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Kot syjamski naleiy do da sic wiçc udowodnié, jakoby kot syjamski mial w sobie wiçcej

najstarszych ras kotow. Jego
z kotów staroegipskich ni koty innych ras.

przypuszcza].n ojczyzn jest Do przodków kotów syjamskich niektórzy zaliczyli te dzikiego

Daleki 'Wschód, a konkretnie -
kota bengaiskiego (Prionailurus bengalensis), wystcpujcego

zgodme z nazwq Syjam, czyli
powszechnie w Chinach, Korei, Azji poludniowo-wschodniej
i Indonezji. 0 mo1iwoci krzyowania kotów domowych z ben -

obecna Tajiandia. Niektórzy gaiskimi przekonali nas ju hodowcy - twórcy rasy kot bengal-

doszukuj sic jednak w tych kotach ski (leopardeta). Jest ona oczywicie calkowicie niepodobna do

nawet starsze), uswiçconej krwi kotow syjamskich.

kotów egipskich... Bardzo dalecy przodkowie kotów syjamskich wyszli wiçc, ow-

szem, z Egiptu, jednak za kolebkç rasy na1ey uzna raczej ju
Koty swlqtynne, palacowe, uwieczniane miejsce jej odkrycia - najpewniej Tajlandiç. Tam bowiem wy-

w dawnych ksigach i na malowidlach. stpila u miejscowych kotów mutacja genu C, odpowiadajca
Do Europy trafily dosyc' póno, bo dopiero za charakterystyczne umaszczenie kotów syjamskich. Mutacja

w XIX wieku, aby wzbudzié i zaintereso- syjamska spowodowala u kotów bçdcych nosicielami zmienio-

wanie, i kontrowersje, a wkrótce rozpoczqé negogenu ograniczenie produkcji melaniny i uza1enienie akty-
¯

oszaamiajicq karierç. Paradowaly dum- wacji barwnika od temperatury otoczenia - im jest ona nisza,

niepo planachJilmowych i posadzkach
tym barwnik w okreslonych partiach ciala, czyli na pyszczku,

¯uszach, lapach i ogonle, Jest lntensywnle)szy. Wybarwione s
Biakgo Domu. Dzisiejsze koty syjamskie tylko wymienione obszary, jako peryferyjne czçci kociego ciala,
swoim wyglqdem doé mocno odbiegajq a wiçc o najniszej temperaturze. Zmutowany gen zostal utrwa-

od dalekowschodnich przodków, jednak lony ju setki lat temu.

wciq± obecna jest w nich królewska godno
temperament, wyjqtkowy charakter, przyku- STRAZNIK I PRZEWODNIK

wajqce oko umaszczenie oraz hipnotyzujqce .Nie wiemy, kiedy za spraw zmutowanego genu narodzily sic
szajtrowe OCZY. pierwsze koty syjamskie. Moemy przypuszcza, ±e od tego czasu

minçlo ju pól tysi4clecia, a moe i wiçcej. Pierwsze wizerunki
kotów syjamskich, zwanych w swej ojczy±nie Wichien-maat, po-

KOT SYJAMSKI CZY... EGIPSKI? jawiaja sic na kartach manuskryptów zatytulowanych ,,Tamra

Maew" - ,,Ksiçga poezji o kotach' pochodzcych najprawdo-
Skd pochodz koty syjamskie? Europejczycy, a do- podobniej z czasów tajskiego Królestwa Ayutthaya (1350-1767).
kladniej Brytyjczycy, odkryli te zwierzçta w XIX Zbiór ten zawiera malowane ilustracje róznych kotów (glownie
wieku w Syjamie, czyli obecnej Tajlandii. Kot o cha- tych uznawanych za przynoszqce szczçcie) oraz towarzyszqce im

rakterystycznym umaszczeniu point oraz niebie- poetyckie opisy. Ksiçga zawiera kcznie opisy 17 ,,szczçliwych" ras
skich oczach byl znany na tych terenach od bardzo kotów, a take 6 ras ,,zwykIych' Jednq z bardziej znanych ilustracji
dawna. Zdiyl wyrobi sobie status zwierzçcia jest piçknie wymalowana karta przedstawiajca cztery koty ras
szlache.tnego, zamieszkujcego palace i witynie, typowo tajskich, a byly to: suphalak (rodzima, rzadka rasa kota
byl bohaterem licznych legend, a take utworów o futerku w kolorze cieplego brzu), kot syjamski, korat i konja
literackich. Czy to Tajiandia jest w takim razie ojczy- (okrelenie uywane w Tajlandii na koty jednolicie czarne).
zn tych niezwyklych kotów? Najprawdopodobniej,
choé si te badacze, którzy pragn doloy do rodo- Najwczefuiejsze brytyjskie opisy kotów syjamskich wspominaj,
wodu syjama dobrych pare pokoleñ i poszuka jego e byly to koty królewskie, objçte szczego1n ochron, a ich ho -

przodków wród kotów staroegipskich. dowla odbywala sic pod auspicjami i kontrolq wladcy. Na temat

blçkitnokrwistych syjamów powstalo wiele legend. Jedna z nich
Czy kot syjamski jest w prostej linii potomkiem ko- opowiada o tym, ze kot syjamski jest niczym naczynie dla du -

tow, które przebyly doé dlug drogc z Egiptu przez szy czlowieka, ktory umiera. W chwili mierci dusza wstçpuje
Bliski Wschód, Indie, a p0 Chiny i inne pañstwa w kota, który z kolei, gdy doyje ju swoich dni, p0 mierci pro -

Dalekiego Wschodu? Od kota nubijskiego, czyli wadzi duszç ludzk ku krainie zmarlych. Dlatego tez podobno
afrykanskiego podgatunku bika i przodka kotów w momencie mierci ktorego z czlonkOw rodziny królewskiej
domowych, pochodzi naturalnie wszystkie koty do- wybierano jednego z dworskich syjamOw, aby stal sic wlafuie
mowe, jednak droga kota egipskiego ku wschodnim takim naczyniem dia duszy. Kot ten nastcpnie byl przenoszony
krañcom Azji trwala hcznie ponad tysic lat. Nie do wityni, gdzie spcdzal resztç zycia w towarzystwie mnichów.
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Inne legendy objaniaj szczególne cechy, które czçsto ujaw-
nialy sic u syjamów - takie jak zez. Otó jednemu ze
tynnych kotów powierzono w opiekç wyjtkowo wanq wazç.
Kot powanie potraktowal swe zadanie - owinl naczynie
ogonem, a ponadto wpatrywal sic w nie tak intensywnie,
ze w koñcu dostal zeza. Równie czçsto wystcpujce u daw-
nych syjamów zalamania na ogonie maj by z kolei pamitk
PO ciçlkich piercieniach, które kotu powierzyla ksiçlniczka,
i które wygicly prosty niegdy ogon.

SYJAM TRAFIA DO ANGLII

Pierwsze syjamy, jakie trafily do Europy, zostaly przywiezione
przez Brytyjczyków. Niestety los niektórych osobników byl
nie do pozazdroszczenia, gdyi zostaly ulokowane w ówcze-
snych ogrodach zoologicznych jako egzotyczne ciekawostki.
Pewna para syjamów miala wiçcej szczçcia - zaprezentowala
sic W 1871 r. na pierwszej wystawie kotów rasowych, zorgani-
zowanej w londyñskim Crystal Palace przez Harrisona Weira.
Te niepodobne do ladnego znanego do tej pory kota zwie-
rzçta wzbudzily skrajne uczucia - od zachwytu niektorych
dziennikarzy, oczarowanych gladkim futerkiem i elegancj
syjamów, PO glosy krytyki. ,,The Daily Telegraph" okrelit koty
jako nieatrakcyjne, o kolorach przypominajcych mopsa.
Poza owymi ,,recenzjami" nie mamy zbyt wiele informacji
na temat tej pary syjamów.

Znacznie wiçcej danych zachowalo
sic na temat innej pary, przywiezionej
do Anglii W 1884 F. przez sir Edwarda
Blencowe Goulda, konsula brytyjskiego
w Bangkoku. Koty o imionach Pho i Mia
zostaly podarowane Gouldowi przez taj-
sk rodzinç królewsk. Konsul z kolei
podarowal koc4 parc swojej siostrze,
Lilian Veley, która zaprezentowala j
(wraz z trojgiem ich kocit) podczasjed-
nej z wystaw kotów rasowych w Crystal
Palace - juz W 1885 r. Z czasem syjamów
- i ich miloników - zaczçlo przyby-

wad. W 1892 r. opracowano pierwszy
brytyjskich wzorzec rasy syj amskiej.
W 1901 r. natomiast Veley wraz z dwiema innymi hodowczy-
niami zalolyly Siamese Cat Club. Byl to jeden z pierwszych
brytyjskich klubów felinologicznych.

POCZ4TKI KARIERY

W 1885 r. inna para kotów syjamskich zostala przywieziona
do Francji przez Augustc Pavie. Nie do koñca wiadomo, czy
koty byly równiez prezentem, czy raczej pochodzily z prze-
mytu. Wywo±enie kotów syjamskich poza kraj bylo wówczas
w Tajlandii surowo karane - opieka nad tymi kotami i ich
hodowla lezaly bowiem, jak wspomnialam, w gestii rodziny
królewskiej. Zabranie kotów bylo równoznaczne z rabunkiem

cennego mienia krolewskiego i moglo skutkowai nawet kar
mierci. Ta para syjamów nie przyczynila sic jednak do dalszego

rozwoju rasy w Europie. Byly to wyjtkowo wrazliwe osobniki,
a mole byly chore bdl ziapaly jak chorobc jul w Europie -

w innym klimacie nil ten, do ktorego przywykly? W kaldym
razie Pavie przekazala koty ogrodowi botanicznemu z myl,
iz pracujcy tam eksperci zapewni4 im 1epsz opiekc, ale para
syjamów i tak wkrótce zmarla.

Do Europy zaczçly jednak przybywa kolejne koty syjamskie,
a w tym samym czasie nowa rasa trafila i do Stanów Zjednoczo-
nych. Pierwsza kotka syjamska, która pojawita w Ameryce,
zostala podarowana w 1879 r. amerykanskiej Pierwszej Damie,
lonie prezydenta Rutherforda B. Hayesa. Kot byl darem od
amerykañskiego konsula w Bangkoku i bardzo szybko stat sic
ulubieñcem nie tylko pary prezydenckiej, ale i calego personelu
Bialego Domu (póniej koty syjamskie mieli takle prezydenci
Jimmy Carter i Gerald Ford). W 1899 r. natomiast zatozycielka
klubu felinologicznego Beresford Cat Club, pani Locke, jako
pierwsza zarejestrowala kota syjamskiego. Rok pólniej rasa po-
jawila jul w ksicgach hodowlanych.

Przelom XIX i XX w. to pocztek ogromnej kariery kotów syjam-
skich. Nowa rasa podbila serca zarówno Brytyjczyków, jak i Amery-

kanów. Syjamy raz p0 raz zdobywaly najwylsze tytuly na wystawach,
w tym Best in Show. Poza kIasyczn odmian
seal point, czyli kotem z ciemnobrqzowymi
znaczeniami, wyrólniono wkrótce takle 3
kolejne odmiany: blue point, chocolate point
i lilac point. Kot z niebieskimi znaczeniami
zostal uznany oficjalnie za odmianc syjama
przez amerykañski kiub CPA w 1934 r., koty
ze znaczeniami czekoladowymi i lila uznano
w latach 50.

Lata 40. 50. XX w. to zdecydowanie szczy-
towy okres popularnoci kotów syjamskich.
Wraz z persami zdominowaly one wystawy
kotów i przyémily sw popularnoc4 inne
rasy. Zdarzato sic, le w czasie jednej tylko
wystawy zaprezentowano okolo 100 kotów
syjamskich!

Jul wkrótce syjamy zostaly równiel wykorzystane do stworzenia
catego szeregu nowych ras - od wickszoci odmian colorpoint
istniejcych ras (np. persy himalajskie), przez koty orientalne
krOtkowlose, jawajskie, tonkiñskie, al p0 dlugowlose balijczyki.

OFIARA POPULARNOSCI

Boom popu1arnoci kotów syjamskich byl zbyt duly, aby mógl
skonczy dobrze dla samego kota. Hodowla wymaga prze-

ciel cierpliwoci, wlaciwego dobierania partnerów, dbaloci
o dobrostan kocich rodziców (przede wszystkich nieobc4lania
matki zbyt czcstymi porodami), wlaciwej opieki nad kocictami,
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unikania chowu wsobnego... Te wszystkie i wiele innych blç-
dow zaczçli popeInia hodowcy chccy zapewnk odpowiedni
,,poda" kociaków w obliczu blyskawicznie rosncego popytu.

Skutki byly oplakane. Stawiano na liczbç rodzcych sic kocit,
nie unikano chowu wsobnego, jak równie kojarzenia syjamOw
z kotami róznych innych ras.

Rezultat? Na wystawach zaczçly pojawia sic syjamy o przysa-
dzistej budowie ciala, zamiast eleganckich, szczuplych kotów
Dalekiego Wschodu. Glçboki, szafirowy odcieñ tçczowek ustqpil
miejsca ,,spranemu" blçkitowi, a poza typowymi wadami gene -

tycznymi syjamów, takimi jak zez czy guzki na ogonie, zaczçly
dochodzi te inne, np. krzywy zgryz. Na szczçcie nie wszyscy
hodowcy traktowali swoje koty jak towar na sprzeda - ito im za-
wdziçczamy zdrowe linie, które zachowaly cechy typowe dia rasy.

NOWY SYJAM

Nie poprzestano jednak na zachowaniu klasycznego typu sy-
jama. Podobnie jak w przypadku kotów perskich, tak i u kotów
syjamskich zaczçto pracowa nad zmian standardu rasy. Lata 60.

przyniosly nowy typ syjama - zamiast kJasycznego kota o zaokr-
glonej glowie i bardziej przysadzistym ciele, zaczçto preferowat
zwierzçta o klinowatej glowie, wydIuonym pyszczku i bardzo
szczuplym ciele. To nowy syjam, ktorego znamy dzi. Nowy typ

rasy promowany byl szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale
take w Europie kontynentalnej, podczas gdy bardziej konser-
watywni Brytyjczycy preferowali koty zblione do tradycyjnego
typu dalekowschodniego. Wówczas wlanie nastpil roziam wród
hodowców syjamów, który trwa do dzi, a jego rezultatem s dwa
zupelnie rózne od siebie typy kota - nowoczesny, bçdcy efektem
prac hodowlanych rozpoczçtych w latach 6o., oraz syjam starego

typu, zwany tez kotem tajskim. Koty tajskie wyg4daj4 tak samo
jak ldasyczne syjamy wc4 hodowane w Tajlandii. Pula genetyczna

rasy jest te zasilana krwi kotów importowanych z Tajlandii. Mo-
emy wiçc bez wahania okre1ii kota tajskiego jako rasç naturalnq

i spadkobiercç oryginalnych syjamów zamieszkujcych palace
królewskie i buddyjskie witynie.

NA DUYM EKRANIE

Popularno syjamów zbiega sic w czasie z popularnoci...
kinematografli. Czcsto to wlanie koty przedstawione na duym
ekranie - czy to na filmach fabularnych, czy animowanych -

mialy swoj duzy wklad w popularyzowanie nowej rasy. Dwa
syjamy z filmu animowanego ,,Zakochany kundel' czlonek ko-
ciego gangu z ,,Aryskotratów' koci detektyw z ,,That darn cat!"
(film fabularny Disneya Z 1965 r.) czy inny disneyowski syjam
z ,,The Incredible Journey" to tylko przykladowi bohaterowie,
których mona bylo poznaé w kinach.

Poza duym ekranem syjamy goszcz te na kartach ks4ek,
chociaThy (ponownie) w roli detektywów - w serii kryminalów
Lilian Jackson Brown zatytulowanej ,,Kot, ktory....., czy te w opo-
wiadaniach mistrzyni fantasy Andre Norton, publikowanych

w kolejnych antologiach ,,Catfantastic" (pierwsze opowiadanie
z dalekowschodnim kotem obeznanym w magii to ,,Noble war-
rior"). Antologie nie zostaly niestety przetlumaczone na jczyk
polski.

Co ciekawe, podczas gdy syjam z ,,That darn cat!" udaremnia
porwanie na planie filmowym, inne koty syjamskie wykryly
w latach 6o. prawdziwe przestçpstwo czy wrccz micdzynaro-
dow aferc. Para syjamów zamieszkuj4ca ambasadc ho1endersk
w Moskwie zaczçla pewnego dnia uporczywie drapaé cianc. Ich
opiekun postanowil sprawdzi& có takiego irytuje koty, czego
ludzkie ucho nie moe uslysze. Okazalo sic, e za cian za-
montowano podsiuch - a 30 maleñkich mikrofonów! Czujno
i dociekliwoê wiernych syjamów okazala sic bezcenna.
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