17 listopada obchodzony jest na
całym świecie jako Dzień Czarnego
Kota. To chyba nie przypadek, że
świętuje właśnie czarny kot i tylko to
jedno umaszczenie doczekało się
odrębnego święta.
Czerń to kolor magii, przesądów
tajemnicy.
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Zwierząt

i Środowiska (AIDAA) oraz Ruch Obrony Czarnych Kotów. Ustanowiono je w dzień bardzo
szczególny – wbrew wszelkim przesądom w piątek 17 września o godzinie 17. Liczba 17
jest we Włoszech uważana za najbardziej pechową.
Celem tego święta jest zarówno zwrócenie uwagi na konieczność opieki nad tymi
zwierzętami, jak i walka z uprzedzeniami oraz przesądami, które są wyjątkowo
niebezpieczne dla czarnych kotów. Szczególnego pecha, jak zauważyli obrońcy praw
zwierząt, czarne koty mają właśnie we Włoszech, bo to tu przedstawia się je w jak
najgorszym świetle i są źle traktowane.
Według statystyk, we Włoszech żyje ponad milion czarnych kotów, a co roku około 30
tysięcy ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Czarne umaszczenie futra spotykane jest
oprócz kota domowego u 11 gatunków dzikich kotowatych. Jak podają towarzystwa
opieki nad zwierzętami, czarne koty są najrzadziej adoptowanymi „kolorami” na świecie.
Z jednym wyjątkiem – w Stanach Zjednoczonych czarne kocie piękności są adoptowane
najchętniej.
Dlaczego czarny kot budzi u ludzi strach? Boimy
się kota czy czerni?
Jednego

i

drugiego.

Zaczęło

się

to

w średniowieczu. Posiadanie czarnego kota było
wówczas

znakiem

uprawiania

czarów,

konszachtów z diabłem i bratania się ze złem.
Wierzono, że czarny kot przebiegający drogę został
wysłany przez szatana i w związku z tym trzeba
mieć się na baczności. Ponieważ czarne koty są niewidoczne w nocy, wierzono że

czarownica posiadająca takiego zwierzaka potrafi zamieniać się w niego, aby pod osłoną
zmroku szkodzić innym ludziom. Czarna była egipska bogini Bastet. A także dwa koty
z zaprzęgu germańskiej bogini Frei, uważanej za pierwowzór czarownicy. To właśnie od
niej zaczęły się średniowieczne prześladowania czarownic i czarnych kotów. I tak zostało
do dziś. Dlatego czarne koty przeważnie nie mają lekkiego życia. Najgorzej wiedzie im się
we Włoszech.

10 faktów na temat czarnych kotów. Znasz je?
1. Dlaczego większość czarnych kotów ma na
ciele chociaż jeden biały punkt (skarpety, krawat
itp.)?
W czasie polowań na czarownice czarne koty były
zabijane,
przetrwały
tylko
te
o niejednolitym umaszczeniu.
2. Kociarze twierdzą, że czarne koty mają nieco
inny charakter od zwierząt o kolorowym
umaszczeniu. Co je wyróżnia?
Są bardziej spokojne.
3. Która płeć dominuje wśród czarnych kotów?
Częściej rodzą się czarne kocury.
4. Wszystkie czarne koty wyglądają prawie identycznie. Ale jest coś, co czyni je
unikalnymi i jedynymi w swoim rodzaju. Nie ma na świecie dwóch kotów
o identycznym…
Nosie.
5. Jaki kolor oczu zwykle mają czarne koty?
Żółty.
6. Czy czarne koty wszędzie uważane są za zły omen?
Nie, są kraje, gdzie uważa się je za dobry znak. Czarny kot to zły omen w Indiach,
Europie Wschodniej i Środkowej. Z kolei w Szkocji czy Japonii jego pojawienie
się ma być zapowiedzią rychłego szczęścia.
7. Dlaczego w schroniskach jest tak dużo bezdomnych czarnych kotów?

Bo ludzie boją się je adoptować.
8. Dlaczego czarne koty zabijano w średniowieczu?
Uważano, że są wysłannikami diabła
9. Czy wśród kotowatych są jeszcze inne czarne koty?
Tak, jest 11 gatunków dzikich kotów o czarnym futrze (między innymi czarne
jaguary, pumy i pantery).
10. Co należy zrobić, kiedy czarny kot przebiegnie nam drogę?
Splunąć przez lewe ramię. W ten sposób odczynia się urok.

A na koniec kilka dowodów na to, że koty przynoszą szczęście…
1. W hrabstwie Yorkshire w Wielkiej Brytanii wierzy się, iż trzymanie czarnego kota w domu
przynosi szczęście. Zapewnia też bezpieczny powrót rybaków z morskich wypraw.
2. Prorok Mahomet miał ulubionego pręgowanego kota imieniem Muezza. Zabraniał też
zabijania i prześladowania kotów.
3. Szkoci uważają, że czarny kot w domu przynosi dobrobyt.
4. We Włoszech kichający kot oznacza szczęśliwy znak dla tego, kto go słyszy.
5. Chińskie przysłowie mówi, że kot zapewnia jego właścicielowi szczęście.
6. We Francji mawia się, że psy mogą być wspaniałą prozą, ale tylko kot jest poezją.

Jeśli zainteresował Was temat czarnego
kota,
zachęcam
do
przeczytania
ciekawego artykułu „13 powodów, dla
których warto mieć czarnego kota”:
https://www.koty.pl/dlaczego-wartomiec-czarnego-kota/
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