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impresje

Z ja kiej ra sy kur s∏y nie Ame ry ka
Po ∏u dnio wa? Oczy wi Êcie z arau -
kan, któ re ho do wa li chi lij scy 
In dia nie Ma pu che, zwa ni te˝
Arau ka na mi. Pod czas mo jej
wy pra wy na ten ∏a ciƒ ski kon ty -
nent mia ∏em wie lo krot nie oka -
zj´ spo tkaç si´ i roz ma wiaç
z ro do wi ty mi In dia na mi. Szu ka -
∏em na ma cal nych do wo dów
ist nie nia mi tycz nej, prze pi´k nej
kur ki. Nie ste ty nie zo ba czy ∏em
jej w ˝ad nej in diaƒ skiej wio sce.
Za to od kry ∏em coÊ, co mnie
ogrom nie za dzi wi ∏o. Za nim
jed nak opi sz´ te wszyst kie dzi -
wy, kil ka s∏ów wpro wa dze nia
o fun da men tach spo ∏ecz nych,
na któ rych roz wi ja si´ tam tej sza
ho dow la kur.

Stanis∏aw Roszkowski

Peruwianka spotkana w amazoƒskiej d˝ungli ze swoimi kurczakami czubatek.
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Wiel kie lu do bój stwo
Ame ry ka Po ∏u dnio wa to kon ty nent

ogrom nych kon tra stów. Obok nie licz nej
kla sy lu dzi bar dzo bo ga tych ist nie jà
ogrom ne po k∏a dy bie dy. Ta bie da by ∏a na
wy cià gni´ cie r´ ki, na ma cal na, spo ty ka na
na ka˝ dym kro ku. Nic dziw ne go, ˝e
w wi´k szo Êci kra jów te go kon ty nen tu tak
wiel kà po pu lar no Êcià cie szà si´ wszel kie
teo rie trà cà ce so cja li zmem, choç by nie -
uzna wa na przez Ko Êció∏ ka to lic ki teo ria
wy zwo le nia. A ju˝ naj bied niej szà z bied -
nych gru pà spo ∏ecz nà sà tam tej si In dia nie,
któ rzy pra wie 500 lat te mu po zba wie ni
zo sta li swo ich in ka skich ko rze ni i do dzi siaj
nie mo gà si´ od na leêç. 

To w∏a Ênie tam, gdy Pol ska rów nie˝
prze ̋ y wa ∏a swój z∏o ty wiek, w cià gu za le -
d wie stu lat po wsta ∏a jed na z naj bar dziej
za dzi wia jà cych i nie zwy k∏ych w dzie jach
ludz ko Êci cy wi li za cja. Mia ∏em mo˝ li woÊç
oglà daç Êla dy po XVI -wiecz nych mia stach,
któ re za dzi wi ∏y wspó∏ cze snych Hisz pa -
nów. Im pe rium In ków by ∏o ople cio ne sie -
cià bi tych dróg, ist nia ∏a wspa nia le dzia ∏a jà -
ca pocz ta, któ rà prze no si li szyb ko bie ga cze
na zy wa ni „cza squi”. Rol nic two sta ∏o na

wy so kim po zio mie, z sys te mem ta ra sów
i au to ma tycz nym na wad nia niem. Na
wierz cho∏ ku po nad dwu ty si´cz ne go
szczy tu funk cjo no wa∏ Êwiet ny oÊro dek na -
uko wy, le gen dar ne Ma chu Pic chu, gdzie
eks pe ry men to wa no z no wy mi od mia na mi
ro Êlin upraw nych. Dzia ∏a ∏o te˝ wspa nia ∏e
ob ser wa to rium astro no micz ne. Zwróç cie
uwa g´ na jed no ze zdj´ç przed sta wia jà -

cych ka mieƒ, któ re go je den z bo ków jest
na chy lo ny w sto sun ku do pio nu pod kà tem
13 stop ni, czy li kà tem, pod ja kim znaj du je
si´ Ma chu Pic chu w sto sun ku do rów ni ka. 

In ko wie stwo rzy li te˝ wspa nia le dzia ∏a -
jà ce „so li dar ne” paƒ stwo. Nie funk cjo no -
wa ∏a tam w∏a snoÊç pry wat na. Zie mia na le -
˝a ∏a do wiej skich wspól not. Wspól no ty
ple mien ne zo bo wià za ne zo sta ∏y do prze -

Typowa indiaƒska zagroda w amazoƒskiej d˝ungli.

Jeden z boków kamienia nachylony jest pod kàtem 13 stopni w sto sun ku do pionu.

Na tarasie indiaƒskiego domu.
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ka zy wa nia cz´ Êci swo ich plo nów do
wspól ne go wor ka, czy li do wiel kich ma ga -
zy nów. By ∏o to dzia ∏a nie mà dre i prze my -
Êla ne. W ra zie nie uro dza ju w jed nej cz´ Êci
im pe rium, miesz kaƒ cy mo gli li czyç na po -
moc w∏ad cy.

W za dzi wia jà cy spo sób In ko wie roz wià -
zy wa li te˝ kon flik ty. Cho cia˝ In ka dys po no -
wa∏ ar mià, by ∏a ona jed nak utrzy my wa na
jak by dla stra chu, pro for ma, z by le ja kim
or´ ̋ em. Dla te go te˝ za st´p 70 kon nych
i 100 pie szych uzbro jo nych po eu ro pej sku
Hisz pa nów po tra fi∏ po ko naç kil ku siecz ne
za st´ py In dian. W∏ad cy nie pro wa dzi li, po -
za wy jàt ka mi, wo jen, a no we te ry to ria
zdo by wa li za po mo cà uk∏a dów i ne go cja cji.
Po pro stu ofe ro wa li ja kiejÊ lo kal nej spo -
∏ecz no Êci ma te rial ne da ry i prze ko ny wa li
do ko rzy Êci, ja kie mo gà osià gnàç, gdy ich
te ry to rium sta nie si´ cz´ Êcià im pe rium,
choç by w po sta ci „so li dar ne go” paƒ stwa.

Tak wspa nia ∏à kul tu r´ stwo rzy li In ko wie
pra wie pi´ç set lat te mu. Nie ste ty cy wi li za -
cja ta ru n´ ∏a w gru zy po przy by ciu kon -
kwi sta do rów, któ rych na po czàt ku In dia -
nie przy j´ li bar dzo przy jaê nie i po trak to -
wa li jak bo gów. Hisz pa nów na to miast in -
te re so wa ∏o jed no – z∏o to, któ re dla In ki
mia ∏o bar dziej war toÊç ry tu al nà, bo by ∏o

sym bo lem s∏oƒ ca, ni˝ ma te rial nà. Je den
z ostat nich in diaƒ skich w∏ad ców, Ata hu al -
pa, chcia∏ si´ ja koÊ wy ku piç z ràk na jeêdê -
ców. Ma jàc na uwa dze, ja kà ˝à dzà z∏o ta
pa ∏a jà kon kwi sta do rzy, za pro po no wa∏ im
za uwol nie nie ty le z∏o ta, ile si´ zmie Êci
w du ̋ ym po ko ju do wy so ko Êci wzro ku.
Hisz pa nie oczy wi Êcie z∏o to wzi´ li, a i tak
za mor do wa li Ata hu al p´ sznu rem przy
pierw szej nada rza jà cej si´ oka zji. 

To w∏a Ênie w tam tym cza sie do ko na ∏o
si´ jed no z naj wi´k szych lu do bójstw
w dzie jach Êwia ta. Wsku tek mor dów,
a tak ̋ e w wy ni ku nie zna nych, przy wle czo -
nych z Eu ro py cho rób, Hisz pa nie wy s∏a li
na tam ten Êwiat po nad pi´ç mi lio nów In -
dian. A wszyst ko to oczy wi Êcie dzia ∏o si´
w imi´ cy wi li zo wa nia bar ba rzyƒ ców, na -
wra ca nia na „praw dzi wà” wia r´, czy li
w imi´ eu ro pej skie go Bo ga. 

In dia nie po zba wie ni ko rze ni, któ rych na
si ∏´ sta ra no si´ uszcz´ Êli wiç lep szym Êwia -
tem, do dzi siaj nie po tra fià si´ pod nieÊç
z tej za pa Êci. Nie po tra fià cy wal czyç, nie -
po tra fià cy si´ zna leêç w no wej rze czy wi -
sto Êci, za si la jà rze sze bie do ty.

Czy w Ame ry ce Po ∏u dnio wej przed
przy by ciem kon kwi sta do rów ho do wa ne
by ∏y ku ry? Na dzieƒ dzi siej szy nie dys po -

Indiaƒski kurnik.
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nu j´ ˝ad ny mi wia ry god ny mi in for ma cja mi
na ten te mat, co nie ozna cza, ˝e one nie
ist nie jà. Mo˝ na je dy nie snuç hi po te zy.

W wy da nej w USA bro szur ce na te mat
arau kan, autor sta wia kil ka py taƒ – a czy -
tel ni ko wi po zo sta wia wy bór od po wie dzi.
Mi´ dzy wier sza mi sk∏a nia si´ jed nak ku hi -
po te zie, ̋ e przed 1500 ro kiem In dia nie nie
zna li kur. Wie lu jed nak ba da czy jest in ne go
zda nia. Ja ko do wód po da jà ku rze czasz ki,
któ re zna le zio no w jed nym z wy ko pa lisk.
Jest teo ria mó wià ca, ˝e pro to pla Êci arau -
kan tra fi li na kon ty nent ame ry kaƒ ski od
Po li ne zyj czy ków. Prze ma wia jà za tym za -
rów no ba da nia ge ne tycz ne, jak i ty po wo
bo jo wy wy glàd tej ra sy. W Hisz pa nii, skàd
szed∏ „ca ∏y im port”, nie zna no jesz cze
wte dy kur bo jo wych. Sa ma arau ka na mia -
∏a po wstaç – to ko lej na hi po te za – z krzy -
˝ów ki miej sco we go ba ̋ an ta z im por to wa -
ny mi po li ne zyj ski mi ku ra mi. 

Pla no wa ho dow la pta ków ozdob nych,
nie tyl ko kur, wy ma ga ca ∏ych dzie si´ cio le ci
spo ko ju i sta bi li za cji spo ∏ecz nej. Nie mo˝ na
za chwy caç si´ pi´k nem, gdy nie ma co w∏o -
˝yç do garn ka. Przy k∏ad arau kan, któ re sà
dzi siaj ra czej le gen dà ni˝ na ma cal nym fak -
tem w Ame ry ce Po ∏u dnio wej, po twier dza
tyl ko t´ praw d´. Za to bar dzo ˝y wio ∏o wo
roz wi n´ ∏a si´ ho dow la kur bo jo wych, któ -
rym po Êwi´ c´ tu taj tro ch´ wi´ cej uwa gi.

Ku ry bo jo we
W tra dy cjach i kul tu rze po ∏u dniow ców

za wsze du ̋ à ro l´ od gry wa ∏a wal ka. Hisz -
paƒ skie wal ki by ków, azja tyc kie wal ki
psów, czy w koƒ cu roz po wszech nio ne
na ca ∏ym Êwie cie wal ki ko gu tów. Krew cy
wie Ênia cy mie li dzi´ ki nim do sko na ∏à roz -
ryw k´, a tak ̋ e mo˝ li woÊç roz ∏a do wy wa -
nia we wn´trz ne go na pi´ cia. To tak ̋ e er -
satz na wza jem ne kon flik ty. Za miast nich
sa mych wal czy ∏y ko gu ty czy by ki.

Jest jesz cze je den po wód, któ ry za ob -
ser wo wa ∏em w Pe ru. To spo sób na za ro -
bie nie pa ru gro szy, czy li biz nes. Je ̋ e li jesz -
cze do daç, ˝e wal ki nie sà w Ame ry ce
Po ∏u dnio wej za ka za ne... A biz nes to wca le
nie ta ki ma ∏y. Szcze gól nie da je si´ on za -
uwa ̋ yç w oÊrod kach miej skich, mniej jest
po pu lar ny na te re nach wiej skich i Ama zo -
nii. Pa mi´ tam ta kà bez sen nà noc, któ rà
sp´ dzi li Êmy w Areu qu ipie. Za trzy ma li Êmy
si´ w ho te lu po ∏o ̋ o nym w Êrod ku te go
prze pi´k ne go mia sta. Obu dzi ∏o mnie ju˝
o dru giej w no cy pia nie ko gu tów. Cho le ra,

po my Êla ∏em so bie, w ja ki spo sób tu, na
trze cie pi´ tro, tra fi ∏y ku ry. Czy ktoÊ ro bi
nam ja kieÊ dow ci py? Oka za ∏o si´, ˝e to
pia ∏y ko gu ty, któ rych ho dow la pro wa dzo -
na by ∏a na... da chu sà sied nie go ho te lu. Za
chwi l´ na zew od po wie dzia ∏y in ne pta ki,
utkni´ te w in nych za ka mar kach uli czek
czy ogro dów. Zro bi∏ si´ nie z∏y kon cert.
Kil ka set pta ków dar ∏o si´ na wy Êci gi do sa -
me go ra na. A ja nie zmru ̋ y ∏em oka...

W ser cu praw dzi we go za g∏´ bia kur bo -
jo wych, Na zca, uda ∏o mi si´ od wie dziç
jed ne go z ho dow ców kur bo jo wych, Lan -
cho Ro ja sa. Trzy ma on kil ka dzie siàt kur,
w tym kil ka na Êcie ko gu tów po za my ka nych
w osob nych klat kach. Kie dy chcia ∏em
otwo rzyç jed nà z kla tek i wy jàç ja kie goÊ
szcze gól nie uro dzi we go osob ni ka, mam
w koƒ cu prak ty k´, bo sam je stem ho dow -
cà, pan Lan cho gwa∏ tow nie za pro te sto wa∏
– to mo ̋ e byç nie bez piecz ne. 

Do sparingów kogutom zak∏ada si´ na ostrogi
specjalne zabezpieczajàce poduszki.

Arena do walk w posiad∏oÊci Lancho Rojasa, gdzie pod koniec paêdziernika odby∏y si´ mistrzostwa Peru
w walkach kogutów.

Kogucie, ostre jak brzytwa „ostrogi”.



Peruwiaƒskie kury bojowe to mieszanka wielu typów i ras; z widocznym 
jednak du˝ym wp∏ywem bojownika malajskiego.



Do fo to gra fii wyj mo wa∏ je sam, ka˝ de -
mu za k∏a da jàc na no g´ gru by po stro nek,
i pusz cza∏ na te ren ogro du po je dyn czo. 

– Ko gu ty na po stron ku – dzi wi ∏em si´ 
– a to mi do pie ro, jak kro wy...

– Nie zbli ̋ aj si´ zbyt nio z apa ra tem, bo
to mo ̋ e dla cie bie bar dzo êle si´ skoƒ czyç
– ra dzi∏. – One sà szko lo ne po to, aby za -
bi jaç. 

Fak tycz nie, pod czas fo to gra fo wa nia mia -
∏em wra ̋ e nie, jak by pta ki czy ha ∏y tyl ko,
aby mnie za ata ko waç. Wi dzia ∏em wal czà ce
ko gu ty za rów no w Ja po nii, w Taj lan dii, jak
i w sa mej Eu ro pie. Jed nak ta kich zbó jów
nie spo tka ∏em ni gdzie. Tu te˝ za szo ko wa∏
mnie fakt, ˝e ko gu ty wy po sa ̋ a si´ do dat -
ko wo w „zbro j´”, czy li ostre jak brzy twa,
mo co wa ne przy ostro gach no ̋ y ki. 

Pe ru wiaƒ scy ho dow cy kom plet nie nie
zwra ca jà uwa gi na tak zwa nà uro d´ swo ich
wo jow ni ków. Wa˝ ny jest dla nich sku tek,
czy li wy gra na, bo to da je pie nià dze. Sà dzàc
po ich wy glà dzie, to bez sprzecz nie p∏y nie
w nich krew azja tyc kich ma la jów, cza sa mi
krzy ̋ o wa nych z sha mo lub bo jow ca mi sta -
ro an giel ski mi. Tu po raz pierw szy wi dzia -
∏em bo jow ce bez ogo na. Na tre nin gi na no -
gi za k∏a da si´ im spr´ ̋ y ste po dusz ki. Do
wal ki na to miast uzbra ja si´ w me ta lo we
ostro gi. Styl ich wal ki ró˝ ni si´ od sty lu sha -
mo, któ ry przy po mi na za pa sy, gdzie pta ki
z rzad ka od ry wa jà sto py od pod ∏o ̋ a, ale
ró˝ ni si´ te˝ od sty lu sat su ma do ri, któ re
wzbi ja jà si´ w po wie trze, chcàc tra fiç prze -
ciw ni ka na wy so ko Êci oko ∏o pó∏ me tra.

Wal ka trwa za zwy czaj bar dzo krót ko.
– Naj gor sze jest to, ˝e ta kie go ko gu ta

pie l´ gnu jesz przez wie le mie si´ cy, kar misz
go, tre nu jesz..., a po tem kil ka se kund 
i... po zo sta je po nim wspo mnie nie – mó -
wi∏ Lan cho Ro jas. 

Lancho Rojas ze
swoim ulubionym
kogutem.

Uj´ cie ze spe cjal nie dla mnie zor ga ni zo wa nej
po ka zo wej wal ki.

W Na zca u Lan cho Ro jasa po
raz pierw szy zo ba czy ∏em bez -
ogo no we ku ry bo jo we. Wszyst -
kie fo to gra fo wa ne ko gu ty mia ∏y
na no gach gru be po stron ki.



DRÓB ozdobny

Pi˝mówka amerykaƒska, typowa dla peruwiaƒskich zagród, sfotografowana tu˝ przed zachodem s∏oƒca.

Peruwiaƒska dziewczyna z piejàcym non stop kogutem. Dosyç cz´stym zjawiskiem okaza∏y si´ kury szurpate (lokowane). 



Bar dzo ̋ a ∏o wa ∏em, ̋ e nie mo g∏em zo staç
w Na zca do so bo ty, bo wte dy od by wa ∏y si´
tam mi strzo stwa Pe ru w wal kach ko gu tów.
To wiel kie wy da rze nie dla tu tej szej spo ∏ecz -
no Êci. Sà za k∏a dy, wy gra ne, pre mie dla zwy -
ci´ skich ko gu tów. Trud no mi by ∏o usta liç, ja -
kie su my wcho dzà w gr´ dla zwy ci´z cy, bo
to cz´ sto ta jem ni ca. W ka˝ dym ra zie ta kie,
˝e po zwo là prze ̋ yç w∏a Êci cie lo wi kil ka ∏ad -
nych mie si´ cy bez trosk ma te rial nych.

drób z in diaƒ skich po dwó rek
Na ku ry czu ba te na tknà ∏em si´ po raz

pierw szy w Pe ru ju˝ trze cie go dnia po by -
tu, pod czas zwie dza nia pra sta rej in ka skiej

Stadko czubatek na tle katolickiego koÊcio∏a stojàcego tu˝ obok inkaskiej Âwiàtyni S∏oƒca.

Indiaƒska zagroda i jej lokatorzy – go∏oszyjka i czubatka.

Kurki przechadzajàce si´ swobodnie poÊród
indiaƒskich straganów.



Âwià ty ni S∏oƒ ca po ∏o ̋ o nej nie ca ∏e sto ki lo -
metrów od sto li cy In ków – Cu sco. Kie dy
spa ce ro wa ∏em mi´ dzy li czà cy mi po nad
500 lat ru ina mi, sta nà ∏em jak wry ty. Po
Êwi´ tym pla cu In ków prze cha dza ∏o si´
ma ∏e stad ko, wy pisz wy ma luj, czu ba tek
sta ro pol skich. Nic nie ro bi ∏y so bie z t∏u mu
tu ry stów, bry lo wa ∏y mi´ dzy stra ga na mi

i ∏a zi ∏y, jak by ni gdy nic, po Êwi´ tych in ka -
skich mu rach. 

Kur ki by ∏y nie zmier nie ru chli we, trud no
je by ∏o fo to gra fo waç w szerw szym pla nie,
dla te go te˝ obok zdj´ç sa mych czu ba tek
do ∏à czam zdj´ cia po ka zu jà ce kon tekst
w ja kim je fo to gra fo wa ∏em, a wi´c in diaƒ -
skie za gro dy i kur ni ki.

Po czàt ko wo sà dzi ∏em, ˝e kur ki na dzie -
dziƒ cu in ka skiej Êwià ty ni i hisz paƒ skie go
ko Êcio ∏a to in cy dent. Ja kie˝ by ∏o jed nak
mo je zdzi wie nie, kie dy oka za ∏o si´, ˝e ku -
ry czu ba te w Pe ru – do daj my w ty pie czu -
bat ki sta ro pol skiej – sà nie mal ̋ e tak po pu -
lar ne jak na lu bel skich czy bia ∏o stoc kich
wsiach. Wi dzia ∏em je z okien pe ru wiaƒ -
skie go po cià gu eks pre su, któ ry wspi na∏ si´
mo zol nie w kie run ku prze pi´k ne go Ma -
chu Pic chu, prak tycz nie w ka˝ dej za gro -
dzie. Ob ser wo wa ∏em je tak ̋ e z okna na -
sze go gru po we go bu sa.

Naj cie kaw sze jed nak mia ∏o do pie ro na -
dejÊç. Je ̋ e li jesz cze mo˝ na so bie wy t∏u ma -
czyç obec noÊç kur czu ba tych w Ame ry ce
Po ∏u dnio wej – na zwij my to – kon ty nen tal -
nej, to co na le ̋ y sà dziç o ku rach czu ba tych
w ama zoƒ skiej d˝un gli? Prze cie˝ cy wi li za -
cja do tar ∏a tam do pie ro ja kieÊ sto lat te mu,
gdy Ama zo nia prze ̋ y wa ∏a na jazd „po zy -
ski wa czy kau czu ku”, któ rzy, wa bie ni spo -
ry mi zy ska mi, do cie ra li w naj bar dziej nie -
do st´p ne re jo ny d˝un gli. Ale po mi mo te go
bo omu kau czu ko we go, a ostat nio go ràcz -
ki zwià za nej z od kry cia mi ro py naf to wej
i ga zu ziem ne go, wie le ple mion cze ka na
od kry cie. Tam tej si In dia nie, cho cia˝ no szà
ju˝ eu ro pej skie ubra nia, na dal ˝y jà jed nak
jak ich oj co wie i dzia do wie. To wcià˝ te ren
dzie wi czy, gdzie pra wo prak tycz nie nie
funk cjo nu je, no chy ba ˝e za nor m´ uzna -
my pra wo pi´ Êci. Na si prze wod ni cy okre -
Êla li obec noÊç paƒ stwa na tych te re nach na
kil ka pro cent. We wszyst kich (kil ku na stu)
in diaƒ skich wio skach, któ re od wie dzi ∏em
w ama zoƒ skiej „pusz czy”, czu bat ki sta ro -
pol skie by ∏y czymÊ po wsze dnim. 

Do wo dy znaj dzie cie na za miesz czo nych
zdj´ ciach.

Prze mie rza jàc ama zoƒ skà d˝un gl´, ca ∏y
czas za sta na wia ∏em si´, czy tam tej si In dia -
nie sto su jà ja kà kol wiek pra c´ ho dow la nà,
czy li sta ra jà si´ pla no wo ko ja rzyç osob ni ki
o okre Êlo nych ce chach mi´ dzy so bà. Z ca -
∏à od po wie dzial no Êcià mo g´ stwier dziç,
˝e ta kiej pra cy w za sa dzie nie ma; prze -
cha dza jà ce si´ ko gu ty, co do pad nà ja kàÊ
ku r´, to jest ich. W tym za kre sie tam tej -
sza „ho dow la” przy po mi na na szà, ro dem
z Lu belsz czy zny czy Bia ∏o stoc czy zny. Tym
bar dziej wi´c jest za sta na wia jà ce to, ˝e
czu ba toÊç tak zdo mi no wa ∏a po g∏o wie
tam tej szych kur. 

W jed nym tyl ko przy pad ku, w wio sce
po ∏o ̋ o nej tu˝ nad Ama zon kà, od kry ∏em

Najprawdopodobniej efekt krzy˝owania brahmy lub kochina z kurami polskimi, jak nazywa si´ tutaj
czubatk´ polskà. Identycznà kurk´ mia∏em w swojej polskiej zagrodzie. Pochodzi∏a z Lubelszczyzny.

Kurka czubata w typie kuropatwianym.

Arturo Tullo z kogutem rasy rimac.
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coÊ, co mo˝ na by okre Êliç ja ko „pla no wà
ho dow l´”. Pod czas gdy w ogro dzo nym
i spo rym wy bie gu prze cha dza ∏y si´ dzie -
siàt ki kur w ty pie bo jo wym, go ∏o szy jek czy
ja kimÊ bli ̋ ej nie okre Êlo nym, to w cen tral -
nej cz´ Êci te go po dwór ka od szu ka ∏em mi -

niza gro d´, gdzie miesz ka ∏o oko ∏o 20 ku rek
czu ba tych. Wie le z nich mia ∏o wi´k sze lub
mniej sze ∏ap cie. Tra fia ∏y si´ te˝ czu bat ki go -
∏o szy je, a tak ̋ e z oka za ∏y mi no ga wi ca mi.

Jest coÊ fa scy nu jà ce go w ty pie kur czu -
ba tych, któ re w Pol sce okre Êla my mia nem
„czu bat ki sta ro pol skiej”. Oka zu je si´, ˝e
kur ce tej nie strasz ne sà na sze ro dzi me li sy
i ku ny, sie kie ry go spo da rzy, do sko na le so -
bie ra dzà w oko li cach Cu sco i je zio ra Ti ti -
ca ca po ∏o ̋ o nych na wy so ko Êci pra wie
4 tys. me trów. Prze trwa ∏y w in nych eks -
tre mal nych wa run kach, ja kie stwa rza im
ama zoƒ ska d˝un gla, gdzie przez kil ka mie -
si´ cy, przez wie le go dzin dzien nie, le je tro -
pi kal ny deszcz i wil got noÊç po wie trza do -
cho dzi do 100%. Czu bat ki sta ro pol skie
wy trzy mu jà za rów no ro syj skie zi my (z –35
stop ni) jak i tro pi kal ne upa ∏y (z + 40 stop -
ni). Pe ru wiaƒ skie czu bat ki opar ∏y si´ nie
tyl ko przy ro dzie, ale i wie lu cho ro bom,
któ re po ko tem k∏a dà ka˝ de in ne ku ry. 

In nym bar dzo wa˝ nym py ta niem, ja kie
so bie ca ∏y czas za da wa ∏em, by ∏o: Skàd
wzi´ ∏y si´ ku ry czu ba te w Ame ry ce Po ∏u -
dnio wej? I czy sà to „te sa me czu bat ki sta -
ro pol skie”, któ re bie ga jà po na szych ro dzi -
mych po dwór kach? I czy w ogó le jest coÊ

ta kie go, jak czu bat ka sta ro pol ska w czy stej
po sta ci? 

Po pro si ∏em o sko men to wa nie fe no me -
nu kur czu ba tych w Pe ru pro fe so ra uni -
wer sy te tu w Li mie, Arturo Tul lo, ho dow c´
dwóch ro dzi mych po ∏u dnio woame ry kaƒ -
skich ras kur – arau kan oraz ri mac, z któ -
rych ta ostat nia wzi´ ∏a na zw´ od rze ki (Ri -
mac) prze p∏y wa jà cej przez Li m´. 

– Dla nas te ku ry nie przed sta wia jà
wi´k szej war to Êci. Sà one ni czym in nym,
jak krzy ̋ ów ka mi „kur pol skich” i zwy k∏ych
kur to wa ro wych, któ re zo sta ∏y spro wa -
dzo ne ze Sta nów, w ro dza ju ply mo uth
rock, sus sex czy rho de is land red. 

W ka˝ dym ra zie po cie sza jà ce jest to, ˝e
w ku rach czu ba tych An dów i Ama zo nii
p∏y nie krew kur o pol skim ro do wo dzie,
na zy wa nych we wszyst kich kra jach Ame -
ry ki Po ∏u dnio wej „ku ra mi pol ski mi”, a nie
„pa dew ski mi”. Po je cha ∏em do Pe ru, szu -
kaç arau kan, a zna la z∏em ka wa ∏ek Pol ski,
choç by w Êla do wej po sta ci. 

Fot. Sta ni s∏aw Rosz kow ski
Ra s´ ri mac po sta ram si´ przed sta wiç

osob no w jed nym z naj bli˝ szych nu me rów
„Wo lie ry” lub na stronie www.woliera.com.

Dziewczyna spotkana nad Amazonkà. Arturo Tullo wraz z autorem.

Portret koguta rimac z hodowli Arturo Tullo.


