szeƒ, glo bal nie da je to po kaê nà
iloÊç wy sta wia nych zwie rzàt.

Ju˝ pod czas pierw szych wi zyt u ho -
dow ców za uwa ̋ y ∏em, ˝e tyl ko nie licz -
ne kur ki sà ob ràcz ko wa ne, i to w spo -
sób wr´cz pry mi tyw ny, przy po mo cy
choç by zwy k∏e go ko lo ro we go dru tu
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lub two rzy wa. Bar dzo zdzi wio ny spy -
ta ∏em, dla cze go? Nie bar dzo po tra -
fio no mi na to py ta nie od po wie dzieç.
Czy wa sza kra jo wa or ga ni za cja nie
wy mu sza na was zna ko wa nia pta ków?
– Drà ̋ y ∏em da lej te mat. Ja ka or ga ni -
za cja? – Nie wie dzia no o co mi cho -
dzi. 

Oka zu je si´, ˝e w Ja po nii nie ma
jed ne go, cen tral ne go zwiàz ku ho dow -
ców. Dzia ∏a jà co praw da trzy ogól no ja -
poƒ skie kon fe de ra cje: „Ochro ny Ptac -
twa Do mo we go”, „Ochro ny Pta ków
Ozdob nych” oraz „Ochro ny Kur
Ozdob nych”, ale sà to w za sa dzie luê -
ne, nie ma jà ce prak tycz nie ˝ad nych
w∏ad czych aspi ra cji, sto wa rzy sze nia.
To w ta kim ra zie, kto usta la i za twier -
dza stan dar dy dla po szcze gól nych ras
kur? Wzor ce, ow szem, ist nie jà, ale
usta la jà je sa mo dziel nie klu by. Na
przy k∏ad: „Ogól no ja poƒ skie Sto wa -
rzy sze nie do Ochro ny Kur” ma swój
stan dard, któ ry zo sta∏ za ak cep to wa ny
przez in ne zwiàz ki. Nie ozna cza to jed -
nak, ˝e in ne or ga ni za cje nie mo gà

mieç swo ich w∏a snych. I nie k∏ó ci cie
si´, czyj wzo rzec jest tym „w∏a Êci wym”
i je dy nym? – Do cie ka ∏em. Nie! A dla -
cze go mie li by Êmy si´ spie raç. To chy ba
do brze, ˝e ka˝ dy klub po szu ku je swo -
jej dro gi.

Pod czas ca ∏e go po by tu dr´ czy ∏o
mnie py ta nie, dla cze go w Ja po nii nie
ma jed ne go zwiàz ku.

Do te go stop nia, ˝e ten te mat po -
ru sza ∏em, a˝ do znu dze nia, w ka˝ dej
roz mo wie z po szcze gól ny mi ho dow -
ca mi sà dzàc, i˝ t∏u macz êle coÊ prze -
t∏u ma czy∏. Z ca ∏à pew no Êcià sa mi Ja -
poƒ czy cy rów nie˝ nie po tra fi li po jàç
sen su mo ich py taƒ? Stop nio wo jed -
nak, w mia r´ up∏y wu cza su, uÊwia do -
mi ∏em so bie, ˝e tam, dzie si´ç ty si´ cy

ki lo me trów od War sza wy, sto so wa -
nie na szej eu ro pej skiej mia ry mo ̋ e
byç bar dzo zwod ni cze. Dla nas pew -
ne spra wy wy da jà si´ czar no -bia ∏e.
Choç by kwe stia Bo ga – jest al bo go
nie ma. U Ja poƒ czy ków na to miast
funk cjo nu je ty siàc bo gów i ja koÊ so -

bie z tym pro ble mem ra dzà. Gdy Ja -
poƒ czyk si´ ro dzi, chrzest od by wa si´
we d∏ug ob rzàd ku shi nto istycz ne go
(w du ̋ ym uprosz cze niu, to coÊ w ro -
dza ju wie lu bóstw po pu lar nych
w sta ro ̋ yt nej Gre cji). Âlub bie rze
we d∏ug ob rzàd ku ka to lic kie go. Na -
to miast, gdy umie ra, cho wa ny jest
w tra dy cji bud dyj skiej.

Czy w tam tej szej kul tu rze po trzeb -
ny jest wi´c ten „w∏a Êci wy”, je den
zwià zek i je den „praw dzi wy” stan -
dard? Niech ka˝ dy od po wie so bie na
to py ta nie in dy wi du al nie.

C.d.n.
Sta ni s∏aw Rosz kow ski
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Mitsuo Satake, Mitsuyoshi Tatematsu wraz z autorem na tle ogrodu Pana Satake.

Po˝egnanie Japonii.

Ja poƒ czy cy za li cza jà 18 ku rzych ras do
dzie dzic twa na ro do we go. Sà to: ona ga -
do ri, to ten ko, uzu rao, mi no hi ki cha bo
(ohiki), ko ey oshi, to ma ru, hi na ido ri,
ukok kei (je dwa bi ste), ka wa chi yak ko,
sat su ma do ri, ji to ko, ku ro ka shi wa, mi no -
hi ki, gi fu ji do ri, sho uko ku, sha mo, ko -
sha mo oraz cha bo. W na st´p nych nu me -
rach „Wo lie ry” po sta ra my si´ bli ̋ ej przy -
pa trzeç kil ku le gen dar nym ja poƒ skim ra -
som kur: pie jà cym – to ten ko, bo jo wym
– sha mo oraz pi´k nym, a prak tycz nie nie
zna nym w Eu ro pie – ji to ko oraz mi no hi -
ki.


