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Czubatka staropolska

Stanis∏aw Roszkowski

WW nu me rze 2/2008 „Wo lie ry” zo sta∏ opu bli ko wa ny artyku∏ „Quo va dis czu bat ko sta ro pol ska (dwor ska)”. Z na szych in for ma cji wy -
ni ka, ˝e by∏ on sze ro ko ko men to wa ny i wzbu dzi∏ wie le emo cji. Za pro si li Êmy kil ka osób, aby po dzie li ∏y si´ z czy tel ni ka mi swo -
imi od czu cia mi w sto sun ku do tez za war tych w wy ̋ ej wy mie nio nym ar ty ku le. 

Na kil ku fo rach in ter ne to wych trwa ∏a te˝ go rà ca dys ku sja na te mat po cho dze nia kra jo wych kur czu ba tych oraz „praw dzi wo Êci” czu -
bat ki sta ro pol skiej, a tak ̋ e tego, czy do pusz czal ne jest przy od twa rza niu (two rze niu?) no wej ra sy kur, ko ja rze nie z in ny mi ra sa -
mi, jak na przy k∏ad zie lo no nó˝ kà ku ro pa twia nà. 

Mo im zda niem cze goÊ ta kie go jak „idealna“ czu bat ka sta ro pol ska nie ma i ni gdy nie by ∏o. Za rów no dzi siaj, jak i kil ka dzie siàt, a mo -
˝e i sto pi´ç dzie siàt lat te mu po pol skich po dwór kach bie ga ∏a nie skoƒ czo na iloÊç kur z czu bem, które ró˝ ni∏y si´ ma sà cia ∏a, po kro -
jem, bar wà upie rze nia i czym tam jesz cze. Od dzie siàt ków lat co Êwia tlej si zie mia nie spro wa dza li do Pol ski ja kieÊ ukszta∏ to wa ne za chod -
nie ra sy ty pu brah ma pu tra czy ko chin, któ re na st´p nie wcho dzi ∏y w me za lian se z tym, co bie ga ∏o na szla chec kich po dwór kach. Po dob -
nie by ∏o zresz tà w in nych cza sach, w in nych wa run kach hi sto rycz nych, w ró˝ nych cz´ Êciach Êwia ta. Na przy k∏ad w Ja po nii, na prze -
strze ni ty sià ca dwu stu lat, mi ∏o Êni cy zwie rzàt za uwa ̋ y li, ˝e w tej mo za ice, z ja kà ma jà do czy nie nia, mo˝ na wy od r´b niç pew ne gru -
py pta ków, cha rak te ry zu jà ce si´ np. pi´k nym ogo nem, d∏u gim Êpie wem lub wa lecz no Êcià i za dzior no Êcià. Za cz´ ∏o si´ po wol ne, mo zol -
ne, cza sa mi przy pad ko we, ale naj cz´ Êciej Êwia do me two rze nie wie lu sztan da ro wych dzi siaj ja poƒ skich ras.

Z po czàt kiem po dob ne go pro ce su ma my obecnie do czy nie nia w Pol sce. Czu bat ka sta ro pol ska b´ dzie ta ka, na ja kà si´ „umó wi -
my”, i ja kà za cznie my pla no wo ho do waç. Fu ro r´ zro bi∏ opi sa ny w po przed nim nu me rze „Ba ̋ an cik”, w opar ciu o któ re go sta -
ram si´ obec nie stwo rzyç li ni´ ho dow la nà. Jed nak ta kich „Ba ̋ an ci ków” bie ga po pol skich po dwór kach ty sià ce. Wy star czy tyl ko coÊ wy -
braç, po sta wiç so bie cel i go kon se kwent nie re ali zo waç. I za wsze za ta kà pla no wà pra cà ho dow la nà b´ dzie sta∏ kon kret ny ho dow -
ca lub gru pa ho dow ców, którzy kie rowaç si´ b´dà w swo jej pra cy in dy wi du al ny mi gu sta mi i wra˝ li wo Êcià na pi´k no lub sta wiaç so -
bie b´dà za cel wy two rze nie ra sy cha rak te ry zu jà cej si´ okre Êlo ny mi ce cha mi u˝yt ko wy mi. W mo im prze ko na niu czu bat ka sta ro pol -
ska ∏à czy w so bie te dwie funk cje – jest nie tyl ko ∏ad na, ale i po ̋ y tecz na, bo mo ̋ e do star czyç cen ne go bia∏ ka zwie rz´ ce go.

Naj bar dziej mar twi mnie to, ˝e za miast za braç si´ do ro bo ty i za czàç pro wa dziç pla no wà ho dow l´, cià gle je ste Êmy na eta pie dzie -
le nia w∏o sa na czwo ro – czy praw dzi wa, czy nie? Obec nie ju˝ chy ba czwar te fo rum in ter ne to we w gro nie tych sa mych kil ku osób wa∏ -
ku je praw d´ oczy wi stà – ˝e ostat nie ta kie eg zem pla rze… ostat ni ta ki mo ment… ja kie to ma my hi sto rycz ne za le g∏o Êci…
Ciàgle ktoÊ wkle ja zdj´ cia z za py ta niem, czy to jest w∏a Ênie to, o co wszyst kim cho dzi? Na le ̋ y w koƒ cu zro zu mieç, ˝e kwin te sen cjà ho -
dow li sà pe∏ ne kur ni ki. 

Ko niec. Krop ka.
Roz trzà sa nie a˝ do bó lu „praw dzi wo Êci” czu bat ki, to te mat na obec nym eta pie, który wy wo ∏u je nie po trzeb ne emo cje i w grun -

cie rze czy za st´p czy. 
Dys ku sje, okre Êlo na por cja wie dzy, cz´ sto pod szy te emo cja mi spo ry sà bar dzo po trzeb ne, ba, wr´cz nie zb´d ne, ale mo gà byç je dy -

nie uzu pe∏ nie niem ho dow li. Hi sto ria nie roz li czy nas ze s∏ów, tyl ko czy nów. Al bo ca ∏à spra w´ uto pi my we wza jem nym zwal cza niu sie -
bie i nie koƒ czà cych si´ dys ku sjach, po któ rych raz po raz ktoÊ tam si´ ob ra ̋ a, al bo zaj mie my si´ w koƒ cu ro bo tà. Od kil ku set lat moc -
ni je ste Êmy w g´ bie, ale nie zbyt sku tecz ni w pra cy or ga nicz nej. Ta ki nasz pol ski los. I na praw d´ nie wie le si´ zmie ni ∏o od se tek lat. 

Kil ka osób w Sto wa rzy sze niu Ho dow ców Dro biu Ra so we go – Czu bat ka Pol ska pod j´ ∏o si´ tej w∏a Ênie pra cy or ga nicz nej. Wy sta wia -
my swo je pta ki na pol skich i za gra nicz nych wy sta wach, za pro po no wa li Êmy wzor ce ra so we, two rzy my ze spo ∏y part ner skie, przy go to -
wu je my si´ do re je stra cji pol skich ras dro biu w Fe de ra cji Eu ro pej skiej, ale przede wszyst kim – ho du je my. Mo je kur ni ki sà, na przy -
k∏ad, pe∏ ne. Je ̋ e li ko muÊ nie po do ba si´ ta or ga ni za cja, to co stoi na prze szko dzie, za ∏o ̋ yç in nà, lep szà, bar dziej sku tecz nà? 

Zwiàzek Polskich Fotografów Przyrody i Kampinoski Park Narodowy
zapraszajà

w sobot´ 7, czerwca o godz. 13.00
na kolejny Festiwal Fotografii Przyrodniczej

FOTO NATURA 2008
W programie m.in. pokazy zdj´ç i rozwiàzanie konkursu na Fotografa Roku 2008 ZPFP.
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Prawdziwe czy nieprawdziwe?

Mó wi my „czu bat ka sta ro pol ska” i od ra zu w g∏o wie po wsta je ob raz kur ki, któ ra ma byç sztan da ro -
wà ra sà kra jo wà. Tyl ko jak ta kur ka ma wy glà daç? Ja ka jest „pra wi d∏o wa” jej na zwa? 

Krzysz tof Ku biak

Ka˝ dy wy obra ̋ a so bie t´ ra -
s´ na swój spo sób, nie co ró˝ nià -
cy si´ od opi sów in nych osób. Ja -

ka ona ma byç i co wziàç pod uwa -
g´ przy od two rze niu po pu la cji te go ty -
pu kur?

Nie ste ty ma te ria ∏y hi sto rycz ne sà bar -
dzo skrom ne. Po je dyn cze ob ra zy, opi sy nie -
wie le mó wià o fak tycz nym wy glà dzie „ory gi -

nal nej” czu bat ki sta ro pol skiej. Za nie dba -
nia w pol skiej ho dow li kur sà tak du ̋ e, ˝e na -
wet je Êli ist nia ∏y w prze sz∏o Êci oso by zaj mu jà -
ce si´ tà te ma ty kà, to fak tem jest, i˝ w dal -
szym cià gu nie ma my wy pra co wa ne go wi ze -
run ku tej ku ry.

Czu bat ki bie ga jà ce po pol skich za gro -
dach przed sta wia jà bar dzo ró˝ no rod ne ty -
py i je dy nà cha rak te ry stycz nà ce chà, od ró˝ -

nia jà cà je od in nych po spo li tych pta -
ków, sà w∏a Ênie czu by na g∏o wach, któ re po -
wsta ∏y w wy ni ku mu ta cji ge ne tycz -
nej. W zwiàz ku z tym na le ̋ y si´ spo dzie -
waç, ˝e zja wi sko to za ist nia ∏o u zwy -
k∏ych kur wiej skich, któ re nie by ∏y wy ni -
kiem pra cy ho dow la nej, lecz po spo li ty -
mi u˝yt ko wy mi pta ka -
mi, a co za tym idzie, krzy ̋ u jà cy -

Od szu kaç ro dzi mà czu bat k´ sta ro pol skà

Prof. dr hab. Ju liusz Ksià˝ kie wicz 

WWar ty ku le pt. „Quo va dis czu bat ko sta -
ro pol ska?” St. Rosz kow ski przed sta -
wia pro wa dzo ne dzia ∏a nia zmie rza jà -

ce do re sty tu cji pol skiej ra sy kur, okre Êla -
nej przez Nie go ja ko czu bat ka sta ro pol -
ska. Przy j´ ta na zwa ma za pew ne in for mo -
waç, i˝ ma my do czy nie nia nie z czu bat -
kà o ró˝ nym po cho dze niu, zna nà od daw -
na i po pu lar nà w cho wie ama tor -
skim, ale z pta kiem ro dzi mym, wy st´ pu jà -
cym jesz cze spo ra dycz nie w nie któ rych na -
szych wsiach ja ko kur ka u˝yt ko wa. Au -
tor, kre Êlàc aspek ty cho wu w uj´ ciu hi sto -
rycz nym, si´ ga do bo ga tej hi sto rio gra -
fii, a mia no wi cie naj star szych êró de∏ pi Êmien -
ni czych, ale tak ̋ e zna nych dzie∏ ma lar -
skich, cho cia˝ wia do mo na wet o eks po na -
tach w Mu zeum Wa ty kaƒ skim, które przed -
sta wia jà  rzeê b´ ku ry z czu bem na g∏o wie. 

Pta ki, o któ rych mo wa w ar ty ku le, zna -
leêç mo˝ na jesz cze w wie lu wsiach Pol -
ski, g∏ów nie cz´ Êci cen tral nej i po ∏u dnio wo -
-wschod niej. Prze trwa nie tych kur Êwiad -
czy o wiel kim za mi ∏o wa niu ro da -
ków do tej nie po wta rzal nej swo im wy glà -
dem ra sy o Êre dnio wiecz nym ro do wo dzie. 

Jak wia do mo, w In sty tu cie Zoo tech ni -
ki Paƒ stwo wego In sty tu tu Ba daw -
czego w Kra ko wie utwo rzo no no -
wy Dzia∏ Ochro ny Za so bów Ge ne tycz -
nych Zwie rzàt. W od nie sie niu do pta -
ków u˝yt ko wych dzia ∏a nia na rzecz ochro -
ny bio ró˝ no rod no Êci za owo co wa ∏y do -
tàd ochro nà i w∏à cze niem do stad za cho -
waw czych ro dzi mych ras kur zie lo no nó -
˝ek i ˝ó∏ to nó ̋ ek, a tak ̋ e wie lu od mian re -
gio nal nych g´ si i uni ka to wych ras ka czek. 

Ra to wa nie czu bat ki sta ro pol -
skiej przed wy gi ni´ ciem, two rze -
nie z niej ko lek cji tzw. ban ku ge nów me to -
dà in si tu, a wi´c w po sta ci ˝y wych pta -
ków (me tod ex si tu, w po sta ci mro ̋ o -
nych ko mó rek roz rod czych, em brio -
nów, etc., do tàd nie wy pra co wa -
no) uznaç na le ̋ y za bar dzo po ̋ y tecz -
ne, chwa leb ne i za sto so wa ne w ostat -
niej chwi li. Wspo móc te dzia ∏a nia mo -
gà zna ne me to dy ho dow la ne i nie któ re bio -
tech no lo gicz ne. Za sto so wa nie krzy ̋ o -
waƒ ró˝ ne go ty pu, m.in. ra so twór -
czych, wstecz nych i wy pie ra jà cych, mo -
˝e oka zaç si´ bar dzo po moc ne. 

Prze ja wem zwi´k szo ne go za in te re so wa -
nia mo gà byç nie tyl ko ar ty ku ∏y po Êwi´ co -
ne czu bat kom w cza so pi smach po pu lar -
nych (Rut kow ski A., 1994, Pol skie ku ry czu -
ba te. Pol. Dro biar stwo, 3, 1: 24-25), ale tak -
˝e kil ka ostat nio na pi sa nych prac prze glà do -
wych i na uko wych (Ksià˝ kie -
wicz J., 2006, Kury czubatr – najstarsza
rodzima rasa ptaków u˝ytkowych, Pr. Mat.
Zoot., 63: 35-48., Lis M., Andres K., Ann.
Anim. Sci. Suppl. I: 93-96, 245-248). Stu dent -
ka Uni wer sy te tu Rze szow skie go przy go to -
wu je z te go za kre su, pod mo im kie run -
kiem, pra c´ ma gi ster skà. Uda ∏o si´ Jej zlo ka -
li zo waç czu bat ki sta ro pol skie w wie lu go spo -
dar stwach nie opo dal Kielc. Wy ko na ∏a bo ga -
tà do ku men ta cj´ fo to gra ficz nà i ma p´ wy st´ -
po wa nia tych kur. Wiel kà ro l´ od gry wa tak -
˝e utwo rzo ne pod pa tro natem „Wo lie -
ry” Sto wa rzy sze nie Ho dow ców Dro biu Ra -
so we go – Czu bat ka Pol ska. 

Wszyst kim za in te re so wa nym i za an ga -
˝o wa nym dzia ∏a czom, a zw∏asz cza Pa nu
red. St. Rosz kow skie mu ˝y cz´ wie lu suk -
ce sów w re sty tu cji gi nà cej ra sy.
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mi si´ na co dzieƒ sa mo ist nie, bez ce lu ho -
dow la ne go. 

Bez spor ne jest to, ˝e ta cha rak te ry stycz -
na ce cha spodo ba ∏a sí  go spo da rzom i do dal -
sze go roz mna ̋ a nia wy bie ra li w∏a Ênie ta kie kur -
ki czu ba te, gdy˝ nie sà dz´, by ina czej prze trwa -
∏y one do na szych cza sów.

Mo gli si´ w prze sz∏o Êci Pol ski po ja wiç lu -
dzie, któ rzy se lek cjo no wa li je z za mia -
rem ujed no li ce nia wi ze run ku kur czu ba -
tych, jed nak z te go co wie my i co jest za pi sa -
ne na kar tach hi sto rii, uda ∏o si´ to ob co kra -
jow com. Przy k∏a dem te go sà ku ry zwa -
ne na za cho dzie Eu ro py ho len der ski mi (bez -
bro de) i pa dew ski mi (bro da te), któ re jesz -
cze do koƒ ca XIX w. zna ne by ∏y pod na -
zwà ku ry pol skie, u któ rych czu by zo sta ∏y do -
pro wa dzo ne do per fek cji. Dla Êci s∏o Êci, sta -
rà na zw´ za cho wa li po dzieƒ dzi siej szy An gli -
cy, Ame ry ka nie z oby dwu kon ty nen tów, Au -
stra lij czy cy, Ja poƒ czy cy, a tak ̋ e Ro sja nie. 

Po wsta ∏y tak ̋ e ra sy, ta kie jak po lve ra -
ra, bra ban ter czy ho udan, ale po rów nu -
jàc wy mie nio ne pta ki, za raz rzu -
ca si´ w oczy ogrom na ró˝ ni ca po mi´ -
dzy wiel ko Êcià i ja ko Êcià czu bów. Wszyst -
kie te ra sy two rzo no przy u˝y ciu ma te ria -
∏u czu ba tych kur kra jo wych i przez to czu -
by tych pta ków by ∏y ja ko Êcio wo bar dzo ró˝ -
ne – jed ne bar dziej, a in ne mniej roz wi ni´ -
te. Prze ma wia to za przy pad ko wym krzy ̋ o -
wa niem si´ ma te ria ∏u wyj Êcio we go.

Ob szer niej sze udo ku men to wa nie hi sto -
rii zwià za nej z czu bat ka mi za czy na si´ w∏a Êci -
wie w XIX w. By∏ to jed nak okres roz po cz´ -
cia utrwa la nia okre Êlo nych ty -
pów ww. ras czu ba tych przez ob co kra jow -
ców, a za ra zem in ten syw ny im port do Eu ro -
py ras azja tyc kich. Nie jest ta jem ni cà to, ˝e ra -
sy azja tyc kie, ta kie jak: co chin chi ny, lang sha -
ny czy ku ry ma laj skie przy czy ni ∏y si´ do po -
wsta nia wie lu ras eu ro pej skich. Za chwyt ty -
mi no wo od kry ty mi ku ra mi by∏ tak du -
˝y, ˝e szyb ko zdo by wa ∏y po pu lar noÊç i za go -
Êci ∏y tak ̋ e w koƒ cu na wiej skich po dwór -
kach. Rów nie˝ w Pol sce, po okre sie pierw sze -
go za chwy tu i utrzy my wa nia tych ras 
przez mo˝ nych, prze do sta ∏y si´ one do go -
spo darstw i roz po cz´ ∏a si´ wiel ka, ma so -
wa, nie kon tro lo wa na pro duk cja mie szaƒ -
ców z udzia ∏em miej sco we go, tak ̋ e czu ba te -
go ma te ria ∏u. Za sz∏o Êci hi sto rycz ne w na szy -
m kra ju te˝ nie przy czy ni ∏y si´ do roz wo -
ju dro biar stwa, a co za tym idzie, ra sy ty po -
wo hob by stycz ne nie mia ∏y szans na ja ki kol -
wiek roz wój. 

Bio ràc pod uwa g´ wy mie nio ne czyn -
niki, dziÊ kra jo we wiej skie ku ry czu ba -
te sà praw do po dob nie naj bli ̋ ej spo krew nio -
ne z ra sa mi usta bi li zo wa ny mi przez ob co kra -
jow ców, któ re mia ∏y wi´k szà szan s´ prze -
trwa nia ni˝ ja ki kol wiek ma te ria∏ kra jo wy. Jed -
nym s∏o wem, obec ne czu bat ki wiej -
skie to mie sza ni na kur fer mo wych, któ -
re prze do sta wa ∏y si´ po okre sie u˝yt ko -
wym na po dwór ka wiej skie w du ̋ ych ilo -
Êciach, ras czu ba tych usta bi li zo wa -
nych i byç mo ̋ e po je dyn czych eg zem pla -
rzy, któ re gdzieÊ cu dem prze trwa ∏y. Bio -
ràc jed nak pod uwa g´ ∏a twoÊç krzy ̋ o wa -
nia si´ kur, praw dzi wym fe no me nem by ∏o -
by w tej sy tu acji za cho wa nie si´ pra daw -
nych kra jo wych pta ków czu ba tych.

Przy od bu do wie czu bat ki sta ro pol -
skiej mo ̋ e my je dy nie wziàç pod uwa g´ bu -
do w´ ku ry ty po wo wiej skiej z jej ce -
chà sztan da ro wà, ja kà jest nie wàt pli -
wie czub na g∏o wie. Nie mo ̋ e my w nie skoƒ -
czo noÊç do szu ki waç si´ tej je dy nej, nie po -
wta rzal nej, ory gi nal nej czu bat ki sta ro pol -
skiej w nie zli czo nej ilo Êci mie szaƒ ców z na -
szych po dwó rek. Ta ki ory gi na∏ w za sa -
dzie nie mia∏ pra wa prze trwaç bez od po -
wied niej opie ki lu dzi i ukie run ko wa -
nia na okre Êlo ne ce chy wy glà du – cze go w∏a -
Ênie nie by ∏o. Pra c´ nad tà kur kà prak tycz -
nie trze ba za czàç od pod staw, by usta bi li zo -
waç przy zwo icie jej wy glàd i osià gnàç za mie -
rzo ny re zul tat. Ni czym zdro˝ -
nym jest w tej sy tu acji ko ja rze nie osob ni -
ków ra so wych, usta bi li zo wa nych, z ma te ria -
∏em wyj Êcio wym ty po wo wiej skim, by osià -
gnàç upra gnio ny cel, ja kim jest za ist nie -
nie czu bat ki sta ro pol skiej na Êwia to wych ku -
rzych sa lo nach.

Na po par cie ta kie go twier dze nia przy to -
cz´ tu dzie je kil ku ras obec nie usta bi li zo wa -
nych i po sia da jà cych swo je wzor ce ra so we.

Ge ne ral nie mo ̋ e my wy od r´b -
niç z kur „sta rych” je dy nie bo jo we i u˝yt ko -
we. Zda rzy ∏y si´ ju˝ ukszta∏ to wa ne przed stu -
le cia mi ra sy, ta kie jak np. je dwa bi sta czy ko -
chin ka rze ∏ek, jed nak sà to wy jàt ki. Wy jàt -
ki te po cho dzà z te re nów azja tyc kich, ma cie -
rzy stych dla wszyst kich kur do mo -
wych. Ostat nio Ja poƒ czy cy udo wod ni -
li, ˝e pierw sze udo mo wio ne ku ry znaj do wa -
∏y si´ na te re nie wspó∏ cze sne go Pa ki sta -
nu oraz In dii. By ∏y to ku ry prze wa˝ nie bo jo -
we, lecz ni gdy nie zo sta ∏y usys te ma ty zo wa -
ne i do k∏ad nie opi sa ne we wzor cach. Do pie -
ro Eu ro pej czy cy i Ame ry ka nie za cz´ li kla sy fi -

ko waç da ne ra sy i two rzyç po dzia ∏y. Na chwi -
l´ obec nà wia do mo, ˝e wszyst kie ra sy bo jo -
we po wsta ∏y od kur na zy wa nych asi la mi, któ -
re w swej pier wot nej for mie ró˝ ni ∏y si´ wi zu -
al nie, bo by ∏y se lek cjo no wa ne pod wzgl´ -
dem cha rak te ru, a nie wy glà du i trud no od -
po wie dzieç na py ta nie, któ ry asil jest tym je -
dy nym i ory gi nal nym pta kiem. Do pie ro ho -
dow cy eu ro pej scy utwo rzy li i wy se lek cjo no -
wa li pta ki wzor co we, za opa tru jàc je we w∏a -
sne na zwy. Jed na z ras usta bi li zo wa nych po -
zo sta ∏a przy pier wot nej na zwie, czy -
li asil, ale b∏´d ne jest my Êle nie, ˝e jest to ta je -
dy na, pier wot na, gdy˝ w swej oj czyê nie, nie -
za le˝ nie od wy glà du, wszyst kie ku ry bo jo -
we no szà t´ na zw´. 

Ko lej nym przy k∏a dem ra sy od two rzo -
nej w mia r´ wspó∏ cze Ênie, w po rów na -
niu z ist nie niem asi li, sà ma ran se. Ra sa ta zo -
sta ∏a wpi sa na do wzor ca z opie rzo ny mi ∏a pa -
mi, cho cia˝ pierw sze osob ni ki, po wsta -
∏e ok. 1200 ro ku z krzy ̋ ów ki bo jo wych an -
giel skich i „ba gien nych” kur fran cu -
skich, nie po sia da ∏y ta kie go upie rze nia. Ce -
cha ta jest spad kiem po lang sha nach. Gdy za -
cz´ to od twa rzaç ra s´, któ ra prak tycz nie za ni -
k∏a, bra no pod uwa g´ ce ch´ sztan da ro -
wà, czy li cze ko la do wà sko rup k´ zno szo -
nych przez nie jaj. Jed nak osob ni ki, któ re po -
sia da ∏y t´ nie po wta rzal nà ce ch´, mia ∏y tak -
˝e nie ste ty i opie rzo ne ∏a py. Wy nik krzy ̋ o -
wa nia z lang sha nem by∏ nie od wra cal ny i trze -
ba si´ by ∏o za do wo liç w∏a Ênie ta ki mi eg zem -
pla rza mi. Uwa ̋ a no jed nak, ˝e jest to ce -
cha dru go rz´d na i nie przed sta wia wi´k sze -
go zna cze nia w przy wró ce niu tej nie zwy -
k∏ej ra sy do po now ne go roz kwi tu.

Ko chin, ra sa obec nie bar dzo po pu lar -
na, ma tak ̋ e za wi ∏à hi sto ri´. Pierw sze osob ni -
ki, któ re by ∏y przy wie zio ne do Eu ro py, w ogó -
le nie przy po mi na ∏y tych dzi siej szych. By -
∏y to pta ki z mniej buj nym i bar dziej przy le ga jà -
cym upie rze niem oraz o bar dzo skà pych pió -
rach ∏ap. Trzy ma jàc si´ bez wzgl´d nie pier wot -
nej wer sji te osob ni ki, któ re zna my pod na -
zwà ko chin, po win ny na zy waç si´ ku ra -
mi szan ghaj ski mi. Z nich wy wo dzà si´ wspó∏ -
cze sne ko chi ny. Po zo sta wio no jed nak na -
zw´, prze no szàc jà na ca∏ kiem in ne pta ki. Mo˝ -
na tu tak ̋ e za zna czyç, ˝e na zwa ko chin ewo -
lu owa ∏a z pierw szej wer sji brzmià cej ko chin -
chin.

Praw dzi wy ko chin zo sta∏ za po mnia ny po -
mi mo udo ku men to wa ne go przy zwo icie po -
cho dze nia. Wa˝ ne jest to, ˝e tak cie ka wa ra -
sa ist nie je do dnia dzi siej sze go. 

86maj/czerwiec 2008
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Czubatki staropolskiej ród

Zdzi wiç si´ mo ̋ e tak ̋ e nie je den mi ∏o -
Ênik kur zwa nych arau ka ny. Ist nie je kil ka na -
Êcie wer sji ich po cho dze nia, a tak na praw -
d´ sa mi au to rzy pro po zy cji po wsta nia ory gi -
nal ne go pta ka przy zna jà, ˝e prak tycz -
nie nie mo˝ na uzy skaç za da wa la jà cej wszyst -
kich i po praw nej teo rii ich po wsta nia.

Wra ca jàc na ko niec do ko leb ki udo mo -
wie nia kur – Pa ki sta nu – po zo sta -
wiam do ko lej nych prze my -
Êleƒ fakt, i˝, o dzi wo, w chwi li obec -
nej cz´Êç znaj du jà cej si´ tam po pu la cji pta -
ków o po kro ju bo jo wym po sia da na g∏o -
wach PI¢K NE CZU BY!!!

Dro bia zgi w wy glà dzie czu bat ki sta ro pol -
skiej, ty pu: ro dzaj grze bie nia, ubar wie -
nie czy ko lor sko ków, nie mo gà prze s∏a -
niaç efek tu koƒ co we go, ja kim jest RA SO -
WA KU RA POL SKA, któ ra znaj dzie si´ za -
rów no we wzor cu ra so wym, jak i w obej -
Êciach go spo dar skich.

AArtyku∏ prze czy ta ∏em z za in te re so wa -
niem. Do przed sta wio ne go po st´ po -
wa nia ho dow la ne go nie mo g´ si´

usto sun ko waç, bo ono mo ̋ e byç ró˝ ne,
a znacz na cz´Êç suk ce su za le ̋ y od przy -
pad ku.

Dla te go opi sz´ Pa nu, jak ja to ro bi ∏em,
two rzàc ro dy ka czek i sta da za cho waw -
cze lub ro dy g´ si. Pra ca nad ka˝ dym ro -
dem ka czek trwa ∏a mi ni mum pi´ç lat. Po -
pu la cj´, z któ rej za mie rza ∏em wy two rzyç
ród, wy bie ra ∏em z my Êlà o okre Êlo nym
ce lu (ma sa cia ∏a, umi´ Ênie nie), zwra ca ∏em
te˝ uwa g´ na po krój. Ba zà by ∏y ro dy za -
cho waw cze pe ki nów, ale tak ̋ e im por ty.
Naj pierw ko ja rzy ∏em pta ki lo so wo i po
uzy ska niu ujed no li ce nia po kro ju do pie ro
w stad kach se lek cyj nych. Póê niej pro wa -
dzi ∏em pra c´ me to da mi ge ne ty ki po pu la -
cji, ale opie ra ∏em si´ bar dzo na ob ser wa -
cji pta ków, bo jest ona, po za da ny mi, naj -
wa˝ niej sza.

Pra cu jàc nad ura to wa niem od mian re -
gio nal nych g´ si kra jo wych, mia ∏em u∏a -
twio ne za da nie, bo by ∏y wzor ce po kro ju
i u˝yt ko wo Êci tych pta ków, a skup ra to -
wa nych g´ si re gio nal nych od by wa∏ si´
z udzia ∏em bra ka rzy, któ rzy po szcze gól ne
od mia ny do brze zna li.

W ten spo sób uda ∏o mi si´ po zy skaç
sie dem od mian re gio nal nych g´ si, od 188
do 343 sztuk z od mia ny (la ta 1973 do
1975). Ju˝ wte dy by ∏y trud no Êci z po zy -
ska niem po szcze gól nych od mian, a nie -
któ rych, np. wiel ko pol skich i kil ku in nych,
nie uda ∏o si´ zdo byç. Na st´p nie od rzu ci -
∏em g´ si od bie ga jà ce po kro jem od wzor -
ca da nej od mia ny. Ko ja rze nia pta ków
z ka˝ dej od mia ny pro wa dzi ∏em w czte -
rech pod gru pach przez trzy la ta, sto su jàc
ro ta cj´ g´ sio rów. U po tom stwa od rzu ca -
∏em osob ni ki znacz nie od bie ga jà ce od

wzor ca. Po za zdro wot no Êcià i pra wi d∏o -
wà bu do wà, nie bra ∏em pod uwa g´ cech
u˝yt ko wych. Se lek cja nie by ∏a pro wa dzo -
na, bo cho dzi ∏o o utrzy ma nie du ̋ ej
zmien no Êci, a ro ta cja g´ sio rów za pew nia -
∏a spo wol nie nie spo krew nie nia.

Two rzàc no wy ród g´ si – Astra G, u˝y -
∏em obu kie run ko wych mie szaƒ ców g´ si
bia ∏ych w∏o skich i dzi kich g´ si g´ ga wy.
Uzy ska ∏em po tom stwo bia ∏e i ∏a cia te,
o ∏ad nym po kro ju i bar dzo do brze umi´ -
Ênio ne. W ce lu zwi´k sze nia nie Êno Êci i in -
nych cech re pro duk cyj nych, krzy ̋ o wa -
∏em te g´ si ze s∏o wac ki mi, któ re mia ∏y te˝
drob now ∏ók ni ste mi´ so. Pierw szy etap
two rze nia trwa∏ sie dem lat (ko lej ne krzy -
˝o wa nie mie szaƒ ców i ujed no li ce nie po -
kro ju). Roz po czy na jàc pra c´ nad two rze -
niem ro du, mia ∏em okre Êlo ny z gó ry cel
i do syç do k∏ad ny za rys po st´ po wa nia ho -
dow la ne go. Na st´p nym eta pem by ∏o
„wy bie le nie” g´ si, bo ta ki jest wy móg
prze my s∏u dro biar skie go.

Wra ca jàc do kur, to uwa ̋ am, ˝e trze ba
mieç mo˝ li wie du ̋ o pta ków na po czàt ku
ho dow li. Wszyst kie go nie da si´ uzy skaç
od ra zu, wi´c naj le piej na poczàtku zde cy -
do waç si´ na bu do w´ cia ∏a i in ne ce chy
cha rak te ry stycz ne: czub, grze bieƒ, no gi.
W dru gim eta pie trze ba zde cy do waç, ja ka
ma byç bar wa piór. Pra cu jàc 50 lat te mu
u pa ni prof. Kauf man w Pu ∏a wach, mia ∏em
do czy nie nia z ku ra mi wy two rzo ny mi na
pod ∏o ̋ u kur kra jo wych, zwa ny mi przez
pro fe sor „z∏o te pol skie”. By ∏y one ogni -
wem po Êred nim do two rze nia po lba rów,
a wi´c mo˝ na by by ∏o spró bo waç je od -
two rzyç. èró d∏em ge nów pol skich kur
(naj lep szym) sà zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia -
ne (tyl ko te z AR Lu blin, ZD Fe lin), bio ràc
pod uwa g´ spo sób ich two rze nia. Ma te -
ria∏ pol skie go po cho dze nia jest po trzeb ny

do wpro wa dze nia cech czu ba tek. To jest
Pa na po mys∏, bar dzo s∏usz ny.

Mo˝ na te˝ wy szu kaç w te re nie pta ki
naj bar dziej zbli ̋ o ne do czu ba tek i ko ja -
rzyç je w gru pach, w ce lu uzy ska nia pta -
ków po dob nych do przy j´ te go wzor ca.
Ta me to da wy ma ga du ̋ ej licz by pta ków,
Êwiet ne go oka ho dow la ne go i cza su. Czu -
ba tek pol skich ra dz´ szu kaç w re jo nach
nad mor skich, od ¸e by do D´ bek, szcze -
gól nie ko ∏o Bia ∏o gó ry i od Bia ∏o gó ry
w g∏àb kra ju. W okre sie mo jej m∏o do Êci,
tj. 50 lat te mu (!), by ∏y tam pi´k ne ku ry
czu ba te. Czu bat ka, mo im zda niem, po -
win na mieç upie rze nie ja Êniej sze (ja sno ∏o -
so sio we czy bursz ty no we, pra wie ta kie
jak na fot. w nr. 12/2006 „Wo lie ry”, s. 18
– ku ra z le wej stro ny na gór nej fo to gra fii)
od zie lo no nó˝ ki (nr 11/2006, s. 34-35)
i bu do w´ tro ch´ de li kat niej szà ni˝ zie lo -
no nó˝ ka, a nie tak ci´˝ kà jak pro po nu je 
p. K. An dres w nr. 12/2006 „Wo lie ry” na 
s. 17 i nie tej bar wy piór. Zresz tà bar wa
piór na po czàt ku pra cy ma nie wiel kie zna -
cze nie. Do pie ro w dal szych eta pach war -
to po my Êleç o bar wie piór i nie któ rych in -
nych ce chach po kro ju. W tym sa mym ar -
ty ku le (s. 20) kur cz´ ta sre brzy sto -bru nat -
ne wy da jà si´ zbyt pod ka sa ne, a ∏ad niej sze
sà od mia ny ja snej (s. 21), my Êl´ tyl ko
o bu do wie cia ∏a. Osta tecz nie po krój czu -
bat ki b´ dzie za le ̋ a∏ od prze zna cze nia
(ama tor ska, u˝yt ko wa). Np. ku ra u˝yt ko -
wa po win na byç nie co ci´˝ sza od ama tor -
skiej, po win na mieç mniej szy czub, ˝ó∏ te
no gi, itp.

Na za koƒ cze nie ˝y cz´ wie lu suk ce sów
w pi´k nej idei od twa rza nia czu bat ki sta ro -
pol skiej. Mo ̋ e Pan li czyç na wspar cie tej
idei prze ze mnie.

Adam Ma za now ski
Kór nik, dnia 31.01.2008 r.
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WWtym ar ty ku le nie cho dzi o stwier -
dze nie lub prze pro wa dze nie do wo -
du, ˝e cz∏o wiek – bio ràc pod uwa -

g´ je go fi zy kal noÊç – przy na le ̋ y do Êwia ta
zwie rzàt – jak zde cy do wa nie pod kre Êla jà
nie któ re wspó∏ cze sne an tro po lo gie fi lo zo -
ficz ne i eks pe ry men tal ne – ale o re la cj´
mi´ dzy cz∏o wie kiem a zwie rz´ ciem na
p∏asz czyê nie etycz nej. Na ubo czu wi´c
po zo sta wia my roz strzy gni´ cie wspó∏ cze -
sne go spo ru o miej sce cz∏o wie ka w kró le -
stwie zwie rzàt, na to miast chce my od po -
wie dzieç na py ta nie: Ja ka po win na byç re -
la cja cz∏o wie ka do przed sta wi cie li Êwia ta
zwie rz´ ce go i ja kie po win ny byç mo ral ne
kwa li fi ka cje je go po st´ po wa nia ze zwie -
rz´ ta mi? Oczy wi Êcie w jed nym ar ty ku le
nie je ste Êmy w sta nie przed sta wiç ró˝ nych
po staw i do ko naç ich oce ny i war to Êcio -
wa nia. Ni niej sza pra ca ma po bu dziç do
oso bi stej re flek sji i prze my Êle nia swo je go
dzia ∏a nia, po glà dów i oce ny po st´ po wa nia
in nych. Wszel kie dzia ∏a nia cz∏o wie ka pod -
le ga jà mo ral nej oce nie i ho dow ca zwie rzàt
mu si byç te go Êwia do my. 

Nie chaj do re flek sji po bu dzi nas fakt, ˝e
rocz nie oko ∏o 200 mi lio nów la bo ra to ryj -
nych zwie rzàt cier pi i gi nie, cz´ sto nie po -
trzeb nie, bez ja kie go kol wiek ra cjo nal ne go
uza sad nie nia. Na wie lu fer mach ho do wa -
ne sà zwie rz´ ta w nie by wa le nie przy ja -
znych wa run kach: st∏o czo ne, brud ne, cza -
sem bi te. Trans port zwie rzàt od by wa si´
wie lo krot nie w wa run kach, w któ rych nie -
trud no o zra nie nie, a na wet Êmierç. Ho -
dow cy hob by Êci za zwy czaj dba jà o swo je
zwie rz´ ta (go ∏´ bie, ró˝ ne go ro dza ju pa pu -
gi, ku ry, kró li ki itd.), ale zda rza si´, ˝e nie
za wsze stwo rzo ne im Êro do wi sko jest
w∏a Êci we, dla te go cza sem m´ czà si´, cho -
ru jà, cier pià, prze ̋ y wa jà licz ne stre sy lub
zo sta jà w wy ni ku prac ho dow la nych znie -
kszta∏ co ne i zde for mo wa ne. 

Cz∏o wiek pod mio tem obo wiàz ków
mo ral nych 

Eu ro pej ska kul tu ra i cy wi li za cja g∏´ bo ko
za ko rze nio na jest w my Êli grec kiej, ju -

deochrze Êci jaƒ skiej oraz rzym skiej. Pierw -
sza przez wie ki od dzia ∏y wa ∏a na re flek sj´
nad funk cjo no wa niem Êwia ta, cz∏o wie ka
i je go my Êli w sfe rze stwo rzo no Êci, dru ga
w sfe rze re li gii, trze cia zaÊ pra wa. Rzym -
skie pra wo wy war ∏o wp∏yw na wspó∏ cze -
sne ro zu mie nie spra wie dli wo Êci, wza jem -
nych za le˝ no Êci i re la cji na p∏asz czyê nie
praw nej. 

Pra wo rzym skie ugrun to wa ∏o roz ró˝ -
nie nie mi´ dzy cz∏o wie kiem a rze cza mi. Do
rze czy pra wo to za li cza ∏o wszyst ko, co nie
jest oso bà. Zwie rz´ jest wi´c rze czà. Je Êli
cz∏o wiek wy rzà dza krzyw d´ cz∏o wie ko wi,
ma ona wte dy wy miar mo ral ny. Je Êli zaÊ
ktoÊ przy w∏asz czy so bie cu dze zwie rz´
lub je oka le czy czy za bi je, wte dy wy ∏àcz nie
w∏a Êci cie lo wi zwie rz´ cia zo sta ∏a wy rzà -
dzo na szko da ma te rial na. Zwie rz´ jest
wi´c trak to wa ne przed mio to wo. I trud no
by ∏o wy zwo liç si´ cz∏o wie ko wi z te go ste -
reo ty po we go my Êle nia. Co praw da kró le -
wiec ki fi lo zof, Im ma nu el Kant (1724–
–1804) pi sa∏, ˝e „cz∏o wiek urze czy wist nia
do sko na ∏oÊç w∏a snej oso bo wo Êci – zgod -
nie z wy mo ga mi mo ral no Êci – wów czas,
kie dy w∏a Êci wie usto sun ko wa ny jest do
zwie rzàt”, to jed nak cho dzi je dy nie o cz∏o -
wie ka, a nie o zwie rz´. Na uspra wie dli -
wie nie Kan ta mo˝ na jed nak po wie dzieç,
˝e ten kró le wiec ki fi lo zof mia∏ w po lu wi -
dze nia w∏a Êci we, mo ral ne ukszta∏ to wa nie
cz∏o wie ka, Cz∏o wie ka, któ re go wo la za -
wsze ma byç i b´ dzie do bra. Kant zde cy -
do wa nie do ma ga∏ si´, aby cz∏o wiek ni gdy
nie trak to wa∏ cz∏o wie ka in stru men tal nie.
Je den z je go im pe ra ty wów ka te go rycz -
nych brzmi: „Po st´ puj tak, byÊ cz∏o wie -
czeƒ stwa – tak w two jej oso bie, jak te˝
w oso bie ka˝ de go in ne go – u˝y wa∏ za wsze
za ra zem ja ko ce lu, ni gdy tyl ko ja ko Êrod -
ka”. Jak wi daç, nie obej mu je on zwie rz´ -
cia, cho cia˝ in ny im pe ra tyw ka te go rycz ny
kró le wiec kie go fi lo zo fa brzmi: „Po st´ puj
tak, jak gdy by mak sy ma two je go po st´ po -
wa nia przez wo l´ twà mia ∏a si´ staç ogól -
nym pra wem przy ro dy”. Wszak we d∏ug
Kan ta, przed nim i d∏u go jesz cze po nim,

zde cy do wa nie twier dzo no, ̋ e pod mio tem
obo wiàz ków mo ral nych mo ̋ e byç wy -
∏àcz nie cz∏o wiek. Zwie rz´, choç by mia ∏o
wy kszta∏ to wa ny sil ny in stynkt ˝y cia w sta -
dzie, nie jest jed nak w sta nie do ko ny waç
ocen mo ral nych swo ich za cho waƒ wo bec
sta da. Przyj mo wa no i przyj mu je si´ ten ak -
sjo mat, ale czy jest on pew ny? Nie mo ̋ e -
my si´ ob ra caç w sfe rze przy pusz czeƒ,
cho cia˝ by wy da wa ∏y si´ one praw dzi we.
Nie wy g∏a sza jàc ˝ad nych mniej lub bar -
dziej praw do po dob nych twier dzeƒ, na le ̋ y
stwier dziç, ˝e nie ma ju˝ ˝ad nych pod -
staw, by trak to waç zwie rz´ ta ina czej ni˝
isto ty god ne mo ral ne go sza cun ku. Wi´k -
szo Êci lu dzi wy da je si´, ˝e zwie rz´ nie jest
pod mio tem mo ral nym. Jest nim cz∏o wiek,
ale dla te go cià ̋ à na nim pew ne obo wiàz ki
i po win no Êci wo bec – jak mó wi∏ Fran ci -
szek z Asy ̋ u (1181–1228) – „mniej szych
bra ci”. 

Zwie rz´ nie jest rze czà
Za kaz czy sto in stru men tal ne go trak to -

wa nia cz∏o wie ka, za kaz u˝y wa nia go ja ko
Êrod ka, sta∏ si´ sze ro ko ak cep to wa nà ideà
mo ral nà. Ale czy nie na le ̋ y za ka zem tym
ob jàç rów nie˝ zwie rz´ ta? Nie któ rzy zde -
cy do wa nie od po wia da jà, ˝e tak. Jed nak
wi´k sza cz´Êç ludz kiej po pu la cji zde cy do -
wa nie prze ciw na jest ta kie mu po glà do wi,
ja ko uto pij ne mu i nie re ali stycz ne mu. Ale
nie ozna cza to – ja ki kol wiek przyj mie si´
po glàd na te mat miej sca cz∏o wie ka i zwie -
rz´ cia w Êwie cie – ˝e mo˝ na da lej zwie rz´
trak to waç ja ko rzecz, z któ rà cz∏o wiek
mo ̋ e uczy niç co kol wiek ze chce. Pod sta -
wy ta kie go po glà du mo˝ na zna leêç ju˝
w ˝y dow skiej To rze, a wi´c w Sta rym Te -
sta men cie, cho cia˝ w bar dzo ogra ni czo nej
for mie. I dzi wiç mo ̋ e, ˝e cz´ sto w spo ∏e -
czeƒ stwach mie nià cych si´ ja ko wy so ce
re li gij ne, chrze Êci jaƒ skie, trak tu je si´ nie raz
zwie rz´ ta okrut nie, wr´cz w be stial ski
spo sób, wbrew bi blij nym nor mom. Czy˝ -
by re li gij noÊç i po bo˝ noÊç mia ∏a si´ wy ra -
˝aç wy ∏àcz nie w sfe rze kul tu, a nie w co -
dzien nym ˝y ciu, w ota cza jà cym nas Êwie -

Cz∏o wiek a zwie rz´
Ka rol Ja sie ni ca 

Pami´ci Antoniego Âwieckiego
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cie, w przy ro dzie, w re la cji ze wszyst ki mi
stwo rze nia mi? Czy˝ by nie za le˝ nie od
Êwia to po glà dów ma my si´ rzà dziç w tym
Êwie cie, kie ru jàc si´ wy ∏àcz nie ego izmem
i po czu ciem nie skoƒ czo nej wy˝ szo Êci nad
wszyst kim co nas ota cza? 

Zwie rz´ nie jest rze czà, na rz´ dziem,
au to ma tem. Zwie rz´ jest zwie rz´ ciem.
Jest ˝y wà isto tà, od czu wa jà cà przy jem -
noÊç, l´ ka jà cà si´ o ˝y cie, cier pià cà i czu jà -
cà. Zwie rz´ nie jest przed mio tem, któ ry
po zu ̋ y ciu mo˝ na wy rzu ciç na Êmiet nik,
po cie szyç si´ nim, z za ba wy z nim mieç
przy jem noÊç, a na st´p nie bru tal nie go po -
trak to waç. To przy j´ te ju˝ po wszech nie
spo strze ̋ e nie, ˝e zwie rz´ nie jest rze czà,
po win no de cy do waç o sto sun ku cz∏o wie -
ka do zwie rz´ cia, wy zna czaç ludz kie za -
cho wa nia, pod po wia daç, ja kie sà obo wiàz -
ki cz∏o wie ka wo bec zwie rz´ cia. 

Do strze ga my, ˝e w dru giej po ∏o wie XX
wie ku sto su nek do zwie rzàt zmie ni∏ si´
w na szej kul tu rze bar dziej ni˝ w cià gu mi -
nio nych wie ków. Jed nak ̋ e nie wsz´ dzie
i nie za wsze. Wcià˝ dla wie lu lu dzi mo ral -
ne obo wiàz ki nie do ty czà zwie rzàt. Cià gle
spo ty ka my si´ z okru cieƒ stwem wo bec
zwie rzàt, któ re nie za wsze jest po dyk to -
wa ne ja kimÊ ro dza jem sa dy stycz nych
upodo baƒ, ale ra czej bez myÊl nym po st´ -
po wa niem i trzy ma niem si´ utar tych ste -
reo ty pów.

Czy zwie rz´ ma ja kie kol wiek pra wa?
Je Êli zwie rz´ nie jest rze czà, ale isto tà

˝y wà, na le ̋ à cà do Êwia ta przy ro dy, do
któ re go my tak ̋ e na le ̋ y my, to czy ma ono
ja kieÊ pra wa? 

Przy wy k∏o si´ sà dziç, ˝e zwie rz´ ma ta -
kie pra wa, ja kie cz∏o wiek mu nada, wy zna -
czy i uzna za ra cjo nal ne. To zaÊ ozna cza, ̋ e
cz∏o wiek na dal chce byç ab so lut nym pa -
nem Êwia ta zwie rzàt. Ale ta kie my Êle nie
ni cze go nie zmie nia, ∏a two pro wa dzi do
wy ∏àcz nie in stru men tal ne go trak to wa nia
zwie rz´ cia, a od te go krok do trak to wa nia
zwie rz´ cia ja ko rze czy, z któ rej mo˝ na si´
cie szyç, a kie dy si´ znu dzi, wy rzu ciç. 

Dzi siaj po pu lar ne jest do ma ga nie si´
praw dla zwie rzàt. Nie jest to jesz cze to
sa mo, co do ma ga nie si´ mo ral ne go sza -
cun ku dla zwie rzàt. Pra wa mo˝ na ∏a maç,
a sza cu nek dla ̋ y cia zwie rz´ cia jest cz´ Êcià
na szych mo ral nych po staw, etycz ne go
obo wiàz ku, de on to lo gicz nym po stu la tem.
Kie dy mó wi my o pra wach zwie rzàt, nie
ma my na my Êli pra wa sta no wio ne go, któ -
re np. da je cz∏o wie ko wi pra wo do uczest -
ni cze nia w wy bo rach do sej mu, do pro ce -
su sà do we go itp. Ma my na to miast na my -
Êli pra wo do te go, by zwie rz´ ta by ∏y trak -
to wa ne z sza cun kiem na le˝ nym ka˝ dej
isto cie, któ re ma we wn´trz nà war toÊç,
war toÊç z tej ra cji, ̋ e jest isto tà ̋ y wà, a nie
ku li nar nà czy es te tycz nà.

W ety ce spo ty ka my si´ z ró˝ ny mi po glà -
da mi i sta no wi ska mi w kwe stii tzw. pra wa
zwie rzàt. 

Jesz cze w XX wie ku funk cjo no wa ∏o
prze ko na nie, ˝e zwie rz´ ta nie sà cz∏on ka -
mi wspól no ty mo ral nej, w zwiàz ku z czym
lu dzie nie ma jà wo bec nich ˝ad nych zo bo -
wià zaƒ. Wspól no ta mo ral na jest bo wiem
gru pà spo ∏ecz nà z∏o ̋ o nà ze wspó∏ dzia ∏a jà -
cych ze so bà au to no micz nych pod mio tów
ludz kich, oce nia jà cych swo je po st´ po wa -
nie. Au to no micz nie dzia ∏a jà cych lu dzi
uzna je si´ za spo ∏ecz noÊç, któ ra w pe∏ nym
sen sie te go s∏o wa mo ̋ e u˝y waç zwie rzàt
ja ko Êrod ka, i to bez ja kiej kol wiek od po -
wie dzial no Êci mo ral nej. Ta kie sta no wi sko
re pre zen to wa∏ w 1986 ro ku M. A. Fox,
(The Ca se for Ani mal Expe ri men ta tion,
1986), aby po prze my Êle niu go, wy ra ziç
rok póê niej po glàd: „Po nie wa˝ nie po tra fi´
uspra wie dli wiç czer pa nia ko rzy Êci z ludz -
kiej krzyw dy, go tów je stem sà dziç, ˝e
rów nym z∏em jest ko rzy sta nie z cier pie nia
zwie rzàt”. Wi daç wi´c, ˝e sta re po glà dy
mu szà ustà piç. 

Te z´, i˝ zwie rz´ ta ma jà pew ne pra wa,
a na wet mo ral ne pra wa, pre zen tu je Tom
Re gan w pra cy pt. The Ca se for Ani mal Ri -
ghts (1985). Re gan usi ∏u je oprzeç swój po -

glàd na mnie ma niu, ̋ e ka˝ da isto ta ma we -
wn´trz nà war toÊç. We d∏ug T. Re ga na tyl ko
lu dzie ma jà we wn´trz nà war toÊç nie za le˝ -
nie od te go, czy sà do brzy lub u˝y tecz ni
dla in nych. Pra wo sta no wio ne zaÊ ma
chro niç t´ war toÊç. Ale – we d∏ug Re ga na –
pra wa ma jà tak ̋ e isto ty, któ rym przy pi su -
je my we wn´trz nà war toÊç. Tyl ko pod mio -
ty ˝y cia ma jà ta kà war toÊç, a wi´c ma jà jà
rów nie˝ zwie rz´ ta. Re gan jest zda nia, ˝e
wszyst kie ssa ki ma jà we wn´trz nà war toÊç,
a za tem i pew ne pra wa, któ re na le ̋ y re -
spek to waç. Sà to pra wa o cha rak te rze
mo ral nym, któ re ró˝ nià si´ od praw sta no -
wio nych, a któ re mo gà mieç ró˝ ny kszta∏t
w ró˝ nych ludz kich spo ∏e czeƒ stwach. Mo -
ral ne zaÊ pra wa obej mu jà wszyst kie ˝y jà ce
pod mio ty bez wzgl´ du na ko lor skó ry, na -
ro do woÊç, p∏eç, a tak ̋ e bez wzgl´ du na
ga tu nek.

Wi daç z po wy˝ sze go, ˝e to cz∏o wiek
de cy du je o tym, kto ma we wn´trz nà war -
toÊç. Dla cze go nie ma jà jej pta ki? Czy one
nie l´ ka jà si´ o swo je ˝y cie? Kto nie wi dzia∏
ni gdy pta ka ucie ka jà ce go przed dra pie˝ ni -
kiem, mo ̋ e mieç wàt pli wo Êci, ale nie po -
wi nien ich mieç np. ho dow ca go ∏´ bi, któ ry
nie jed no krot nie mu si le czyç swo je pta ki
z ura zu wy ni k∏e go z pa nicz nej uciecz ki
przed swo im prze Êla dow cà. Na wet ry by
wal czà o swo je ˝y cie i sto su jà ró˝ ne me to -
dy, aby unik nàç zje dze nia przez in ne dra -
pie˝ ne ry by, del fi ny czy fo ki. Zresz tà opie -
ra nie do mnie ma ne go pra wa zwie rzàt na
do mnie ma nej we wn´trz nej ich war to Êci
jest doÊç ry zy kow ne, bo wiem nie da si´
ra cjo nal nie udo wod niç, ˝e to we wn´trz na
war toÊç zwie rz´ cia ma de cy do waç o mo -
ral nym sto sun ku cz∏o wie ka do nie go. 

Wszyst kie daw ne kla sycz ne ety ki, a tak -
˝e wie le – jak wi dzie li Êmy po wy ̋ ej 
– wspó∏ cze snych etyk, zaj mu jà cych si´
sto sun kiem cz∏o wie ka do zwie rzàt, jest
an tro po cen trycz nych. Za k∏a da jà one, ˝e
ro Êli ny nie my Êlà, a zwie rz´ ta nie oce nia jà
na sze go po st´ po wa nia. Pod mio tem my -
Êle nia jest cz∏o wiek. Je dy nie on jest zdol ny
do war to Êcio wa nia i oce ny swo ich de cy zji. 

Na prze ciw an tro po cen trycz nych etyk
eko lo gicz nych stoi ety ka eko ho li stycz na.
Po sta wa eko ho li stycz na uzna je au to no mi´
nie tyl ko ka˝ de go ̋ y jà ce go by tu, ale ka˝ dej
czàst ki stwo rze nia. Nie za wsze jed nak
przed sta wi cie le eko ho li zmu do strze ga jà,
˝e w przy ro dzie to czy si´ ostra wal ka
o prze trwa nie. Czy cz∏o wiek mo ̋ e w pe∏ -
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ni uznaç au to no mi´ ka˝ de go stwo rze nia
i zre zy gno waç ze swo jej wol no Êci na rzecz
wol no Êci wszyst kich in nych by tów? Eko -
ho li Êci sk∏on ni sà roz wa ̋ aç sy tu acj´,
w któ rej przy ro da roz pra wi si´ w spo sób
– po wiedz my – okrut ny ze swo im cie -
mi´˝ cà – cz∏o wie kiem. P. Var dy i P. Grosch
(The Puz zle of Ethics, prze k∏ad pol ski Ety -
ka, Po znaƒ 1995, s. 213n), re la cjo nu jàc po -
glà dy J. Lo ve loc ka, pi szà: „Byç mo ̋ e Zie -
mia ro zu mia na ja ko ca ∏oÊç (Ga ja) stop nio -
wo zmie nia swo jà geo fi zjo lo gicz nà struk -
tu r´ tak, aby ludz kà ra s´ ca∏ ko wi cie uni ce -
stwiç lub przy naj mniej zre du ko waç, dzi´ ki
cze mu po wstrzy ma na zo sta nie dzia ∏al -
noÊç, któ ra za gra ̋ a eg zy sten cji pla ne ty.
Cz∏o wiek nie jest na czel nym ce lem
wszech Êwia ta, chy ba ˝e ktoÊ na mo cy re li -
gij nych prze s∏a nek czy ra dy kal nej wer sji
an tro po cen try zmu istot nie uwa ̋ a, ˝e ca ∏y
ko smos ist nie je tyl ko i wy ∏àcz nie dla cz∏o -
wie ka. Nie mo˝ na jed nak wy klu czyç, ˝e
wszech Êwia tem rzà dzi pe wien im pe ra tyw,
któ ry na ka zu je chro niç ja kieÊ ty py sub stan -
cji ogra ni czo nych i nie ogra ni czo nych.
Cho dziç mo ̋ e o ca ∏oÊç wszech Êwia ta,
a nie o lu dzi”.

Po sta wa ta ka gra ni czy z mi to lo gicz nym
ro zu mie niem Êwia ta. We d∏ug nie go ca ∏a
przy ro da po sia da cha rak ter bo ski, a cz∏o -

wiek wspó∏ uczest ni czy w wiel kim mi ste -
rium bo skie go ˝y cia. Cz∏o wiek zaÊ jest ca∏ -
ko wi cie zde ter mi no wa ny. Po sta wa ta ka
od wra ca pro ces de sa kra li za cji, za po czàt -
ko wa ny w Gre cji przez fi lo zo fi´, w Izra elu
zaÊ przez Jah wizm. 

Po sta wa skraj nie eko ho li stycz na kry je
w so bie wiel kie nie bez pie czeƒ stwo. De -
gra du je cz∏o wie ka do ro li „pch∏y”, po zba -
wia go wo li dzia ∏a nia, przede wszyst kim
zrzu ca z nie go od po wie dzial noÊç za stwo -
rze nie, ka ̋ e mu bo wiem je dy nie bier nie
uczest ni czyç w ja kimÊ dra ma cie na de -

skach te atru ko smo su. Dra ma cie, któ re go
ko niec nie jest zna ny. 

Po szu ki wa nie od po wie dzi na py ta nie
o po win no Êci cz∏o wie ka wo bec zwie rzàt,
o mo ral nà od po wie dzial noÊç za wszyst kie
isto ty ˝y jà ce po win no po dà ̋ aç w in nym
kie run ku i czer paç „na tchnie nie” zgo ∏a
z in nej sfe ry. W ka˝ dym ra zie na pew no
nie ze sfe ry praw nej, po nie wa˝ po j´ cie
pra wa jest re la tyw ne, jest wy ni kiem re -
flek sji cz∏o wie ka i od sa me go po czàt ku
bro ni i za bez pie cza in te re sy cz∏o wie ka. 
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OOpo wiem wam mo jà naj dziw niej szà przy -
go d´, w któ rà zazwyczaj lu dzie ra -
czej nie wie rzà. 

Jak by ∏em ma ∏y i mia -
∏em ok. 6-8 lat, to do mia sta przy je -
cha∏ cyrk, któ ry, jak to kie dyÊ najcz´Êciej mia -
∏o miej sce, roz bi∏ si´ na nie da le kiej ∏à ce... 

Za wsze uwiel bia ∏em cho dziç pod roz k∏a -
da jà cy si´ cyrk i oglà daç zwie rz´ ta. 

Jed nak pew ne go dnia, wcze snym ran -
kiem, na wet nie mu sia ∏em wy cho dziç z do -
mu, ˝e by zo ba czyç naj wi´k szà atrak cj´ cyr -
ku, a mia no wi cie s∏o nia! 

Pa mi´ tam, ˝e mo ja ma ma wie sza ∏a wte -
dy pra nie na bal ko nie i na gle za cz´ ∏a krzy -
czeç: „Dzie ci, dzie ci, chodê -
cie na dwór. S∏oƒ bie gnie!” A za raz po -
tem: „Dzie ci, dzie ci, do do -
mu. S∏oƒ jest w ogród ku!” 

Jak ̋ e si´ zdzi wi ∏em, gdy wyj rza ∏em na po -
dwór ko, a tam bie ga∏ w kó∏ ko roz sza la -
∏y s∏oƒ, a za nim tre ser, któ ry pró bo wa∏ za -
trzy maç go, cià gnàc zwie -
rz´ za ogon... S∏oƒ stra to wa∏ nam dwa p∏o -

ty, bra m´ i pod niós∏ do gó ry da szek od ko -
mór ki, do któ rej chy ba chcia∏ wejÊç... i po -
rzàd nie zde ner wo wa∏ mo je go psa, któ ry do -
brze, ˝e by∏ za mkni´ ty, bo pew nie za gry z∏ -
by s∏o nia, gdy by si´ wy do sta∏... S∏oƒ zro -
bi∏ kil ka run dek po po dwór ku i po bieg∏ so -
bie da lej. 

Pa mi´ tam, ˝e póê niej przy szed∏ do nas li -
sto nosz i si´ spy ta∏: „Co tu si´ sta -
∏o?” A ja mu od po wie dzia -
∏em, ˝e s∏oƒ nas od wie -
dzi∏. A ten w Êmiech. Pew nie po my Êla∏:
Ach ta dzie ci´ ca wy obraê nia. Ale jak mu po -
ka za ∏em wgnie ce nie s∏o nio wej sto py w zie -
mi´, to onie mia∏. 

W koƒ cu ile osób mo ̋ e si´ po chwa -
liç, ˝e mia ∏o s∏o nia w ogród ku? 

Nie ste ty ca ∏a ta hi sto ria skoƒ czy ∏a si´ tra -
gicz nie, bo s∏oƒ pad∏. Nie wia do mo w∏a Êci -
wie dla cze go. Po g∏o sek by ∏o wie -
le: a to ˝e ze stre su, a to ˝e od Êrod -
ków uspo ka ja jà cych, al bo ˝e go po trak to wa -
li prà dem i te go nie wy trzy ma∏... Szko -
da zwie rz´ cia. Ja ka by ∏a mo ja roz -

pacz, gdy po sze d∏em w koƒ cu do te go cyr -
ku, a wy st´p s∏o ni si´ nie od by∏, a gdy wy cho -
dzi li Êmy, to za na mio tem le ̋ a ∏o mar -
twe zwie rz´... 

S∏o ni ca Sa bi na, bo tak mia ∏a na imi´, na za -
wsze po zo sta nie w mo jej pa mi´ ci... i b´ -
dzie mo jà przy go dà, w któ rà i tak wi´k -
szoÊç lu dzi nie wie rzy... A od cyr ku do sta li -
Êmy od szko do wa nie i dar mo we bi le ty do lo -
˝y... Szko da tyl ko, ˝e nie jest to uwiecz nio -
ne na ja kimÊ fil mie lub fo to- gra fii. 

Te raz je stem wiel kim prze ciw ni kiem cyr -
ku i my Êl´, ˝e ten s∏oƒ by∏ ja kimÊ sy gna -
∏em dla mnie, ˝e bym w przy sz∏o Êci po -
móg∏ je go po bra tym com wy do staç si´ z cyr -
ku, gdzie si´ m´ czà ca ∏e dnie w przy cze -
pach, wy cho dzàc je dy nie na spek ta kle i tre -
su r´... 

Obec nie w pol skich cyr kach sà trzy s∏o -
nie afry kaƒ skie. Mo im zda -
niem cyrk to nie jest miej sce dla tych zwie -
rzàt...

Ro bert Stra sen burg

S∏oƒ


