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Ostatni tacy
hodowcy

Stanis∏aw Roszkowski

T´ hi sto ri´ s∏y sza ∏em w Ja po nii wie lo -
krot nie. Prze ka zy wa na jest jed nak je -
dy nie z ust do ust. Nikt do tych czas nie

od wa ̋ y∏ si´ o niej pu blicz nie opo wie -
dzieç. A wi´c tak, jak by „ofi cjal nie” ni gdy
si´ nie wy da rzy ∏a. Na le ̋ y do ga tun ku tak
zwa nych de li kat nych. Kie dy jà po zna wa -
∏em, to mia ∏em wra ̋ e nie, ˝e my, Po la cy,
i oni, Ja poƒ czy cy, w sfe rze emo cjo nal nej
w grun cie rze czy nie wie le si´ ró˝ ni my,
choç po cho dzi my z tak od mien nych kr´ -
gów kul tu ro wych. 

– Dla cze go wszy scy za cho wu jà ta kà
wstrze mi´ê li woÊç, prze cie˝ jej g∏ów ny bo -
ha ter, Pan Ta da shi Ku bo ta, ju˝ nie ˝y je? 
– py ta ∏em.

– Ale ˝y je wdo wa… – wy zna∏ w od po -
wie dzi prof. Ma sa oki Tsu dzu ki.

– Wdo wa ma po nad 80 lat, a wi´c chy -
ba d∏u go nie po ̋ y je?

– Zo sta nà dzie ci, wnu ki, pra wnu ki…,
czy li ni gdy…

Kim jest g∏ów ny bo ha ter, Pan Ku bo ta? 
Kie dy prze glà da my ja kie kol wiek sta re

pocz tów ki, zdj´ cia czy in ne pa miàt ki do -
ty czà ce jed ne go ze sztan da ro wych sym -
bo li Ja po nii, a nie tyl ko ho dow li kur, czy li
ona ga do ri, trud no nie za uwa ̋ yç tej po -
sta ci. Na przy k∏ad zwy k∏e wy da waç by si´
mo g∏o zdj´ cie z 1973 ro ku, ja kie wy szu -
ka ∏em w cza so pi Êmie „The Ja pa ne se
Fowls As so cia tion”, na któ rym szczu p∏y
m´˝ czy zna stoi pod drze wem, a na ga ∏´ - Onagadori – 1973 rok.
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zi sie dzi sre brzy sty ko gut. Ptak ma im po -
nu jà cy, d∏u gi, Êcie là cy si´ po zie mi ogon,
a ten cz∏o wiek to w∏a Ênie Ku bo ta. Al bo
zdj´ cie za miesz czo ne w ksià˝ ce „Ku ry
Orien tal ne” przy opi sie ona ga do ri.
Otrzy ma li Êmy je z ar chi wum Kur ta Mi -
cha ela, wiel kie go mi ∏o Êni ka ja poƒ skiej
kul tu ry i le gen dar ne go ho dow cy cha bo.
Tam rów nie˝ obej rzeç mo˝ na ko gu ta Ku -
bo ty. Nie kto in ny te˝, tyl ko Ku bo ta, za ∏o -
˝y∏ i przez dzie siàt ki lat pro wa dzi∏ ja poƒ -
skie „Cen trum Ona ga do ri”, czy li coÊ
w ro dza ju izby pa mi´ ci. 

Co w∏a Êci wie si´ wy da rzy ∏o, ˝e moi ja -
poƒ scy przy ja cie le mó wià o tej hi sto rii
szep tem? 

DRÓB ozdobny



– Ku bo ta zmar∏ na za wa∏ ser ca, jak do -
wie dzia∏ si´, ˝e ktoÊ wy rwa∏ je go naj lep -
sze mu ko gu to wi ona ga do ri naj d∏u˝ sze
pió ra z ogo na! – us∏y sza ∏em od któ re goÊ
z ho dow ców z pre fek tu ry Na ra. 

– Ale dla cze go mia∏ by to ro biç?
– Mó wi si´, ˝e to ja kiÊ ko lek cjo ner…
Na st´p ne go dnia, gdy szy ko wa ∏em si´

ju˝ do snu w do mu Pa na Fu ji ta ni, go spo -
darz spro sto wa∏ wcze Êniej szà in for ma cj´.

– To nie Ku bo ta do sta∏ ata ku ser ca, cho -
cia˝ i on tak ̋ e wkrót ce umar∏, ale sam ko -
gut nie prze ̋ y∏ stre su zwià za ne go z po zba -
wie niem go je go du my, czy li ogo na. Po
pro stu zdech∏. 

No pro sz´, po my Êla ∏em so bie, ile wer sji
i ja kie emo cje. Na tym eta pie mo˝ na by
w∏a Êci wie za koƒ czyç na szà opo wieÊç. Jest
i tak prze cie˝ du ̋ o dra ma tur gii, jak przy -
sta ∏o na kla sycz nà tra ge di´ – jest za wa∏,
z∏o dziej, prze st´p stwo, kra dzie˝, jest na -
wet Êmierç… Nic jed nak z te go, bo jak si´
za raz oka ̋ e, spra wy przy bio rà nie ocze ki -
wa ny ob rót. Co wi´ cej – mo ̋ e si´ oka zaç,
˝e nie by ∏o wca le ˝ad ne go z∏o dzie ja, a tym
bar dziej Êmier ci. Za nim jed nak doj dzie my
do fi na ∏u, war to na chwi l´ za trzy maç si´,
bo to jest w tym mo men cie istot ne, nad
fe no me nem, ja ki mia∏ miej sce w przy ro -
dzie, czy li ogo nem ona ga do ri.

* * *
O re kor do wych d∏u go Êciach ogo na ona -

ga do ri krà ̋ à le gen dy. Raz po raz po da wa ne
sà nie bu dzà ce oczy wi Êcie wàt pli wo Êci re -
we la cje o dwu na sto -, trzy na sto me tro wych
pió rach ro snà cych przez ca ∏e ˝y cie. Sam
ule g∏em cza ro wi tej ku ry i zdj´ cie za miesz -

czo ne w ksià˝ ce „Ku ry Orien tal ne” pod pi -
sa ∏em: „ogon ona ga do ri osià ga na wet do
15 m d∏u go Êci”. Nie by ∏o to po par te ̋ ad ny -
mi in for ma cja mi êró d∏o wy mi. Po pro stu
us∏y sza ∏em, ˝e mo˝ li we sà tak d∏u gie ogo ny
i o tym na pi sa ∏em. Cz´ sto, je ̋ e li w coÊ
chce my moc no wie rzyç, to w to wie rzy my. 

A ju˝ sa mi Ja poƒ czy cy sà mi strza mi w tej
„wie rze”. Po wszech nie ucho dzà za na ród
ogrom nie zdy scy pli no wa ny i zgod ny. Ja po -
nia przy po mi na wiel kie i do brze zor ga ni -
zo wa ne mro wi sko, gdzie ka˝ da mrów ka
z gó ry ma przy dzie lo ne za da nia do wy ko -
na nia. Je Êli cho dzi o ho dow l´ kur ozdob -
nych, to nie ste ty teo ria o mro wi sku nie ma
ra cji by tu. Po wiem wi´ cej – kom plet nie si´
nie spraw dza. Raz po raz bo wiem mi´ dzy
ho dow ca mi do cho dzi do awan tur i sprze -
czek. Czy mu sz´ do da waç, o co naj cz´ -
Êciej cho dzi? Oczy wi Êcie o to, któ re ku ry
sà lep sze i bar dziej „praw dzi we”. Opo wia -
da no mi, jak ostat nio po k∏ó ci ∏o si´ ze so bà
dwóch osiem dzie si´ cio lat ków o fan ta -
stycz nà ra s´ kur, zu pe∏ nie nie zna nà w Eu -
ro pie – ku ro ka shi wa. Pan A zry wa∏ zna ko -
mi te do tàd sto sun ki z pa nem B, bo pan
B nie daw no od wie dzi∏ pa na C, któ re go
Pan A szcze rze nie cier pi. 

Je ̋ e li do cho dzi do k∏ót ni o pi´k nà, ale
jed nà z wie lu pi´k nych kur, czy li ku ro ka shi -
w´, to co mo˝ na po wie dzieç, gdy wkro czy -
my na plac bo ju za j´ ty przez ho dow ców
ona ga do ri? Jest to prze cie˝ ra sa sztan da ro -
wa, le gen dar na i dla Ja po nii sym bo licz na.

* * *
War to w tym mo men cie wró ciç do na -

szej opo wie Êci. Nie trze ba wy ja Êniaç, co

ozna cza dla pa na Ku bo ty ona ga do ri, któ re -
mu, za nim zmar∏ w wie ku 85 lat, po Êwi´ -
ci∏ pra wie ca ∏e ˝y cie. Tak jak sym bo lem nie
tyl ko ho dow li, ale i sa mej Ja po nii jest ona -
ga do ri, tak iko nà tych kur jest Ku bo ta – le -
gen da, sa ma kwin te sen cja te go, co pi´k ne
i nie prze mi ja jà ce. Po nie wa˝ sam mia no wa∏
si´ kró lem, cze mu si´ zresz tà trud no dzi -
wiç, zwa ̋ yw szy ogrom ny wk∏ad, ja ki w∏o -
˝y∏ w ho dow l´ tej ra sy kur, po sta no wi∏
uko ro no waç swo je do ko na nia i zg∏o si∏ do
Ksi´ gi Re kor dów Gui ne sa re kord – naj -
d∏u˝ szy ogon, ja ki uda ∏o si´ kie dy kol wiek
wy ho do waç u ona ga do ri, któ ry ma 12,5
me tra d∏u go Êci i po cho dzi z je go ho dow li.

DRÓB ozdobny
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Chy ba je go ko le dzy ho dow cy mie li
pew ne wàtpl i woÊci, bo przy szli do nie go
pew ne go ra zu z uprzej mà proÊ bà, aby im
po ka za∏ te go ko gu ta z pra wie 13 me tro -
wym ogo nem. Pan Ku bo ta oÊwiad czy∏ im
wte dy, ˝e nie mo ̋ e tego zrobiç, bo po -
przed niej no cy z∏o dzie je wy rwa li pió ra
z ogo na ko gu ta. Oni jed nak nie da wa li za
wy gra nà, przy szli na st´p ne go dnia
z proÊ bà, aby im po ka za∏ choç by te go
ko guta bez piór w ogo nie. Ku bo ta od po -
wie dzia∏ im wte dy, ˝e te go rów nie˝ nie
mo ̋ e spe∏ niç, gdy˝ w∏a Ênie mi nio nej no -
cy ko gu to wi p´ k∏o ze stre su ser ce i za -
koƒ czy∏ swój ˝y wot.

Nie do cie ka ∏em ju˝, czy ho dow cy przy -
szli do nie go po raz trze ci, obej rzeç te go
zde ch∏e go ko gu ta.

Po nie d∏u gim cza sie prze wod ni czà cy
miej sco we go zwiàz ku z∏o ̋ y∏ swo je oÊwiad -
cze nie, w któ rym au to ry ta tyw nie stwier -
dzi∏, ˝e jest nie mo˝ li we, aby ogon ko gu ta
ona ga do ri móg∏ mieç wi´ cej ni˝ 10 me trów
d∏u go Êci. Ja poƒ czy cy ni gdy ni cze go nie mó -
wià wprost. Ich kul tu ra to kul tu ra nie do po -
wie dzeƒ i wie lo znacz no Êci. 

– A co? Mie li po wie dzieç wprost, ˝e Ku -
bo ta k∏a mie? – us∏y sza ∏em.

– Oj, za raz tam k∏a mie… mo ̋ e tak bar -
dzo ma rzy∏ o wy ho do wa niu ko gu ta z kil -

ku na sto me tro wym ogo nem, ˝e je go pra -
gnie nie zma te ria li zo wa ∏o si´…

– Chy ba w je go g∏o wie…
– Czy du ̋ o masz zdj´ç ona ga do ri? 

– spy ta ∏em zna ko mi te go ja poƒ skie go fo to -
gra fa, Pa na Ta te mat su.

– Bar dzo ma ∏o – od po wie dzia∏.
– A ja kie mo˝ na obec nie spo tkaç naj -

d∏u˝ sze ogo ny?
– Nie wi dzia ∏em d∏u˝ szych ni˝ sied mio -

me tro we… 
Dzi siaj, kie dy opi su j´ t´ ca ∏à hi sto ri´,

z per spek ty wy kil ku na stu mie si´ cy, do cho -
dz´ do wnio sku, ˝e dla mnie oso bi Êcie nie
jest a˝ tak bar dzo wa˝ ne, czy ko gut ona ga -
do ri mo ̋ e fak tycz nie osià gaç kil ku na sto me -
tro wy ogon. I czy Ku bo ta k∏a ma∏, czy nie?
Kie dy s∏u cha ∏em o tej ta jem ni czej hi sto rii
z za wa ∏em ser ca u ko gu ta, ty le by ∏o wer sji
ilu nar ra to rów. Kto mó wi∏ praw d´ – to te˝
nie jest wa˝ ne bo jest to opo wieÊç o emo -
cjach a nie pi sa nie en cy klo pe dii.

A co jest wa˝ ne?
Mo ̋ e wa˝ ne jest, aby mieç ma rze nia…
Ale ta kich ma rzeƒ jak Ku bo ta ju˝ pra wie

nikt nie ma. Dzi siaj ma rzy si´, aby za je chaç
z pi skiem opon naj now szym BMW za
çwierç mi lio na z∏o tych…

To, co by ∏o oczy wi sto Êcià i nor mal ne
jesz cze kil ka lat te mu, dzi siaj ju˝ ta kie nie

jest. Âwiat, ten pi´k ny Êwiat mi to lo gii, wie -
rzeƒ lu do wych i ho dow ców po tra fià cych
wy ho do waç ona ga do ri z kil ku na sto me tro -
wym ogo nem mi ja bez pow rot nie. Od cho -
dzà te˝ ja poƒ scy mi strzo wie.

Wszystkie zdj´cia zosta∏y
udost´pnione nam z prywatnego

archiwum rodziny Kubota 
z Onagadori Center.


