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C zu bat ki pol skie (czu bat ki pa -
dew skie), pol ska ra sa kur po -

wsta ∏a w wy ni ku se lek cji kur wy st´ -
pu jà cych w daw nej Pol sce, wy ró˝ nia -
jà si´ czu bem z piór na g∏o wie – ty le
mó wi nam En cy klo pe dia Po pu lar na
PWN. Je ̋ e li pol skie to skàd ta Pa -
dwa? Otó˝ po za g∏´ bie niu si´ w pro -
blem oraz wni kli wym roz pa trze niu
go we wszyst kich mo˝ li wych p∏asz -
czy znach – ge ne tycz nej, hi sto rycz nej,
geo gra ficz nej, kul tu ro wej, j´ zy ko wej
– otrzy ma si´ do syç kla row ny ob raz,
za rów no je Êli cho dzi o czu bat ki pol -
skie, jak i ra sy po krew ne. 

Po wszech nie przyj mu je si´, ˝e ku ry
czu ba te po cho dzà z po ∏u dnio wej Ro -
sji. Oso bi Êcie sk∏a nia∏ bym si´ ku teo -
rii, ˝e by ∏a to ra czej dzi siej sza po ∏u -
dnio wo -wschod nia Ukra ina. Pier wot -
ne ku ry czu ba te przy w´ dro wa ∏y na te
te re ny z cen tral nej Azji wraz z Ta ta ra -
mi. Naj praw do po dob niej by ∏y zbli ̋ o -
ne wy glà dem do dzi siej szych su∏ ta nek
– czu ba te, bro da te i ∏ap cia te, i – co
naj wa˝ niej sze – pi´ cio pal cza ste. Bar -
dzo praw do po dob ne jest po kre wieƒ -
stwo z ku ra mi je dwa bi sty mi – prze ma -
wia za tym po cho dze nie i ana to mia.
Obec nie co raz bar dziej po wszech nie
ho du je si´ w Ro sji ku ry „paw ∏ow skie”.
Wstar czy wy braç si´ na mo skiew ski
targ. Ku ry te sà obec nie prak tycz nie
zna ne w Eu ro pie z ra cji wie lo let niej
izo la cji te go kra ju na are nie mi´ dzy -
na ro do wej. Sk∏on ny je stem wr´cz po -
sta wiç te z´, ˝e to w∏a Ênie ku ry „paw -
∏ow skie” prze trwa ∏y do na szych cza -
sów od se tek lat w nie zmie nio nej po -
sta ci – tak w∏a Ênie wy glà da∏ za pew ne
pra oj ciec obec nej czu bat ki w Êre dnio -
wie czu. Za ska ku jà co te˝ nie zwy k∏e
i nie przy pad ko we jest po do bieƒ stwo
kur „paw ∏ow skich” do „su∏ ta nek”,
Êwiad czà ce o ich wspól nych ko rze -
niach. 

Czy tak wy glà da ∏y kur ki, któ re kar -
mi ∏a Zo sia w „Pa nu Ta de uszu”, epo -
pei na ro do wej naj wi´k sze go pol skie -
go po ety Ada ma Mic kie wi cza? „Do
nóg jej bie ga ∏o ptac two; stàd ku ry
szur pa te. To czà si´ k∏´b kiem, stam -
tàd ko gut ki czu ba te. Wstrzà sa jàc ko -
ra lo we na g∏o wie szy sza ki. Sze ro ko
wy cià ga jàc ostro ̋ a ste pi´ ty”.

Ku ry te zo sta ∏y na st´p nie prze j´ te
przez Ru si nów i w efek cie Unii Lu bel -
skiej zna la z∏y si´ w gra ni cach Pol ski.
XVI wiek w Pol sce to okres two rze nia
si´ ma gna te rii, przy czym naj wi´k sze
ma jàt ki po wsta wa ∏y na kre sach
wschod nich. W∏a Êci cie li la ty fun diów
staç by ∏o na wy jaz dy „tu ry stycz ne”,
jak te˝ na kszta∏ ce nie sy nów na eu ro -
pej skich uni wer sy te tach. Jeê dzi ∏o si´
wów czas g∏ów nie do Ita lii. Ze wzgl´ -
dów tech nicz nych po dró˝ ta ka trwa ∏a
d∏u go, wi´c pan je cha∏ z ca ∏ym dwo -
rem, za bie ra jàc ze so bà wszyst ko, co
po trzeb ne – rów nie˝ zwie rz´ ta. Uni -
wer sy te ty wów czas li czy ∏y si´ dwa –
w Bo lo nii i Pa dwie. 

Pol ska XV, a zw∏asz cza XVI w. to
naj wi´k sze paƒ stwo we wspó∏ cze snej
Eu ro pie. Cz´ ste kon tak ty z Ta ta ra mi
– czy to han dlo we, czy mi li tar ne mu -
sia ∏y byç co dzien no Êcià. Gra ni ce Pol -
ski si´ ga ∏y nie mal Kry mu – stàd za -
pew ne ku ry czu ba te roz prze strze ni ∏y
si´ po ca ∏ej ów cze snej wschod niej
Pol sce – dzi siej szej Ukra inie, Bia ∏o -
ru si, Li twie i za chod niej Ro sji. Pol ska
by ∏a wów czas za sob na, bo ga ta i spo -
koj na, a te czyn ni ki sprzy ja jà za wsze
roz wo jo wi sta bil nej ho dow li, cho cia˝
ho dow la w tam tych cza sach za pew ne
nie przy po mi na ∏a dzi siej szej, po si∏ ku -
jà cej si´ wie dzà na uko wà, w tym ge -
ne ty kà. Ka˝ da ho dow la po trze bu je li -

czo ne go dzie siàt ka mi lat spo ko ju,
dla te go na wet nie wiel ka woj na po wo -
du je ogrom ne spu sto sze nia. Je ̋ e li
ho dow la pro wa dzo na jest dla „na cie -
sze nia oka”, to chcàc nie chcàc do
dal sze go roz p∏o du wy bie ra si´ osob -
ni ki z cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi –
w tym przy pad ku z czu bem. Jesz cze
w XIX w. czu bat k´ na zy wa no w Pol -
sce kur kà szla chec kà. Ma gna te ria
i za sob na szlach ta ho do wa ∏a drób dla
przy jem no Êci, bied niej si i ch∏op stwo
dla wy mier nych ko rzy Êci. I tu zno wu
nie za stà pio ny Mic kie wicz opi su jàc
za jazd Do brzyƒ skich na So pli co wo:
„ (...) M∏o dy Sak wpad∏ do kur ni ku,
i z dra bi nek strycz ka mi ∏o wiàc, cià -

gnie do gó ry ko gut ki i szur pa te i czu -
ba te ku ry, jed ne po dru gich du si 
i sk∏a da do ku py... “.

176/2005

Drób ozdobny

Gallus Patavinus (Aldrovandi)

D’Hon de co eter, Rijk smu seum, Am ster dam



18 6/2005

Je Êli zaÊ cho dzi o ku ry czu ba te
w Eu ro pie pó∏ noc no -za chod niej, naj -
praw do po dob niej po ja wi ∏y si´ tam
one w in ny spo sób i ra czej nie co póê -
niej – Al dro van di pi sze o ku rach z Pa -
dwy, a nie wspo mi na nic o in nych po -
dob nych. Otó˝ w XVII w. ma gna ci
cz´ sto utrzy my wa li pry wat ne woj sko,
za zwy czaj za gra nicz nych na jem ni ków,
któ rzy od s∏u ̋ yw szy okres umo wy wra -
ca li do swej oj czy zny za bie ra jàc to, co
zdo ∏a li zgro ma dziç. Obec noÊç czu ba -
tek we Fran cji przy pi su je si´ rów nie˝
Sta ni s∏a wo wi Lesz czyƒ skie mu, któ ry
po zrze cze niu si´ pol skiej ko ro ny
otrzy ma∏ w 1738 r. od swe go te Êcia,
kró la Fran cji Lu dwi ka XV, ksi´ stwo
Lo ta ryn gii. Da to wa nie jed nak na
XVIII w. po ja wie nia si´ czu ba tek we
Fran cji, jak chcia ∏a pa ni Pas sy w re fe -
ra cie wy g∏o szo nym na po sie dze niu To -
wa rzy stwa Akli ma ty za cji w 1885 r., jest
co naj mniej nie po ro zu mie niem – czu -
bat ka by ∏a wszak zna na w Eu ro pie od
pó∏ to ra wie ku! Praw do po dob nie cho -
dzi tu o „dru gi rzut ko lo ni za cji”, któ ry
móg∏ daç po czà tek ho uda nom. Zga -
dza ∏y by si´ i da ty i bli˝ sze po kre wieƒ -
stwo z pier wo wzo rem, np. pi´ç pal -
ców. Po dob nie nie do rzecz ne wy da je

si´ wy wo dze nie na zwy „pa dew ska” od
ma da me Pom pa do ur. O wie le bar dziej
praw do po dob ne by ∏o by po cho dze nie

tej na zwy od cz´ Êci ów cze snej Pol ski,
a obec nie Ukra iny – Po do la. Mo ̋ e do
XVI -wiecz nej Ita lii ku ry czu ba te
przy by ∏y pod na zwà „po dol skie” a tam
zo sta ∏a ona prze ro bio na na bar dziej
dla W∏o chów swoj skà? Mo ̋ e na wet
przez sa me go Al dro van die go? 

Pol skie ku ry czu ba te, któ re tra fi ∏y do
W∏och, w wy ni ku krzy ̋ ó wek z miej sco -
wy mi ku ra mi szyb ko utra ci ∏y cz´Êç ze
swo ich cech – mia no wi cie ∏ap cie i pià ty
pa lec, a ze wzgl´ du na fakt, ˝e wszyst kie
ra sy Êród ziem no mor skie sà bar dzo jed -
no li te w ty pie, stwo rzy ∏y wy rów na nà
pod wzgl´ dem bu do wy po pu la cj´ – za -
czà tek przy sz∏ej ra sy. 

Ku ry przy wie zio ne do kra jów za -
chod niej Eu ro py mia ∏y nie co mniej
szcz´ Êcia: roz ma itoÊç ho do wa nych na
tym te re nie ras do pro wa dzi ∏a do wy -
two rze nia wie lu lo kal nych ty pów, po -
czy na jàc od ho uda na i bre dy po przez
bra ban ty i ap pen zel le, a koƒ czàc na
fa we ro lach. 

Wróç my jed nak do Ita lii. Na le ̋ y
przy jàç te z´, ˝e cha rak te ry stycz ne ∏u -
sko wa ne ubar wie nie ku ry czu ba te
uzy ska ∏y we W∏o szech – po krew ne ra -
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sy nie wy st´ pu jà w ta kim ry sun ku – co
praw da ku ry Êród ziem no mor skie
rów nie˝ nie, ale byç mo ̋ e kie dyÊ ta -
kie by ∏y. Dzi siaj jesz cze ku ry an da lu -
zyj skie po sia da jà czar ne ∏u sko wa nie.
Co cie ka we, tak ide al ne ∏u sko wa nie
na nie bie skim tle wi dzia ∏em tyl ko
u du ̋ ych czu ba tek na ubie g∏o rocz nej
wy sta wie w Pol sce, w Ra do miu. Nie -
bie skie od mia ny in nych ras nie ma jà
tak wy ra zi ste go ry sun ku. 

Wia do mo, ˝e naj wi´k szy wk∏ad
w ho dow l´ czu bat ki mie li An gli cy i tu
ma my pierw szy pro blem – je ̋ e li ju˝
w ro ku 1600 we W∏o szech na zy wa no je
ku ra mi z Pa dwy, to dla cze go w An glii
zna ne by ∏y od za wsze ja ko po lish
fowls? Czy na pew no Al dro van di na zy -
wa je ku ra mi pa dew ski mi, czy po pro -
stu pi sze, ˝e wi dzia∏ w Pa dwie czu ba te
ku ry? Byç mo ̋ e na zwa ta jest wàt pli -
wà za s∏u gà t∏u ma czy dzie ∏a „Or ni tho -
lo giae”. W zwiàz ku z od mien nym na -
zew nic twem jest to bar dzo praw do po -
dob ne. 

In nà cie ka wà spra wà jest bia ∏o czub,
zwa ny w Eu ro pie ho len der skim. Ku ra
ta nie wy ka zu je ˝ad ne go po do bieƒ -
stwa do kur z pó∏ noc no -za chod niej
Eu ro py, ale ma iden tycz nà bu do w´
jak czu bat ka pol ska/pa dew ska.
W kra jach an glo j´ zycz nych bia ∏o czub

6/2005

Drób ozdobny

19

Ku ry pa w∏ow skie. 
Fo t. Wja cze s∏aw Ko mow, Sankt Pe ters burg 2004

Mr. Hen ry Bel don, Bir ming ham 1871



jest po pro stu jed nà z od mian barw -
nych czu bat ki pol skiej bez bro dej –
czu ba tek nie dzie là tam, jak u nas, na
bia ∏o czu by i czu bat ki bro da te, ale na
bro da te (be ar ded) i bez bro de (non be -
ar ded). Nie któ re êró d∏a po da jà, ˝e
w USA wy ho do wa no rów nie˝ bro da te
bia ∏o czu by. 

Dla cze go wi´c na zwa bia ∏o czub
ho len der ski? Ma ∏o praw do po dob ne
jest, aby fak tycz nie Ho len drzy mie li
szcze gól ny wk∏ad w stwo rze nie pier -

wo wzo ru tej od mia ny. Ku ry te po -
dob nie jak in ne od mia ny tra fi ∏y
z W∏och do An glii – praw do po dob -
nie do pie ro w XVIII al bo na wet
w XIX w. ju˝ ja ko ukszta∏ to wa na ra -
sa. Oczy wi Êcie po szcze gól ne od mia -
ny by ∏y im por to wa ne nie za le˝ nie,
ja ko „Po lish Fowls” al bo „Po lands”,
a na zwy „Po land” i „Hol land” po -
my liç bar dzo ∏a two. Na wet je ̋ e li
ho dow cy ho len der scy mie li i ma jà
bia ∏o czu by wy so kiej kla sy, to czu -

bat ka, ja ko ra sa, by ∏a se lek cjo no wa -
na we d∏ug jed ne go wzor ca i na pew -
no nie w Ho lan dii. I tu jest ko lej ny
pro blem. W kra jach Eu ro py Za -
chod niej, a zw∏asz cza w kra jach nie -
miec ko j´ zycz nych bia ∏o czu by po -
wszech nie na zy wa ne sà ho len der -
ski mi. Dla cze go? Ano za pew ne dla -
te go, ˝e bez dy sku syj nie na obec ny
wy glàd tych ku rek wy bit ny wp∏yw
mie li w∏a Ênie Ho len drzy. To, ˝e wy -
glà da ona tak a nie ina czej, to w∏a -
Ênie ich za s∏u ga. 

Skàd za tem, mi mo jed no li tej bu do -
wy i ge ne ty ki wzi´ ∏a si´ roz bie˝ noÊç
na zew nic twa? We d∏ug mnie jest to
do wód, ˝e czu bat ka wy sz∏a z W∏och
w pe∏ ni ukszta∏ to wa na i ro ze sz∏a si´
w dwóch kie run kach: na pó∏ noc ny
za chód z pra wi d∏o wà na zwà „czu bat -
ka pol ska” oraz na pó∏ noc ny wschód
z na zwà „czu bat ka pa dew ska”, wy ni -
ka jà cà z b∏´ du w t∏u ma cze niu Al dro -
van die go, po wta rza ne go przez ko lej -
nych au to rów. 

Czy na kon gre sie w Dreê nie
w 1869 r. za twier dze nie na zwy czu bat -
ka pa dew ska by ∏o ma new rem po li tycz -
nym? Zda nia na ten te mat sà po dzie lo -
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ne. Jed ni uwa ̋ a jà po pro stu, ˝e ta na -
zwa funk cjo no wa ∏a w Niem czech od
dzie sià tek lat. Dru dzy przy po mi na jà,
˝e Pol ski wte dy za spra wà trzech za -
bor ców – Ro sji, Nie miec i Au strii – nie
by ∏o na ma pie Êwia ta. A w zwiàz ku
z tym wszyst ko, co pol skie êle si´ ko ja -
rzy ∏o. Na tu ral nie wi´c i „pol skie ku ry
czu ba te” jak by nie pa so wa ∏y do wspó∏ -
cze snych re aliów po li tycz nych. Na do -
da tek w cià gu ostat nich stu pi´ç dzie -
si´ ciu lat to w∏a Ênie na si nie miec cy ko -
le dzy obok Ho len drów i An gli ków
naj wi´ cej wnie Êli do ukszta∏ to wa nia
obec nie obo wià zu jà ce go wi ze run ku
tej ra sy. Fakt, ˝e se lek cja nie miec kich
i ho len der skich ho dow ców po sz∏a
w nie co in nym kie run ku, szcze gól nie
ostat nio, chy ba zbyt po chop nie ule ga -
jàc pre sji „zie lo nych”, tym nie mniej
ich za s∏ug umniej szaç nie mo˝ na. Ja
oso bi Êcie sk∏a nia∏ bym si´ ku pierw szej
teo rii – w Pol sce kur ki tej prak tycz nie
nie by ∏o – a te nie licz ne osob ni ki, któ -
re prze by ∏y d∏u gà dro g´ „z zie mi w∏o -
skiej do Pol ski” prze by ∏y jà via Niem -
cy, wi´c ni by jak mia ∏y si´ na zy waç, je -
Êli nie pa dew skie? Prak tycz nie do pie -
ro kil ka na Êcie, mo ̋ e dwa dzie Êcia lat
te mu do wie dzie li Êmy si´ w Pol sce
o czu bat kach z An glii i USA. Tra fi ∏y
te˝ wte dy do nas pierw sze stam tàd eg -
zem pla rze, a nie jak za zwy czaj z NRD

czy Cze cho s∏o wa cji – i na stà pi ∏o na g∏e
zdzi wie nie: to na sza ra sa? Ja sam
pierw sze czu bat ki ku pi ∏em ja ko „ku ry
pa dew skie”. Do pie ro kie dy w 1997
czy 1998 r. prze glà da jàc atlas dro biu
„Ame ri can Stan dard of Per fec tion”
do wie dzia ∏em si´, jak ta ra sa na zy wa
si´ po wszech nie na Êwie cie. A tak na
mar gi ne sie: my, za du fa ni w so bie Eu -
ro pej czy cy, nie za uwa ̋ a my, ˝e obec -
nie naj wi´k sze har ce z na szà kur kà
wy pra wia jà Ame ry ka nie! Ile˝ u nich
za ba wy, ucie chy, wi tal no Êci, ja ki˝ ich
czu bat ko wy Êwiat jest ko lo ro wy. W∏a -
Ênie Ame ry ka nie, a nie skost nia li
i sztyw ni w swo ich re gu ∏ach Eu ro pej -
czy cy, two rzà no we od mia ny barw ne,
choç by por ce la no wà, kha ki czy cze ko -
la do wà. Za sta nów my si´, czy nie jest
to po le do po pi su rów nie˝ dla pol -
skich ho dow ców? My rów nie˝ ma my
w so bie wie le fan ta zji i ch´ ci do pso -
ce nia. Pa ra dok sal nie jesz cze do dnia
dzi siej sze go po wszech nie w Pol sce
kur ki te na zy wa si´: bia ∏o czu by – ho -
len der ski mi a czu bat ki – pa dew ski mi.
Do pie ro od kil ku lat, a zw∏asz cza od
mo men tu po wsta nia „Klu bu Czu bat ki
Pol skiej” wi daç po wol ne, acz kol wiek
za uwa ̋ al ne zmia ny w na zew nic twie.
I trze ba to przy znaç – nie bez opo rów.
Po wo li tak ̋ e kur ka ta za czy na byç na -
zy wa na w Pol sce kur kà na ro do wà, co

na si za chod ni ko le dzy ho dow cy po -
win ni zro zu mieç i nie mieç nam te go
za z∏e. 

Kon klu du jàc – mi mo ˝e nie Pol -
ska jest ko leb kà ra sy, mi mo ˝e nie
Po la cy wy ho do wa li wspó∏ cze snà
czu bat k´, mi mo ˝e przez stu le cia nie
mie li Êmy na wet Êwia do mo Êci jej ist -
nie nia, ma my mo ral ne pra wo do na -
zwy czu bat ka pol ska. Ma my pra wo,
bo to Po la cy po ka za li czu ba te ku ry
Êwia tu i gdy by nie ro man tycz ne du -
sze na szych przod ków z Kre sów
Wschod nich, któ rzy wy je˝ d˝a jàc za -
bie ra li ze so bà to, co by ∏o dla nich
pi´k ne i cen ne, nie by ∏o by naj pi´k -
niej szej ku ry na Êwie cie! 

Nie b´ dzie to prze cie˝ pierw szy
przy pa dek, ˝e w ró˝ nych kra jach
funk cjo nu jà ró˝ ne na zwy dla jed nej
ra sy. Zo staw my wi´c Niem com „Pa -
du aner”, a u nas niech to b´ dzie
wresz cie CZU BAT KA POL SKA. 

Jaros∏aw War tacz

Re pro duk cje po cho dzà z na st´ pu jà cych êró de∏:
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Jak mo˝ na sko men to waç tà wy po wiedê? 
Âle dzàc lo sy kszta∏ to wa nia si´ za rów no obec ne go wzor ca, jak i na zwy tej na szej uko cha nej kur ki trud no nie za uwa ̋ yç na tym przy -

k∏a dzie, jak po kr´ co na i skom pli ko wa na jest hi sto ria Eu ro py. Ile˝ tu wza jem ne go prze ni ka nia si´ kul tur, tra dy cji, oby cza jów. Jak d∏u -
gà dro g´ prze by ∏a czu bat ka, aby staç si´ z ra cji swej uro dy kró lo wà wszyst kich kur? Po przez Ro sj´, Pol sk´, W∏o chy, An gli´, Ho lan di´,
Niem cy, Sta ny Zjed no czo ne, wró ci ∏a zno wu do Pol ski. I w ka˝ dym z tych kra jów, w jed nych mniej, w dru gich wi´ cej, ty sià ce, a mo -
˝e set ki ty si´ cy ho dow ców wnio s∏o swój udzia∏ w roz wój tej ra sy. Czy war to w zwiàz ku z tym li cy to waç si´ – kto jest z nas wa˝ niej szy
i ma wi´k sze za s∏u gi? A mo ̋ e roz p´ ta my w zwiàz ku z tym ja kàÊ czu bat ko wà woj n´? Wr´cz prze ciw nie – jest do sko na ∏a oka zja, aby ta
kur ka nas po ∏à czy ∏a. Ciesz my si´ w zwiàz ku z tym jej uro dà, ciesz my si´ po ja wia jà cà si´ no wà od mia nà barw nà, ciesz my si´ dzi´ ki niej
po pro stu ˝y ciem i so bà na wza jem. Dzi siaj w do bie in ter ne tu i glo ba li za cji roz ma wiaj my – An glik z Ame ry ka ni nem, Ho len der z An gli -
kiem, a Nie miec z Po la kiem. 

Sà dz´, ˝e obec nie po win ni Êmy po pa trzeç w przy sz∏oÊç. Si ∏a na sze go klu bu, to oprócz du ̋ ej licz by cz∏on ków, tak ̋ e do ko na nia ho -
dow la ne. Mo ̋ e uda nam si´ stwo rzyç no we cie ka we od mia ny barw ne? A co z wy sta wa mi, w tym za gra nicz ny mi? Dla cze go tam nas
prak tycz nie nie ma? Cz´ sto oba wa przed ni mi to spra wa na szej psy chi ki, a cz´ sto men tal no Êci – lu bi my ki siç i za gry zaç si´ we w∏a snym
graj do∏ ku. 

Sil ny part ner wca le nie mu si g∏o Êno wy krzy ki waç, ja ki to jest wa˝ ny, bo za nim b´ dà sta ∏y pra ca i do ko na nia ho dow la ne. Tak ju˝ jest
urzà dzo ne na tym Êwie cie, ˝e nie obec ni nie ma jà ra cji. Z bie da ka mi nikt si´ nie li czy, bied ne mu wiatr za wsze w oczy wie je. To sil ni roz da -
jà kar ty. Co wi´c nas cze ka? Nie ∏udê my si´ – pra ca, pra ca, jesz cze raz or ga nicz na i ci´˝ ka pra ca. Je ̋ e li na mi´ dzy na ro do wych wy sta wach
na sze czu bat ki b´ dà zdo by waç po wy ̋ ej 95 punk tów, to ten fakt na pew no zo sta nie za uwa ̋ o ny. Amen. 

Sta ni s∏aw Rosz kow ski


