
Nie ma za kàt ka ku li ziem skiej, od oby dwu Ame ryk po Afry k´, od kra jów da le kiej Azji po Eu ro -
p´, gdzie nie by ∏y by zna ne i gdzie nie za wo jo wa ∏y by serc ho dow ców. ˚y we, we so ∏e, po ciesz ne – ulu -
bio ne ma skot ki dzie ci, paƒ do mu i pa nów. To cha bo – kró le stwo wÊród kur. Wie lo krot nie opi sy wa ne. 
„Wo lie ra” u˝y czy ∏a tym kra sna lom ju˝ nie raz swo je go miej sca. Jed nak in for ma cji na ich te mat cià gle 
jak by brak, a te mat ja koÊ si´ nie nu dzi. Dla te go, kie dy do sta ∏em za pro sze nie do od wie dze nia 
40. Ju bi le uszo wej Wy sta wy Hi go Cha bo w Ku ma mo to, nie wa ha ∏em si´ ani chwi li.
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Kró le stwo
Hi go Cha bo

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Daruma chabo w japoƒskiej scenerii z wystawy w Kumamoto.
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Tro ch´ hi sto rii
Co praw da w chwi li obec nej ko ja rzo -

ne sà jed no znacz nie z Ja po nià i tam ma jà swo -
jà oj czy zn´, ale cha bo to prze cie˝ w∏a snoÊç ca -
∏e go Êwia ta. Nie wie le osób wie, ˝e po cho -
dzà z te re nów dzi siej sze go Wiet na mu i na -
wet swà na zw´ za wdzi´ cza jà ist nie jà ce -
mu do XVII wie ku na te re nie In do chin paƒ -
stwu Cham pa. Po dzi wia li je za rów no chiƒ -
scy ce sa rze, jak i ary sto kra ci z Ma le zji i Taj lan -
dii. Do dzi siaj w wy po wie dziach ho dow -
ców taj landz kich prze bi ja wiel ki ˝al, ˝e ra -
sà tà tak za w∏ad n´ li Ja poƒ czy cy, bo prze cie˝ Ta -
jo wie wnie Êli rów nie˝ wiel ki wk∏ad w jej ho -
dow l´. Fak tem jest jed nak, ˝e nie kto in ny, tyl -
ko miesz kaƒ cy Kra ju Wscho dzà ce go S∏oƒ ca by -
li do nie daw na – i na dal jesz cze sà – po mi mo te -
go, ˝e Eu ro pej czy cy za czy na jà byç dla nich po -
wa˝ nà „kon ku ren cjà”, ab so lut ny mi mi strza -
mi w ho dow li cha bo.

W okre sie Edo (1600–1867) cha bo naj -
pierw spro wa dzo no na dwór ce sar ski, a po -
tem sta ∏y si´ one obiek tem po ̋ à da nia ów -
cze snych mi ∏o Êni ków kur – ksià ̋ àt feu dal -
nych (da imyo) oraz bo ga tych kup ców. Hi sto -
ria tej ra sy po to czy ∏a si´ ina czej ni˝ in nych ja -
poƒ skich ras kur, u któ rych utrwa la no ja -
kàÊ jed nà wy bra nà ce ch´; na przy k∏ad pra -
c´ ho dow la nà pro wa dzo no pod kà tem d∏u -
gie go Êpie wu ko gu tów (to ten ko, ko ey -
oshi, to ma ru), zdol no Êci bo jo wych (sha -
mo, yama to, sat su ma do ri) czy wy kszta∏ ce -
nia pi´k ne go ogo na (ona ga do ri, mi no hi ki, ohi -
ki, sho uko ku). W przy pad ku cha bo ma -
my do czy nie nia z na tu ral nà kar ∏o wa to -
Êcià, nie spo ty ka nym grze bie niem, od po wied -
nio wy kszta∏ co nym pio no wym ogo -
nem z ostro za koƒ czo ny mi pió ra mi, ob -
∏ym kszta∏ tem cia ∏a po dob nym do da ru -
my (gru by bo ̋ ek szcz´ Êcia). 

Na Êwie cie ist nie je wie le od mian barw -
nych cha bo i pod wzgl´ dem ilo Êci mo˝ na po -
rów naç je je dy nie z ban tam ka mi. W pi´k -
nym, za pro jek to wa nym i wy dru ko wa -
nym z udzia ∏em na szej re dak cji, al bu mie Man -
fre da Bar tla pt. „My thos Cha bo” znaj du -
je si´ a˝ 36 re pro duk cji ob ra zów tej kur ki. Je -
˝e li do da my do te go, ̋ e do dat ko wo cha bo wy -
st´ pu jà te˝ w wer sji je dwa bi stej, lo ko wa -
nej oraz bro da tej, to wszyst ko sta nie si´ ja -
sne – cha bo sà „naj pi´k niej kwit nà cà ra -
sà kur”, jak jà okre Êla jà sa mi Ja poƒ czy cy. Fak -
tycz nie, w cha bo cià gle „kwit nie” bar dzo wie -
le ele men tów. I te mu pàcz ko wa niu i kwit nie -
niu nie ma koƒ ca.

Jed nym z ta kich prze pi´k nych „pàcz -
ków” jest gru pa okre Êla na ja ko hi go cha bo, czy -
li ku ry o re kor do wo du ̋ ych grze bie niach i d∏u -
gich dzwon kach, któ re do pie ro cze ka jà na swo -
je od kry cie na Êwie cie i w Eu ro pie.

Pod czas mo jej wi zy ty w Ja po nii mia ∏em oka zj´ roz ma wiaç na te mat po cho dze nia wie lu azja tyc -
kich ras z Suthe pem Chon gu lià, zna nym taj landz kim ho dow cà cha bo, a zw∏asz cza od mia ny kur o czar -
nej twa rzy, któ ra w Eu ro pie zna na jest pod na zwà Ay am Ce ma ni, oraz kur bo jo wych. Z Suthe -
pem wià ̋ ´ si´ pew na za baw na opo wieÊç. 

Dwa la ta te mu, gdy od wie dzi∏ Ja po ni´, bar dzo sma ko wa∏ mu owoc man da ryn ki. Upar∏ si´, ˝e za -
bie rze ze so bà w dro g´ po wrot nà drze wo. D∏u go mu sie li mu per swa do waç ja poƒ scy przy ja cie -
le, ˝e z prze wo zem sa mo lo tem du ̋ e go drze wa mo gà byç k∏o po ty. 

Skoƒ czy ∏o si´ na sa dzon ce.
Pod czas ko lej nej wi zy ty spodo ba∏ mu si´ pi´k ny, pra wie 70-cen ty me tro wy ko gut sha mo, któ re -

go wspól nie oglà da li Êmy u Pa na Hideaki Ka ta gi ri. Tyl ko jak wy wieêç ˝y we go ko gu ta do Taj lan -
dii? Sam mu sia ∏em si´ bar dzo na tru dziç, aby prze my ciç tro ch´ ja jek, a tu w gr´ wcho dzi∏ oka za ∏y ko -
gut. Traf chce, ˝e na ban kie cie w Ku ma mo to, gdzie zo sta li Êmy za pro sze ni ja ko za gra nicz ni go Êcie, zna -
laz∏ si´ te˝ wa˝ ny urz´d nik z tam tej sze go Mi ni ster stwa Rol nic twa. Ja ko ˝y wot nie za in te re so wa ny te -
ma tem, uczest ni czy ∏em w tej cie ka wej roz mo wie. 

– Chcia∏ bym za braç ze so bà ko gu ta, po radê mi, jak mam to zro biç? – py ta∏ Suthep.
– Jest za kaz za rów no im por tu, jak i eks por tu dro biu. Wiesz, „pta sia gry pa”...
– Czy na praw d´ nie ma na in flu en z´ spo so bu?
– Hm… dro biu nie mo˝ na wy wo ziç, ale zwie rz´ ta do mo we, ja ko pod r´cz ny ba ga˝, tak. Zade kla -

ruj na lot ni sku, ˝e sha mo to twój do mo wy ulu bie niec, tak jak kot, pies czy cho mik.
– Ale sha mo nie jest psem…
– Do mo wym zwie rz´ ciem mo ̋ e prze cie˝ byç.
– A smycz… czy po trzeb na jest smycz…? – cià gnà∏ te mat Suthep. 
Chon gu lia upar∏ si´ na sha mo, bo ta ra sa kur po cho dzi w∏a Ênie z Taj lan dii. Sha mo na wet na -

zw´ wzi´ ∏o od daw nej na zwy Sy ja mu, czy li dzi siej szej oj czy zny Suthe pa. 
– Wy, Ja poƒ czy cy, tyl ko cza so wo ad mi ni stro wa li Êcie tà ra sà kur, po dob nie zresz tà jak i in ny mi ra -

sa mi, te raz sha mo, po czte ry stu la tach, zno wu wra ca do swo jej praw dzi wej oj czy zny, czy -
li do mnie – ar gu men to wa∏ Taj land czyk. 

By ∏em bar dzo cie ka wy, jak za koƒ czy si´ ta hi sto ria. Ju˝ po po wro cie do Pol ski pierw szà wia do mo -
Êcià, ja kà do sta ∏em od Ima mu ry, oka za ∏a si´ in for ma cja, ˝e wie le wy si∏ ku mu sia∏ w∏o ̋ yç w to, aby so -
bie „za ∏a twiç” te go pi´k ne go ko gu ta sha mo. Pan Hideaki Ka ta gi ri do rzu ci∏ tak ̋ e kur k´, aby ko gu to -
wi nie by ∏o smut no. Oka za ∏o si´, ˝e wspo mnia ny urz´d nik da∏ do brà ra d´, bo ja poƒ skie s∏u˝ by cel -
ne nic nie mia ∏y prze ciw ko trans por to wi ko gu ta. Wnie sie niu na po k∏ad sha mo ja ko pod r´cz ne go ba -
ga ̋ u od mó wi ∏y jed nak taj skie li nie lot ni cze. 

Jesz cze w trak cie po by tu w Ja po nii za Êmie wa li Êmy si´ do ∏ez z mo imi ja poƒ ski mi przy ja ció∏ mi na sa -
mo wspo mnie nie Suthe pa. Cie ka we, co wy my Êli przy na st´p nej wi zy cie w Ja po nii? Mo ̋ e za gad -
n´ go, ja kie ma pla ny „ho dow la ne”, gdy spo tkam go oso bi Êcie. Do sta ∏em bo wiem za pro sze nie do od -
wie dze nia Taj lan dii w grud niu te go ro ku.

Su thep Chon gu lia z cór kà pod czas wspól nej 
wi zy ty u zna ne go ho dow cy Hideaki Ka ta gi ri.



Hi go cha bo
Od po ∏o wy XIX wie ku a˝ do pierw -

szych dzie si´ cio le ci XX w ca ∏ym kra ju roz prze -
strze nia ∏a si´ ho dow la kur o Êred niej wiel ko -
Êci grze bie niach. Je dy nie po ∏u dnio wy za -
chód kra ju, gdzie ho do wa no cha bo o roz wi ni´ -
tych, du ̋ ych grze bie niach, opar∏ si´ tej eks pan -
sji. Jed nak po czàw szy od lat dwu dzie -
stych XX w. na wet tam ho dow la wiel ko grze -
bie nia stych cha bo zna la z∏a si´ w kry zy -
sie. Na szcz´ Êcie prze trwa ∏y one w ma ∏ych, lo -
kal nych ho dow lach na po ∏u dnio wym za cho -
dzie Ja po nii, a wÊród nich znaj do wa ∏o si´ wy -
star cza jà co du ̋ o do brej ja ko Êci eg zem pla -
rzy, szcze gól nie w Ku ma mo to na wy spie Kiu siu. 

Ko lej nym trud nym okre sem w ho dow li cha -
bo, po dob nie jak i in nych ja poƒ skich kur, by -
∏a dru ga woj na Êwia to wa. Po woj nie oka za -
∏o si´, ˝e cha bo o Êred nich grze bie niach by -
∏y sku pio ne w oko li cach To kio lub roz rzu co -
ne w ma ∏ych sku pi skach po ca ∏ej Ja po nii, na to -
miast wiel ko grze bie nia stych prak tycz nie nie by -
∏o na wet w ich ro dzin nych, po ∏u dnio wo -za -
chod nich stro nach.

Mi mo ˝e ho dow la wiel ko grze bie nia -
stych cha bo zo sta ∏a wy nisz czo na prak tycz -
nie w ca ∏ym kra ju, oca la ∏y one w pre fek tu -
rze Ku ma mo to, od ci´ tej od Êwia ta geo gra ficz -
nie i kli ma tycz nie, ale tak ̋ e ory gi nal -
nej pod wzgl´ dem swo jej spo ∏ecz no Êci, kul tu -
ry i go spo dar ki. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e po -
móg∏ w tym cha rak ter miesz kaƒ ców tej pre fek -
tu ry, któ rzy sà skrom ni oraz ma jà po glà dy kon -
ser wa tyw ne i izo la cjo ni stycz ne. Sà oni rów -
nie˝ zde cy do wa ni, upar ci, mo˝ na wr´cz po -
wie dzieç, ˝e sa mo lub ni i tro ch´ nie mi li.
Za rów no do bre, jak i z∏e stro ny ich cha rak te -
ru uwi dacz nia ∏y si´ w ho dow li cha bo i roz wi -
ni´ ciu jej me tod, a tak ̋ e w jej ulep sze niu i usta -
bi li zo wa niu. W koƒ cu, po wie lu wzlo -
tach i upad kach, przy czy ni ∏y si´ osta tecz -
nie do oca le nia tych pi´k nych kur przed ca∏ ko -
wi tym wy gi ni´ ciem.

Przyj rzyj my sí  te raz bli ̋ ej, co kry je sí pod okre -
Êle niem hi go cha bo? Hi go to na zwa daw nej pro win -
cji, obec nie pre fek tu ry Ku ma mo to. Sà to w isto -
cie cha bo o po nad prze cí t nie du ̋ ych grze bie -
niach i d∏u gich dzwon kach. Za li cza my do nich za -
rów no ta ikan, jak i da ru ma cha bo. Po raz pierw -
szy na zwy tej u˝y∏ Ma say oshi Ne ji me, nie ̋ y jà -
cy ju  ̋nie ste ty, le gen dar ny ho dow ca, za ∏o ̋ y ciel i do -
˝y wot ni pre zes Hi go Cha bo Hon zon kai, któ re -
go na zwi sko wie lo krot nie s∏y sza ∏em pod czas mo je -
go po by tu w Ku ma mo to.

DRÓB ozdobny
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Daruma chabo czarne.

Wi ze run ki kur, au tor stwa Be ne dik ta Stam m le ra,
po cho dzà z al bu mu Man fre da Bar tla „My thos
Cha bo”

Daruma chabo bia∏e.

Taikan bia∏e.

Taikan katsura.
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Ta ikan cha bo o du ̋ ym grze bie niu, z pre -
fek tu ry Ku ma mo to, to w isto cie mie szan -
ka cha bo z dwie ma ku ra mi, któ re przy by -
∏y z Osa ki w XIX w. i z Si ko ku na po czàt -
ku XX w. By ∏y to ku ry du ̋ ych roz mia -
rów, o du ̋ ych grze bie niach i d∏u gich no -
gach. Krzy ̋ ów ki te po udo sko na le niu da -
∏y nam Êred niej wiel ko Êci kur k´ o du ̋ ym grze -
bie niu i krót kich no gach. Za tem grze bieƒ „po -
cho dzi” z Osa ki i po wi nien byç jak naj wi´k -
szy, zaÊ skó rza ste dzwon ki „wy wo dzà si´” z Si -
ko ku i po win ny byç du ̋ e i d∏u gie. Po -
za tym obie te cz´ Êci cia ∏a sà od po wied nio gru -
be, a grze bieƒ ma wspa nia ∏y, re gu lar -
ny kszta∏t. Sa ma syl wet ka ku ry ma byç jak naj -
mniej sza, ogon pi´k nie ster czà cy, a no gi krót -
kie. Co cie ka we, cha bo o ostro za koƒ czo -
nych, strze li stych pió rach, na zy wa si´ tak -
˝e cho ki -cha bo. S∏o wo cho ki po cho -
dzi od dêwi´ ku ozna cza jà ce go ci´ cie pa pie -
ru no ̋ ycz ka mi: cho ki -cho ki (dos∏. „ciap -
-ciap”), po nie wa˝ ogo ny tych kur wy glà da -
jà, jak by by ∏y w ten spo sób po wy ci na ne.

WÊród ta ikan cha bo wy st´ pu jà je dy -
nie dwie od mia ny barw ne: czy sto bia ∏a (shi -
ro) oraz bia ∏a z czar ny mi lot ka mi skrzy -
de∏ i czar nym ogo nem (kat su ra). Ko lo ro -
wi piór tej od mia ny, po dob ne mu do ubar wie -
nia ˝u ra wia, to wa rzy szy Êwie ̋ a czer wieƒ du ̋ e -
go grze bie nia i d∏u gich dzwon ków. Okrà g∏a syl -
wet ka oraz wy bi ja jà ce si´ z niej, ni czym iry -
sy, ste rów ki du ̋ e, pod kre Êla jà nie zwy k∏à ∏a god -
noÊç jej wy glà du. Dzi´ ki tym ce chom kat su -
ra cha bo zy ska ∏a wiel kà po pu lar noÊç.

Da ru ma cha bo. Swo jà na zw´ da ru -
ma cha bo nie za wdzi´ cza du ̋ ym dzwon -
kom w ko lo rze Êwie ̋ ej lub okop co nej czer wie -
ni, a nie wiel kie mu ogo no wi, po zba wio ne mu ty -
po wej dla kat su ra cha bo strze li sto Êci. Syl wet -
ka ta przy po mi naç mia ∏a t´ gie go mni cha in dyj -
skie go – Bo dhi dhar m´ (jap. Da ru ma), któ re -
go tra dy cyj nie uwa ̋ a si´ za pre kur so -
ra zen. Ob ∏e fi gur ki, wy obra ̋ a jà ce t´ po -
staç, trak tu je si´ w Ja po nii ja ko ta li zman przy -
no szà cy szcz´ Êcie. 

Da ru ma to mnich, któ ry nie ustan nie czu -
wa. Sta ra le gen da g∏o si, ˝e kie dyÊ zdrzem -
nà∏ si´ w cza sie me dy ta cji. Po nie -
wa˝ jest to dla mni cha nie do pusz czal -
ne, ostrym no ̋ em ob cià∏ so bie oby dwie po wie -
ki, któ re spa da jàc na zie mi´ da ∏y ˝y -
cie dwóm krze wom her ba cia nym. Dla te -
go moc na i gorz ka her ba ta od p´ dza sen noÊç. 

Da ru ma cha bo wy st´ pu je w dwóch od -
mia nach barw nych: czar nej (ku ro) oraz bia -
∏ej (shi ro). Od mia na czar na po kry ta jest ca -
∏a lÊnià cy mi, czar no -zie lon ka wy mi pió ra -
mi, ma du ̋ y grze bieƒ i du ̋ e, okrà g∏e dzwon -

Para taikan katsura chabo z wystawy w Kumamoto. 

Przez wie le lat, a zw∏asz cza we wspo mnia -
nym okre sie Edo, gdy Ja po nia nie utrzy my wa -
∏a prak tycz nie ˝ad nych kon tak tów ze Êwia -
tem ze wn´trz nym, bar dzo wy raê ne by ∏y te˝ we -
wn´trz ne po dzia ∏y w gra ni cach ad mi ni stro wa -
nych przez pa nów feu dal nych. Nic wi´c dziw ne -
go, ˝e i ka˝ dy re gion „wy two rzy∏ swo jà spe cja li -
za cj´”. In ne cha bo ho do wa no na pó∏ no cy, a in -
ne na po ∏u dniu. Po dob nie by ∏o z po zo sta ∏y mi ra -
sa mi kur. Sat su ma do ri z wy spy Hok ka ido to zu -
pe∏ nie in ny ptak ni˝ z Si ko ku. Po dob na ato mi za -
cja obo wià zu je do dzi siaj, cho cia˝ dzi´ ki Êrod -
kom ma so we go prze ka zu i znacz nej glo ba li za -
cji ule g∏a os∏a bie niu,. Ka˝ dy so bie, mo˝ -
na by rzec, rzep k´ skro bie. Ma to swo je po wa˝ -
ne kon se kwen cje dla sa mej ho dow li, ale z dru -
giej stro ny te se pa ra ty stycz ne na stro je po zwo li -
∏y na wy two rze nie i za cho wa nie w nie zmie nio -
nej po sta ci lo kal nych od mian cha bo. Do sko na -
∏ym przy k∏a dem ta kiej spe cja li za cji jest w∏a -
Ênie hi go cha bo, ko ja rzo ne jed no znacz nie z po -
∏u dniem Ja po nii i wy spà Kiu siu.

Daruma chabo bia∏e z wystawy w Kumamoto – niezwykle rzadka odmiana barwna.



ki, a jej syl wet k´ wieƒ czy nie du ̋ y, lek ko za okrà -
glo ny ogon. Kur ka ta szczy ci si´ ele ganc kim wy -
glà dem, ma ˝y wy cha rak ter, któ ry prze ja -
wia si´ w nie zwy kle ener gicz nym za cho wa -
niu, co sta no wi pe wien kon trast z jej wy ra fi no -
wa nà syl wet kà. Mi mo ˝e da ru ma cha -
bo ma tak wie le uro ku, licz ba ho do wa nych eg -
zem pla rzy jest bar dzo ma ∏a, a roz prze strze nia -
nie ho dow li tej od mia ny po st´ pu je nie zwy -
kle wol no. 

Ce chy cha rak te ry stycz ne. Jak wspo mnia -
no, g∏ów nà ce chà cha rak te ry stycz nà hi go cha -
bo sà du ̋ e, sto jà ce pio no wo grze bie nie o re gu -
lar nych wci´ ciach oraz dwa du ̋ e, wi szà -
ce dzwon ki. Spró buj my po rów naç ich dzi siej -
sze roz mia ry, z ty mi z cza sów bez po Êred -
nio przed i po woj nie. Z po wo du bra ku ma te ria -
∏ów nie je ste Êmy w sta nie okre Êliç, ja kie mak sy -
mal ne wiel ko Êci grze bie nia i dzwon ków osià ga -
∏y kur ki tu˝ przed woj nà. Po zo sta∏ za pi sek Êwiad -
czà cy o tym, ˝e zwy kle prze kra cza ∏y one kil -
ka sun (1 sun = 3,03 cm, ja poƒ ski „cal”). Pa mi´ -
ta jà cy tam te cza sy star si lu dzie rów nie˝ to po -
twier dza jà, ale nie ma my ̋ ad nych pew nych, bar -
dziej pre cy zyj nych in for ma cji.

Po wia da si´, ˝e przed woj nà ∏àcz na d∏u -
goÊç dzwon ków i wy so koÊç grze bie nia u kat su -
ra cha bo wy no si ∏a oko ∏o 7-8 sun
(21,2-24,2 cm), ale w rze czy wi sto Êci te go ro dza -
ju eg zem pla rzy nie mo g∏o byç wie le. Wy ho do -
wa ny ju˝ po woj nie przez pa na Hay´ Ku nio ko -
gut osià gnà∏ 9 sun (27 cm), co, jak si´ wy da je, by -
∏o re kor dem nie po bi tym ani przed woj -
nà, ani tu˝ po niej. Obec nie naj wi´k sze grze bie -
nie i dzwon ki ma jà ∏àcz nie oko -
∏o 8 sun (24 cm), co tyl ko tro ch´ prze kra cza re -
zul ta ty osià ga ne przed woj nà. 

U da ru ma cha bo grze bieƒ i dzwon ki nie roz -
wi ja jà si´ a˝ tak do brze jak u kat su ra cha -
bo. Przed woj nà osià ga ∏y one po dob no ∏àcz -
nà d∏u goÊç 5-6 sun (15,2-18,2 cm), ale by -
∏y to naj praw do po dob niej rzad kie przy pad ki. Po -
wo jen nym re kor dzi stà jest ko gut pa na Fu ru ka -
wy To rao, któ ry osià gnà∏ 6,5 sun
(20 cm). DziÊ, po dob nie jak u kat su ra cha -
bo, kur ki osià ga jà wy ni ki zbli ̋ o -
ne do tych sprzed woj ny, czy li oko ∏o 6 sun.

Stan dar dy do ty czà ce grze bie nia i dzwon -
ków dzi siej szych hi go cha bo usta la si´ w na st´ pu -
jà cy spo sób: mie rzo na jest d∏u goÊç pio no we -
go, prze cho dzà ce go przez oko od cin ka, któ -
ry wy zna cza jà kraƒ co we punk ty grze bie -
nia i dzwon ków. U sam ca kat su ra cha bo stan dar -
do wa d∏u goÊç wy no si 20 cm, a wy nik po ni -
˝ej 18 cm ozna cza dys kwa li fi ka cj´, u ko gu ta da ru -
ma cha bo jest to od po wied nio 18 i 16 cm.

DRÓB ozdobny
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Parka czarnych daruma chabo z wystawy w Kumamoto.

Immamura Yasutake z kogutem daruma chabo w∏asnej hodowli.
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Wy sta wa
Kie dy do sta ∏em za pro sze nie od Pa na Ima -

mu ry Yasu ta ke na 40. Ju bi le uszo wà Wy sta w´
Hi ho Cha bo w Ku ma mo to w dniach 12-13 ma -
ja 2007 ro ku, nie wa ha ∏em si´ ani chwi li.

– To ogrom ny za szczyt – sko men to -
wa∏ fakt za pro sze nia Kurt Mi chel, le gen dar -
ny nie miec ki ho dow ca. – Grze chem by ∏o by ta -
kiej oka zji nie wy ko rzy staç.

Fak tycz nie, jak zdà ̋ y ∏em si´ póê niej zo rien -
to waç, Ja po ni´ nie od wie dza zbyt wie lu Eu ro -
pej czy ków. Tyl ko wy jàt ko wo zde ter mi no wa -
ni mo gà po zwo liç so bie na wy da tek rz´ du kil -
ku ty si´ cy Eu ro. Daw niej by ∏o spo ro go -
Êci z Nie miec, któ rzy szcze gól nie upodo ba li so -
bie pó∏ noc ne re jo ny te go kra ju, ostat nio jed -
nak i oni prze sta li la taç, bo nie ma jà w tym „in -
te re su”. Pta sia gry pa utrud ni ∏a bo wiem bar -
dzo prze wóz ja jek, a ich prze myt jest do syç ry -
zy kow ny.

Za pra sza no mnie, ja ko wy daw c´ „Wo lie -
ry” oraz ho dow c´ czu bat ki pol skiej, zwa nej w Ja -
po nii „Po land’s” lub „Po lish”. Z cie ka wo Êci spy ta -
∏em si´, z czym ko ja rzy im si´ na zwa „pa dew -
ska”. Oka za ∏o si´, ˝e nie ko ja rzy im si´ z ni -
czym, co mi da ∏o po raz ko lej ny do my Êle nia, zwa -
˝yw szy i˝ to nie gdzie in dziej, tyl ko w Pol -
sce, jest chy ba naj wi´ cej prze ciw ni ków pol -
skiej na zwy tej uro kli wej kur ki. Zo sta ∏em po pro -
szo ny te˝ o ufun do wa nie na gród w dwóch g∏ów -
nych ka te go riach kon kur so wych. 

– A ja kie go ro dza ju ma jà byç to wy ró˝ nie -
nia? – spy ta ∏em.

– Mo gà byç pu cha ry, ta le rze, ob ra zy…
Za mó wi ∏em we W∏o c∏aw skiej Fa bry ce Fa jan -

su dwie pi´k ne, r´cz nie ma lo wa ne wa zy, na któ -
rych z jed nej stro ny wid nia∏ wi ze ru nek ko gu ta ta -
ikan cha bo i na pis „Hi go Cha bo Hon zon -
kai”, a z dru giej czu bat ki pol skiej i na -
pis „Klub Czu bat ki Pol skiej”. Po nie wa˝ tak du -
˝e, bo po nad pó∏ me tro we, ci´˝ kie wa zy by ∏o -
by bar dzo trud no prze wieêç sa mo lo tem, po sta -
no wi ∏em wy s∏aç je wcze Êniej pocz tà. Prze sy∏ -
ka eko no micz na idzie d∏u go, nie by -
∏em wi´c pew ny, czy na gro dy doj -
dà na czas i ubez pie czy ∏em si´ za ma wia -
jàc dwa do dat ko we, o wie le mniej sze, ta le -
rze, któ re za mie rza ∏em za braç ze so bà, gdy -
by tam te nie do sz∏y. Wa zy do star czo no do Ku -
ma mo to tu˝ przed wy sta wà. Ta le rze rów nie˝ za -
bra ∏em ze so bà, bo szko da mi by ∏o je wy rzu ciç. 

Na ko niec do Ja po nii do tar ∏y czte ry pol -
skie, bar dzo re pre zen ta cyj ne, na gro dy. Kosz to -
wa ∏o mnie to wszyst ko kil ka ∏ad nych ty si´ -
cy z∏o tych i do dzi siaj za sta na -

wiam si´, po co to zro bi ∏em? Z pró˝ no -
Êci? Dla idei? Dla Pol ski? Dla sie bie? Z g∏u po -
ty? (Nie po trzeb ne skre Êliç). Mo im wro -
gom pod po wiem jesz cze jed nà mo˝ li -
woÊç – bo pew nie mia∏ w tym ja kiÊ in te -
res. A ja ki? Po pro stu „ja kiÊ”!!!

Ja poƒ czy cy oka za li si´ wy jàt ko wo go Êcin -
ni i przyj mo wa li pol skie go go Êcia z praw dzi wy -
mi ho no ra mi. Kil ka krot nie za bie ra ∏em pu blicz -
nie g∏os pod czas roz da nia na gród i w czasie trwa -
nia uro czy ste go ban kie tu. Pro si ∏em wte -
dy, aby zwró co no uwa g´ na dwa na ma lo wa ne wi -

Japoƒscy s´dziowie „mierzà” grzebienie i dzwonki czarnego koguta daruma chabo.

Wy glàd ogól ny „ha li wy sta wo wej”, gdzie 15 ho dow ców po ka za ∏o 65 pta ków.

Uzupe∏nianie sk∏adek cz∏onkowskich.



ze run ki cha bo i czu bat ki pol skiej, któ re sà sym bo -
lem ∏à czà cej nas pa sji, czy li ho dow li kur ozdob -
nych, nie za le˝ nie od te go, czy jest to Ja po -
nia, Niem cy czy Pol ska. 

Pod czas dzie si´ cio dnio we go po by tu od wie -
dzi ∏em pra wie dwu dzie stu (a wÊród nich wie -
lu le gen dar nych) ho dow ców. Spa ∏em w ich pry -
wat nych do mach, pi ∏em z ni mi cie p∏à sa ke. Roz -
ma wia li Êmy o wspól nej pa sji, o ra do -
Êciach, ale te˝ i o smut kach. Cza sa mi cie szy li -
Êmy si´ jak dzie ci z by le g∏up stwa. 

Sa ma wy sta wa w pre fek tu ral nym Ku ma mo -
to mo g∏a by za szo ko waç nie jed ne go Eu ro pej -
czy ka, przy zwy cza jo ne go do dzie sià tek ty si´ -
cy kla tek w Ha no we rze czy Lip sku. Pi´t na -
stu ho dow ców po ka za ∏o na niej… 65 ku -
rek, g∏ów nie da ru ma i ta ikan cha bo, ale by -
∏o te˝ kil ka eg zem pla rzy miej sco wej ra sy ku re -
ko z „eu ro pej skà” g∏o wà i „ja poƒ skà” resz -
tà, uro dzo nych w gór skiej cz´ Êci Ku ma mo -
to, któ rych pió ra ogo no we s∏u ̋ à ja ko ozdo -
ba do ka pe lu szy przy sta rych taƒ cach. Za sko -
czy∏ mnie te˝ fakt, ˝e kur ki nie by ∏y w ja -
kiÊ szcze gól ny spo sób przy go to wy wa ne na wy -
sta w´; nie kà pa no ich, nie cze sa no ani nie ro bio -
no pe di cu re; tra fia ∏y pro sto z kur ni ków – ta -
kie, ja kie by ∏y na co dzieƒ – bez ma ki ja ̋ u. 

O czym to Êwiad czy? Ano o tym, ˝e tak na -
praw d´ Ja poƒ czy cy nie przy wià zu jà wi´k szej wa -
gi do wy sta wo wych wy Êci gów. Sà one, ow -
szem, wa˝ ne, ale nie na ty le jed nak, by prze s∏o -
niç to, co jest naj wa˝ niej sze w ho dow li, czy li sa -
mo ob co wa nie ze zwie rz´ ta mi i ra doÊç, ja kà mo -
gà one daç do mow ni kom.

Z re por ter skie go obo wiàz ku po da j´ zwy -
ci´z ców w dwóch ka te go riach, któ rzy pod czas
uro czy ste go ban kie tu zo sta li uho no ro wa ni pol -
ski mi wa za mi: 

da ru ma: Ma sat su gu Ta ni gu chi – 19 cm,
ta ikan: Mo to to shi Yaka be – 21 cm.
Cz´ sto te˝ Eu ro pej czy cy, a zw∏asz cza Niem -

cy, z po czu ciem pew nej wy˝ szo Êci mó -
wià o swo ich do ko na niach. Chwa -
là si´, ile to no wych od mian barw nych utwo -

rzy li, ja kie to ma jà pi´k ne wy sta wy, jak du -
˝à licz b´ cz∏on ków li czà ich klu by. Tyl ko cze -
kaç, a˝ nie d∏u go og∏o szà, ˝e cha bo to nie miec -
ka ra sa. Za wsze w ta kich przy pad kach na koƒ -
cu j´ zy ka mam py ta nie: – Je ̋ e li ma cie tak wspa -
nia ∏e ku ry, po dob no o wie le lep sze ni˝ ja poƒ -
skie, to dla cze go na dal la ta cie ty le ty si´ cy ki lo -
me trów do Ja po nii po jaj ka? Ja koÊ nie s∏y -
chaç, aby kie ru nek tych po dró ̋ y by∏ od wrot -
ny? Od po wiedê jest pro sta i ju˝ wie lo krot -
nie pre zen to wa ∏em jà na ró˝ nych ∏a mach.
Mo˝na mieç pi´k nie wy glà da jà ce go ko gu ta to -

ten ko; co z te go jed nak, kie dy w Eu ro pie ni -
gdy nie b´ dzie on tak pi´k nie i d∏u go Êpie -
wa∏ jak w swo jej oj czyê nie, bo je go pan (ho -
dow ca) nie ma te go cze goÊ – du szy Azja ta.

Nie ste ty ten ja poƒ ski Êwiat nie do po wie -
dzeƒ, pe ∏en sym bo li ki, wie rzeƒ, du chów i nie -
jed no znacz no Êci, bez pow rot nie mi ja. Wy star -
czy przy pa trzeç si´, kto pre zen tu je swo je pta -
ki na wy sta wach, al bo przej rzeç pa miàt ko -
we fo to gra fie… sa mi star si pa no wie. Ze Êwie -
cà w r´ ku szu kaç ho dow ców po ni ̋ ej sie dem -
dzie siàt ki. Trzy dzie sto pa ro let ni Ta ka hi ro Fu ji ta -
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Nie ste ty sta rzy ja poƒ scy mi strzo wie za bie ra jà swo je ta jem ni ce ho dow la ne do gro bu, nie chcà dzie -
liç si´ do Êwiad cze nia mi i wie dzà. Wspo mnia ny Pan Fu ji ta ni, re dak tor na czel ny naj wa˝ niej sze go w Ja po -
nii biu le ty nu -rocz ni ka „The Ja pa ne se Fowls As so cia tion”, skar ̋ y∏ mi si´, ˝e nie ma skàd braç ma te ria -
∏ów. Nikt nie chce pi saç ar ty ku ∏ów, ro biç zdj´ç, a je ̋ e li je na wet ro bi, to nie chce udo st´p niaç in nym. Dla -
cze go? Ta cy Ja poƒ czy cy po pro stu sà. Nie uf ni, ˝y jà cy w nie wiel kich, za mkni´ tych spo ∏ecz no -
Êciach. Tym mo˝ na mi´ dzy in ny mi wy t∏u ma czyç fe no men ist nie nia oko ∏o 250 skla sy fi ko wa -
nych (a ile jest jesz cze nieod kry tych?) klu bów, no szà cych co praw da dum ne na zwy „Ogól no ja poƒ skie Sto -
wa rzy sze nie do Ochro ny…” – i tu wy mie nio na jest ra sa kur. Co z te go jed nak, kie dy klu by te to nie wiel -
kie, kil ku na sto-, gó ra kil ku dzie si´ cio oso bo we, dzia ∏a jà ce naj cz´ Êciej w lo kal nych miej sco wo Êciach two -
ry. Jest ileÊ tam klu bów, a nie ma jed nej, ogól no ja poƒ skiej or ga ni za cji; nie ma cza so pism o te ma ty ce ho -
dow la nej, nie ma po wszech nie obo wià zu jà cych wzor ców… nie ma w∏a Êci wie nic, co by ∏à czy ∏o t´ wiel -
kà ho dow la nà ja poƒ skà ro dzi n´ w ca ∏oÊç.

Na do da tek Ja poƒ czy cy ma jà t´ szcze gól nà, po dob nà do Po la ków, przy pa d∏oÊç – nie po tra fià si´ mi´ -
dzy so bà, po za dzia ∏al no Êcià w ra mach nie wiel kich klu bów, po ro zu mieç. Ostat nio po k∏ó ci ∏o si´ na przy -
k∏ad dwóch zna ko mi tych ho dow ców ra sy ku ro ka shi wa. Po sz∏o oczy wi Êcie o to, któ re ku ro ka shi -
wa sà te praw dzi we? Raz po raz wy bu cha jà mi´ dzy ho dow ca mi ja kieÊ woj ny i kon flik ty. Pan Ze to zry -
wa wszel kie kon tak ty z Pa nem Mi za ja ki, bo Pan Mi za ja ki po ro zu mia∏ si´ z Pa nem Fu ria ni, któ re go Pan Ze -
to szcze rze nie zno si. I tak da lej… Ale ma to te˝ i do bre stro ny. Jest ogrom na kon ku ren cja, ho dow cy ze
so bà ry wa li zu jà o to, kto ma pi´k niej sze ku ry i dzi´ ki te mu jest spo ry po st´p ho dow la ny.

Ja poƒ skie wy sta wy ce chu je szcze gól ny kli mat. Pió ra rzad kiej ra sy ku re ko, „uro dzo nej” w gór skiej cz´ -
Êci Ku ma mo to, wy ko rzy sty wa ne sà ja ko ozdo ba do ka pe lu szy (przy sta rych taƒ cach). Zdj´ cie na de s∏a -
ne przez Ima mu ra Yasu ta ka.

Inna japoƒska rasa kur „kureko”
– wizytówka prefektury Kumamoto”.

Ka˝ dy eg zem plarz
jest nie tyl ko do -
k∏ad nie „mie rzo ny”,
ale i wa ̋ o ny.



Por tret ko gu ta ta ikan kat su ra cha bo, do sko -
na le wi docz na struk tu ra grze bie nia, a tak ̋ e
jego przebarwienie.
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ni czy czter dzie sto kil ku let ni Ima mu ra Yasu ta -
ke to ab so lut ne wy jàt ki. 

* * *
– Co da lej z wa szà ho dow là? 
– Bar dzo si´ tym wszyst kim mar twi my – s∏y -

sza ∏em w od po wie dzi. – Nie d∏u go nie b´ -
dzie na szych kur, bo nie b´ dzie mia∏ ich kto ho -
do waç. 

Co bar dziej Êwia tli i otwar ci or ga ni zu -
jà w szko ∏ach spo tka nia z dzieç mi, na któ -
rych opo wia da jà o ja poƒ skiej tra dy cji w kon tek -
Êcie ho dow li ro dzi mych ras, gdzie kur k´ cha -
bo mo˝ na po g∏a skaç, po ga daç z nià. 

Ile jed nak mo˝ na zor ga ni zo waç ta kich spo -
tkaƒ? 

– A jak jest u cie bie, w Pol sce?
– W Pol sce ho dow la nie tyl ko kur, ale i wie -

lu in nych zwie rzàt prze ̋ y wa swój re ne sans. Po -
wo li, ale jed nak po wsta jà klu by, stro ny in ter ne -

to we, fo ra, gdzie mo˝ na wy mie niç si´ do Êwiad -
cze nia mi lub po pro stu po plot ko waç. No i bar -
dzo du ̋ o jest m∏o dych lu dzi… trze ba tyl -
ko roz ma wiaç z ni mi ich j´ zy kiem, czy li j´ zy -
kiem In ter ne tu.

Chy ba nie bar dzo mi wie rzy li. Po ka zy wa -
∏em im, ˝e w jed nym tyl ko te ma cie – „li li pu -
ty”, po tra fi byç kil ka set wpi sów na fo rum. Kil -
ku na sto lat ko wi mo ̋ e nie sà wy traw ny mi ho -
dow ca mi, nie ma jà na swo im kon cie ona ga do -
ri z kil ku me tro wym ogo nem, ale sà ˝y wo za in -
te re so wa ni ota cza jà cà przy ro dà, eko lo già; pro -
te stu jà, przy wià zu jà si´ ∏aƒ cu cha -
mi do drzew, Êlà pi sma do ad mi ni stra cji, dla cze -
go na ich osie dlach nie ma po jem ni ków u∏a twia -
jà cych se gre ga cj´ Êmie ci?

* * *
W Eu ro pie Za chod niej hi go cha bo za czy -

na „pàcz ko waç” do pie ro od nie daw na. Nie -
stru dzo nym pro pa ga to rem tej gru -
py kur, w szcze gól no Êci, jak i cha bo w ogó -
le – jest Kurt Mi chel, na któ re go za mó wie -
nie przy wio z∏em z Ja po nii 30 ja jek po da ro wa -
nych przez Ima mu ra Yasu ta ke. Umó wi li -
Êmy si´, ˝e, z uwa gi na k∏o po ty trans por to -
we, po sta ram si´ od cho waç je w po czàt ko -
wym okre sie w Pol sce. Za l´ ̋ o nych by ∏o 21 ja -
jek, wy klu ∏o si´ 15 kur cza ków, a pierw szy ty -
dzieƒ prze ̋ y ∏o je dy nie osiem – szeÊç ta ikan kat -
su ra (wszyst kie wy klu te) i za le d wie dwie da ru -
ma cha bo (na dzie wi´ç wy klu tych). Po czàt ko -
wo by ∏em bar dzo zmar twio ny, a na wet przy bi -

ty ta ki mi wy ni ka mi. Chy ba jed nak nie s∏usz -
nie. To i tak do bry wy nik, zwa ̋ yw szy dro g´, ja -
kà mu sia ∏y prze byç cha bo do Pol ski.

W chwi li, gdy od da j´ ten ma te ria∏ do dru -
ku, kur cza ki ma jà mie siàc i sà w do brej kon dy -
cji. Gdy pod ro snà i b´ dà zdol ne do dal szej dro -
gi, za wio z´ je oso bi Êcie Kur to wi Mi -
chel. Czy jest szan sa na ho dow l´ hi go cha -
bo w Pol sce? Miej my na dzie j´, ˝e tak. B´ -
dzie to jed nak przed si´ wzi´ cie na po czàt -
ku bar dzo trud ne. Choç by z uwa gi na utrzy ma -
nie w od po wied niej for mie ozdo -
by tych kur – grze bie nia i dzwon ków. Pod -
czas mo je go po by tu w Ku ma mo to, gdy fo to -
gra fo wa ∏em kur ki w tem pe ra tu rze 23-25 stop -
ni (jak na tro pi kal ne Kiu siu nie nor mal nej), za -
uwa ̋ y ∏em spo re, wi docz ne zresz tà na zdj´ -
ciach, prze bar wie nia dzwon ków i grze bie -
nia. Nie ste ty te cz´ Êci cia ∏a cha bo wy ma ga -
jà „do bre go krà ̋ e nia” krwi. Czy to krà ̋ e -
nie b´ dzie mo˝ na „za pew niç” pod czas mroê -
nych Êrod ko wo eu ro pej skich zim? 

Ale to tyl ko je den z pro ble mów.
Gdy by jed nak ktoÊ chcia∏ za czàç przy go -

d´ z hi go cha bo, sa mym cha bo, jak i z in ny -
mi ra sa mi ja poƒ ski mi, po le cam kon takt z Prze -
m -- kiem Si wul -
skim (tel. 071 374 39 77), przed sta wi cie -
lem Klu bu Ho dow ców Cha bo i Kur In -
nych Ras Ja poƒ skich. Za ch´ cam te˝ do za ku -
pu ksià˝ ki „Ku ry Orien tal ne”, któ rà na pi sa li -
Êmy wspól nie z Bar to szem Wy soc kim, d∏u go -
let nim ho dow cà ras ja poƒ skich w na szym kra -
ju, dzi´ ki któ re mu Po la cy na wià za li wie le kon -
tak tów z ho dow ca mi z Eu ro py Za chod -
niej. W na szej pu bli ka cji znajdzie cie, Dro -
dzy Czy tel ni cy, bar dzo du ̋ o in for ma cji nie tyl -
ko na te mat cha bo, ale i in nych ja poƒ -
skich ras kur. Fot. St. Roszkowski

Nie któ re frag men ty ni niej szej re la cji sà to˝ sa -
me z tre Êcià w/w ksià˝ ki (zw∏asz cza frag men ty roz -
dzia ∏u o cha bo au tor stwa Prze my s∏a wa Si wul skie -
go i Bar to sza Wy soc kie go). Zo sta ∏y one opra co wa -
ne na pod sta wie li te ra tu ry, ja kà uda ∏o mi si´ przy -
wieêç z mo ich po przed nich po dró ̋ y do Ja po nii.

Bar dzo po pu lar ne sà spo tka nia z dzieç mi, gdzie doÊwiadczeni hodowcy
opowiadajà o hodowli kurek chabo.

Podczas uroczystego bankietu mia∏em mo˝liwoÊç wyg∏osiç przemow´ oraz
wr´czy∏em zwyci´zcom ozdobne polskie wazy.

Ta ikan kat su ra i da ru ma cha bo, trzy dnio we kur czacz ki wy klu te z ja jek przy wie zio nych z Ja po nii.


