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De la Toronto la S@mb`ta de Jos
România: un patrimoniu ecvestru
de excep\ie
Nu m` pot gândi la bog`\iile României decât cu un profound sentiment de mândrie.
C`l`toresc în toat` lumea dar vizitez \ara ]i
familia cât de des reu]esc. Exist` atât de
mult` frumuse\e acolo ]i m` simt inspirat`
s` o dezv`lui lumii întregi prin intermediul imaginilor ]i cuvintelor mele.
A]a cum am men\ionat într-un interviu
precedent în Observatorul, caii m` inspir`
imens iar acum, prin intermediul proiectelor mele artistice, cl`desc cu bucurie o
punte cultural` între dou` lumi semnificative pentru mine : România ]i America de
Nord. M` consider privilegiat` pentru ]ansa de a explora aceast` leg`tur` misterioas` ce d`inuie]te de secole, când str`mo]ii
no]tri au fost primii care au în\eles ]i pre\uit importan\a acestor animale m`re\e în
contextul existen\ei lor cotidiene.
Aceast` rela\ie ancestral` continu`.
Exist` oameni ]i locuri care merit` s` fie
men\ionate ]i respectate, c`ci ceea ce se
întâmpl` acolo ajut` la conservarea esen\ei
acestei colabor`ri.
Anul trecut am început o c`l`torie special`
cu inten\ia de a descoperi varietatea ]i
splendoarea diferitelor specii de cai care
exist` ast`zi în România. În ianuarie 2013
am întâlnit minuna\ii cai Hu\uli din Bucovina ]i am scris despre ei.
Un an mai târziu am decis s` c`l`toresc
c`tre o regiune care, pe drept cuvânt, ]i-a
câ]tigat faima în toat` lumea: fermec`toarea Transilvanie.

Despre calul Lipi\an
Lipi\anul (în limba maghiar`: Lipicai, sloven`: Lipicanec, italian`: Lipizzano, croat`: Lipicanac, ceh`: Lipican) este o specie asociat` cu ]coala spaniol` de echita\ie
din Viena, Austria.
Ace]ti cai sunt folosi\i pentru gra\ioasele
lor mi]c`ri în maniera dresajului clasic, incluzând acele unice s`rituri stilate care îi
fac s` par` c` plutesc.
Specia dateaz` din secolul al XVI-lea ]i
crearea ei se datoreaz` nobilimii Habsburgice. Numele acestui gen de cal provine de la cea mai veche herghelie întemeiat` lîng` Platoul Karst, în satul Lipica
(Lipi\a), în actuala Slovenie.
În anul 1580, un grup de arm`sari spanioli
a fost adus la Lipi\a de c`tre arhiducele
Karl Von Steiermark, cu inten\ia de a crea
un cal elegant, nepreten\ios, de mare rezisten\`, u]or de folosit în armat`.
P@n` în secolul al XVII-lea, la producerea
aceste specii a fost folosit s@nge spaniol ]i
italian (liniile Generale, Amico, Superbo,
Montedoro, Conversano, Neapolitano, Favory , Maestoso).
În decursul secolului al XVIII-lea s-a folosit o infuzie de sânge arab ceea ce a dus
la crearea unor noi linii de sânge, ca: Bick,
Siglavy, Araber, Saydan, cu o elegan\` ]i
putere sporite.
În anul 1728, Carol al VI-lea a creat celebra ]coal` de dresaj de la Viena, ‘Spanische Hofreiteschule’, ceea ce a condus la o
perioad` înfloritoare pentru caii Lipi\ani.
Ast`zi, calul Lipi\an face parte din Patrimoniul Cultural European.

Herghelia de la Sâmb`t` de Jos ast`zi
Prestigioasa ferm` de cai Lipi\ani de la
Sâmb`ta de Jos ]i reu]itele ei în materie de
men\inere a purit`\ii unei specii de cai fenomenale au fost elemente suficient de
conving`toare pentru a m` face s` p`r`sesc un Bucure]ti afectat de imense c`deri de z`pad`. M-am urcat într-un tren
aflat pe ]ine de pe care z`pada înc` era dat` la o parte de c`tre lucr`tori CFR din
Gara de Nord.
Am ajuns la destina\ie f`r` incidente ]i,
spre surprinderea mea, mun\ii F`g`ra] feriser` regiunea de ceea ce se întâmpla în
sudul \`rii, reprezentând o adev`rat` barier` în calea viscolului.
La Sâmb`ta, totul era calm ]i lini]tit iar eu
am sim\it c` p`]esc pe un alt t`râm.

Herghelia de la Sâmb`t` de Jos:
scurt istoric
A]ezat` în pitorescul sat cu acela]i nume,
herghelia de la Sâmb`ta de Jos a fost creat` în anul 1874 iar primii cai au fost adu]i
de la herghelia Mezohegyes din Ungaria
(caii origin@nd de la herghelia Lipi\a din
Slovenia). Datorit` iminentei declan]`ri a
primului r`zboi mondial, toat` herghelia
de la Sâmb`ta de Jos a fost mutat` în Ungaria în anul 1913, ca apoi statul român s`
o reînfiin\eze în anul 1920 (cu numai 3 arm`sari pepinieri ]i 22 iepe mame).
Recunoscut` atât în Europa cât ]i în întreaga lume, herghelia lucreaz` cu 7 linii de
sânge numite dup` primii arm`sari: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano,
Pluto, Siglavy-Capriola, Tulipan ]i este în
curs de achizi\ionare a celei de a 8-a linii:
Incitato.

Am fost foarte pl`cut impresionat` de întregul personal de la herghelie ]i de vizibila conexiune pe care cei care lucreaz` direct cu caii o au cu aceste splendide exemplare, lucru evident atât în interac\iunea la
sol cât ]i c`lare, cînd perechile se lanseaz`
într-un adev`rat dans.
Începând cu anul 2002, herghelia func\ioneaz` sub patronajul “Romsilva”.
Cei interesa\i pot vizita acest loc minunat
]i se pot bucura de lec\ii de echita\ie, plimb`ri cu tr`sura ]i spectacole unice de dresaj.
Doresc s` mul\umesc tuturor celor care au
f`cut acest proiect posibil, în special domnului director Dr`gan (]eful hergheliei),
domnului director Dima (director sec\ie
cai de ras` din cadrul Romsilva) cât ]i personalului hergheliei de la Sâmb`t` de Jos,
un grup tân`r ]i talentat care mi-a dat concursul în mod profesionist. Sper c` aceasta c`l`torie de suflet s` continue cu dezv`luirea altor boga\ii de acest gen pe care
România le p`straz` ]i despre care întreaga lume trebuie s` prind` de veste.
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