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Wstęp do wydania I

Latem 1994 roku, kiedy zaczęły ukazywać się pierwsze numery dwutygodnika „Ko
nie i Rumaki”, podczas zawodów w Jaroszówce doszło do spotkania pomiędzy 
redaktorem naczelnym i jednocześnie wydawcą „Koni i Rumaków” Jackiem Świgo- 
niem a Wojciechem Mickunasem. Redaktor Jacek Świgoń namówił wówczas Woj
ciecha Mickunasa, by na łamach dwutygodnika podzielił się swą olbrzymią wiedzą 
z czytelnikami. Owocem tej rozmowy był pierwszy tekst „Nie dajcie się zganaszo- 
wać”. Po nim ukazywać się zaczęły następne, aż powstała stała rubryka zatytułowana 
„Trener radzi”. Drukowane tam teksty były inspirowane listami czytelników lub 
obserwacją „końskiej rzeczywistości”, która często dostarczała tematów na piętna
stą stronę magazynu.

Wojciech Mickunas, znany dotąd jako jeździec startujący z sukcesami w konku
rencjach jeździeckich, później zdolny i ceniony szkoleniowiec - wychowawca wielu 
jeźdźców - dziś już nawet trenerów, okazał się biegłym w piórze autorem tekstów 
pisanych żywym, prostym i zrozumiałym językiem. Rubryka „Trener radzi” zyskiwa
ła sobie coraz szersze grono czytelników. Wielu z nich rozpoczynało lekturę maga
zynu „Konie i Rumaki” właśnie od niej.

Przekazywana praktyczna i teoretyczna wiedza, zawarta w tych tekstach, pozwoli
ła wielu czytelnikom zupełnie inaczej spojrzeć na sprawy związane z końmi i jazdą 
konną. Na wyraźną sugestię czytelników postanowiliśmy zebrać większość artyku
łów powstałych w czasie sześcioletniej współpracy trenera Wojciecha Mickunasa 
z dwutygodnikiem „Konie i Rumaki”, posegregować i poukładać je tak, by zbliżo
ne do siebie tematycznie sąsiadowały w książce.

Wydanie książkowe tych tekstów ułatwi czytelnikom dostęp i korzystanie z nich 
bez konieczności szukania w dawnych numerach dwutygodnika, a wzbogacone ilu
stracjami i zdjęciami jeszcze bardziej uwypukli ich walory edukacyjne.

9





Wstęp do wydania II

Książka, którą Wydawnictwo Galaktyka proponuje Czytelnikom literatury hipologicz- 
nej, miała swoje pierwsze wydanie w roku 2000. Nakład rozszedł się dość szybko i od 
pewnego czasu poszukujący tej pozycji trafiali na informacje w Internecie - „pozycja 
wyczerpana”. Na jednej ze stron internetowych mogli również przeczytać taką opinię o 
książce: „Książka ta to szereg artykułów omawiających różne sprawy i różne tematy. Nie 
stanowi ona klasycznego podręcznika jeździectwa z omówionymi punkt po punkcie 
zagadnieniami niższej i wyższej szkoły jazdy. Jest to raczej zbiór opowiadań czy pogawę
dek, obrazów z życia codziennego stajni, aczkolwiek porusza ona zagadnienia, których 
znajomość jest niezbędna do opanowania prawidłowej sztuki jazdy konnej. Wszystkie 
te «pogawędki» luźno ze sobą związane łączą trzy elementy. Pierwszy to temat: koń. 
Drugi to ogromna wiedza i doświadczenie wręcz «promieniujące» z kart książki. Wiedza 
tego kalibru, że mogłaby „przygnieść” czytelnika, gdyby nie urzekająca giętkość języka, 
częste odwoływanie się do przykładów lub nawet anegdot. Trzecim wreszcie elementem 
wspólnym jest sposób widzenia konia. Koń to nie tylko wierzchowiec, reproduktor, 
czy «część wyposażenia# jeźdźca, którą po pracy trzeba zaparkować w stajni. Autor opi
suje cale «jestestwo» konia, jego psychikę, reakcje, sposób myślenia i przyczyny takiego 
czy innego zachowania. Wniknięcie w te tajniki pozwala zrozumieć i przewidzieć zacho
wanie konia, zapobiegać problemom, a niektóre z nich nawet «leczyć». Myślą przewod
nią książki jest osiągnięcie szczytów jeździectwa oparte na współpracy konia z jeźdźcem 
i jeźdźca z koniem oraz na budowie wzajemnego zaufania. To książka o tym, jak sięgnąć 
szczytów, pomagając koniowi w zrozumieniu wymagań, jakie mu stawiamy, oraz umoż
liwiając mu osobisty rozwój, jak wygrać, nie walcząc - bowiem «jedyna wygrana potycz
ka to potyczka, do której nie doszło#”.

Tyle recenzja internetowa pierwszego wydania książki. Za zgodą autora rozsze
rzając wydanie o kilkanaście nowych, powstałych po roku 2000 rozdziałów, po
nownie miłośnikom koni udostępniamy rady trenera, które pomagają „lepiej po
znać konie, lepiej je zrozumieć i lepiej na nich jeździć”.
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Nie dajcie się zganaszować

Wyrazu ganaszować nie ma ani w Słowniku Języka Polskiego, ani w Encyklopedii Po
wszechnej, ani w Słowniku Wyrazów Obcych, lecz każdy, kto zajmuje się jazdą konną, 
zna go dobrze i wie, co się za nim kryje.

Dla wielu jeżdżących konno koń zganaszowany jest synonimem konia ujeżdżo
nego, czyli często marzeniem i celem, do którego zmierzają. Termin ganaszować 
powstał z pewnością od słowa ganasze, którym zwykło się nazywać tzw. sanki żuchwy 
konia. Praktyki związane z tym pojęciem są powodem udręki wielu koni i uczyniły 
wiele złego dla naszego jeździectwa.

Koń zganaszowany, według mniemania tych, którzy swe konie ganaszują, to koń 
utrzymujący pod jeźdźcem swą głowę tak, aby linia czoła i nosa zbliżona była do 
pionu. Jeździec jadący na koniu zganaszowanym zyskuje w oczach obserwatorów 
uznanie, podczas gdy jeździec, który nie potrafi swego konia zganaszować, uważany 
jest za dyletanta. W myśl tego wszyscy starają się za wszelką cenę swe konie zganaszo
wać. Jakimi metodami i jakie uzyskują rezultaty, o tym poniżej.

Jedną z metod, którą zaliczyłbym do bardziej wymyślnych sposobów zadręcza
nia koni, jest ganaszowanie „na sucho” w stajni, bez jeźdźca. Konia stawia się w boksie 
lub stanowisku w ogłowiu, z wędzidłem lub munsztukiem w pysku i przypina się 
wypinaczami do popręgu. Koń pozostawiony tak na 24 godziny, a często i dłużej, 
„kruszeje” i „uczy się” nosić głowę zganaszowaną. Bywa czasem, że zrozpaczony, 
usiłując się uwolnić, wywróci się na wznak i złamie sobie kręgosłup. Częściej jed
nak znienawidzi raz na zawsze żelazo noszone w pysku, nie pogodzi się z jego obec
nością, a jeździec nie uzyska nigdy „łączności” z pyskiem konia i straci możliwość 
subtelnego porozumiewania się ze zwierzęciem.

Torturowany w ten sposób koń często znajduje w końcu pozycję, w której 
wędzidło mu nie doskwiera. Mówiąc językiem fachowym, „schowa się za wędzi
dło”, a dyletant będzie zachwycony, że uzyskał to, o czym marzył. Wspomniana 

13



wyżej metoda należy do bardziej perfidnych i stosowana jest przez „zawodow- 
cow .

Większość amatorów stosuje różne metody „na mokro”, czyli z siodła. Naj
prostszą jest ciągnięcie za wodze, czyli wykorzystywanie zasady „kto mocniejszy”. 
Jednym z wariantów ciągnięcia za wodze jest „piła”, czyli działanie na przemian lewą 
i prawą wodzą tak, że wędzidło piłuje bezzębną krawędź szczęki. Inny wariant to 
„głowa do nogi”, czyli ręce trzymające mocno wodze zakładamy za kolana, co wzmac
nia znacznie uciąg i nadaje kierunek głowie konia w dół.

Stosuje się również środki wspomagające, takie jak czarna wodza, martwy wytok 
przypięty do nachrapnika, jazda na wypinaczach i wiele innych, bo pomysłowość 
ludzka i w tej materii nie zna granic. Wszystko to ma na celu opuszczenie, czyli 
zganaszowanie głowy konia za wszelką cenę, a cena tych zabiegów jest zwykle dość 
wysoka.

Jest rzeczą oczywistą, że koń na silę odpowiada siłą, a im większą sprawimy mu 
przykrość, tym większy napotkamy opór. Co się więc dzieje z pyskiem końskim, 
w którym żelazo z dużą częstotliwością i siłą działa na bezzębną

<§zczę~ki>Dokrvta bogato unerwionym nabłonkiem, pod którym leży również uner
wiona okostna? Początkowo ból jest znaczny i powoduje obronę w formie wyszar- 
pywania wodzy z rąk jeźdźca, często połączoną z ucieczką, jako naturalną formą 
obrony przed wszelkim złem.

Z czasem jednak, o ile koń nie chowa się przed działaniem kiełzna, przeganaszo- 
wując się, 0olnS~~śźcźęk^ staje się odporna, stwardniała i, z powodu zniszczonych 
zakończeń nerwowych, nieczuła na działanie wędzidła. Tracimy w ten sposób moż
liwość subtelnego kontaktu ręki jeźdźca z pyskiem konia - a więc to, co między 
innymi pozwala uczynić jazdę konną sztuką.

Po zabiegach opisanych powyżej, i innych podobnych, zwykłe wędzidło przesta- 
je być skuteczne w „poskramianiu krnąbrnych rumaków”. Zaczyna się więc wyko
rzystywać całą kolekcję przyrządów, poczynając od wędzideł kręconych, podwójnie 
łamanych, pelhamów itp., kończąc nierzadko na drutach i łańcuchach rowerowych 
w pysku końskim. Cały ten proces ganaszowania i, pożal się Boże, ujeżdżania koni 
przebiega zgodnie ze schematem myślenia: „Ja, człowiek, istota wyższa, nie mogę 
pozwolić, abyś ty, koń, głupie zwierzę, mnie się nie podporządkował! Uczynię więc 
wszystko, żeby dowieść, że ja tu rządzę! Zganaszuję cię, choćbym miał paść tru
pem!” Motto takie przyświeca wielu ludziom, którzy uważają się za dobrych jeźdź
ców. Znęcają się więc nad końmi, a te, nieświadome swej siły, cierpią przeważnie 
w milczeniu, rzadziej podejmując walkę, która zwykle i tak kończy się ich przegraną 
w postaci rozstroju nerwowego, pokaleczonego pyska, pokaleczonych boków, a czasa
mi nawet skierowania na rzeź. Gdyby konie umiały kwiczeć tak jak świnie, wielu 
jeźdźców i instruktorów pouciekałoby z ujeżdżalni gdzie pieprz rośnie!

Nieuniknionym następstwem ganaszowania i ujeżdżania na siłę jest utrata cho
dów, czyli naturalnej swobody poruszania się konia. Jakże często spotyka się konie, 
które, puszczone swobodnie na wybieg czy pastwisko, popisują się gracją swych 
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ruchów, co szczególnie widać w kłusie. Te same konie pod jeźdźcem poruszają się 
jak kaleki, a zmuszenie ich do kłusa wyciągniętego jest prawie niemożliwe. To pseu- 
doujeżdżanie odebrało im wdzięk i ruch. Wiele lat temu Pluvinel ostrzegał: „Uwa
żajmy, byśmy naszych koni nie zniechęcili i nie odebrali im ich naturalnego wdzię
ku, który, jak zapach kwiatów, gdy raz uleci, nie wraca”.

Postawa konia, zwana zganaszowaniem, jeśli ma być prawidłowa i trwała, musi 
być rezultatem systematycznego i metodycznego szkolenia z uwzględnieniem obo
wiązujących w tej materii zasad. Koń pod jeźdźcem musi się nauczyć poruszać, 
używając tylnych kończyn jako swoistego silnika napędowego, a przednich tylko 
do podtrzymania ruchu i równowagi ciała. Stąd pojęcie, że konia należy „jechać do 
przodu” czy „jechać w łydkach”, czyli tak, aby nie zapomniał, że jego ruch ma być 
energiczny i zaczynać się w tylnych nogach.

Koń musi z zaufaniem sam przyjąć obecność kiełzna w pysku, nieść je, lekko 
przeżuwając, i reagować na zmiany nacisku żelaza na szczękę przez jej poddanie, 
zgięcie głowy, szyi, tułowia, zależnie od żądań jeźdźca. Jeździec nie może równo
cześnie ciągnąć za wodze i pędzić konia łydkami, gdyż jednoczesne popędzanie 
i wstrzymywanie może doprowadzić konia do rozpaczy, rozstroju nerwowego, 
a jeźdźca do skrajnego wyczerpania. Czynią tak ci, którzy nie potrafią współ
działać pomocami wstrzymującymi oraz popędzającymi i usiłują „grać na forte
pianie za pomocą siekiery. Niby muzyka jest, ale człowiek się męczy i fortepian 
niszczy”.

Jeżeli jeździec wykaże trochę umiejętności, a także cierpliwości, pozwoli konio
wi „odnaleźć wędzidło” oraz łączność z ręką jeźdźca, uważając, aby ruszał się pilnie 
i stąpał energicznie, może doprowadzić do uzyskania postawy konia zwanej zgana
szowaniem, a prawidłowo - zebraniem. Stanie się to poprzez wykonywanie figur 
szkolnych we wszystkich chodach, przeplatanych zmianami tempa i półparadami. 
Półparady doprowadzą do uzyskania zebrania i tak wyszkolony koń nie tylko bę
dzie zganaszowany, ale będzie poruszać się elegancko, reagując na subtelne sygnały 
swego jeźdźca, sprawiając mu radość ze wspólnej zabawy i ciesząc oczy obserwato
rów. Będzie to koń ujeżdżony, pełen gracji w ruchach, z jasnym, czystym spojrze
niem manifestującym radość.

Niestety niewiele jest u nas takich koni. Znacznie więcej jest smutnych zwierząt 
o melancholijnym spojrzeniu lub znerwicowanych kalek z obłędem w oczach, cier
piących codzienne katusze związane ze „współpracą” z człowiekiem. Są to właśnie te 
kwiaty, których zapach uleciał i nigdy już nie wróci.

Na zakończenie ponawiam więc apel zawarty w tytule, a skierowany do koni: 
Nie dajcie się zganaszować na silę!

Zaś dla wszystkich jeżdżących konno mam propozycję: zanim zabierzecie się 
do ujeżdżania swych czworonożnych przyjaciół, zadajcie sobie trud nauczenia się 
tej sztuki, a przynajmniej starajcie się zgłębić ją teoretycznie. Nie usiłujcie mydlić 
oczu, bo ludzi można oszukać, udając dobrego jeźdźca, konie oszukać się nie 
dadzą, nawet za cenę swego zdrowia. Pamiętajmy, że jeździectwo ma być frajdą 
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dla ludzi i frajdą dla koni, bo jeśli ma być dla tych drugich udręką i cierpieniem, 
to przesiądźmy się czym prędzej na rowery. Frajda też duża, a przynajmniej su
mienie czyste.

Rys. 1. Przykład użycia czarnej wodzy jako poskramiacza. Wymuszenie pozycji głowy za pomocą czarnej wodzy 
powoduje odpychanie tylnych kończyn zamiast wkraczania pod tułów i uczy konia przenoszenia ciężaru pod 
przednie nogi.

Rys. 2. Czarna wodza „asystująca” działa tylko wtedy, kiedy jest potrzebna jako pomoc w rozwiązaniu problemu, 
po czym powraca do pozycji zluzowanej.



Kupno wierzchowca

Popularność jeździectwa jako formy spędzania wolnego czasu, rekreacji, zatacza bardzo 
szybko coraz szersze kręgi. Coraz więcej nowo pozyskanych amatorów jazdy konnej 
chce mieć własnego konia. Oto kilka rad dla tych, którzy planują kupno wierzchowca.

Gdzie szukać konia?
Jest kilka możliwości: Państwowe Stadniny Koni - niewątpliwym plusem koni wyho

dowanych w stadninach jest udokumentowane pochodzenie i z reguły pewność co do 
charakteru. Selekcja i wychów koni w stadninach dają dużą gwarancję, że nie nabędzie- 
my takiego, który zamiast przyjemności dostarczy nam problemów. Minusem może 
być czasami wysoka cena, chociaż lepiej zapłacić trochę więcej za dobry towar, niż po
zornie zaoszczędzić, kupując taniej konia, który nie spełni naszych oczekiwań.

Prywatni hodowcy - jest ich coraz więcej - zrzeszeni są w Okręgowych Związkach 
Hodowców Koni. Tam należy zasięgnąć języka, poprosić o adresy i rekomendację. 
Rejonowi inspektorzy OZHK znają wszystkich hodowców koni na swoim terenie.

Handlarze - jest ich również sporo. Kupują oni konie z różnych źródeł, aby na
stępnie sprzedać je z zyskiem. Poleciłbym w tym przypadku pomoc kogoś bardziej 
doświadczonego, kto umie trafniej ocenić konia i dostrzec jego ewentualne wady.

Jakiego konia szukać?
Wiek: radziłbym konia pełnoletniego, czyli w przedziale 5-7 lat lub powyżej. 

Taki koń ma już ukształtowany charakter, jest w pełni rozwinięty fizycznie i łatwiej
szy do użytkowania przez amatora. Młodszy koń wymaga większego doświadczenia 
i umiejętności właściciela, który zapewni mu prawidłowe wychowanie i wyszkole
nie. Błędy popełnione z młodym koniem często mszczą się przez wiele lat.

Rasa: szlachetna półkrew - to konie różnych ras szlachetnych, czyli wielkopol
skie, małopolskie, półkrwi mazurskiej, angloaraby i wiele innych. Nie polecałbym 
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koni pełnej krwi angielskiej. Są one z natury bardziej wrażliwe, pobudliwe, a tym 
samym dla początkującego amatora za trudne.

Wzrost - kaliber: zależy od tego, do czego i komu ten koń ma służyć, kto ma 
go dosiadać. Zwykło się przyjmować, że optymalna waga jeźdźca z siodłem powinna 
stanowić 1/7 wagi konia.

Maść: są różne upodobania i różne opinie na temat maści koni. Stare porzeka
dła mówią: „Kto nie miał kasztana, ten nie miał gałgana”, „Kto nie miał siwego, 
ten nie miał pierwszego”, „Cztery białe nogi i piąta łysina, jeśli dobry koń - to 
wielka nowina”. Porzekadła te tworzone są przez ludzi i coś musi w nich być.

Bywają dobre konie różnych maści i myślę, że nie jest to najważniejszy element 
w ocenie konia, choć sam bardzo lubię konie maści skarogniadej.

Zdrowie: to najważniejsza rzecz, która decyduje o przydatności konia - budowa 
anatomiczna, stan fizyczny i najbardziej istotne - zdrowie psychiczne. Zacznijmy 
od tego ostatniego. Fachowcy mówią, że wady fizyczne konia da się często popra
wić, czasami zlikwidować za pomocą odpowiedniego treningu. Wady psychiczne są 
bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe do poprawienia. Jak je rozpoznać? Trze
ba umieć obserwować zachowanie konia i właściwie je ocenić. Oczy konia potrafią 
nam wiele powiedzieć o jego stanie psychicznym. Koń powinien patrzeć na nas 
spokojnym, czystym, wyraźnym, jasnym spojrzeniem, wyrażającym ufność, a zara
zem ciekawość. Oczy niespokojnie rozbiegane świadczą o napięciu. Oczy przymglo
ne, mętne, mogą świadczyć o nerwicy. Uszy konia też mogą nam zasygnalizować 
jego stan psychiczny. Postawione, poruszające się spokojnie, świadczą o równowa
dze psychicznej; bardzo ruchliwe, ciągle zmieniające swoje ułożenie - o nerwowo
ści, podnieceniu i strachu. Położone po sobie do tyłu, stulone - to zwykle ostrze
żenie: „Uważaj, bo cię ugryzę”, albo komunikat: „Nie lubię tych ludzi”. O charak
terze konia, o jego stanie psychicznym, możemy się dużo dowiedzieć, jeżeli potra
fimy czytać z mimiki, wyrazu oczu, a także ze sposobu poruszania się konia wypusz
czonego swobodnie na wybieg. Jeżeli koń użytkowany był pod siodłem, to próbna 
jazda na nim może dać nam wiedzę o jego stanie psychicznym. Pierwszy symptom 
problemów z psychiką to brak stępa. Koń zrównoważony powinien maszerować 
spokojnym stępem bez podkłusowywania. Koń mniej lub bardziej nerwowy bę
dzie podkłusowywał, dreptał w miejscu; mówi się o takim, że nie stępuje tylko 
capluje. Może to być wywołane chwilowym zdenerwowaniem lub może stanowić 
objaw poważniejszego problemu. Warto też sprawdzić, jak „niesie” w kłusie i galo
pie, czy jest „wygodny” do jazdy, czy miękko nosi. Jeżeli mamy mieć przyjemność 
z jazdy, to lepiej unikać koni o twardych chodach. Bywają takie, na których kłus 
ćwiczebny powoduje wypadanie plomb z zębów, a galop - oberwanie żołądka. 
Braki ujeżdżenia dadzą się nadrobić przez odpowiedni trening, lecz twarde chody 
są z reguły nie do poprawienia.

Jak sprawdzić zdrowie fizyczne? Niektóre „usterki” dadzą się zauważyć nawet 
przeciętnemu znawcy - amatorowi, trzeba tylko wiedzieć, na co zwrócić uwagę. 
Oto np. „bez kopyt nie ma konia” mawiają Anglicy. Nawet gdyby koń był złoty,
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jeżeli nie ma na czym stąpać, to najlepszy jeździec nic z niego nie zrobi. Kopyto 
powinno być jak największe, okrągłe, o możliwiejdużej strzałce; pomiędzy ścianą 
przednią a podeszwą powinien być zachowany kąt-45°. Należy się zastanowić, czy 
wady dostrzeżone w wyglądzie kopyt konia to wynik zaniedbań poprzednich użyt
kowników, czy rezultat budowy anatomicznej. To pierwsze da się po roku (czasem 
trochę dłużej) prawidłowych zabiegów poprawić, ale wady wynikające z budowy 
anatomicznej, jak sztorcowe kopyto czy krzywy palec, są trwałe.

Stawy: powinny być wyraźnie zarysowane, suche, czyli bez obrzęków, opoi i innych 
zniekształceń. Opoje to różnej wielkości zgrubienia w obrębie stawu, w których 
pod dotykiem wyczuwa się obecność płynu. Płyn ten wydostaje się z torebki stawo
wej po jej uszkodzeniu, z reguły z powodu przeciążeń lub defektów budowy tkanki. 
Obecność opoi świadczyć może o nadmiernym eksploatowaniu konia, o jego nie
zbyt mocnej tkance, a najczęściej o jednym i drugim.

Ścięgna: jeżeli przeciągniemy palcami po ścięgnach przedniej kończyny konia 
z góry na dół, czyli od tylnej dolnej części stawu napiąstkowego (nadgarstka popu
larnie zwanego kolanem) do stawu pęcinowego, powinniśmy poczuć, że są one 
zimne, gładkie, o wyraźnie wyczuwalnych krawędziach. Jeżeli są ciepłe, ciastowate 
lub mają wyraźne deformacje na powierzchni (zgrubienia, obrączki, gruzełki itp.), 
to lepiej zapytać o zdanie lekarza weterynarii.

Szpat i problem trzeszczek kopytowych: staw skokowy jest miejscem narażonym 
na dolegliwość zwaną szpatem. Jest to kostniejąca narośl blokująca częściowo, a cza
sami nawet całkowicie, ruchomość tego stawu. Szpat dostrzec można w stępie. Jeżeli 
koń podejrzanie wysoko podnosi jedną z tylnych nóg (czasem obie) przy poruszaniu 
się w boksie, kiedy na małej przestrzeni musi się obrócić, przestępując, można podej
rzewać, że ze stawem skokowym jest coś nie tak. Aby mieć większą pewność i potwierdzić 
lub wyeliminować podejrzenie, można wykonać prosty test - wyprowadzić konia ze 
stajni i ustawić go w miejscu, gdzie będzie mógł, ruszając z miejsca, przebiec kilkana
ście kroków kłusem; unieść mu podejrzaną nogę i zgiąć maksymalnie w stawie skoko
wym, utrzymując takie zgięcie przez przynajmniej 60 sekund. Następnie puścić nogę 
i polecić, aby osoba trzymająca uwiąz ruszyła go z miejsca kłusem. Koń ze szpatem 
będzie wyraźnie kulał podczas pierwszych kilkunastu kroków kłusa.

Ostatnio często spotyka się u koni przypadłość nazywaną przewlekłym zapaleniem 
lub też zwyrodnieniem trzeszczek kopytowych. Trzeszczki są to twory umiejscowione 
pomiędzy kością pęcinową a kopytową i nie można określić ich stanu bez zdjęcia RTG. 
Można natomiast z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić ich stan, wykonując po
dobną próbę jak w przypadku szpatu. Tym razem unosimy kończynę przednią i zgina
my maksymalnie staw pęcinowy, utrzymując takie zgięcie przynajmniej przez 60 se
kund. Koń, ruszony z miejsca kłusem, jeżeli ma kłopoty z trzeszczkami, będzie wyraźnie 
kulał. Podobnie jeżeli koń w kłusie, zamiast swobodnie kłusować obszernymi wykroka- 
mi, robi wrażenie, jakby stąpał po rozżarzonym, parzącym podłożu. Jak już wspomnia
łem, i szpat, i problem trzeszczek da się wykryć za pomocą aparatu RTG. Potrzebny jest 
jeszcze fachowiec, który zrobi zdjęcie i potrafi je zinterpretować.
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Wzrok: jest to ważny zmysł w życiu konia, warto więc przy oglądaniu zwierzęcia 
bacznie przyjrzeć się jego oczom. Najprostsza próba, to „widzi, nie widzi”, czyli 
machanie ręką przed okiem konia i obserwowanie reakcji, ale nie zawsze to wystar
czy. Oko powinno być czyste, o uważnym, spokojnym spojrzeniu i wyrazie.

Wszelkie zmętnienia gałki ocznej, plamki, kropki itp. mogą sugerować, że wzrok 
nie jest dobry. Przy droższych koniach należy poprosić o pomoc lekarza okulistę, 
aby oftalmoskopem zajrzał do oczu konia.

Nie kupujcie konia, który nie podaje spokojnie wszystkich czterech nóg, bo zwy
kle przyczyną tego są zaniedbane kopyta, co wróży kłopoty, a kowal będzie was prze
klinał. Na koniec jeszcze jedno: posiadanie własnego konia to olbrzymia frajda, ale 
i spory wydatek, warto więc poprosić o pomoc fachowca, poświęcić na kupno nieco 
czasu, obejrzeć konia dokładnie i dopiero, rozważywszy wszystkie za i przeciw, podjąć 
decyzję. Pośpiech bowiem jest wskazany wyłącznie przy łapaniu pcheł.

Decydując się na kupno wierzchowca, powinnyśmy być przekonani, że poza wieloma zaletami ma on jeszcze jedną 
ważną cechę: ten koń nam się po prostu podoba!



Dosiadanie konia

Każdy, kto chce jeździć na koniu, musi tego konia dosiąść. Jest kilka technik dosia
dania konia. Jedną z nich chciałbym polecić wszystkim, uzasadniając jej wyższość 
nad innymi. Myślę, że mało kto podczas wsiadania na konia najczęściej stosowaną 
techniką wspinania się po strzemieniu pomyślał o tym, co koń odczuwa w tym 
momencie.

Człowiek cały swój ciężar ładuje mu wtedy w lewą przednią nogę, wisząc u jego 
lewego boku, lewą ręką wyrywa mu grzywę, ciągnie przy tym za prawą wodzę, wykręca
jąc koniowi pysk i głowę w prawo. Prawa ręka, uczepiona tylnego łęku siodła, prze
krzywia je na grzbiecie, a na koniec człowiek wali się w siodło i grzbiet. Ponieważ koń 
zwykle dosiadany jest zaraz po wyprowadzeniu ze stajni, gdzie stał wiele godzin w boksie 
(lub co gorzej w stanowisku), cały aparat ruchu, wszystkie mięśnie są nierozgrzane, 
a czasem nawet sztywne, z zakwasami po poprzednim treningu. Odczucia, jakie mu 
jeździec funduje, są więc tym bardziej przykre. Są konie, które cierpliwie znoszą ten 
moment, inne, bardziej pobudliwe, kręcą się przy tym niespokojnie, a niejeden usły
szy od swego jeźdźca miłe słowa: „No, stójżeż ty...!” Codzienne takie wsiadanie powo
duje przy tym wyciąganie się lewego puśliska i w rezultacie kłopoty z uregulowaniem 
równej długości obu strzemion.

Tymczasem istnieje prosty sposób, który sprawia, 
że dosiadanie konia jest dla jeźdźca, nawet z dużą nad
wagą, rzeczą bardzo łatwą, a dla konia o wiele przyjem
niejszą. Potrzebny jest do tego drewniany stopień, jak 
na rysunku. Ustawiamy go przy ścianie stajni lub przy 
ogrodzeniu padoku tak, aby koń mógł być wyprowa
dzony i stal pomiędzy stopniem a ścianą czy płotem. 
Wystarczy więc zbić z desek taki stopień, poświęcić kil
ka lekcji na nauczenie konia stania przy nim, a wsiada
nie będzie o wiele milsze dla was i dla waszych koni.
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Dlaczego konie skaczą?

Przyglądając się ostatnio zawodom w skokach przez przeszkody, doszedłem do 
wniosku, że znakomita większość ludzi użytkujących konie w konkurencji spor
towej, wymyślonej przez człowieka i polegającej na przeskakiwaniu przeszkód 
przez konia z jeźdźcem na grzbiecie, nie zadaje sobie pytania, które postawiłem 
powyżej. Zachowanie się większości jeźdźców podczas pokonywania toru prze
szkód, zwanego z francuska parcours, świadczy bowiem wyraźnie o braku wiedzy 
koniecznej do zrozumienia prawd, które są tak oczywiste, jak fakt, że 2 x 2 = 4. 
Przeważająca liczba jeźdźców zachowuje się podczas przejazdu na parcourze 
w sposób, który nawet laikowi sugeruje stwierdzenie: aby koń przeskoczył przez 
przeszkodę, należy go do tego zmusić. Z takiego stwierdzenia wynika logiczny 
wniosek: skok przez przeszkodę jest dla konia czynnością, której bez zdecydo
wanej interwencji człowieka nie jest w stanie wykonać. Czy tak jest istotnie? 
Naturalnie, że nie! Pokonanie przeszkody skokiem jest dla konia naturalną 
formą ruchu. Oczywiście są konie, którym wychodzi to lepiej, tak jak jedne 
galopują, a inne kłusują lepiej od innych. Rzecz się ma identycznie jak w przy
padku ludzi, wśród których jedni biegają szybciej, a inni skaczą wyżej, lecz 
generalnie każdy śmiertelnik potrafi biegać, a kiedy zajdzie konieczność, prze
skoczy to czy owo.

Przeważająca większość koni bez jeźdźca na grzbiecie, postawiona w sytuacji, 
w której, aby dotrzeć do celu, musi przedostać się na drugą stronę zagradzającej 
drogę przeszkody, zrobi to, pokonując przeszkodę skokiem. Nie trzeba koniowi 
tłumaczyć, co ma zrobić z przednimi nogami, a co z tylnymi, w jakiej kolejności 
ma się nimi odbić i w którym miejscu przed przeszkodą. Koń instynktownie zrobi 
to w sposób, do którego predestynuje go jego budowa anatomiczna i możliwości 
aparatu ruchowego.
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Wykonując skok przez przeszkodę, koń wykorzystuje dwa źródła energii ko
niecznej do wykonania pracy, efektem której jest przeniesienie masy jego ciała 
lotem ponad przeszkodą. Źródła tej energii to: energia potencjalna wynikająca ze 
skurczu mięśni i wykonywanej przez nie pracy oraz energia kinetyczna wynikająca 
z ruchu konia (rozbieg, najazd na przeszkodę). Energia potencjalna niezbędna 
jest do skierowanego ku górze odbicia przednich kończyn od podłoża i bezpo
średnio po nim następującego odbicia tylnych kończyn, skierowanego do przo
du i ku górze. Wypadkowa tych dwóch odbić i suma tych dwóch energii umoż
liwią przeniesienie ciała konia lotem ponad przeszkodą. Koń kierowany instynk
tem z reguły ułoży swe ciało podczas skoku tak, że przelatując ponad przeszkodą, 
poddawane siłom przyciągania ziemskiego, poruszać się ono będzie torem, zwa
nym krzywą paraboliczną.

Obserwując konie skaczące na swobodzie, można na podstawie uprzednich 
obserwacji i doświadczenia określić, czy koń ma większe, czy mniejsze predyspozy
cje do skakania przez przeszkody, czy i jaki posiada wrodzony potencjał.

Reasumując ten skrótowy wywód, można bez większego błędu przyjąć twier
dzenie, że skok jest naturalną formą ruchu konia. Ta naturalna forma ruchu 
konia wykorzystywana jest przez człowieka w jego zabawie pod tytułem: sport 
jeździecki - skoki przez przeszkody. W swych działaniach na tym polu człowiek 
nie zawsze postępuje w sposób optymalny. Najczęściej popełniane błędy wynika
ją z natury ludzkiej, która każę człowiekowi w pracy z koniem zajmować apodyk
tyczną pozycję „decydenta”. Większość jeźdźców nie przyznaje się do tego, ale 
w kontakcie z koniem postępuje według schematu myślowego: „To ja, człowiek, 
jestem istotą inteligentną i to ja będę decydował o tym, jak ty, zwierzę, masz się 
zachować w każdej sytuacji, w jakiej cię postawię. Jeśli mnie nie posłuchasz, to 
cię do tego zmuszę!”

Jak się to przejawia w wypadku skoków przez przeszkody? Większość jeźdźców 
uważa, że podczas skoków musi pełnić rolę bezwzględnego „szefa”, a koń ma się 
temu bezwzględnie podporządkować. Zgodnie z tym każda próba wykazania przez 
konia inicjatywy spotyka się ze sprzeciwem jeźdźca. Koń chce szybciej - nie wolno, 
koń chce wolniej - nie wolno, koń próbuje sam ocenić przeszkodę i wybrać miej
sce odbicia - nie wolno. Przecież tylko „mądry” człowiek wie, kiedy „głupi” koń 
ma się odbić do skoku. Gdyby ten „mądry” człowiek zechciał się czasami zastano
wić, doszedłby na przykład do takiej konkluzji: koń obdarzony przez naturę pre
dyspozycjami potrafi sam przeskakiwać przez przeszkody, często pokaźnych rozmia
rów, a więc sam koń obciążony balastem siodła i jeźdźca na swoim grzbiecie, też jest 
w stanie przeskoczyć przez przeszkodę. Musi jednak przystosować się do nowej dla 
niego, nienaturalnej sytuacji. Musi nauczyć się takich zachowań, które pozwolą 
mu na odzyskanie zachwianej przez dołożenie balastu równowagi.

Gdyby ten balast był martwy (np. plecak), należałoby go umieścić na grzbiecie 
konia w miejscu jak najbliższym jego środka ciężkości i umocować tak, aby się nie 
przemieszczał podczas ruchu. To jest jasne i zrozumiałe. Ponieważ jednak balast, 
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jaki aplikujemy koniowi, składa się z martwego siodła i żywego, poruszającego się 
człowieka, sprawa się komplikuje. To pierwsze umieszczone jest w optymalnym 
miejscu na grzbiecie konia, umocowane popręgiem i nie przemieszcza się podczas 
ruchu. Umożliwia człowiekowi utrzymanie się na grzbiecie konia i podążanie za 
jego ruchami. To podążanie to nic innego jak harmonizowanie środków ciężkości 
człowieka i konia. Im znajdują się one bliżej siebie, tym zachowania równowagi 
w układzie koń + siodło + człowiek mniej różnią się od naturalnych sytuacji, do 
których koń przywykł od urodzenia. Wobec powyższego, zadaniem jeźdźca jest 
opanowanie prawidłowego dosiadu, a zadania tego dosiadu są dwa: po pierwsze - 
usadowienie żywego balastu na grzbiecie konia w optymalnym miejscu w każdej 
sytuacji podczas ruchu; po drugie - stworzenie jeźdźcowi optymalnych warunków 
do przekazywania koniowi niezbędnych sygnałów porozumiewawczych, koniecznych 
do nawiązania współpracy.

W przypadku skoków przez przeszkody wniosek nasuwa się jeden: kto nie opa
nuje umiejętności technicznych zwanych „dosiadem skokowym”, zawsze będzie 
utrudniał koniowi zadanie. Utrudniać mu będzie każdy skok przez przeszkodę i nie 
pozwoli na rozwinięcie w pełni posiadanego potencjału. Koń, dosiadany przez sła
bo bądź źle wyszkolonego jeźdźca, zmuszony zostaje do przystosowywania się do 
zachowań tego jeźdźca, by mimo wszystko przeskakiwać, bo jeśli nie przeskoczy, to 
wiadomo, co mu grozi. Dlatego wiele koni pod jednym jeźdźcem zdaje się przecięt
nymi, a pod innym „dostaje skrzydeł”.

Kto więc nie opanuje prawidłowego dosiadu skokowego, ten nie ma żadnych 
podstaw do narzucania koniowi swojej „kierowniczej” roli podczas skakania przez 
przeszkody - to jest podstawowa idea amerykańskiego szkolenia określanego ter
minem Hunter Seat Equi.tati.on. A czyni tak większość jeźdźców o słabych umiejęt
nościach i braku wiedzy. Dobrze wyszkolony jeździec, o dobrym technicznie dosia
dzie skokowym, czyli takim, który w możliwie najmniejszym stopniu utrudnia 
koniowi zadanie (już sam ciężar jest poważnym utrudnieniem), może mu pomóc 
w fazie podejścia do przeszkody i być zawadą w fazie lotu.

Kto oglądał lekkoatletyczną konkurencję skoku wzwyż, z pewnością zauważył, 
jak istotny jest rozbieg i jak precyzyjnie przygotowują go zawodnicy. Zaznaczają 
sobie na bieżni miejsca, by w trakcie rozbiegu wykonać drobne kroczki, potem 
długie, by w efekcie odbić się z maksymalnym efektem. Swoją drogą ciekawe, jakby 
się zachował lekkoatleta, gdyby mu w czasie rozbiegu ktoś siedział na grzbiecie, 
ciągnął go za włosy czy kłuł boki ostrogami?

Udany skok konia w dużej mierze zależy od najazdu. Mówi się: jaki najazd, taki 
skok. Cztery czynniki decydują o jego jakości, a w konsekwencji o jakości skoku: 
kierunek, szybkość, rytm poruszania się oraz pobudzenie emocjonalne konia. In
terwencja jeźdźca podczas najazdu na przeszkodę powinna dotyczyć jedynie tych 
czynników. To człowiek ustala kierunek najazdu, decyduje o prędkości, pilnuje 
rytmu i czuwa nad pobudzeniem emocjonalnym. Ten ostatni czynnik jest bardzo 
istotny i wymaga od jeźdźca trafnej oceny stanu psychicznego konia. Jeździec powi
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nien umieć zbyt pobudliwego konia wyciszyć, a zbyt flegmatycznego pobudzić. To 
wszystko jest możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że jeździec opanował pra
widłowy sposób siedzenia na koniu, a koń przeszedł prawidłowy cykl podstawowe
go ujeżdżenia.

Koń rozumiejący dokładnie wszystkie sygnały, jakie przekazuje mu jeździec za 
pomocą rąk, nóg i ciężarem ciała, bez problemu pozwoli sobie pomóc podczas 
najazdu na przeszkodę. Takiemu koniowi jeździec bez trudu podyktuje tempo, 
utrzyma rytm i pobudzi go, kiedy trzeba, lub uspokoi, gdy będzie to konieczne. 
Dyktowanie koniowi odbicia za wszelką cenę, przy użyciu całego arsenału działań 
rękami, nogami, „wyjeżdżanie” z „siadu”, z „łokcia”, „rzuty na taśmę” i temu po
dobne miotania się po koniu, to niestety nierzadkie obrazki. Mają one tyle wspól
nego ze sztuką jazdy konnej, co posiadanie prawa jazdy ze startem w rajdzie samo
chodowym.

Obserwując „popisy” jeźdźców na parcourze, do postawionego w tytule pytania 
cisną się jeszcze dwa słowa, które należałoby dodać, by brzmiało ono właściwie: 
„Dlaczego te konie jeszcze s kaczą?”



Dlaczego konie źle skaczą?

Tylko dobrze wyszkolony jeździec jest w stanie nauczyć konia właściwie skakać przez 
przeszkody. Dobrze skaczący koń może natomiast bardzo pomóc jako „szkolenio
wiec” w procesie uczenia jeźdźca prawidłowego zachowania się podczas skoków 
przez przeszkody. Złe skaczący koń będzie utrudniał jeźdźcowi proces kształtowania 
prawidłowych zachowań podczas skoków. Jeżeli do tego dodamy wątpliwej jakości 
wskazówki instruktora, efekty będą mizerne. Tak więc wyszkolenie jeźdźca w sko
kach jest efektem jego edukacji, której jakość zależy od tego, na jakich koniach 
szkolił się jeździec i kto udzielał mu wskazówek, prowadząc proces szkolenia. Jeź
dziectwo jest specyficzną dyscypliną sportu, w której współdziała trzech partnerów: 
trener, zawodnik i koń.

Trener szkoli zawodnika i konia, zawodnik szkoli siebie i konia, a koń szko
lony również szkoli zawodnika. Tak więc błędy popełniane przez trenera odbi
jają się na zawodniku i koniu, a popełniane przez jeźdźca odbijają się na koniu. 
Jeżeli więc koń źle skacze, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jak 
zachowuje się jeździec? Aby jeździec opanował prawidłową sztukę skakania przez 
przeszkody, musi posiąść świadomość celowości swych zachowań. Trudno wy
magać tego od jeźdźców, którzy w trakcie swej edukacji wspomagani byli in
strukcjami ograniczającymi się do poleceń w rodzaju: „jedź!”, „łydka! łydka!”, 
„oddaj wodze!”^itp. Jeźdźcy tak „instruowani” przez swoich nauczycieli, zdani 
na swój instynkt, znajdują w końcu własny sposób jazdy, który zwykle mniej 
lub bardziej odbiega od ideału, choć pozwala na odnoszenie sporadycznych 
sukcesów. Jest to między innymi główny powód tego, że oglądając krajowe za
wody w skokach, obserwuje się jeźdźców reprezentujących różne „szkoły” jazdy 
przez przeszkody.

Spróbujmy przeanalizować najczęściej występujące błędy podczas skoków przez 
przeszkody.
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Uprzedzanie odbicia
Dość powszechnie obserwowanym błędem, nawet u bardzo zaawansowanych 

zawodników, jest uprzedzanie pochyleniem tułowia momentu odbicia się konia 
od podłoża przednimi kończynami. Wielu jeźdźców na skutek błędów w szkoleniu 
nie zdaje sobie sprawy z odczuć, jakie powinny towarzyszyć prawidłowo wykonane
mu przez konia skokowi. Z braku tej świadomości wynika wadliwe zachowanie się 
jeźdźca. Aby je sobie uświadomić, należy najpierw opisać wrażenia, jakie powinny 
być odczuwane przez jeźdźca podczas skoku. Na chwilę przed odbiciem się konia 
jeździec powinien mieć wrażenie, że koń porusza się energicznie, z pewnością zada
nia, jakie za moment wykona. Można to rozpoznawać po energii ruchu konia i po 
jego zachowaniu się. Rytmiczny, pilny chód, postawione do przodu uszy, wzrok 
skierowany na przeszkodę, to symptomy tego, że koń jest gotów wykonać skok. 
Jeździec przyłożonymi do boków konia łydkami i przyłożonymi do siodła udami 
wyczuwa energię ruchu. Ręce utrzymujące napięcie wodzy wyczuwają „sprężynę” 
i stopień jej napięcia. Tak doprowadzony do przeszkody koń ma pełną szansę na 
wykonanie prawidłowego odbicia, na które czeka jeździec, aby „wstrzelić się” 
w moment odbicia. Koń w pełnej, niezachwianej zachowaniem się człowieka sie
dzącego mu na grzbiecie, równowadze wykona odbicie prowadzącą przednią nogą 
i rozpocznie ruch unoszenia przodu. W tym momencie jeździec, zginając stawy 
biodrowe, pochyli tułów do przodu, do pozycji, w której jego mostek zbliży się do 
przedniego lęku siodła. Podczas unoszenia się konia ku górze ponad przeszkodą 
jeździec ma uczucie, że siodło rozpiera mu uda i pcha go w górę. Koń po odbiciu 
przodu natychmiast wykonuje pchnięcie tylnymi kończynami. Jeździec wówczas 
czuje, że koń zabiera go do lotu i zbliża swój tułów do szyi konia, a ręce wykonują 
ruch do przodu wzdłuż szyi, umożliwiając koniowi swobodne jej wyciągnięcie. 
W idealnym skoku ręce jeźdźca zachowują kontakt z pyskiem konia poprzez wo
dze, które są na tyle naciągnięte, na ile koń je naciągnie ruchem głowy i szyi w przód 
i w dół. Nad przeszkodą jeździec czuje, że leci zespolony z koniem w pełnej harmo
nii, „przyklejony” do siodła. Koń rozpoczyna fazę opadania i lądowania. Jeździec, 
nadal pochylony, amortyzuje moment „zejścia” do ziemi i zetknięcia się z nią przy
łożonymi do siodła udami, przyłożonymi do boków konia łydkami i stopami opar
tymi w strzemionach. Po wylądowaniu konia i podjęciu dalszego ruchu tułów po
wraca do pozycji, jaką miał przed odbiciem. Ręce podążają za ruchem szyi i głowy 
tak, aby w idealnym skoku utrzymać łączność z pyskiem, czyli napięte wodze w stopniu 
umożliwiającym przekazanie sygnału np. wykonania zakrętu zaraz po wylądowaniu.

Takie odczucia powinny towarzyszyć prawidłowo wykonanemu przez konia 
i jeźdźca skokowi. Wielu jeźdźców popełnia błąd, którego źródłem może być wpa
janie założenia, że nie można „zostać z ciałem”. Zachęcani przez instruktorów pole
ceniami „oddaj wodze”, „pochyl się do przodu”, nie mając dostatecznie opanowa
nego dosiadu, robią wszystko, aby z „ciałem nie zostać”. Ponieważ nie siedzą pew
nie w półsiadzie z przyłożonymi do siodła udami i łydkami do boku konia, aby 
utrzymać swe ciało w równowadze i nie być odrzuconym do tyłu, muszą wykonać 
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„rzut tułowia do przodu”. Prowadzi to do nawyku uprzedzania odbicia. Jeździec 
o ułamek sekundy przed odbiciem przednich nóg konia „rzuca tułów” do przodu. 
Robi to w momencie, w którym przed koniem staje trudne zadanie wymagające 
koncentracji i równowagi. W tym czasie ciężar jeźdźca „odlatuje” koniowi z grzbietu, 
równowaga zostaje naruszona i zadanie staje się o wiele trudniejsze.

Koń opóźnia o ułamek sekundy odbicie tylnych kończyn, co wydłuża dostrze
galnie różnicę czasową pomiędzy odbiciami przodu i zadu. Skok taki wymaga od 
konia większego wysiłku, związanego z nienaturalną sytuacją, w jakiej się znalazł. 
Z tak zachowującym się jeźdźcem koń nie jest w stanie wykonać skoku z pełnym 
baskilem, czyli technicznie poprawnego.

Jeżeli przy tym nie strąca przeszkody, to dzieje się tak dzięki dodatkowemu 
wysiłkowi, koniecznemu do wyjścia z niekorzystnej sytuacji, w jakiej postawił go 
jeździec. Błąd „uprzedzania odbicia” pociąga za sobą złe skutki szczególnie podczas 
pokonywania szeregu przeszkód, zwłaszcza typu skok - wyskok. Koń skaczący pod 
jeźdźcem, który „uprzedza odbicie” podczas skoku, sprawia wrażenie przyczepione
go do jeźdźca, który, lecąc nad przeszkodą, przeciąga konia za sobą.

Poprzednio rozważaliśmy błąd jeźdźca określany jako „uprzedzenie odbicia”. 
Drastyczną formą tego błędu, obserwowaną czasami na parcourze, jest tzw. „podej
ście pod toczek”. Mówi się, że jeździec „podchodzi pod toczek”, kiedy uprzedzi on 
bardzo wyraźnie moment odbicia się konia i sam, „odbijając się” od konia, rzuci 
się raptownie do przodu. W wyniku takiego zachowania się jeźdźca, koń, nie mając 
szans na prawidłowe i skuteczne odbicie się do skoku, robi jakby naskok na prze
szkodę, po czym rozpaczliwie usiłuje mimo wszystko wykonać skok. Ponieważ znaj
duje się o wiele za blisko przeszkody, zwykle strąca ją przednimi nogami, zahaczając 
nimi o drąg. Bywa, źe uszkadza przeszkodę, nie mając szans na wykonanie odbicia. 
Przyczyn takiego zachowania się jeźdźca jest kilka. Zwykle są nimi: mało stabilny 
dosiad, skłonność do uprzedzania odbicia, brak wyczucia „stopnia napięcia spręży
ny”, czyli przygotowania konia do wykonania skoku, oraz ogólny brak porozumie
nia jeźdźca z koniem, czyli braki techniczne jeźdźca i braki w ujeżdżeniu konia.

„Uciekanie na przeszkodę”
Nierzadko spotyka się konie, które na widok przeszkody „atakują” ją, a czasami 

wręcz ponoszą, nie bacząc na to, co jeździec usiłuje zrobić. Efekty takiego „na
jeżdżania” na przeszkodę bywają rozmaite, choć zwykle mocno różniące się od pra
widłowego skoku przez przeszkodę. Przyczyn takiego zachowania się konia jest wie
le. Aż 99% z nich ma podłoże w nieświadomym, złym postępowaniu człowieka. 
Spróbujmy opisać choć niektóre.

Aby zrozumieć powód takiego zachowania się konia, trzeba zrozumieć „końską 
psychikę”, która kieruje jego zachowaniami. Koń jest zwierzęciem instynktownie 
reagującym ucieczką na wszelkie zagrożenia: niepewność, sytuacje nieprzyjemne, 
wreszcie na ból. Jeżeli więc koń pędzi do przeszkody jak oszalały, to wcale nie 
dlatego, że chce ją skoczyć. Pędzi, ponieważ widok przeszkody wywołuje w nim 

28



stres, a instynktowną reakcją na stres jest ucieczka. Uciekające do przeszkody konie 
to w 99% te, którym skoki kojarzą się z cierpieniem, z biciem za to, że się zatrzyma
ły, z poobijanymi nogami, kiedy wpadły w przeszkodę, bo nie mogły jej skoczyć, 
z bólem w pysku zadawanym przez ciągnącego za wodze jeźdźca, z bólem kręgosłupa 
z powodu „dosiadu” obijającego nerki, itp. - długo jeszcze można by wymieniać. 
To wszystko da się jednoznacznie określić jako brak zaufania lub strach. Jedno 
i drugie jest przyczyną stresu, a stres jest motorem ucieczki.

Większość jeźdźców, mając pod sobą „uciekającego” na przeszkodę konia, 
działa w sposób najprostszy: koń ucieka, więc trzeba go trzymać! Nie wystarcza 
zwykłe wędzidło - trzeba założyć patent. Koń dalej ucieka, więc patent jeszcze 
ostrzejszy itd.

Jedyną metodą na uciekającego do przeszkody konia jest reedukacja „pacjen
ta” w celu wyeliminowania przyczyny, z powodu której ucieka. Takiego pacjenta 
może reedukować tylko dobrze wyszkolony jeździec, rozumiejący psychikę konia. 
Jeżeli zdoła dotrzeć do końskiego umysłu i zlikwidować stres wywołany uczuciem 
zagrożenia, jest w stanie konia zmienić, przywrócić mu zaufanie do człowieka, we 
własne możliwości, odzyskanie równowagi psychicznej. Jest to trudne zadanie. Cza
sem wystarczy zmiana jeźdźca, by koń z uciekającego stał się „normalny”. Bywają 
przypadki, kiedy zamiana silnego faceta na wątłą amazonkę czyni cuda. Czasami 
bowiem „mocna męska ręka” jest główną przyczyną uciekania na przeszkodę.

Przypomina mi się przykład włoskiego konia Aberalli, który dosiadany przez 
„facetów” wymagał trzymania przy użyciu ostrych kiełzn. Sprzedany do USA, trafił 
na Katty Kusner, drobniutką amazonkę i okazało się, że wystarczy łagodne wędzi
dło. Koń uciekający, ciągnący do przeszkody wymaga od jeźdźca umiejętności trzy
mania go, kontrolowania tempa. Wielu jeźdźców popełnia przy tym błąd, który 
skutkuje złymi skokami. Ciągnący do przeszkody koń przytrzymywany bywa bo
wiem jedną ręką zablokowaną o jego szyję, a drugą ciągnącą lub podszarpującą. Na 
takie działanie wodzy koń zwykle reaguje zadarciem głowy, często do pozycji, w której 
linia czoła i nosa jest prawie równoległa do podłoża.

Z taką pozycją głowy koń nie jest w stanie dokładnie zobaczyć przeszkody, a tym 
samym ocenić jej rozmiaru i wybrać miejsca odbicia. Nawet jeżeli jeździec przed 
przeszkodą przestanie działać wodzami, zwykle jest za późno, by koń mógł dokład
nie ocenić przeszkodę przy użyciu zmysłu wzroku.

Jeżeli więc koń wymaga „trzymania”, należy to zrobić obiema tak samo silnie 
działającymi wodzami. Aby przytrzymanie takie było skuteczne, konieczny jest prawi
dłowy dosiad, z udami, kolanami i łydkami przyłożonymi do siodła, ze stopami 
opartymi o strzemiona przy elastycznym stawie skokowym. Jeżeli przy tym tułów 
zbliży się do pionu, a spodnie, nie siedzenie, dotkną siodła, jeździec wykona półpara- 
dę, a półparada to nic innego jak przytrzymanie. Jeżeli koń nie reaguje na tak wyko
naną półparadę, w zasadzie nie powinien skakać, często bowiem złe skoki są skutkiem 
nieprzygotowania konia do stawianych mu zadań.



Jak nauczyć konia skakać?

Kiedy zaczynać z koniem naukę skakania? Znakomita większość koni obdarzona 
jest przez naturę zdolnością przeskakiwania przez napotkane przeszkody, a rozsąd
nym szkoleniem można bez trudu przygotować przeciętnego konia do startu 
w konkursie skoków z przeszkodami o wysokości 100-110 cm. Żeby koń mógł 
rozpocząć szkolenie w skokach pod jeźdźcem, powinien być do tego fizycznie przy
gotowany i mieć ukończone 4 lata. Przed czwartym rokiem życia można prowadzić 
z koniem lekcje skoków bez jeźdźca, czyli skoki na lonży lub skoki luzem w koryta
rzu. Zbyt wczesne rozpoczynanie skoków pod jeźdźcem, może być przyczyną róż
nych kontuzji, a czasami trwałych uszkodzeń.

Jak zaczynać? Z koniem młodym 2-3-letnim zaczynamy zabawę w skoki przy 
okazji pracy na lonży. Kiedy koń umie już poruszać się na lonży w pełnej równowa
dze we wszystkich chodach, możemy na jego trasie poruszania się umieścić na ziemi 
drąg. Najpierw pojedynczy, następnie 2-3 pojedyncze na obwodzie koła do lonżo- 
wania. Lepiej, gdy drągi są dość grube i ciężkie, aby nie toczyły się po potrąceniu 
kopytem. Zaczynamy od przechodzenia przez nie w stępie, a następnie w kłusie. 
Kiedy nauczymy konia kłusować po kole i przekraczać spokojnymi długimi kroka
mi leżące drągi, możemy zaproponować kłus przez szereg trzech drągów. Układamy 
je w odległości 120-150 cm jeden za drugim. Odległość ta musi być dostosowana 
do możliwości konia tak, by przekłusowywał przez nie możliwie obszernymi kroka
mi. Lonżujemy konia po kole, następnie przeprowadzamy przez drągi na wprost. 
Stopniowo możemy zwiększać liczbę drągów do 6. Kiedy koń nauczy się kłusować 
przez drągi na wprost, możemy zaproponować mu inne, nieco trudniejsze ćwicze
nie. Szereg drągów układamy na kole. Takie ułożenie zmusza konie do gimnastyki 
wzdłużnej i bocznej. Kolejnym ćwiczeniem będzie mały skok. Kładziemy 3 drągi na 
kłus, a za nimi w odległości 2,2-2,5 m małą przeszkodę. Na lewym stojaku kładzie
my drąg, po którym będzie ślizgała się lonża. Najlepiej zacząć od przeszkody w formie
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skrzyżowanych drągów, następnie zamieniamy krzyżak na stacjonatę, a w dalszym 
szkoleniu możemy postawić okser, który jest najbardziej szkolącą formą przeszko
dy Trzeba zaplanować dojście do wysokości 100 cm, stopniowo podnosząc prze
szkodę. Należy przy tym pamiętać, że podnosimy oczko wyżej, kiedy stwierdzimy, 
że poprzednia wysokość pokonywana jest z pełną swobodą. Liczbę powtórzeń regu
lujemy, kierując się zasadami:

a) skoki muszą koniowi sprawiać przyjemność,
b) zmęczenie jest wrogiem techniki,
c) znużenie nie sprzyja uczeniu się,
d) lepsze jest wrogiem dobrego,
e) najlepiej kończyć lekcję udanym skokiem.
Drągi ułożone przed skokiem są wskazane dla koni pobudliwych, niewymagają- 

cych popędzania, a raczej uspokajania. Wyrównują koniowi rytm kłusa, pomagają 
w znalezieniu miejsca odbicia. Leniwego konia lepiej uczyć skakać bez drągów lub 
tylko z jednym, leżącym w odległości plus minus 2,5 m. Takiego konia trzeba 
będzie z czasem batem do lonżowania zachęcić do żywszego ruchu i energiczniejsze
go odbijania się.

Inna forma szkolenia w skakaniu bez jeźdźca, to skoki luzem w korytarzu. 
Klasyczny korytarz do szkolenia koni w skokach luzem, to ogrodzenie z żerdzi 
i desek o formie i wymiarach podanych na rys. 3. Na długich ścianach wmon- 
towujemy stojaki tak, by można było ustawić na jednej ścianie szereg z 2 prze
szkód, na drugiej przeszkodę pojedynczą typu okser. Dobrze jest na środku 
krótkich ścian też zainstalować stojaki. Niewysokie przeszkody tam ustawione, 
mogą być pomocne w regulowaniu tempa i wyhamowywaniu zbyt ostro galo
pującego konia. Wymiary korytarza pozwalają jednemu człowiekowi, przy uży
ciu bata do lonżowania, prowadzić konia dookoła. Zacząć trzeba od lekcji po
ruszania się w korytarzu bez skoków. Właściwą naukę zaczynamy od niezbyt 
wysokich przeszkód na rozgrzewkę, a następnie ustawiamy zaplanowaną na tę 
lekcję wysokość. Dobrze jest, gdy zewnętrzną ścianę korytarza stanowi płot z desek 
o wysokości ok. 180 cm. Pomaga to w pracy z koniem, który w takich warun
kach nie ma szans na rozglądanie się, łatwiej więc skupić jego uwagę na sko
kach. Słupy ogrodzenia muszą znajdować się na zewnątrz, tak by nie było nie
bezpieczeństwa zahaczenia o nie biodrem czy uderzenia barkiem. Wewnętrzna 
ściana może być z żerdzi i wystarczy wysokość 120-140 cm. Średnio utalento
wany koń, prawidłowo szkolony, może z powodzeniem nauczyć się poprawnego 
pokonywania skokiem przeszkód wysokich na ok. 120 cm. Przypomnieć przy 
tym trzeba, że przeszkody, szczególnie na początku szkolenia, powinny być peł
ne (nie ażurowe) z tak zwaną po angielsku ground linę (najniższy element leży na 
ziemi). Im przeszkoda bardziej ażurowa i bez spodu (bez ground linę), tym trud
niejsza do skoczenia. Najtrudniejszy dla konia jest skok przez wiszący pojedyn
czy drąg. Korytarz do skoków luzem można też zrobić w krytej ujeżdżalni bądź 
na okólniku, instalując na palikach taśmę, która będzie wewnętrzną ścianą
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korytarza. W takim korytarzu szkolony koń będzie wymagał udziału dwóch 
osób. Jedna poprowadzi konia od krótkiej ściany do skoku na długiej, a druga 
przejmie go na następnej krótkiej ścianie i przeprowadzi przez następne prze
szkody na przeciwległej długiej ścianie.

Skoki luzem, oprócz bycia elementem szkolenia młodych koni, są również 
dobrą formą treningu starszych, szczególnie po przerwie w treningach czy przed 
nowym cyklem treningowym. Skoki luzem wyrabiają w koniu umiejętność oceny 
miejsca odbicia, co jest niezwykle ważną cechą konia skaczącego z jeźdźcem na 
grzbiecie.



Początki szkolenia konia w skokach pod 
jeźdźcem

Dobrze jest, gdy koń, zanim zaczniemy na nim skoki, przejdzie szkolenie w skokach 
luzem. Jeszcze lepiej, gdy rozpoczynając szkolenie w skakaniu, ma już za sobą ukoń
czoną podstawową szkołę ujeżdżenia, czyli jest postawiony na pomoce, rozumie 
działanie wodzy, reaguje na sygnały do ruszania, zmiany chodów, a przede wszyst
kim ma dobrze zakodowane reakcje na sygnały łydek. Z takim koniem lekcje 
w skokach przez przeszkody będą łatwiejsze, a postępy o wiele szybsze.

Las, łąka, leśne ścieżki i drogi to miejsca, gdzie koń czuje się najlepiej. 
Naturalne otoczenie korzystnie wpływa na jego psychikę, ty' terenie koń chęt
niej nawiązuje kontakt z człowiekiem, chętniej idzie do przodu, a w towarzy
stwie innego konia nawet leniwy ożywia się. Koń jest zwierzęciem stadnym, 
posiada mocno rozwinięty instynkt stadny i instynkt naśladowczy. Najłatwiej 
więc rozpoczynać szkolenie w skokach w towarzystwie starszego, wyszkolone
go już konia.

Młody koń ze starszym przewodnikiem będzie w terenie szybko się uczył 
przeskakiwać przez napotkane na drodze przeszkody. Anglicy na swoich mło
dych koniach, które w przyszłości mają być skoczkami czy startować w WKKW, 
jeżdżą na polowania przez jeden lub dwa sezony. Uważają, że polowania są 
najlepszą szkołą skoków dla młodego konia. Konie chętnie skaczą w towarzy
stwie innych, a solidne terenowe przeszkody od początku uczą czystego skaka
nia i respektu dla przeszkód. To nie oznacza jednak, że nie mając możliwości 
jazdy w terenie, nie będziemy w stanie wyszkolić dobrze skaczącego konia. Można 
to zrobić również z powodzeniem, dysponując placem treningowym i zesta
wem stojaków i drągów. Efekt może być równie dobry, a pomocna będzie zna
jomość tych kilku pryncypialnych zasad:
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1 Koń musi zawsze czuć się dobrze i mieć radość z pracy z człowiekiem. Nie 
może być zestresowany, wystraszony, zmęczony, obolały itp. Tylko koń o dobrym 
samopoczuciu będzie z nami współpracował, dając z siebie wszystko.

2. Ucząc konia skoków, „materiał do przyswojenia” trzeba na początku poda
wać w jak najprzystępniejszej formie. Przeszkoda powinna mieć odpowiednio sze
roki front i odkosy, aby koń nie próbował jej ominąć, nie widząc sensu w skaka
niu, kiedy obok jest tyle miejsca. Aby nie pomnażać problemów, przeszkoda nie 
może konia straszyć wyglądem czy pstrokacizną kolorów. Wskazane są drągi natu
ralnej barwy bądź jednokolorowe, bez pstrokacizny i udziwnionych wzorów. Kiedy 
koń nauczy się skakać na takich przeszkodach, utrudnimy mu zadanie, proponując 
kolorowe przeszkody. Przeszkoda musi mieć ground linę, czyli drąg leżący na ziemi 
nieco przed linią stojaków.

3. Koń kierowany instynktem powrotu do miejsc znanych zawsze chętniej bę
dzie skakał w kierunku stajni czy w kierunku bramy, którą się wjeżdża na płac czy 
ujeżdżalnię.

4. Funkcje szkoleniowe najpełniej realizuje skok z kłusa. Uczy konia spokojne
go, rozważnego podejścia do przeszkody, wyraźnego odbicia przodu i zadu. Śred
nio uzdolniony koń jest w stanie z kłusa skakać do wys. 120 cm.

5. Podczas skakania z galopu na młodym koniu kilku przeszkód bardzo ważna 
jest odległość pomiędzy nimi. Aby uczyć konia równego galopu pomiędzy skoka
mi, konieczne jest, by odległość pomiędzy kolejnymi skokami nie była przypadko
wa. Powinna ona być tzw. pasująca, to znaczy od teoretycznego punktu lądowania 
do teoretycznego punktu odbicia na następną przeszkodę. Odległość w metrach 
powinna być podzielna przez 3,50 m (średnia długość foule - skoku galopu). Za
pewnia to równy galop pomiędzy skokami, tak ważny podczas jazdy w konkursie 
skoków.

6. Każdą lekcję skoków powinna poprzedzać rozgrzewka (10-15 min we wszyst
kich chodach), a kończyć spokojny kłus i stęp (10-15 min). Część zasadnicza lekcji 
(około 30 min) powinna zawierać tyle treści (liczba skoków, wysokość, przerwy 
między powtórzeniami), aby koń był stale gotów do jeszcze jednego wysiłku.

7. „Tomorrow is another day” - jutro też jest dzień i nie wszystko musi być 
zrobione na dzisiejszej lekcji. Nie liczba skoków, lecz ich jakość jest ważna. Każda 
powtórka skoku musi mieć swoje uzasadnienie. Niedosyt skoków pomaga w szko
leniu, przesyt niweczy pozytywne jego efekty.

Pamięć o powyższych zasadach szkolenia młodego konia w skokach przez prze
szkody będzie dla jeźdźca frajdą, a dla konia miłą formą wyładowania naturalnej 
energii i potrzeby ruchu. Od tego do sukcesów sportowych droga prowadzi już 
tylko przez systematyczną, konsekwentną pracę.



Jak nauczyć konia 
pokonywania przeszkód wodnych?

„Mój koń boi się wody.” „To dobry koń, ale rowów nie skacze!” „Dostałem trąbę 
na rowie z wodą!” Takie i podobne zdania słyszy się często w gremiach koniarzy. 
Wskazuje to na istnienie problemu, którego genezę i sposób rozwiązywania spró
buję naświetlić poniżej.

Konie z natury są zwierzętami płochliwymi i ostrożnymi. Wynika to z atawi
zmu, czyli zachowań odziedziczonych po przodkach żyjących kiedyś na wolności. 
Dzikie konie, aby przetrwać, nie dać się pożreć czyhającym drapieżnikom, musialy 
być ostrożne, czujne i w porę reagować ucieczką na każdą podejrzaną sytuację. 
Wędrując w poszukiwaniu pastwisk, napotykały na swej drodze przeszkody wodne, 
strumienie, rzeki, które trzeba było przebyć. Obdarzone, jak wszystkie ssaki, umie
jętnością pływania, w razie potrzeby potrafiły przepłynąć rzekę. Decydowały się na 
to dopiero, kiedy przewodnik stada pierwszy poprowadził przeprawę. Woda nie 
jest więc dla konia środowiskiem zupełnie nieznanym, ale instynktownie odczuwa 
przed nią obawę.

Aby tę obawę u konia wykorzenić, trzeba w sposób przemyślany, postępując 
z koniem metodycznie, wyszkolić go w odpowiednim zachowaniu się podczas kon
taktu z wodą, nauczyć go przeskakiwania przez rów z wodą lub wskakiwania do 
wody, kiedy sytuacja tego wymaga. Jak to zrealizować? Trzeba zacząć od przemyśle
nia sprawy i ustalenia toku postępowania.

Wielu jeźdźców popełnia błąd, nie szkoląc konia w skakaniu rowu, stawia
jąc go w sytuacji zaskoczenia taką przeszkodą na zawodach. Inni robią to źle 
i sami doprowadzają do tego, że pokonanie takiej przeszkody staje się proble
mem. W skład zestawu przeszkód treningowych powinien więc wchodzić ele
ment zwany rowem z wodą. W nowocześnie konstruowanych przeszkodach jest
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t0 wykonany z gumy płytki pojemnik, który napełnia się wodą i umieszcza 
pomiędzy stojako-odkosami.

Koń ma zadanie przeskoczyć ponad tym niby-rowem, a czasami ponad rowem 
i drągami, które mogą tworzyć stacjonatę na rowie bądź okser na rowie.

W sytuacji braku fabrycznie wykonanego gumowego rowu można zastąpić 
go grubą folią o kolorze przypominającym taflę wody. Oto przykładowa meto
da nauczenia konia skoku przez rów z wodą: na placu treningowym umieszcza
my rów z wodą, przykrywając go drągami. Obok konstruujemy podobną prze
szkodę z samych drągów. Skaczemy na przemian przez obie przeszkody, stop
niowo zmniejszając liczbę drągów, które zasłaniają lustro wody. Tak samo mo
żemy postąpić, stosując imitującą rów folię. Dla ułatwienia koniowi zadania, 
ustawiamy przeszkody z najazdem w kierunku stajni, pamiętając o odkosach. 
Dla pewności możemy użyć konia przewodnika. Warto pamiętać, że szerokość 
rowu nie stanowi dla konia problemu, choć oczywiście na początek proponu
jemy rów około 100 cm szerokości. Ponieważ galopujące zwierzę w jednym 
foule pokrywa 3 m 50 cm, skok przez rów o szerokości 100 cm jest problemem 
jedynie psychologicznym. Koń musi pokonać lęk przed wodą i wyrobić nawyk 
skoku ponad jej lustrem.

Logicznym więc postępowaniem z koniem, który ma w perspektywie skakać 
pewnie przez rów z wodą na zawodach w skokach przez przeszkody, jest rozpoczyna
nie szkolenia od skoków przez wąski rów, a nie od wchodzenia w każdą kałużę. 
Brodzenie po kałużach przekona konia, że woda nie jest straszna, ale może utrud
nić mu zrozumienie konieczności skakania przez rów, kiedy można przez niego 
przegalopować lub do niego wejść. Oczywiście nie znaczy to, że koniowi skoczkowi 
zabronimy korzystać latem z kąpieli w jeziorze. A co z koniem startującym we 
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW), który w krosie musi 
wskakiwać do wody, a w parcourze przeskakiwać przez rów z wodą? Chociażby z tego 
względu wyszkolenie konia do tej konkurencji jest trudne, ale wykonalne. Spotyka 
się konie, które w krosie pewnie wskakują do wody, a na parcourze tracą punkty, 
wskakując do rowu z wodą zamiast szybować ponad nim. Uważam, że aby uniknąć 
takich problemów, trzeba bardzo metodycznie szkolić konia, starając się nie popeł
niać błędów, postępując tak, aby koń rozróżniał, kiedy ma wskoczyć do wody, 
a kiedy przeskoczyć przez nią.

Z koniem startującym w WKKW trzeba równolegle prowadzić szkolenie we 
wskakiwaniu do wody i w przeskakiwaniu przez rów. Zacząć należy od wchodze
nia w stępie do wody, najlepiej za przewodnikiem. Następnie to samo kłusem 
i w końcu galopem. Równolegle na treningach skoków ćwiczymy skakanie przez 
tow metodą opisaną powyżej. W terenie proponujemy koniowi, który bez pro
blemu wchodzi do wody każdym chodem, skok przez przeszkodę z lądowaniem 
na brzegu wody. Następnie stopniowo przesuwamy przeszkodę, tak by lądowa
nie wypadało w wodzie. Oczywiście trzeba zadbać, by dno zbiornika, który 
wykorzystujemy do treningu, było pewne, twarde, bez dziur i niespodzianek, 
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mogących konia zaskoczyć i pozostawić przykre wspomnienia. Takie negatywne 
doświadczenia tkwią długo w końskiej pamięci i często są trudne do zatarcia

Jak zawsze, każde postępowanie z koniem musi być zrozumiałe dla jego natury 
oraz psychiki. Naganianie konia na rów z wodą przy akompaniamencie krzyków 
i świstu batów prowadzi czasem do obserwowanych sytuacji, w których koń i jej. 
dziec pędzą do rowu z wodą z kosmiczną prędkością i obłędem w oczach. Nje 
rozumieją zupełnie konia ci, którzy sądzą, że jeśli nie chce skoczyć rowu, powinien 
dostać lanie, bo następnym razem, by lania uniknąć, będzie wołał przeskoczyć. 
Tacy pseudokoniarze powinni mieć sądowy zakaz zbliżania się do konia na odle
głość mniejszą niż 50 metrów.

Rys. 4. Najlepszy przyrząd do nauki skakania przez rów z wodą. W trakcie lekcji stopniowo zabieramy drągi, 
odkrywając lustro wody.



Powracający problem rowu

Sezon zawodów halowych w pełni, kolejny już raz na zawodach spotyka się imitację 
rowu z wodą i znów obserwujemy zbyt wiele koni, które mają kłopoty z tego typu 
przeszkodą.

Wykonany z nieprzepuszczającego wodę materiału, kilkunastocentymetrowej 
głębokości pojemnik, imitujący płytki rów wypełniony wodą, stał się przeszkodą 
prawie powszechnie stosowaną na zawodach halowych. Stawiający parcoursy wyko
rzystują ten element w połączeniu ze stojakami i drągami, budują przeszkody typu 
stacjonata na rowie, stacjonata za rowem, stacjonata przed rowem lub okser na 
rowie. Są to przeszkody tak często stosowane na zawodach halowych, iż wydawać 
by się mogło, że wszystkie konie muszą je znać i nie powinny mieć problemów z ich 
pokonywaniem.

A jednak zbyt często spotyka się konie, które na widok niebieskiego materiału 
pod przeszkodą dostają dużych oczu i z przerażeniem paraliżującym ich ruchy za
trzymują się, zamiast skakać. Kto choć trochę rozumie psychikę konia i potrafi 
właściwie ocenić jego zachowanie, bez trudu zauważy, iż problemy z rowem na 
parcourze w przeważającej liczbie są wywołane strachem przed czymś nieznanym. 
Jest to ewidentny dowód na to, iż jeźdźcy i ich trenerzy nie przywiązują wagi do 
problemu, jakim jest nauczenie konia przeskakiwania przez rów bez obawy. Mó
wiąc prościej - nie wszystkich stać na wydatek około 1000-1300 zł na kupienie 
takiego „sztucznego” rowu, więc nie skaczą go w domu na treningach. Dla wielu 
koni rów, jaki spotykają na zawodach, jest zaskoczeniem, czymś nowym, niezna

nym, czymś, czego instynktownie należy się obawiać. Podejrzewam, iż wiele koni 
Po raz pierwszy spotkało się z rowem na zawodach i wiele z nich zapamiętało to 
spotkanie negatywnie. Bardzo często bowiem zatrzymanie przed taką nieznaną prze
szkodą kończyło się laniem. Ciągle jeszcze poirytowani odmową skoku jeźdźcy na
der łatwo uciekają się do argumentu w postaci bata.
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Aby rów z wodą nie stanowił problemu, trzeba do niego podejść profesjonalny 
i w sposób metodyczny nauczyć konia skakania przez tego typu przeszkodę. Kupno 
prawdziwego, fabrycznie wykonanego rowu rzeczywiście może być czasami próbie- 
mem. Można jednak z powodzeniem zastosować tańsze rozwiązanie. Jako wstęp d0 
skakania rowu można przeprowadzić lekcje przeskakiwania przez niebieskie foliowe 
worki, służące do pakowania odpadów i śmieci. Z worków takich układamy na 
ziemi pas o szerokości ok. 50 cm, kładąc na obu brzegach drągi od przeszkody. 
Taką imitację minirowu proponujemy koniowi do przeskoczenia. Żeby był on prze
konany o konieczności przeskoczenia przez ten niebieski pas folii, stawiamy wyraź
ne odkosy ukierunkowujące konia i pokazujące, że innej drogi nie ma. Nasz mini- 
rów sytuujemy tak, aby koń skakał w kierunku stajni lub w kierunku wyjścia z ujeżdżal
ni. Jeśli mamy konia, który nie boi się takiej przeszkody, wykorzystujemy go jako 
przewodnika, za którym szkolony koń, wiedziony instynktem naśladowczym, ła
twiej przełamie strach. Kierując się zrozumieniem i zasadą małych kroków, postę
pując metodycznie, z pewnością przekonamy konia, że ten niebieski plastik nie jest 
straszny i że trzeba przeskakiwać przez niego tak jak przez inne przeszkody.

Jeśli wykażemy odrobinę inicjatywy i poświęcimy trochę czasu w domu, unik
niemy na zawodach sytuacji, w których zaskoczony widokiem nieznanego przed
miotu koń stanie jak wryty.

Te konie w przyszłości na pewno nie będą bały się przeskakiwać przez wodę ani do niej wskakiwać.

40



Sam niejednokrotnie widziałem, czym dla konia kończyło się zatrzymanie na ró
wne, a spotykałem również konie, które przez nierozsądne postępowanie ludzi przez 
wiele lat miały coś, co można by nazwać „kompleksem rowu z woda”. Konie to 
-wierzęta w większości bardzo pamiętliwe. Sprowokowaćfzłejachowanie można u nich 
bardzo szybko, natomiast aby je wyplenić, potrzeba tygodni, a nieraz i miesięcy.

Ucząc konia skoków przez rów z wodą, trzeba postępować metodycznie, zaczy
nając od zadania bardzo łatwego, by stopniowo je utrudniać. Gdy koń bez obawy 
będzie przeskakiwał odkryty rów, najpierw wąski, potem stopniowo poszerzany, aż 
do wymiarów takich jak rowy stosowane na zawodach, zaproponujmy mu prze
szkodę ustawioną w połączeniu z rowem. I tym razem powinniśmy zaczynać od 
najłatwiejszego profilu, czyli od stacjonatki ustawionej na krawędzi rowu od strony 
najazdu (stacjonata przed rowem). Utrudniać będziemy, przesuwając stacjonatę 
stopniowo w kierunku środka rowu, aż do ustawienia stacjonaty za rowem. Naj
trudniejszy będzie okser na rowie. Cały czas trzeba pamiętać o tym, że trudność 
skoku przez rów to głównie problem psychiczny. Pewnie przez rów będzie skakał 
jedynie taki koń, u którego widok rowu nie będzie wywoływał^palpitacji serca 
i „wielkich oczu”. Aby mieć konia pewnie skaczącego rowy, warto nad tym proble
mem popracować w domu, zdobywając się jak zawsze na cierpliwość, takt jeździec
ki i zrozumienie psychiki końskiej.

• I
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Jak nauczyć konia posłuszeństwa?

Odpowiedzieć krótko na to pytanie nie sposób, bo jest to sprawa mocno złożona. 
O tym, czy koń będzie posłuszny człowiekowi, czy nie, decyduje bowiem kilkuletni 
proces jego wychowania i wyszkolenia. Poniżej zawarte wskazówki i rady, dotyczące 
postępowania z koniem, nie wyczerpią tematu.

Oczywiście wychowanie konia powinno się rozpocząć możliwie wcześnie, czyli 
w wieku źrebięcym, wtedy kiedy źrebię jest jeszcze przy matce. W tym okresie pra
widłowy, częsty kontakt z człowiekiem powinien już wyrabiać w źrebaku przekona
nie, że człowiek jest istotą przyjazną, której obecność i wymagania należy respekto
wać. W tym ważnym okresie życia małego konia, często decydującym o tym, jaki 
on będzie, kiedy dorośnie, wielką rolę do odegrania ma hodowca, jego fachowość 
i talent wychowawczy, bo czym skorupka za młodu nasiąknie...

Wychowanie dorosłego konia należy zacząć od nauki zachowania się w stajni. Koń 
zawsze powinien mieć na głowie kantar (po polsku uździenica, choć termin kantar, zapoży
czony z niemieckiego, jest w powszechnym użyciu), aby można go było zawsze za ten 
kantar przytrzymać, czy w razie potrzeby uwiązać. Kiedy przychodzimy do stajni i otwieramy 
boks, koń powinien podejść na nasze przywołanie. Łatwo do tego doprowadzimy, posłu- 
guiąc się poczęstunkiem. Najlepszy jest suchy chleb noszony w kieszeni. Chleb chłonie 
nasz zapach, a zmysł smaku ma połączenie ze zmysłem powonienia i spowoduje, że koń 
będzie mocniej kojarzył przysmak z osobą. Niedopuszczalne jest, byśmy biegali po boksie 
za naszym koniem, usiłując go złapać. Koń musi do nas podejść i jest to podstawowa 
lekcja posłuszeństwa. Powinien również nauczyć się stać pod ścianą, kiedy my poprawia
my ściółkę i na sygnał głosem: „nastąp się”, czy „odbij”, przejść pod drugą ścianę. Na 
początku trzeba go będzie przywiązać i przy następowaniu przepychać tak, by łatwiej zrozu
miał, o co nam chodzi. Niedopuszczalne jest, by koń kręcił się po beksie, depcząc nas po 
nogach czy zaczepiając podskubywaniem, bo od tego już tylko krok do zachowań, wobec 
których możemy się stać bezradni, aż do ucieczki włącznie.
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Kolejna lekcja posłuszeństwa to prowadzenie konia w ręku. Czy to na kantarze, czy 
na ogłowiu, prowadzony koń musi nauczyć się maszerować przy człowieku. Prawidłowo 
prowadzimy konia tak, że jego łopatka znajduje się na wysokości naszego ramienia, a on 
maszeruje takim tempem, jakim my idziemy. Niedopuszczalne jest, byśmy ciągnęli 
opierającego się lenia czy wisieli na uwięzi wleczeni przez „ponoszącego” nas gałgana. 
Ociągający się, leniwy koń będzie wymagał prowadzenia za pomocą ujeżdżeniowego 
bata trzymanego w lewej ręce, który go popędzi, dotykając jego zadu za nami. Ucieka
jący będzie wymagał prowadzenia na wędzidle czy kolcu, za pomocą których będziemy 
mogli zdecydowanym przytrzymaniem, a czasami nawet szarpnięciem, wyegzekwować 
posłuszeństwo. Jeszcze raz przypominam, że idziemy obok konia, dotykając naszym 
barkiem jego łopatki. W tej pozycji nie musimy się obawiać, że koń nadepnie na naszą 
nogę, a w razie próby wyrwania się mamy szansę przytrzymać go tak, że obróci się głową 
w naszym kierunku. Gdyby wtedy koń zaczął się cofać, idziemy za nim, bo próba zatrzy
mania go przez wieszanie się na wodzach raczej nie ma szans powodzenia.

Następna sytuacja, która prowokuje złe zachowanie konia i nieposłuszeństwo, to 
moment siodłania. Siodłanie jest wstępem do zajęć pod siodłem. Zachowanie się 
konia w tej sytuacji przygotowuje go do dalszej pracy. Tak więc, aby nie biegać z siodłem 
po boksie w pogoni za niesfornym rumakiem, powinniśmy go uwiązać. Wiążemy 
konia w boksie lub na korytarzu. Jeżeli na korytarzu, to najlepiej za pomocą dwóch 
uwiązów po obu stronach kantara. Zakładamy najpierw siodło, następnie rozpinamy 
kantar i zakładamy go koniowi na szyję tak, by miał głowę bez kantara, ale nadal był 
uwiązany. Zakładamy ogłowie, przy czym koń nie powinien zadzierać głowy. Musimy 
opanować technikę przytrzymywania go prawą ręką, w której równocześnie trzymamy 
ogłowie w czasie, kiedy lewa umieszcza wędzidło w jego pysku. Pomocny w tej opera
cji będzie kciuk lewej ręki, który naciskiem na bezzębną krawędź szczęki konia spro
wokuje go do otwarcia pyska, chyba że koń jest tak dobrze ułożony, że sam otwiera 
pysk i przyjmuje wędzidło.

Kolejny ważny ze względów wychowawczych moment to wsiadanie. Koń przy wsiada
niu jnusi stać nieruchomo. Każdą próbę kręcenia się, ruszania z miejsca, zanim jeździec 
usiądzie w siodle i da sygnał do ruchu, trzeba eliminować jako objaw nieposłuszeństwa. 
Można to uczynić, prosząc o pomoc drugą osobę, która przytrzyma nam konia, uspokoi 
go, jeżeli jest zdenerwowany, czy w razie potrzeby skarci stanowczym zachowaniem.

Często nie zwraca się należytej uwagi na sprawy powyżej opisane, a drobne niepo
słuszeństwa przeradzają się w większe i nasz koń staje się nieposłusznym gagatkiem.

Objawy nieposłuszeństwa podczas jazdy pod siodłem bywają bardzo różne. Z ko
nieczności poprzestanę na kilku charakterystycznych przykładach. Często bywa tak, 
że koń podczas jazdy dyktuje tempo poruszania się. Albo wlecze się leniwie, albo 
Przyspiesza, czasami ucieka bez powodu, jednym słowem porusza się dyktowanym 
Przez siebie tempem. Pozwalając na to, wychowujemy sobie gagatka, z którym na 
Pewno będziemy mieli kłopoty.

Jedna z zasad jazdy mówi: O tempie jazdy decyduje jeździec, który na leniwym 
koniu jeździ zawsze troszkę żywiej, a na uciekającym czy pobudliwym zawsze nieco wol-
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niej, niż on by tego chciał. Jeżeli pozwolimy koniowi na dyktowanie tempa jazdy I 
będziemy coraz bardziej zdani na jego humor i dobrą wolę. Druga bardzo ważna sprawa 
to kierunek jazdy. Koń powinien być zawsze prowadzony po trasie zaplanowanej przez f 
jeźdźca. Jeżeli jazda na wprost, to na wprost po zaplanowanym śladzie, jeżeli zakręt, to 
wykonany w miejscu, w którym jeździec zamierzał skręcić. Każdy krok konia powinien 
być zaplanowany przez jeźdźca. Właściwie wychowany i prawidłowo szkolony koń (po 
stawiony na pomoce) staje się uległy, posłuszny bez przymusu, a jego nogi stanowią 
jakby przedłużenie nóg jeźdźca, stawia je tam, gdzie zechce człowiek. /

Podstawowym błędem popełnianym przeważnie podczas jazdy na ujeżdżalni jest 
pozwalanie koniowi na dyktowanie zakrętów. Przykład: Jedziemy po ujeżdżalni 
wzdłuż długiej ściany na lewą rękę. W połowie długiej ściany koń samowolnie 
skręca w lewo. Z nieświadomości lub z obawy przed mogącym nastąpić proble
mem, akceptujemy ten manewr i jedziemy dalej śladem, który podyktował koń. 
Przykład: Jedziemy jak powyżej, koń samowolnie skręca w lewo, robimy więc woltę 
w lewo i próbujemy powrócić na ślad. Koń ponownie skręca w lewo, więc znów 
woltę w lewo i próbujemy itd. W obu tych przypadkach jeździec powinien przy
trzymać konia stanowczo i obrócić w prawo, próbując powrócić na ślad albo przy
najmniej na kierunek, w którym zamierzył jechać.

Przykładów, w których prawidłowe zachowanie jeźdźca ma oddziaływanie szkolące 
konia, a nieprawidłowe prowadzi do deprawacji i w rezultacie uczy konia nieposłu
szeństwa, można podawać wiele. Przywołane zostały tylko te najbardziej typowe.

Przygotowują mnie do treningu, więc muszę 
grzecznie stać.



Trenerze, on mnie wcale nie słucha!

z*
W swojej pracy dość często spotykam jeżdżących konno, którzy zgłaszają mi pro
blem zawarty w tytule. Spróbuję więc przeanalizować temat bardziej dogłębnie.

Wielu jeźdźców ma bowiem kłopoty z wyegzekwowaniem od swoich wierzchow
ców podstawowego posłuszeństwa. Nie mówię tu o jeźdźcach, którzy uważają się za 
profesjonalistów, chociaż i im zdarzają się takie problemy, lecz nie przyznają się do 
tego.

Aby dobrze poznać i zrozumieć konia, trzeba ciągle uświadamiać sobie fakt, że 
należy on do zwierząt żyjących wśród ludzi od tysięcy lat, lecz jego historia to okres 
o wiele, wiele dłuższy. Świadomość tego pozwoli o wiele łatwiej zrozumieć zacho-, 
wanie konia w różnych sytuacjach, ponieważ wynika ono z doświadczeń^etę^po- 
koleń przodków dzisiejszych koni. Jak powszechnie wiadomo, konie przez 
lat były zwierzętami najlepiej czującymi się w grupie i najczęściej w roli osobnika 
podporządkowanego, całkowicie zależnego od najwyższej w hierarchii stojącej jed
nostki - przywódcy stada (ogiera) czy „szefowej” stada - najstarszej klaczy. Tak więc 
konie w swojej naturze niosą uległość i akceptację przywódczej roli drugiego osob
nika. Kto miał okazję do obserwowania koni, miał z nimi kontakt dłuższy i bliski, 
na pewno przekonał się o prawdziwości wysuniętej powyżeLteorij. Te zachowania 
dotyczą również relacji koń - człowiek. Oznacza to, że koń bardzo chętnie przyj
muje człowieka za swojego „szefa” i chętnie mu się podporządkowuje, z jednym 
jednak istotnym zastrzeżeniem. Koń stawia swemu przywódcy stada, tak czworono
giemu, jak i dwunożnemu, jeden podstawowy warunek. Osobnik ten na miano 
przywódcy musi zasłużyć osobowością! Konie oczekują od swego „ludzkiego przy
wódcy wszystkich tych cech, które powinien mieć przywódca stada. .Z pewnością 
nie sposób, nazwać wszystkie te cechy, ale spróbuję wymienić kilka. Dobry przy
wódca powinien być pewny siebie, czyli wiedzieć czego chce, być stanowczy, ale nie 
brutalny, wymagający, ale przyjacielski, musi dbać o podwładnych, zapewniając im 
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poczucie bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Podwładny w obecności | 
przywódcy musi czuć się bezpiecznie i szczęśliwie oraz mieć świadomość tego, » | 
przywódca dba o wszystko, trzeba mu ufać, nigdy nie skrzywdzi, nie potraktuje 
niesprawiedliwie, nie narazi na zbędne cierpienie. Myślę, że tych cech dobrego 
przywódcy można by wymienić jeszcze więcej, ale poprzestańmy na tym.

Każdy, kto ma z koniem do czynienia, musi sobie zdawać sprawę z tego, że staje 
się przywódcą jego małego stada. Musi więc, przejmując rolę przywódcy, kształto
wać i wyzwalać w sobie cechy, które dla dobrego przywódcy są niezbędne, by w ocenie 
podopiecznych na takie miano zasłużyć. Konie kochają mieć przywódcę i może to 
być z powodzeniem człowiek. Jeśli koń uzna człowieka za swego przywódcę, będzie 
mu posłuszny i oddany.

Dobrowolne posłuszeństwo i uległość konia wobec człowieka można uzyskać 
przy zupełnym wyeliminowaniu środków przemocy.

Teoria, że konia należy karać za przewinienia, a nagradzać za dobre zachowanie, 
jest przeżytkiem. Coraz więcej ludzi zajmujących się końmi przekonuje się, że moż
na osiągnąć i pozyskać ich pełne posłuszeństwo, eliminując zupełnie karę. Jest jed
nak pewna zasadnicza trudność, a właściwie zadanie, któremu musi sprostać czło
wiek. To zadanie polega na zastąpieniu brutalności i siły rozumem, inteligencją, 
cierpliwością i sercem. Najczęstsze problemy z posłuszeństwem konia wobec czło
wieka występują pod siodłem, czyli w momencie gdy człowiek znajduje się w siodle 
umieszczonym na końskich „plecach” i z tej pozycji usiłuje koniowi dyktować po
lecenia, to jest mówić mu, jak ma się poruszać i dokąd podążać.

Jak już wspominaliśmy, w ministadzie człowieka i konia, człowiek musi zdoby
wać się na pełnienie roli przywódcy, w przeciwnym razie koń przejmie inicjatywę 
i będzie robił to, co uważa za stosowne. Aby od początku ustalić relację między 
jeźdźcem i koniem, jeździec musi być tym, który dyktuje tempo poruszania się.

Najprostsza zasada polega na tym, że leniwemu koniowi polecamy, by poruszał 
się troszkę szybciej, niż on sam by chciał, a pilnemu koniowi tłumaczymy, że musi 
zwolnić i iść tempem, jakie my ustalimy. Jest to pierwszy podstawowy element 
uzyskania posłuszeństwa, pierwszy, który przekona konia o konieczności podpo
rządkowania się jeźdźcowi. Nierzadko widuje się jeźdźców, pod którymi konie pę
dzą, jakby je ziemia parzyła, albo wloką się leniwie, jak w kondukcie pogrzebowym. 
W obu przypadkach można oczekiwać problemów z wyegzekwowaniem posłuszeń
stwa, bo koń od początku utwierdzany jest w przekonaniu, że nie musi wcale re
spektować człowieka, który na nim siedzi.

Dopóki jeździec nie jest w stanie wyegzekwować od konia wymaganego w zależ
ności od chodu tempa stawiania kończyn, dopóty nie może spodziewać się, że 
dojedzie dokładnie tam, gdzie będzie chciał. Równolegle z wyegzekwowaniem od
powiedniego tempa poruszania się, jeździec musi ustalić z koniem porozumienie, 
które pozwoli mu na prowadzenie konia po dokładnie zaplanowanej trasie. Aby 
mogło się to udać, jeździec musi mieć stabilny dosiad, by mógł skutecznie używać 
pomocy łydek i obu rąk utrzymujących lekko napięte wodze. Koń powinien być
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wadzony w „ramce” pomiędzy nogami a rękami jeźdźca. Aby dokładnie prowa
dzić konia, trzeba znać rolę wewnętrznej i zewnętrznej wodzy, szczególnie podczas 
zakrętów, pamiętając, że wewnętrzna wodza nadaje ustawienie (pól oka), a zewnętrzna 
sygnalizuje zakręt. Żeby nabrać wprawy w prowadzeniu konia pomiędzy nogami 
a rękami, dobrze jest użyć wyobraźni i pomyśleć, że zamiast wodzy ma się dwa 
bambusowe patyki. Tym sposobem prowadzony koń będzie dokładnie zmierzał 
do tego punktu, do którego zaplanujemy dojechać.

Żeby nabrać wprawy w takim prowadzeniu konia, dobrze jest podczas jazdy . 
zastosować pomocejy postaci ustawionych na placu bramek (stojaki odlegle od 
siebie o ok. 150 cm) lub jeździć w lesie pomiędzy drzewami. Taki sposób prowa
dzenia konia przy przestrzeganiu zasady: im lżej w ręku, tym lepiej, prowadzi do 
tego, że koń bezkonfliktowo podąża dokładnie za naszym wzrokiem (tam, gdzie 
spojrzymy, tam za moment dojedziemy), a my zyskujemy uczucie, iż jesteśmy ze
spoleni z istotą o czterech nogach, nad którą mamy całkowite panowanie i która 
stąpa na podłoże dokładnie tam, gdzie chcemy.

To technika jazdy i rozum jeźdźca czyni konia posłusznym, a jazdę konną sztuką 
sprawiającą człowiekowi i zwierzęciu prawdziwą przyjemność. Ci, którzy jeżdżą kon
no za pomocą batów i ostróg, to nie artyści, tylko kiepscy rzemieślnicy produkują
cy podroby.

Do problemów z posłuszeństwem koni pod siodłem dochodzi dość często , 
z przyczyny, którą ogólnie można określić jako płochliwość.

Konie są zwierzętami płochliwymi, bo tak je ukształtowała natura przez/jysiąc£> 
lat, zanim zostały udomowione. Skłonność do płoszenia się, czyli do reakcji, które 
ludziom wydają się niezrozumiałe i irytujące, przetrwała w koniach do dziś jako 
pozostałość po charakterystycznym dla nich sposobie ratowania się w sytuacji za
grożenia. Konie, jako zwierzęta uciekające, wykształciły w sobie szybką reakcję na 
sytuację zagrożenia. Tą reakcją jest automatyczne włączanie aparatu ruchu w celu 
uniknięcia bliskiego spotkania z obiektem budzącym obawę, a nawet z obiektem 
niezbyt dokładnie zidentyfikowanym. Wszyscy jeżdżący konno pamiętają sytuacje, 
w których koń, na którego grzbiecie siedzieli, uskakiwał nagle i zmieniał trasę poru
szania się, nie reagując na sygnały jeźdźca tylko dlatego, że wiatr poruszył leżący na 
ziemi papier. Niekiedy też zdarzało się, że zatrzymał się raptownie i stawał jak wryty, 
gdy obok w krzaku poruszyła się kura grzebiąca w poszukiwaniu pędraków. Te i wiele 
podobnych denerwujących jeźdźców zachowań to naturalne, instynktowne reakcje 
koni na często wyimaginowane zagrożenie.

Aby opisane zachowanie konia nie przybrało rozmiaru poważnego problemu 
1 nie stało się początkiem nieposłuszeństwa, konieczne jest zrozumienie natury 
koni i odpowiednie postępowanie.

Największym, niestety często spotykanym, błędem, jaki popełniają jeźdźcy wo
bec swoich koni, jest karanie za płochliwość. Karanie konia za to, że się wystraszył, 

można porównać do bicia dziecka za to, że nie chce zostać samo w ciemnym poko
ju. Z innej strony, brak odpowiedniej reakcji jeźdźca i właściwego postępowania 
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może doprowadzić do negatywnego efektu w postaci konia płoszącego się coraz 
częściej i z coraz bardziej błahego powodu.

Spróbujmy na przykładzie przedstawić dwa sposoby postępowania jeźdźca z 
szącym się koniem, obydwa prawidłowe.

Przy drodze, którą jedziemy kłusem, stoi człowiek z rozpostartym nad głową 
parasolem. Nasz koń na widok parasola (poruszającego się jeszcze) „puchnie” pod 
nami, zwalnia, unosi wyżej głowę i czujemy, że za moment zawróci w panicznej 
ucieczce albo stanie jak wryty. Co robić?

Sposób 1. Przechodzimy do stępa, odwracając głowę konia w przeciwnym kie
runku niż straszny parasol. Kierujemy go skośnie na lewą krawędź drogi (przeciwle
głą do zagrożenia, jakim jest parasol) i staramy się prowadzić konia tak, jakbyśmy 
chcieli mu powiedzieć: „Nie patrz na ten straszny parasol i idź dalej, bo musimy 
tędy przejechać”.

Sposób 2. Prosimy właściciela parasola, aby wolnym ruchem zamknął para
sol, podjeżdżamy jak najbliżej. Jeżeli się nie uda, to schodzimy z konia i podpro
wadzamy go tak blisko, by mógł powąchać złożony parasol i przyjrzeć się człowie
kowi, który na naszą prośbę może ten parasol bardzo wolno otworzyć aby koń 
mógł przekonać się o jego „pokojowych” zamiarach. Wsiadamy ponownie na 
konia, być może koń obejrzy parasol, a właściwie obwącha go i będziemy mogli 
spokojnie jechać dalej.

Oba sposoby mogą dać pozytywny efekt w postaci wzrastającego zaufania konia 
do jeźdźca. Jeżeli koń ufa swemu jeźdźcowi, jego instynkt przygasa, a reakcje płosze
nia stają się coraz rzadsze.

Aby swojego płochliwego konia czynić coraz odważniejszym i posłuszniejszym, 
trzeba, jeżdżąc na nim, uruchamiać swoją wyobraźnię, czyli inaczej mówiąc - 
umiejętność przewidywania zachowań naszego czworonożnego przyjaciela, i wpro
wadzać w czyn swoje odpowiednie zapobiegawcze zachowania. Jeżeli widzimy z da
leka człowieka z parasolem po prawej stronie drogi, możemy odpowiednio wcze
śnie przejechać na jej lewą stronę i zawczasu odwrócić głowę konia skośnie w lewo, 
tak by koń nie pomyślał, że kaźemy mu spotkać się oko w oko ze strasznym 
parasolem.

Czasem bywa jednak tak, że zbyt „przeżywający” jeździec potrafi sprowokować 
reakcję strachu u konia.

Jeżeli na widok człowieka z parasolem jeździec uruchomi swój proces myślowy 
według schematu: „O matko! Ktoś stoi z parasolem! Na pewno mój koń się go 
wystraszy i będzie problem!”, to takie nastawienie jeźdźca może być dla niektórych 
koni czymś w rodzaju katalizatora uruchamiającego niepożądane przez nas reakcje.

Płoszącego się konia można spokojem i pewnością w postępowaniu uczynić 
odważnym i posłusznym. Karaniem i brutalnością można tylko powiększyć pro
blem do rozmiarów nawet katastrofalnych. Koń, który nie ma zaufania do człowie
ka, jest nieszczęśliwym stworzeniem, a czasami może nawet być niebezpieczny dla 
człowieka przez swoje nieprzewidywalne reakcje.
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z płochliwego, nieposłusznego, niepewnego konia można uczynić odważnego, 
pewnego, ufnego wierzchowca. Potrzebny jest do tego spokój, takt jeździecki i to, 
czego człowiek ma na pewno więcej od konia - rozum.

Powiedzieliśmy już poprzednio o tym, że konie są z natury zwierzętami płochli
wymi. To, czy naturalna skłonność do płoszenia się zaniknie, czy zostanie zminima
lizowana do minimum, czy przybierze rozmiary coraz większego problemu aż do 
choroby psychicznej włącznie, jest w przeważającej mierze w rękach, a właściwie 
w rękach, nogach i siedzeniu jeźdźca. Wcale nierzadkie są przypadki koni z objawa
mi nerwicowymi, a czasem nawet z objawami obłędu, wywołanymi przez nieświa
domych swego zgubnego oddziaływania ludzi. Jak już kiedyś wspomniałem, często 
spotyka się ludzi, którzy powinni mieć sądownie zakazane zbliżanie się do koni na 
odległość mniejszą niż 50 metrów.

Nie wszyscy jeżdżący konno zdają sobie sprawę z wrażliwości systemu nerwowe
go koni, na których jeżdżą. System nerwowy konia wykształcał się przez miliony 
lat, ewoluując (w uproszczeniu) w kierunku wrażliwości na bodźce zewnętrzne 
i błyskawicznej na nie reakcji. Nieświadomość tego, z jak czułym instrumentem 
jeździec ma do czynienia, jest bardzo często przyczyną nieporozumień i konfliktów 
w relacji jeździec - koń. W celu dokładniejszego wyjaśnienia posłużymy się przykła
dami z życia.

Jedziemy sobie drogą polną kłusem i nagle nasz koń dostrzega wyłaniający się zza 
zakrętu, jadący polem obok drogi kombajn. Z pewnością 8 koni na 10 zareaguje na 
taki kombajn przerażeniem bądź przynajmniej strachem, a strach podyktuje ade
kwatne do niego zachowanie. Może to być próba ucieczki w kierunku przeciwnym do 
zbliżającego się niebezpieczeństwa i to jest reakcja najczęstsza. Może się również zda
rzyć, że koń zatrzyma się i znieruchomieje, sparaliżowany strachem. Rozumny czło
wiek w obu tych przypadkach będzie starał się zachować jak najspokojniej, usiłując 
równocześnie powstrzymać kona przed ucieczką i przekonać go, że kombajn nie jest 
straszny i nic nam z jego strony nie zagraża. Najlepiej więc w takich okolicznościach 
zatrzymać konia, żeby nie uciekając, przyjrzał się i przekonał o braku zagrożenia. Nie 
zawsze może to być łatwe, ale przekonanie konia o tym, że ucieczka nie jest koniecz
na, choćby stając tyłem do kombajnu, to duży krok do celu, jakim jest panowanie 
nad odruchami wywołanymi poczuciem zagrożenia i poddanie się z zaufaniem „kie
rowanej” woli jeźdźca. Sporo ludzi w podobnej sytuacji zachowuje się jednak od
miennie. Uważają oni, że jedyną słuszną metodą w postępowaniu z koniem jest zmu
szenie go do uległości i posłuszeństwa! Jak się to odbywa? A no tak.

Rozważmy ten sam przykład z kombajnem.
Koń, przestraszony, zawraca gwałtownie i próbuje salwować się ucieczką. Reak

cja jeźdźca: okrzyk „gdzie? + epitet”. Szarpanina wodzami i przy użyciu całej siły rąk 
Próba zawrócenia go w kierunku kombajnu. Jeśli to się uda, koń na pewno użyje 
wszystkich sił, by hamować i nie poruszać się w kierunku obiektu, którego się 
obawia. Reakcja jeźdźca: kop z obu nóg w boki konia, a w przypadku posiadania 
ostróg, kop z wbiciem ostróg w boki. Bywa, że przy tym używany jest bat, który ze 
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świstem ląduje na końskim boku lub slabiźnie. Wszystkie te „zabiegi” stanowią 
serię bodźców porównywalnych z przypiekaniem rozgrzanym żelazem. Koń odczu
wa przerażenie, ból, a choć często nawet nie czuje bólu, bo bodźce przekraczają swą 
siłą percepcję systemu nerwowego, zwierzę czuje całym swym istnieniem wielkie 
psychiczne cierpienie. Tak „szkolony” koń nie staje się ani odważniejszy, ani po- 
słuszniejszy, staje się coraz bardziej nieszczęśliwy, znerwicowany, coraz bliższy cho
roby psychicznej. Nieznajomość wrażliwości końskiego systemu nerwowego, jego 
czułości na bodźce, jest dość często spotykana i niekoniecznie musi się łączyć 
z brutalnością i używaniem przemocy wobec koni. Niektórzy jeżdżący konno styka
ją się z problemami, których przyczyny nie są w stanie zdefiniować, bo nieświado
mie, w dobrej wierze, używają wobec swych koni zbyt mocnych, zbyt gwałtownych 
sygnałów.

W dobrej wierze starają się powtórzyć dokładnie to, co słyszą w instrukcjach, 
i „zamknąć” konia w łydkach czy „wypchnąć konia biodrami”, czy jeszcze coś inne
go z poleceń tego gatunku. Nie mając umiejętności wyczuwania reakcji konia, nie
chcący nadmiarem bodźców powodują zamieszanie w jego mózgu. W wyniku ta
kiego zamieszania reakcje konia zwykle są dalekie od oczekiwanych.

Pracując z końmi, zawsze trzeba mieć na uwadze to, że ma się do czynienia 
z żywym stworzeniem, obdarzonym przez naturę bardzo wrażliwym, wysublimowa
nym systemem nerwowym, o zdolności do gwałtownych reakcji na minimalne 
bodźce. Trzeba zawsze pamiętać, że to od naszego kunsztu zależy, czy ten system 
nerwowy zechce być nam posłuszny, a jego właściciel, szczęśliwy i w zdrowiu, będzie 
oddawał nam dobrowolnie swe siły.



Zmiana nogi w galopie

Kto zechce nauczyć swego konia zmiany nogi w galopie, powinien przypomnieć 
sobie parę zagadnień teoretycznych.

1. Galop jest chodem trzytaktowym. Galopujący koń wybija rytm, znany wszyst
kim choćby z bajek o koniku, który galopował: pa-ta-taj.

2. Kolejność stawiania nóg w galopie, np. z lewej nogi, jest następująca:
pa - rozpoczyna prawa tylna,
ta - robi lewa tylna z prawą przednią,
taj - kończy lewa przednia,
po taj koń „leci” w powietrzu, by następne faule rozpocząć znów prawą tylną itd.
3. Sygnał do rozpoczęcia galopu z lewej nogi składa się z następujących oddzia

ływań:
a) półparada - oznacza: „uważaj, skup się!”
b) mocniejszy nacisk lewej kości siedzeniowej i równoczesne ustawienie konia 

w lewo (widać pół lewego oka) - „będzie ruch w lewo”,
c) lewa łydka na popręgu, sygnał mocny, prawa o dłoń za popręgiem przyłożona 

~ „ruszaj galopem, rozpoczynając od prawej tylnej”.
4. Pomiędzy taj a kolejnym pa musi być faza lotu, czyli wszystkie cztery kończy- 

nY są w powietrzu. Jeżeli nie ma wyraźnej fazy lotu, a galop zamiast wyraźnego pa-ta- 
taJ, pa-ta-taj, brzmi rozmazany na pa-ta-ta-taj-pa-ta-ta-taj, mówi się, że koń galopuje na 
cztery takty. Tak galopujący koń nie będzie w stanie wykonać lotnej zmiany nogi, 
Ponieważ zmienić kolejność stawiania nóg może tylko w fazie lotu, czyli pomiędzy 
ta) a kolejnym pa.

Reasumując: koń, którego chcemy nauczyć lotnej zmiany nogi, powinien bez
błędnie reagować na sygnał do zagalopowania z kłusa, ze stępa, ze „stój” i z cofania. 
Powinien być przepuszczalny - czyli płynnie reagować na przejścia chodów w dół: 
galop - kłus, galop - stęp, galop - zatrzymanie, i w górę: zatrzymanie - galop, stęp
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- galop, kłus - galop. Powinien opanować bezbłędnie zwykłą zmianę nogi, czyli: 
galop - stęp - galop.

Ucząc konia lotnej zmiany nogi, można zastosować kilka metod:
1. W galopie półsiadem - galopujemy półsiadem dookoła ujeżdżalni wzdłuż 

ścian, np. na lewą rękę. Wykonujemy półwoltę w lewo i w momencie dojścia do 
ściany zmieniamy pomoce na galop z prawej nogi. Zaczynamy, jak zwykle, od pól- 
parady, jadąc skośnie do ściany (w półsiadzie też wykonuje się półparadę), obie 
wodze mocniej, obie łydki do boku, tułów nieco bliżej pionu.

W momencie dojścia do ściany następuje zmiana ustawienia na prawe (widać
pół prawego oka) i równoczesna, wyraźna zmiana położenia łydek. Koń powinien 
w fazie lotu zmienić kolejność stawiania nóg i zamiast rozpoczęcia kolejnego pa-ta- 
taj prawą tylną, zacząć od lewej tylnej i skończyć na taj prawą przednią. Jeżeli tego 
nie robi, wzmacniamy półparadę aż do przejścia w stęp, natychmiast żądając zagalo
powania z prawej przesadnie wyraźnymi pomocami. Kiedy koń opanuje zmianę 
nogi, podczas zmiany kierunku półwoltą, możemy proponować mu to samo przy 
zmianie kierunku przez ujeżdżalnię, a następnie w dowolnie obmyślanym miejscu.

2. Metoda w galopie półsiadem z wykorzystaniem skoku przez przeszkodę. Usta
wiamy przeszkodę w takim miejscu, aby zmuszała ona konia do galopowania po 
wylądowaniu z przeciwnej nogi w stosunku do tej, z której galopował przy najeź- 
dzie na przeszkodę. Przeszkoda powinna być niezbyt wysoka, ponieważ nie chodzi 
o skok, lecz o przedłużenie fazy lotu. Pomoce zmieniamy podczas lotu nad tą 
przeszkodą, a sytuacja prowokuje konia do zmiany kolejności stawiania nóg. Przy 
tej metodzie następuje tak zwane skojarzenie wtórne, ponieważ koń najpierw wy
konuje zmianę nogi, a dopiero potem kojarzy to z pomocami jeźdźca. Po pewnym 
czasie, zamiast przeszkody, na tym samym miejscu kładziemy tylko drąg na ziemi. 
Kiedy koń skojarzy nasze oddziaływanie ze zmianą nogi, będzie zmieniał bez leżące
go drąga.

3. Metoda w galopie pełnym siadem z wykorzystaniem zwykłej zmiany nogi.
Wykonujemy zmianę półwoltą i w momencie dojścia do ściany prze-
chodzimy do stępa, natychmiast zmieniając pomoce na te do zagalopowania z nogi 
przeciwnej. Pomoce do zagalopowania z nogi przeciwnej muszą być zastosowane 
prawie łącznie z pomocami do przejścia w stęp. Jak zawsze, trzeba pamiętać o pół- 
paradzie i o zmianie ustawienia.

4. W galopie pełnym siadem możemy również zastosować leżący na ziemi drąg 
w miejscu bezpośrednio poprzedzającym zmianę kierunku jazdy. Leżący drąg może 
sprowokować konia do „przeskoczenia” z galopu, np. z lewej na galop z prawej. 
Jeżeli wyraźnie zmienimy przy tym pomoce, mamy szansę doprowadzić również 
tym sposobem do skojarzenia wtórnego.

Lotna zmiana nogi w pełnym siadzie wymaga od konia lepszego przygotowania, 
umiejętności galopowania skróconym galopem z dobrze zaangażowanym, podsta
wionym zadem i dobrego reagowania na pomoce. Stosuje się ją przy pracy z końmi 
ujeżdżeniowymi, które, prawidłowo szkolone, poprzez ćwiczenia poprzedzające na
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ukę zmiany nogi nabywają niezbędnych do tego ruchu umiejętności. Nauczenie 
samej zmiany pozostaje wtedy sprawą zrozumienia sygnałów (pomocy) do wykona
nia zmiany nogi.

Błędy najczęściej popełniane przez jeźdźców
Pospolitym błędem jest usiłowanie wymuszenia na koniu zmiany nogi poprzez 

gwałtowną zmianę kierunku jazdy lub równoczesne gwałtowne przemieszczenie wła
snego tułowia w kierunku nogi, z której koń ma galopować. Wszelkie tego typu 
miotania się na koniu prowadzą do tego, że koń, ratując zachwianą równowagę, 
przerzuca tylko przód, tyłem galopując jak poprzednio.

Nazywa się to krzyżowaniem i z lotną zmianą nogi nie ma nic wspólnego, 
a właściwie bardzo szkodzi w prawidłowym jej wykonaniu. Zmianę nogi w galopie 
koń musi rozpocząć od tylnej, czyli od pierwszego taktu galopu. Będzie to robił, 
jeżeli sygnał do zmiany nogi dotrze do niego we właściwym momencie, czyli pod
czas trzeciego taktu galopu. W trakcie nauki proces kojarzenia sygnałów jeźdźca 
będzie trwał w czasie; należy przy tym pomagać koniowi w zrozumieniu wymagań 
jeźdźca przez stwarzanie mu ułatwień takich jak: zmiana kierunku jazdy, dochodze
nie do ściany, która sugeruje kierunek jazdy, przejście do stępa, wyraźne zróżnico
wanie ułożenia łydek itp. Wszelkie gwałtowne ruchy tułowia, nadmierne użycie 
wodzy, pomagają pozornie, lecz nie prowadzą do celu.

Jak w czasie całego procesu szkolenia konia, ważny jest spokój, a także zrozumia
łe dla konia wymagania, cierpliwość w oczekiwaniu na efekt i zadowalanie się nawet 
małymi postępami, a wtedy duże przyjdą same.

Autor na koniu ARMATOR. MP WKKW, Biafy Bór 1972 r.



Bezbłędny błędnik

Długie jesienne wieczory to czas na lekturę książek i ponowne obejrzenie ciekawych 
kaset wideo. Właśnie podczas oglądania kasety Die alten Meister der klassischen Dres- 
sur nasunął mi się temat.

Wśród wielu prezentowanych znakomitości ujeżdżenia na kasecie jest sfilmowa
ny, pokaz Henri Chammartina, wspaniałego szwajcarskiego jeźdźca, oficera kawale
rii, złotego medalisty indywidualnego Igrzysk Olimpijskich w Tokio 1964 r., mi
strza Europy z 1963 i 1965 roku. Pokaz odbywał się w Lozannie w 1968 roku na 
trawiastym placu otoczonym trybunami. Chammartin prezentował ruchy typowe 
dla ujeżdżenia na poziomie Grand Prix. Piękny pasaż, piaff i oczywiście zmiany 
nogi co 4,3,2,tcco jedno tempo. Policzyłem zmiany co jedno tempo: było ich 62, 

jedna po drugiej wykonane podczas jazdy po okręgu przy zupełnie niedostrzegal
nych sygnałach jeźdźca.

Piękny to obrazek, kiedy jeździec siedzi zupełnie nieruchomo! Tylko wpraw
nym okiem można dostrzec minimalne zmiany w położeniu łydek. Istny majster
sztyk! Lotna pojedyncza zmiana nogi to ćwiczenie, które powinno być kontynu
owane bez problemu przez każdego konia na etapie kończącym jego podstawowe 
ujeżdżenie. Pojedynczej lotnej zmiany nogi wymaga się od koni startujących w kon
kursach na styl klasy L, czyli od czterolatków. Nie jest to więc nic nadzwyczajnego, 
choć jeźdźcom nauczenie konia poprawnej lotnej zmiany nogi przysparza wiele 
problemów. Są one zwykle sprowokowane przez jeźdźców, którzy popełniają kardy
nalne błędy metodologiczne. Spróbujmy najpierw zdefiniować najczęstsze proble
my pojawiające się przy próbie nauczenia konia wykonywania lotnej zmiany nogi.

Najczęstszym problemem jest tzw. krzyżowanie. Koń galopujący z lewej przed
niej, na działanie jeźdźca zmienia przodem i dalej galopuje, krzyżując, czyli przo
dem z prawej, a tyłem z lewej nogi.
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Kolejny problem to następstwo pierwszego. Koń, wyczuwając moment zbliżają
cej się zmiany, reaguje podenerwowaniem, a przy próbie zmiany ucieka z gwałtow
nym przyspieszeniem (krzyżując zwykle, czyli zmieniając tylko przód). Im dłużej to 
trwa, tym gwałtowniejsze są reakcje konia, aż do wyszarpywania wodzy i innych 
niekontrolowanych zachowań.

Przyczyną takich i podobnych problemów jest zwykle nieświadomość ludzka 
i powierzchowna wiedza teoretyczna. Żeby człowiek mógł z sukcesem, bezstresowo 
nauczyć konia wykonywania lotnej zmiany nogi, powinien - oprócz wiadomości 
typu: gdzie przyłożyć łydkę, którą łydkę, gdzie przysiąść, jak zaangażować koński zad 
i coś tam jeszcze z arsenału tajemnej wiedzy fachowców - posiąść choćby w stopniu 
podstawowym fizjologię konia. To ona znakomicie wyjaśnia nam, dlaczego koń na 
przyłożoną lewą łydkę na tylnej krawędzi popręgu, a prawą za popręgiem, zareaguje 
zagalopowaniem z lewej nogi, czyli rozpocznie galop od postawienia prawej tylnej / 
(pa), po czym lewej tylnej z prawą przednią (ta), i na koniec lewej przedniej (taj). 
Będzie tak reagował odruchowo na każdorazowe takie położenie łydek, jeżeli pozwo- 
limy mu na to, by taki odruch się wykształcił i utrwalił przez wielokrotne powtarza
nie bodźca. Jeżeli koń wyrobi sobie drogą ćwiczeń odruch zagalopowywania z prawi
dłowej nogi i będzie błyskawicznie reagował na sygnał łydek jeźdźca w każdym chodzie 
i pozycji (zagalopowanie z kłusa, stępa, ze stój i z cofania), to reakcja potrzebna do 
wykonania lotnej zmiany jest już bardzo blisko... pod jednym warunkiem. Cóż to za 
warunek? To równowaga! I jest on bardzo często pomijany. Pomijany w nadziei na 
przyspieszenie efektu w postaci lotnej zmiany nogi.

Koń, aby wykonać lotną zmianę nogi, musi uruchomić mięśnie, które spowo
dują, że w fazie lotu, czyli pomiędzy taj a kolejnym pa (bo galop to patataj i faza 
lotu), zamiast postawić na ziemi lewą tylną nogę, postawi prawą tylną (przy zmianie 
z prawej przedniej na lewą). Bardzo ładnie to widać, jeśli ogląda się sfilmowane 
zmiany nogi w zwolnionym tempie).

Taką zmianę może wykonać tylko koń, który ma wyrobiony odruch mięśniowy 
jako reakcję na ułożenie łydek jeźdźca, i koń, który jest w równowadze. Aby zrozu
mieć, jak istotny jest problem równowagi, znów trzeba trochę fizjologii. Organi- 
zmy żywe mają wykształcone „urządzenia”, które zapewniają im możliwość utrzymy
wania odpowiedniej pozycji ciała poprzez permanentną regulację napięcia mięśni 
szkieletowych odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi w każdej sytuacji, w jakiej 
organizm się znajdzie. To utrzymywanie równowagi ciała dokonuje się za pośred
nictwem złożonych reakcji odruchowych, którymi u człowieka, ale też i u konia, 
zawiaduje mechanizm zwany błędnikiem. I u człowieka, i u konia błędnik znajduje 
S1Ć w uchu środkowym i to on odpowiada za to, że możerpy stać i chodzić na 
dwóch nogach, a gdy się potkniemy, to, wykonując nieraz przedziwne, ekwilibry- 
styczne manewry, nie upadniemy, odzyskując równowagę w sposób odruchowy, 
niekontrolowany przez naszą świadomość. W identyczny sposób funkcjonuje błęd
nik konia. Pozwala poruszać się na czterech nogach, skakać przez przeszkody i umoż
liwia mu odzyskiwanie równowagi w wielu sytuacjach.
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Ale wróćmy do lotnej zmiany nogi i postawmy sobie pytanie: Co robi zazwyczaj 
niecierpliwy jeździec, który chciałby swego konia możliwie szybko „nauczyć” lotnej 
zmiany nogi? Zwykle postępuje tak: wybiera miejsce, w którym będzie chciał, żeby 
koń zmieni! nogę w locie (a jest to zwykle miejsce, w którym zmienia się kierunek), 
i „pomaga” koniowi, wykonując raptowny skręt tułowia z jednej strony na drugą 
z przestawieniem łydek w tym momencie. Jaki jest efekt? Koń przerzuca przednią 
nogę (robi zmianę przodem) i krzyżuje, galopując przodem inaczej, zadem inaczej. 
Jeździec zastanawia się dlaczego. Przecież wyraźnie zmieniłem pomoce i dosiad! Czy 
to głupie bydlę nie rozumie, o co mi chodzi?

Koń nie ma szansy zrozumieć, o co jeźdźcowi chodziło, bo szybszy był błędnik, 
który zareagował natychmiast, uruchamiając mięśnie kończyny przedniej, niezbęd
nej do uratowania naruszonej wyraźnie równowagi. Reakcja błędnika jest natych
miastowa i zamiast lotnej zmiany mamy postawienie przedniej nogi, przywracające 
zachwianą równowagę. Jeździec, który tego nie rozumie, zaczyna się złościć na ko
nia, w użycie idą ostrogi, często bat i rozpoczyna się rujnowanie końskiej psychiki, 
a zamiast szkolenia pojawia się tresura połączona z dręczeniem konia. Aby koń 
mógł wykształcić w sobie odruch rozpoczynania kolejnego taktu galopu od posta
wienia przeciwnej tylnej nogi, musi bardzo dobrze i błyskawicznie reagować na 
sygnały łydek. Jeździec musi natomiast siedzieć tak, by nie naruszać równowagi 
konia, a tym samym nie prowokować błędnika do wysyłania sygnałów do mięśni, 
które zareagują i utrudnią lub wręcz uniemożliwią wykonanie zmiany.

Jesienne wieczory to dobry czas na pogłębianie wiedzy, na lekturę literatury 
fachowej. Myślę, że oprócz czytania tego, co piszą praktycy usiłujący wyjaśnić, jak 
„oddziaływać krzyżem” czy jak „zaangażować zad”, by wyszła lotna zmiana nogi, 
warto też poczytać właśnie coś z zakresu fizjologii czy psychologii, bo tam często 
można znaleźć ciekawe odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się podczas pracy 
z końmi.



Jak nauczyć konia cofania?

Kto miał okazję dłuższego obserwowania koni na swobodzie, zauważył, jak niechętnie 
koń używa „wstecznego biegu”. Cofa się tylko w sytuacji przymusowej. W każdej innej 
woli wykonać zwrot, obrót czy piruet. Kto przewoził młodego konia przyczepką, też 
z pewnością dostrzegł, jak trudno go „namówić” do wycofania się z przyczepy.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że cofanie nie jest ulubioną formą ruchu 
konia. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, zanim zabierzemy się do ciągnięcia 
za wodze w celu zmuszenia go do wykonania kroku w tył.

Przepisy jeździeckie mówią, że ruch zwany cofaniem powinien wyglądać nastę
pująco: koń na sygnał jeźdźca powinien rozpocząć ruch wstecz, stawiając nogi para
mi przekątnych (tak jak w kłusie): lewa tylna z prawą przednią, prawa tylna z lewą 
przednią. Powinien być przy tym wyprostowany i nie okazywać oporu przez otwie
ranie pyska, zadzieranie głowy, wyrywanie lub chowanie się za wodze oraz uciekanie 
w tył. Powinien cofać się płynnie o określoną przez jeźdźca liczbę kroków.

Jak konia tego nauczyć? Nie jest to trudne, pod warunkiem że wiemy, jak się do 
tego zabrać, znamy język, jakim będziemy z koniem rozmawiać, a on rozumie i reaguje 
na nasze sygnały.

Zanim zabierzemy się do nauki cofania, nasz koń poprzez prawidłową jazdę 
Powinien być „postawiony na pomoce”, a mówiąc prościej - prawidłowo reagować 
na sygnały do ruszania z miejsca, na pomoce do półparady i pomoce do parady 
(zatrzymania). Jeżeli to potrafi, z cofaniem nie powinno być żadnego problemu. 
Trudności pojawiają się wtedy, gdy próbujemy konia zmusić do wykonania kro
ków wstecz przez ciągnięcie za wodze. Z reguły na ciągnięcie koń odpowiada opo- 

rern 1 zaczyna się mocowanie, które prowadzi na manowce.
Przypomnijmy sobie, jak powinny wyglądać sygnały do ruszenia z miejsca. Siada- 

my głębiej w siodle wyprostowani, napinając obustronnie mięśnie krzyża, przykłada
my mocniej łydki do boku konia (określenie: „łydka” dotyczy mięśnia brzuchatego 
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łydki, a nie pięty jeźdźca), wodze utrzymujemy lekko naciągnięte w kontakcie z py. 
skiem konia. Jest to sygnał, który mówi koniowi: „Uważaj, będę za chwilę od ciebie 
czegoś wymagał”. Koń powinien odpowiedzieć wewnętrznym przygotowaniem się d0 
wykonania następnego polecenia, powinien uruchomić „silnik”. Jeżeli nie poczuje- 
my żadnej reakcji i koń będzie nadal sprawiał wrażenie śpiącego, obojętnego na nasz 
sygnał, powinniśmy wzmocnić działanie, szczególnie łydek, powtarzając sygnał „nieco 
głośniej”. Zespół takich oddziaływań nosi nazwę półparady i powinien być stosowa
ny jako zapowiedź każdego polecenia, jakie zamierzamy koniowi przekazać. Jeżeli 
porównamy sygnał przekazywany koniowi z rozkazem w wojsku, to półparada stano
wi zapowiedź, a następne działanie to hasło rozkazu, który koń ma wykonać. Przy 
ruszaniu z miejsca w stęp półparada mówi koniowi: „uważaj”, a przycisk łydek przy 
biernej ręce - „ruszaj” do przodu. Od stopnia wyszkolenia i czułości boków konia 
zależeć będzie siła oddziaływania łydki. Czasami trzeba poprzeć to działanie dotknię
ciem ostrogi albo trąceniem bata. Te sygnały mają uruchomić „silnik” konia, który 
znajduje się w jego tylnej części zwanej zadem. Kierunek, w jakim koń ma się poru
szyć, zależy od zachowania się rąk jeźdźca.

Jeżeli będzie ruszał do przodu stępem, kłusem czy galopem, reagując niezwłocz
nie na nasz prawidłowy sygnał, możemy pokazać mu, na czym polega cofanie. Sy
gnał do cofania różni się od sygnału do ruszenia w przód tylko działaniem rąk 
jeźdźca. Przy ruszaniu ręce są bierne, zezwalają więc na ruch do przodu. Przy cofa
niu ręce działają wstrzymująco, przez co koń, włączywszy swój „silnik”, nie mogąc 
wykonać kroku do przodu, podniesie tylną nogę i przeniesie ją w tył. Każdy krok 
w tył powinien być akceptowany minimalnie ustępującą ręką, a następny wywołany 
takim samym sygnałem siadu, łydek i wodzy.

Niepotrzebne jest przy tym pochylanie tułowia do przodu celem odciążenia 
zadu ani żadne przesuwanie w tył łydek, jak podają niektórzy teoretycy. Najistot
niejsze, jak przy każdym ruchu konia, jest uruchomienie pracy jego „silnika”, czyli 
zadu. Może się wydawać dziwne, że do cofania czasami potrzebne jest użycie ostro
gi, a nawet bata, jeżeli na działanie samych łydek „silnik” konia nie reaguje i nie 
podwyższa ;iwych obrotów.'Półparada to tak jak „przegazówka na wyciśniętym sprzę
gle”. Ta „przegazówka” będzie bardzo przydatna w przypadku konia, który „zapiera 
się w pysku”. Prawie każde takie zapieranie się ma swoje źródło w „gasnącym silni
ku”, powinniśmy więc zamiast mocować się z pyskiem, uruchomić jego „silnik” 
lub przynajmniej sprawdzić, czy „obroty nie spadły zanadto”.

Prawidłowo szkolony koń, który reaguje na półparadę i na sygnały jazdy do przo
du, nie powinien sprawiać kłopotu przy nauce i wykonywaniu ruchu zwanego cofa
niem. Dobrze wyszkolony koń płynnie przechodzi od zatrzymania do cofania, od 
cofania bez zatrzymania do ruchu w przód, z zagalopowaniem z cofania włącznie.

Jest parę sposobów, którymi można się posłużyć w przypadku konieczności na
uczenia konia cofania z pominięciem edukacji w prawidłowym ruszaniu. Jeden z nich, 
to wykorzystanie nierówności terenu. Ustawiamy konia na stoku przodem pod górę. 
Na takim stoku łatwiej mu będzie ruszyć w tył i skojarzyć nasze polecenie. Możemy 
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też poprosić o pomoc drugą osobę. Pomocnik staje przed koniem i naciskając dło
nią na jego nos, popycha go do tyłu. Może też użyć palcata, którym będzie dotykał 
konia w okolice stawów napiąstkowych. Większość koni na taki sygnał zareaguje 
ruchem do tyłu. Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, aby każda uległość konia, 
każdy krok w tył, nagradzać głosem („dobry koń, dobry”), poklepaniem czy poczęsto
waniem jakimś przysmakiem, aby ułatwić mu skojarzenie sygnałów jeźdźca z ruchem 
do tyłu i uniknąć zawsze bardzo negatywnie działających stresów. Całe szkolenie ko
nia polega na tworzeniu skojarzeń i wyrabianiu właściwych odruchów.

Rys. 5. Naukę cofania możemy rozpocząć od ćwiczeń z koniem bez jeźdźca.

ys- 6. Pomoce do cofania różnią się od pomocy do ruszenia w przód tylko jednym, pozornie niewielkim 
szczegółem. Przy ruszaniu do przodu biema ręka zezwala na wykonanie kroku w przód. Przy cofaniu ręka stawia 

opór, sygnalizując koniowi, że ruch w przód jest niemożliwy. Aby ułatwić koniowi zrozumienie sygnału 
Polecającego ruch do tylu, można wykorzystać pomoc osoby stojącej na ziemi, która w odpowiednim momencie 
Utknie konia końcem ujeżdżeniowego bata w okolice stawu napiąstkowego przedniej nogi.



W kółko Macieju, czyli jak nie zanudzać 
koni monotonią treningu

r J) Koń, jak wszyscy z pewnością wiedzą, jest zwierzęciem, którego naturą jest ruch
i przestrzeń. Człowiek zamknął konia w stajni, ograniczając mu tym samym to, co 
w jego naturze istnieje od -tysięcyąlat: pęd do ruchu na otwartej przestrzeni.

Każdy, kto trochę dłużej obcuje z końmi, niejednokrotnie mógł zaobserwo
wać, jak „nieobliczalnie” czy „szaleńczo” zachowuje się koń wypuszczony na padok 
po dłuższej na nim nieobecności. Obserwuję to często u koni, które przychodzą 
do mojej stajni z miejsc, gdzie nie miały możliwości korzystania ze swobody na 
wybiegu. Konie te przy pierwszym kontakcie z padokiem są tak uradowane wolno
ścią, że zachowują się czasami jakby były pod wpływem narkotyku. Ten narkotyk to 
naturalny pęd do ruchu.

Większość koni użytkowanych pod wierzch nie ma szans na korzystanie z przy
jemności przebywania na swobodzie choćby częściowej, ograniczonej ogrodzeniem 
padoku. W wielu stajniach padoku po prostu nie ma, a w wielu innych uważany 
jest za zbyteczny, wręcz szkodliwy. Niektórzy sądzą bowiem, że drogocenny dla nich 
koń może nabawić się kontuzji, biegając po nim bez kontroli. Łatwiej jest trzymać 
konia z dala od padoku, niż wybudować go z odpowiednio bezpiecznym ogrodze
niem i wypuszczać nań konia z ochraniaczami na nogach w myśl zasady: „Strzeżone
go Pan Bóg strzeże”. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo kontuzji i innych przy
krych zdarzeń, jakie mogą zaistnieć na padoku, potrzeba trochę wyobraźni i wiedzy 
o zachowaniach koni.

Są konie, które źle się czują same na padoku i zamiast przyjemności pobyt na 
wybiegu powoduje u nich stres. Konie generalnie są zwierzętami towarzyskimi, od 
wieków przywykłymi do życia w społeczności. Trzeba jednak pamiętać, że wśród 
nich bywają sympatie i antypatie i nie zawsze konie będą w zgodzie korzystały ze 
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swobody na jednym wspólnym wybiegu. Wiadomo na przykład, że wypuszczone 
na jeden okólnik dwa wałachy razem z klaczą będą rywalizowały między sobą o prawo 
opiekowania się tą klaczą i może dojść do wymiany kopniaków czy pojedynku na 
zęby i kopyta. Jeżeli nawet na jeden padok wypuścimy wałacha z klaczą, a drugiego 
wałacha na inny padok, oddzielony od pierwszego ogrodzeniem, to możemy się 
spodziewać, że pomiędzy wałachami dojdzie do „pojedynku” przez płot, bo „opie
kun” klaczy na widok tego drugiego, zbliżającego się do ogrodzenia, będzie starał 
się go odstraszyć zębami bądź kopytami, a kopnięcie w ogrodzenie może skończyć 
się okaleczeniem czy stłuczeniem kończyny.

Postępując rozsądnie, z „koniarskim” wyczuciem, można sprawić, że pobyt na 
padoku będzie dla konia bezpieczny i psychologicznie pozytywny. Niestety nie przez 
wszystkich doceniany.

Niedoceniane są generalnie psychologiczne aspekty użytkowania koni, zwanego 
ogólnie jazdą sportową czy treningiem sportowym. W teorii treningu sportowego 
ludzi mówi się o negatywnych skutkach znużenia jako efekcie monotonii zajęć 
treningowych. Jako jeden ze sposobów przeciwdziałania monotonii podaje się między 
innymi przemalowywanie ścian sali, w której odbywają się treningi, co wpływa bar
dzo mobilizująco na ćwiczących. W jeździectwie nikt lub prawie nikt nie zastana
wia się nad aspektem psychicznym z punktu widzenia treningu konia.

Jestem pewien, że wielu tego doświadczyło i zgodzi się ze mną, iż są konie, które 
inaczej zachowują się podczas jazdy w ujeżdżalni czy na placu treningowym, a zupeł
nie inaczej podczas jazdy w terenie. Najczęściej jest tak, że koń jeżdżony na placu 
o ograniczonych rozmiarach jest, mówiąc ogólnie, leniwy, niechętny do pracy, 
wymaga ciągłego mobilizowania. Można o takim koniu powiedzieć, używając żargo
nu: „Co nie ukopiesz, to nie ujedziesz”. Ten sam koń w terenie ciągnie i zachowuje 
się tak, jakby nagle dostał skrzydeł. Wielu jeżdżących nie zauważa jednak tego pro
blemu i nie próbuje wykorzystać tego zjawiska w treningu. Wprawdzie koń nie jest 
w stanie myśleć „po ludzku”, ale gdybym to ja był koniem, nie mógłbym pojąć, po 
co każą mi biegać bez sensu po tym ogrodzonym placu? Byliśmy po tej stronie, 
Pokłusowaliśmy na tamtą, wróciliśmy w to samo miejsce i znów pokłusowaliśmy 
tam, gdzie byliśmy przed chwilą. O co tu chodzi? Jeżeli konia, który wyraźnie nie
chętnie pracuje na placu, a równocześnie poza nim w terenie jest żywy i pełen 
energii, będziemy uparcie zmuszać do ćwiczeń w ujeżdżalni, zmian tempa, które 
wymagają bata czy wbijania ostróg w brzuch, zmarnujemy czas i energię, a zwierzę 
coraz bardziej zniechęcimy do tej zabawy. Spróbujmy te same ćwiczenia zrobić na 
leśnej drodze, przecież chodzi o wyrobienie odruchów, bo reakcja na pomoce to 

n>c innego jak odruch warunkowy.
Odruchy raz wykształcone pozostają długo i będą funkcjonowały w różnych 

°kolicznościach.
Nie wszyscy oczywiście mają możliwości przeprowadzenia treningu w terenie 

1 muszą się ograniczać do placu treningowego czy krytej ujeżdżalni, ale widuję ta
kich, którzy mają wspaniały teren na wyciągnięcie ręki, ale twardo kręcą kółka, 



wolty i półwolty na zakurzonym placyku, bo pewnie uważają, że w teren to jeździ 
„rekreacja”. Tymczasem na leśnej drodze czy polanie, przy akompaniamencie śpie. 
wu ptaków, w środowisku naturalnym można przygotować konia do Grand 
w ujeżdżeniu, wjeżdżając na czworobok tylko po to, by konia zapoznać z płotkami 
i budkami sędziowskimi. Koń skoczek też powinien od czasu do czasu pogalopo- 
wać leśną drogą, zamiast kręcić się w kółko po placu z kołaczącym się w jego głowie 
pytaniem: „Kiedy się to skończy i będę mógł wrócić do boksu, gdzie przynajmniej 
niczego ode mnie nie chcą”. Pamiętajmy o tym, że konie to nie rowery, którym 
wystarczy dopompować powietrza do kół i przesmarować ośki i przerzutkę.

Mistrzowie Nicole Uphoff i Rodrigo Pessoa wiedzą, że ich konie najlepiej czuja się podczas lekcji w terenie.



Lepsze jest wrogiem dobrego

Jedną z podstawowych umiejętności dobrego trenera i dobrego jeźdźca (który jest 
■przede wszystkim także trenerem swego konia) jest umiejętność stawiania zadań, 
umiejętność oceny wykonania tychże oraz, co najważniejsze, umiejętność dozowa
nia wymagań.

Często spotykanym błędem, występującym szczególnie u mniej doświadczonych 
„koniarzy”, jest postępowanie, które można scharakteryzować, posługując się przy
kładem: Trenuje się konia w skokach przez przeszkodę typu okser o wys. 110 cm 
i koń przeskakuje, nie strącając jej. Podnosi się więc o dziurkę, koń i tę przeszkodę 
przeskakuje. Podnosi się więc o kolejne centymetry, znów przeskakuje. No to co? 
Jeszcze wyżej - zatrzymuje się. Oj niedobrze! Co robić? Najprościej uderzyć konia, 
bo przecież nie ma prawa się zatrzymywać. Inny przykład: Szereg gimnastyczny z kłusa, 
koń skacze raz, drugi, trzeci, zupełnie dobrze. Pada polecenie: jeszcze raz! Koń jest 
coraz bardziej zmęczony, skoki stają się coraz gorsze, w efekcie „trening” kończy koń, 
który skakał lepiej na początku zajęć, a w finale wypad! dużo gorzej. Podobne przykła
dy można by mnożyć i to nie tylko w związku z treningiem w skokach. Obserwuje się 
jeźdźców, którzy zadają koniowi ćwiczenie, koń wykonuje je całkiem dobrze, jeździec 
Powtarza wymaganie jeszcze raz i jeszcze raz, używając coraz mocniejszych pomocy.

W efekcie takiego działania, zamiast oczekiwanego postępu, napotyka na opór 
wynikający najczęściej ze zmęczenia fizycznego, a jeszcze częściej psychicznego. Jeśli 
jeździec potrafi krytycznie ocenić swoje działania sam bądź przy pomocy drugiej 
osoby (trenera), która podpowie mu w odpowiednim momencie, że zmierza w złym 
kierunku, wszystko można szybko naprawić. Gorzej, gdy jeździec uważa, że jest 
doskonały, a za brak oczekiwanego efektu obwinia tylko konia. Takie podejście 

niusi prowadzić do niepowodzenia albo przynajmniej do braku postępów.
.Jeździec, który traktuje konia jak maszynę uległą jedynie w danej chwili, bez 

Pamięci, bez rozumu, nie będzie nigdy dobrym jeźdźcem” - Baucher. Inny cytat 
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tego samego autorstwa: „Nie należy zapominać, że każde działanie jeźdźca odnosi 
się również, oprócz sfery psychicznej, do pamięci konia”. Bardzo ważne w procesie 
szkolenia i treningu konia jest uwzględnianie pamięci, czyli unikanie sytuacji 
w wyniku których w pamięci konia pozostają głównie wrażenia negatywne: pamięć 
bólu, stresu, zdenerwowania, lęku, zmęczenia itp.

Dobrzy jeźdźcy i dobrzy trenerzy to ci, którzy potrafią postawić wymagania ade
kwatnie do aktualnych możliwości konia, potrafią nakłonić go do wysiłku, pozo- 
stawiając zawsze margines rezerwy. Koń tak samo jak człowiek powinien kończyć 
trening „przyjemnie” zmęczony, ale gotów do jeszcze jednego wysiłku, gdyby trzeba 
było go podjąć. Angielskie powiedzenie mówi: „Tomorrow is another day” - Jutro 
też jest dzień. Znaczy to, że nie wszystko da się zrobić od razu, a na efekt trzeba 
umieć poczekać, postępując konsekwentnie. Tylko systematyczna praca i umiejęt
ne stopniowanie wymagań prowadzą do wyników. Dwa, trzy razy dobrze wykonane 
zadanie daje dużo lepsze efekty od kilkunastu powtórzeń, coraz gorszych ze wzglę
du na narastające zmęczenie. Tak więc dobry jeździec i dobry trener musi mieć 
wyczucie, które mu podpowie, kiedy skończyć. Małe kroki do przodu prowadzą do 
dużych sukcesów, a lepsze jest bardzo często wrogiem dobrego.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, a jest nią kondycja konia 
skoczka. Z obserwacji takich koni startujących w zawodach krajowych wnioskuję, 
że nie wszyscy jeźdźcy zdają sobie sprawę, iż ich konie, oprócz szkolenia w pokony
waniu przeszkód, powinny również przejść trening kondycyjny.

Nie wszyscy uświadamiają sobie, że trener powinien, oprócz skakania przez prze
szkody, pracować nad kondycją konia skoczka, nad wydolnością jego organizmu, 
nad kształtowaniem takich cech motorycznych, jak szybkość i wytrzymałość. Braki 
w tym zakresie widać niejednokrotnie, a objawia się to zwykle tym, iż koń skacze źle 
i niechętnie, wymaga bardzo mocnej jazdy w parcourze, a czasami wręcz robi wraże
nie zmęczonego.

Koń skoczek musi być kondycyjnie przygotowany do wysiłku, jaki go czeka, 
a konkurs skoków pod względem wysiłku można w przybliżeniu porównać do dy
stansu 200-400 m przez płotki w lekkoatletyce. Konieczne jest więc, by koń dyspo
nował szybkością, wytrzymałością szybkościową, a ponieważ startuje dwa razy dzien
nie i często tydzień po tygodniu, musi być przygotowany wytrzymałościowo.

Bardzo ważne jest również to, co koń robi pomiędzy kolejnymi startami i jakie 
ma warunki do regeneracji sił, czyli tak zwanej odnowy biologicznej.

Jeżeli tego wszystkiego nie przeanalizujemy, nie przemyślimy i nie zapewnimy 
koniowi optymalnych warunków przygotowania do startu i regeneracji sil pomię
dzy kolejnymi zawodami, to możemy mieć pretensje tylko do siebie, że nasz fawo
ryt wykazuje zmienność formy lub że nagle przejechanie parcouru staje się dla 
niego bardzo trudne. Profesjonalny trening wymaga coraz szerszej wiedzy i nie może 
już ograniczać się tylko do tego, że sobie dziś pojeździmy na koniu i trochę pogalo
pujemy.
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OPTYK Jacka Bobika galopuje pod Wojciechem Mickunasem podczas treningu wytrzymałości specjalnej, tak 

Zwanego „interwału" pod górkę. Poznań-Wola 1985 r.
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Nachrapnik i wy tok I
I

Zadaniem nachrapnika jest wspomaganie i uzupełnianie działania kiełzna oraz ogra
niczanie koniowi możliwości otwierania pyska i manewrowania dolną szczęką. Spo
tyka się kilka rodzajów nachrapników. S

Nachrapnik zwykły - zwany także angielskim, ma zasadniczo funkcję ozdob
ną. Przekreśla on w poprzek długą linię głowy konia. Istotne jest jego działanie 
jedynie w połączeniu z wytokiem, kiedy tworzy z nim tzw. martwy wytok. Prawi- l 
dłowo dopasowany nachrapnik zwykły winien być umiejscowiony na wysokości | 
dwóch palców poniżej kości policzkowej. Zapięty powinien być pod żuchwą 
tak, aby pomiędzy paskiem a szczęką mieściły się dwa palce. Nachrapnik zwykły 
stosowany jest zawsze przy ogłowiu munsztukowym. Przy ogłowiu wędzidło- 
wym używa go się zwykle przy pracy z młodym koniem. Umożliwia on koniowi 
swobodne przeżuwanie wędzidła i jest najwłaściwszy dla konia, który nie spra
wia nam trudności i jest, mówiąc potocznie, „miękki w pysku”. Ten typ na
chrapnika pasuje do kiełzna typu pelham czy do wędzidła wąsatego.

Nachrapnik krzyżowy - jeżeli do nachrapnika zwykłego doszyjemy pośrodku 
szlufkę i dołożymy jeszcze jeden pasek zapinany poniżej kiełzna, otrzymamy na
chrapnik krzyżowy ?jTaki nachrapnik skutecznie ogranicza koniowi możliwość otwie
rania pyska. Zapięty dość ciasno, krępuje ruchy żuchwy, utrudnia też koniowi 
manewrowanie językiem. Nadaje się do zastosowania przy wszelkiego rodzaju kieł- 
znach. Stopień zapięcia takiego nachrapnika powinno się ustalić doświadczalnie, 
indywidualnie dla każdego konia.

Nachrapnik meksykański - ma podobne działanie do nachrapnika krzy
żowego, choć nieco inną konstrukcję. Pasek krępujący szczękę jest jeden i prze
chodzi przez rozetkę, krzyżując się. Rozetka leży na kości nosowej, a pasek 
zapina się pod kielznem. Podobnie jak krzyżowy, pasuje do wielu typów wę
dzideł.
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Nachrapnik hanowerski - ten nachrapnik krępuje gźćzękgskonia, naciskając
• 1 ocześnie na część chrzęstną kości nosowej. Zapina się go poniżej kiełzna. Sto- 

eń zapięcia paska pod ózczęką~dolną)ustala się doświadczalnie. Należy przy tym 
pamiętać że zbyt ciasno zapięty nachrapnik może utrudniać koniowi oddychanie, 
uciskając na skrzydełka chrap i chrząstkę nosową.

Decydując się na zastosowanie jednego z opisanych nachrapników, trzeba pa
miętać, że ideałem jest pysk konia nieskrępowany żadnymi paskami (z wyjątkiem 
nachrapnika zwykłego), pysk przeżuwający kiełzno bez walki z nim i z ręką jeźdźca. 
Jednym z zewnętrznych objawów takiego pyska jest pianka na wargach konia. Mówi 
się, że koń ma pysk jak „ciastko z kremem”.

W pokonywaniu tych problemów może być pomocny odpowiednio dobrany 
i dopasowany nachrapnik, ale nie zastąpi on czułej ręki i umiejętności jeździeckich 
człowieka.

Wytok ma tyluż zwolenników, co przeciwników. Ponieważ należę do tych pierw
szych, postaram się wyjaśnić jego zalety.

Prawidłowo dopasowany wytok powinien mieć taką długość, aby wodze 
przechodzące przez jego pierścienie zachowywały linię prostą od wędzidła do 
dłoni jeźdźca. Tak dopasowany wytok ma za zadanie ograniczać koniowi moż
liwość zadzierania głowy, a przy ruchach głowy i szyi (tzw. rzucanie głową) 
sprawia, że wędzidło działa zawsze w tym samym miejscu pyska konia. Przy 
zastosowaniu wytoka wprawny jeździec o wiele szybciej poradzi sobie z posta
wieniem na pomoce młodego konia bądź takiego, u którego występują pro
blemy z niespokojną głową. Wytok pomaga również przekonać konia, że wszel
kie zadzierania i kiwania głową nie prowadzą do niczego, ponieważ łączność 
ręki jeźdźca z pyskiem konia jest cały czas taka sama, a wędzidło działa w tym 
samym miejscu.

Wytok bywa też przydatny podczas nauki jazdy dla początkujących. W tym 
przypadku dobrze dopasowany wytok łagodzi skutki niespokojnych rąk jeźdźca, 
oszczędzając koniowi nieprzyjemnych wrażeń.

Podobną rolę odgrywa wytok przy skokach. Często, zwłaszcza przy skokach tere
nowych, zdarza się, że jeździec zmuszony jest zawisnąć na wodzach. Bez wytoka 
takie zawiśnięcie „rozdziera” koniowi wędzidłem kąty pyska, natomiast wytok kie
ruje wędzidła na bezzębną krawędź dolnej szczęki.

Reasumując, wytok uważam za niezbędny dla początkujących jeźdźców, po
nieważ końskie pyski należy szanować. Za pomocny uważam wytok także przy 
Pracy z młodym koniem, w fazie stawiania go na pomoce oraz przy skokach przez 
Przeszkody.

Czasami spotyka się zastosowanie wytoka jako wypinacza. Jest to tak zwany 
„martwy wytok”. Wydłuża się go wówczas i pasek zwykłego nachrapnika przewle
ka przez pierścienie wytoka. Stanowi on wtedy sztywną blokadę przeciwko zbyt

niemu zadzieraniu głowy. Amerykanie dopuszczają stosowanie takiego wytoka 
w konkursach skoków w tak zwanym systemie „Hunters”. Wymaga to jednak 

7
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pewnego doświadczenia, ponieważ niektóre konie na zbyt krótki i sztywno zapię 
ty „martwy wytok” mogą reagować obroną w formie np. cofania się lub niechęci 
do ruchu naprzód.

Rys. 6.

zwykły z dodatkowym paskiem - krzyżowy

meksykański hanowerski
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Chambon

Profesjonalni trenerzy często uważają, że chambon w rękach amatora może być 
bardzo niebezpieczny. Moim zdaniem jest w tym sporo przesady, ponieważ cham
bon, nawet nieumiejętnie używany, nie zrobi takiej krzywdy koniowi, jaką może 
zrobić źle używana czarna wodza czy inne patenty, często stosowane bez zrozu
mienia sensu ich działania. Wszelkie wodze pomocnicze, wypinacze, ostre kieł
zna działają przez wywieranie presji na dolną szczękę konia w celu wymuszenia 
ustępstwa, rozluźnienia tej szczęki oraz wymuszenia określonej postawy głowy. 
Doświadczony jeździec jest w stanie odpowiednio dawkować presję, dostosować 
siłę oddziaływania do sytuacji, ustępując w odpowiednim momencie. Niedo
świadczony zwykle ciągnie, kiedy ciągnąć nie powinien, i zamiast uległości napo
tyka opór, zamiast akceptacji budzi u konia niechęć do kiełzna albo uczy konia 
chowania się, zamiast ufnej akceptacji ręki jeźdźca. Nic podobnego nie może 
mieć miejsca przy zastosowaniu chambonu, ponieważ nie działa on na szczękę 
konia, lecz wywiera nacisk na jego potylicę.yWędzidło w pysku konia może pod
czas użycia chambonu unosić się w kierunku kątów pyska, jeżeli koń będzie pró
bował przeciwstawiać się jego działaniu. Chambon nie popsuje koniowi pyska. 
Prowokuje on zwierzę do poruszania się w pozycji bardzo przydatnej i korzystnej 
w dalszej pracy konia pod jeźdźcem oraz do przyjęcia pozycji z wydłużonym roz
luźnionym grzbietem, wydłużoną rozluźnioną szyją, co przy wkraczających pod 
tułów tylnych kończynach bardzo dobrze przygotowuje konia do dalszych zadań 
(skoków lub ćwiczeń ujeżdźeniowych). Antony Paalman twierdzi, że wszystkie 
młode konie powinny przynajmniej przez dwa miesiące pracować na lonży z cham- 
bonem, zanim zostaną osiodłane. Poprzez stymulację pracy odpowiednich partii 
mięśni przygotuje to konia do późniejszego dźwigania jeźdźca i zaoszczędzi przy
krych odczuć z tym związanych w pierwszym okresie pracy pod jeźdźcem. Bywają 
konie, które bez pomocy chambonu będą pracowały na lonży prawidłowo, lecz 



zdarzają się takie, których niezbyt korzystna budowa anatomiczna czy „trudny 
charakter” przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zadania, jakie przed nim sta
wiamy. Takim koniom chambon może pomóc. Zanim jednak zdecydujemy się 
na użycie chambonu podczas pracy na lonży, powinniśmy nauczyć konia pod
staw tej pracy bez niego. Koń powinien umieć poruszać się po kole w stępie 
i kłusie, reagując na polecenia lonżującego, ponieważ każde zawahanie się, każde 
unikanie równego poruszania się będzie odbijało się na kątach pyska konia przez 
wędzidło ciągnące ku górze. Wrażliwego konia może to peszyć i utrudniać mu 
ruch, który jest kluczem do uzyskania pożądanego efektu. Chambon może po
móc w poprawieniu konia, który przywykł do poruszania się z wysoko ustawioną 
głową, z zapadniętym grzbietem, odpychając się tylnymi nogami zamiast wkracza
nia nimi pod tułów. Systematyczna praca z chambonem, ze stopniową regulacją 
jego długości, z przestrzeganiem fundamentalnej zasady, która nakazuje lonźują- 
cemu czuwanie nad energią poruszania się konia poprzez umiejętne użycie bata 
do lonżowania, powinna dać wyraźny efekt pozytywny po około 30-60 dniach 
pracy, po 20-30 minut dziennie. Tym sposobem da się poprawić nie tylko konie 
o nieco wadliwej budowie, ale i konie popsute przez złą jazdę, zrażone do ręki 
jeźdźca, jeżdżone „bez łydek”, tylko rękami ciągnącymi za pysk. Efekt jednak bę
dzie pewny dopiero wtedy, kiedy po takiej reedukacji konia dosiadać będzie jeź
dziec o większych umiejętnościach, czulszej ręce, lepszym dosiadzie.

Kilka wskazówek natury ogólnej
1. Przystępując do lekcji z koniem, staraj się wytyczyć w miarę precyzyjnie zada

nie. Np. „Chcę, żeby mój koń kłusował równo i robił płynne przejścia do stępa 
i płynnie ruszał kłusem”. Niedobry jest plan w rodzaju: „Zegnę mu dzisiaj i opusz
czę głowę!” Precyzyjne i umiejętne wykonanie pierwszego zamierzenia doprowadzi 
do efektu w postaci pożądanej sylwetki bez ryzyka wywołania konfliktu. Drugi plan 
sugeruje od razu zamiar rozwiązania siłowego.

2. Jeżeli używasz przyrządów, które mają wywierać presję na pozycję głowy ko
nia, rób to w odpowiednim miejscu, na odpowiednim podłożu, w warunkach, 
które nie będą rozpraszały konia. Na początek luźniej zakładaj chambon czy inny 
patent, którego używasz. Nawet gdy masz do czynienia z doświadczonym koniem, 
uważaj, by rozluźniał się w trakcie pracy i nie tracił przy tym energii ruchu, a każdy 
krok zaczynał się od popchnięcia zadem wkraczającym pod tułów. Możesz nieświa
domie zepsuć dobrze ruszającego się konia przez to, że sprowokujesz go do schowa
nia się za wędzidło i utratę energii ruchu.

3. Pamiętaj, że koń efektywniej uczy się przez łagodne stopniowanie wymagań. 
Szybszy i trwalszy postęp w szkoleniu uzyskasz, unikając bardzo restrykcyjnych wy
magań.

4. Używając patentów, pamiętaj, że musisz stawiać kilkuminutowe wymagania 
Przedzielane przerwami. Koń prowokowany przez działanie twoje i patentu, będzie 
używał mięśni, które do tej pory nie pracowały. Będą one szybko się męczyć i jeżeli 
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przesadzisz, napotkasz opór wynikający z nieprzyjemnego uczucia bólu mięśni. Bądź 
przygotowany na to, że te mięśnie mogą konia boleć następnego dnia z powodu 
zakwasów.

5. Zdawaj sobie sprawę, że patenty, jakie możesz zastosować w pracy z koniem, 
dzielą się na te, których działanie uzależnione jest od twojej ręki (np. czarna wodza) 
i te, które działają bez udziału twoich rąk, a działanie ich zależy od zachowania się 
konia. Na to zachowanie ty możesz mieć wpływ, jeśli potrafisz.

6. Zaraz po zakończeniu lekcji odepnij lub zupełnie zluzuj używany patent. 
Przedobrzenie, zbyt długie forsowanie na koniu uległości zniechęca go do pracy 
i rujnuje postęp.

Rys. 7. Chambon ma uczyć konia uwypuklania grzbietu, rozluźniania mięśni karku i wkraczania tylnimi 
kończynami pod tułów.



Czarne wodze

Czarne wodze - dla niektórych brzmi to jak czarna magia, dla innych to codzien
ność, wodze, które mają w swojej skrzyni ze sprzętem i używają częściej lub rzadziej. 
Myślę jednak, że tak jedni, jak i drudzy maj ^niedostateczną wiedzę o tym, jak 
należy je stosować, co można przy ich użyciu osiągnąć, w czym pomagają i jakie 
niebezpieczeństwo niesie nieumiejętne ich wykorzystywanie,
7- Konserwatywny pogląd głosi, że jedynymi środkami w szkoleniu konia, jaki

mi jeździec powinien się posługiwać, są: dosiad, ręce i nogi. Prawdą jest, że uta
lentowany, obdarzony wyczuciem i cierpliwością jeździec jest w stanie z surowe
go, nieufnego, spiętego konia zrobić oddanego, ufnego atletę bez użycia mecha
nicznych patentów. Lecz dla większości jeżdżących konno śmiertelników, którzy 
mają trochę mniej czasu i trochę mniej talentu, niektóre urządzenia mogą być 
pomocne.

Czarne wodze, zwane po angielsku draw reins, są wodzami pomocniczymi i używa 
się ich z reguły razem z wodzami zwykłymi. Jeździec ma wtedy w każdej ręce po dwie 
wodze, tak jak przy kiełznaniu munsztukowym. Czarne wodze nie są przypięte do 
pierścieni wędzidła, lecz przewleczone przez nie, przechodzą pomiędzy przednimi 
nogami konia do popręgu. Muszą więc być przynajmniej dwukrotnie dłuższe od 
zwykłych. Długość ich musi pozwalać na to, aby mogły „asystować”, czyli zwisać 
zluzowane, nawet przy najbardziej wydłużonej szyi konia. Odpowiednia długość 
czarnych wodzy jest szczególnie ważna przy używaniu ich przy szkoleniu konia 
w pokonywaniu przeszkód. W skakaniu mogą być pomocne przy doprowadzaniu 
konia do przeszkody, lecz wymagają od jeźdźca sprawności w operowaniu ich dłu
gością, tak by w trakcie samego skoku nie blokowały koniowi możliwości maksy
malnego wyciągnięcia szyi i głowy.

Czarne wodze trzymamy tak jak wodze munsztukowe, czyli całą garścią pod 
małym palcem. Aby móc skutecznie i z właściwym efektem szkolić konia przy uźy- 
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ciu czarnych wodzy, trzeba opanować umiejętność manipulowania ich długością 
podczas jazdy, działać nimi świadomie i wtedy, kiedy jest to potrzebne. Trzeba 
więc opanować umiejętność szybkiego ich skracania i wydłużania.

Jazdę na koniu z użyciem wodzy pomocniczych - czarnych wodzy, zaczynać 
trzeba od prowadzenia konia wodzami zwykłymi z czarnymi wodzami „asystujący
mi”, zluzowanymi, które powinny być używane w momentach, gdy działanie zwy
kłymi wodzami nie daje efektu. Są to sytuacje, w których z różnych powodów koń 
nie chce „rozmawiać” z jeźdźcem, zapiera się ^olną szczękąŁ nie chce przeżuwać 
wędzidła, napina mięśnie w okolicach potylicy czy karku. Czarne wodze czasami 
mogą pomóc powstrzymać ciągnącego konia, który usiłuje stale dyktować jeźdźco
wi tempo poruszania się. Trafiają się jednak konie, którym czarne wodze w takim 
przypadku nie pomogą. Potrafią one „zrolować się”, czyli przyjąć pozycję z maksy
malnie zgiętą w płaszczyźnie pionowej szyją i głową. Idąc uszami do przodu, z py
skiem prawie dotykającym piersi, ciągną dalej. Stosowanie czarnych wodzy nie ma 
wówczas sensu.

Jazda z zastosowaniem czarnych wodzy wymaga wyczucia i umiejętnego odpusz
czenia w odpowiednim momencie, rozluźnienia kiści tak, aby czarne wodze wysu
nęły się z dłoni i przyjęły formę wodzy asystującej. Każde zbyt długie przetrzymywa
nie napiętych czarnych wodzy daje efekt doraźny w postaci opuszczenia koniowi 
głowy, uzyskania chwilowego posłuszeństwa i komfortu jazdy. Jest to jednak efekt 
krótkotrwały i zwykle znika w momencie wypięcia czarnych wodzy. Dzieje się tak 
dlatego, źe pozycja głowy i szyi konia jest ściśle związana i zależna od pracy „napę
du” konia, czyli jego zadu. Jeżeli tylne nogi konia napędzają układ (koń-Z-jeźdźcem 

-w siodlejy odpychając się od podłoża bez wkraczania pod tułów, pozycja głowy 
i szyi konia może być uzyskana jedynie przez ciągnięcie za wodze. Koń wówczas 
„kładzie się na rękę” lub „niesiony jest rękami jeźdźca”, bądź „uwalony jest na 
przedzie”. Tak poruszający się koń ani nie będzie dobrze skakał, ani nie będzie 
w stanie zrobić wyciągniętego kłusa i będzie ujeżdżany pozornie. Jeżeli natomiast 
jego zad, uaktywniany pomocami popędzającymi i ćwiczeniami gimnastycznymi, 
będzie kroczył pod jego tułów, a ręce jeźdźca z wyczuciem będą utrzymywać kon
takt z pyskiem, koń będzie stawał się „lekki z przodu”, będzie „rósł przed jeźdź
cem”, a zaokrąglona szyja i zbliżona do pionu głowa będzie efektem sposobu poru
szania się, a nie efektem ciągnięcia za wodze.

Czarne wodze mogą być pomocne w szkoleniu konia, lecz nie mogą niczego 
wymuszać ani działać jak wypinacz. Powinny pomagać w pokazaniu koniowi dro
gi do celu, nie powinny służyć do siłowego wymuszania jakiejkolwiek pozycji 
głowy i szyi konia. Podczas jazdy na koniu bardzo ważne jest, aby nie zapominać 
o zasadzie, która mówi: aby osiągnąć właściwy efekt w ujeżdżeniu konia, ciągle 
trzeba pamiętać, by pomoce pobudzające ruch zawsze przeważały nad pomocami 
wstrzymującymi.

Obserwując jeżdżących konno na poziomie wyższym od rekreacyjnego, można 
łatwo zauważyć, źe dość popularnym „przyrządem” w rękach tych, którzy uważają 
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się za profesjonalistów, jest czarna wodza. Na rozprężalni czy na placu treningo
wym, wszędzie widać konie poskramiane przy użyciu czarnej wodzy, konie „zgana- 
szowane” czarną wodzą.

Zobaczmy, co na to autorytety uznane w świecie. Anthony Paalman: „Zdumie
wająca jest liczba jeźdźców, którzy ciągle jeszcze (lub znowu) znajdują się na błędnej 
drodze i sądzą, że można konia ujeżdżać od przodu do tyłu, używają wszelkich 
możliwych wodzy pomocniczych, by konia przodem opuścić... Gdyby jeźdźcy ci 
poszli solidną drogą i zostawili koniowi dość czasu, by się zrównoważył, a następ
nie jechali go od tyłu do przodu, nie mieliby kłopotów i nie musieliby się mar
twić, czy ich koń idzie w „prawidłowej postawie”, gdyż to stałoby się samo. Konia 
jedzie się od tyłu do przodu. Kiedy koń w stępie, kłusie i galopie potrafi iść rozluź
niony z niską szyją, bez przyspieszania, nadszedł czas na „popędzanie” zadu. Stawy 
skokowe angażują się mocniej, przód sięga dalej do przodu, jedziemy od tyłu do 
przodu. Koń sam idzie „w postawie”. Im bardziej koń podstawia zad, tym bardziej 
unosi się kłąb, a z nim szyja automatycznie przybiera odpowiednią do budowy 
postawę. Tej drogi nie można skrócić. Trzeba zaczynać od A, a kończyć na Z. Ponie
waż jest jednak masa jeźdźców, którzy tego nie rozumieją, w każdym sklepie ze 
sprzętem istnieje ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju czarne wodze”. 
Tyle Anthony Paalman.

Alois Podhajsky: „Czarne wodze muszą być używane z niesłychaną ostrożnością 
i wielkim wyczuciem. Powinny być używane tylko przez bardzo wprawnych w ope
rowaniu nimi jeźdźców i przede wszystkim podczas nauczania nowych ćwiczeń jako 
pomoc przy utrzymaniu właściwej pozycji głowy, którą koń już nauczył się wcze
śniej utrzymywać. Czarna wodza nie może być używana do wymuszenia odpowied
niej pozycji głowy.”

Bertalan de Nemethy: „Prawidłowe stosowanie czarnej wodzy wymaga zdolno
ści i doświadczenia. Aby dobrze zrozumieć korzyści wynikające z jej użycia, trzeba 
wiedzieć, jak ona funkcjonuje. Dobrze dopasowana czarna wodza nie przyciąga 
głowy konia ku jeźdźcowi lub ku dołowi. Jeździec musi wiedzieć, że nie powinien 
przyciągać głowy do tyłu lub ku dołowi. Jeżeli ręka stawia jedynie opór wzmożone
mu naciskowi konia na wodze, to właśnie w ten sposób nauczy konia respektować 
wędzidło. Jeździec nie powinien nigdy za pomocą czarnej wodzy zmuszać konia do 
przyjęcia postawy.”

Tak na ten temat wypowiadają się uznane światowe autorytety.
Proces ujeżdżenia konia wierzchowego polega na nauczeniu go specyficznego 

sposobu poruszania się przy większym niż do tego przywykł zaangażowaniu tylnych 
kończyn. Koń ma się nauczyć wkraczać głębiej pod tułów tylnymi kończynami, 
Przy mocniej zginających się stawach skokowych. Przy takim sposobie poruszania 
s>ę koń niesie 3/4 swego ciężaru + ciężar jeźdźca na tylnych kończynach, a tylko 
1/4 na przednich. Najwyższym punktem konia powinna być potylica (a nie trzeci 
krąg szyjny), a koń powinien poruszać się tak, jakby za moment miał wejść na 
drabinę.
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Większość koni jeżdżonych na czarnej wodzy przez jeźdźców nierozumiejących, 
do czego ona służy i nieumiejących prawidłowo się nią posługiwać, ma złamaną 
szyję w okolicy trzeciego kręgu, który jest najwyższym punktem konia, porusza się 
w pozycji byka (rogami do przodu, a właściwie uszami do przodu), przez co przynaj
mniej 1/2 ciężaru jest na przednich kończynach. Konie tak jeżdżone robią wraże
nie, jakby za chwilę miały zejść po schodach do piwnicy zamiast wejść na drabinę. 
Czarna wodza używana prawidłowo przez wprawnego jeźdźca winna działać tylko 
w momentach, gdy jest potrzebna do pomocy w rozwiązaniu zaistniałego proble
mu. Przez większość jazdy powinna być tylko wodzą asystującą, której obecność po 
pewnym czasie prawidłowego stosowania sygnalizować będzie koniowi gotowość 
jeźdźca do bezkonfliktowego wyegzekwowania posłuszeństwa. Dobrze używana czar
na wodza pomaga uczyć konia odpowiednich zachowań. Źle używana jest tylko 
przyrządem do poskramiania, który uczy konia unikania kontaktu, chowania się za 
wędzidło, chowania się za ręce jeźdźca i przyjmowania pozycji, która dla znawcy 
oznacza przekaz płynący od konia do jeźdźca: „I tak będziesz musiał wypiąć te czar
ne wodze, a wtedy zobaczymy!” Bardzo często widuje się konie, które na czarnej 
wodzy chodzą „z głową pomiędzy nogami”, zganaszowane i robią wrażenie, że są 
„w ręku”. Ale wystarczy tylko odpiąć czarną wodzę i „czar pryska”. Jest to ewident
ny dowód na to, iż czarna wodza była tylko poskramiaczem a nie „przyrządem 
pomocnym w procesie nauczania”. Przytoczę cytat: „Brzytwa w ręku fryzjera goli, 
a w łapach małpy może być niebezpiecznym narzędziem”.

Rys. 8. Tak użyta „brzytwa może golić”.



Trochę psychologii

Pomimo ciągłej zmiany na lepsze i coraz właściwszego stosunku ludzi do koni, 
wciąż jeszcze istnieje problem wynikający z niedostatecznej wiedzy na temat psychi
ki tych zwierząt i niedoceniania tego zagadnienia. Jest dużo „zepsutych” koni, gdyż 
wielu ludzi podchodzi do nich w niewłaściwy sposób. Nie przyznając się do tego, 
rozumują tak: „Teraz przychodzę ja, człowiek, dobry jeździec, i ciebie, zwierzę, cze
goś nauczę. Z całą moją mądrością i zręcznością zmuszę cię do bezwzględnego pod
porządkowania się. Jeśli tego nie zrobisz, to mnie poznasz - potrafię cię ujarzmić, 
jeśli zechcę”. Dla wielu jeźdźców taki jest sens ujeżdżenia. Skutek przy tym jest 
jeden: zawód na całej linii, a winę oczywiście przypisuje się zwierzęciu, które jest 
„niezdolne” lub „ma wredny charakter” itp. Dzieje się tak, ponieważ bardzo często 
jeździec, który dobrze zna teorię jazdy (z książek) i przepisy jeździeckie, wie, jak 
dobrze ujeżdżony koń powinien chodzić i jak wyglądać. Pragnie więc zastosować 
odpowiednie ćwiczenia w odpowiedniej kolejności. Robi jednak ten błąd, że nie 
czeka, aż koń zrozumie, o co jeźdźcowi chodzi, aż jego mięśnie rozwiną się odpo
wiednio, by sprostać wymaganiom, aż jego umysł rozwinie się, by prawidłowo ko
jarzyć bodźce do niego docierające. Pomija się, niestety, bardzo często sprawę funk
cji umysłu konia.

Jeżeli poddalibyśmy konia działaniu narkotyku, nie mógłby on chodzić, rozu
mieć naszych poleceń, ponieważ jego umysł byłby „wyłączony”. Jest to rzecz oczywi
sta nawet dla dziecka. Wypływają z tego dwa podstawowe wnioski:

1. Jeździec oddziałuje na umysł konia, który odpowiada uruchomieniem mięśni.
2. Jeździec musi uzgodnić z koniem sposób przekazywania swojej woli. Nasuwa 

się pytanie: jak to zrobić? Jeżeli zadowolę się małym sukcesem, ułatwiam koniowi 
zadanie, uwzględniam stan jego niewyćwiczonych mięśni. Jeżeli będę siedział w sio
dle miękko i zręcznie, koń nie odczuje żadnego przykrego ucisku, niewygody lub 
bólu, a ja znajdę drogę przekazywania koniowi mojej woli. Jeżeli będę postępować 
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przeciwnie, koń skieruje swoją wolę i siłę swoich mięśni przeciwko mnie i zacznie 
się walka.

Na przykład, nie jest bynajmniej dobrym jeźdźcem ktoś, kto od młodego konia 
wymaga prawidłowego zatrzymania się tylko dlatego, że wie, jak takie zatrzymanie 
powinno wyglądać. Dla podstawienia zadu działa mocno łydkami i ciągnie za wo
dze. Koń naturalnie tej pomocy nie rozumie, bo nie został do tego przygotowany 
przez odpowiednie wygimnastykowanie. Odczuwa oczywiście ból, jego mózg bije 
na alarm i wszystkie mięśnie występują do walki z jeźdźcem. U jeźdźca proces my
ślenia przebiega mniej więcej tak: „Chcę coś osiągnąć, ponieważ wiem, jak to ma 
wyglądać”. Nie zdaje sobie sprawy, że źle ocenił moment, w którym może od konia 
wymagać prawidłowej parady. Czuje się obrażony, ponieważ zwierzę nie chce mu 
się podporządkować. Opór konia podnieca w jeźdźcu brutalność. Świta myśl: „Ja, 
człowiek, mam ustąpić koniowi?” A później cała praca ujeżdżeniowa bardzo szybko 
idzie na marne.

To, co zostało tu przedstawione na przykładzie parady, powtarza się w różnym 
stopniu przy innych ćwiczeniach. Nie można więc się dziwić, źe tyle jest „zepsu
tych”, usztywnionych, niechętnych, nieprzyjemnych i niepewnych koni. Zdumie
wające jest jednak to, że wielu ludzi nie uważa za stosowne zastanowić się nad tym 
stanem rzeczy.

Znaczenie psychologii bardzo wyraźnie daje się zauważyć przy okazji skoków 
przez przeszkody. Koń jest wyjątkowo wrażliwy na zachowania swojego jeźdźca 
i staje się po prostu jego zwierciadłem. Jeżeli jeździec się boi, koń boi się rów
nież. Jeżeli jeździec najeżdża na przeszkodę z wahaniem, koń waha się również 
i odmawia skoku lub w najlepszym razie źle skacze. Naturalnie najgorzej, kiedy 
się to dzieje podczas pracy z młodym koniem, którego mamy szkolić w skaka
niu przez przeszkody.

Jeżeli koń nie będzie szkolony rozsądnie, krok za krokiem, od rzeczy ła
twych do trudniejszych, niepowodzenie jest absolutnie pewne. Zamiast po 
dobrym skoku zakończyć trening, podnosi się przeszkodę coraz wyżej, aż wy
maganie przerośnie aktualne możliwości konia i odmówi on skoku. Jeździec 
najczęściej nie widzi własnego błędu, winę przypisuje koniowi i chwyta się gwał
townych środków. Oczywiście koń zostaje „zepsuty”, czasami na jakiś czas, 
a czasami na trwałe.

Ciągle zdarzają się, pożal się Boże, instruktorzy, którzy sadzają mniej lub bar
dziej zdolnych uczniów na konie, sami zaś niewiele lub nic nie wiedzą na temat 
rozluźnienia i ujeżdżenia i pędzą biedne stworzenia za pomocą długiego bata przez 
przeszkody. Towarzyszą temu często „instruktażowe” okrzyki w rodzaju: „Jedźl”, 
„Łyda, łyda!”, „Siedź w siodle!” itp. Naturalnie efekty takiego „szkolenia” zwykle są 
żałosne. Piszę „naturalnie”, gdyż jest to wszystko zgodne z naturą, która nie pozwa
la się oszukiwać. A ponieważ ludzie często tego nie rozumieją, ciągle jeszcze spotyka 
się tyle beznadziejnie złego postępowania, tyle niepotrzebnego cierpienia wielu koni 
i tyle niepowodzeń.

78



Kto chce szkolić konie i jeźdźców, musi znać anatomię i fizjologię konia. 
Musi być inteligentny, zdolny a jednocześnie skromny. Wtedy ma szansę spro
stać szlachetnemu zadaniu i osiągnąć znaczące wyniki. Nie wystarczy umieć na 
pamięć kilka „hipologicznych” książek, trzeba je rozumieć. Uwzględnianie psy
chologicznych momentów przy szkoleniu konia winno być traktowane jako za
gadnienie pierwszorzędne, by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i zawodów 
i, co bardzo ważne, niepotrzebnych cierpień, jakie nieświadomie często zadaje się 
koniom. Szukając klucza do zrozumienia psychicznego życia konia, musimy roz
ważyć warunki bytowania i przyzwyczajeń jego przodków. Wśród zwierząt zalud
niających ziemię, koń miał życie ciężkie i pełne niebezpieczeństw: nie ma przecież 
broni, którą mógłby walczyć z wrogiem, nie ma rogów, żądlą. Musiał więc wyko
rzystywać jedyną broń, dzięki której gatunek mógł przetrwać, to jest sprawne 
nogi i szybkość biegu. Oczywiście wszystkie zmysły konia rozwinęły się w kierun
ku ułatwiającym bierną obronę. Dlatego zmysł węchu rozwinął się najlepiej i zajął 
pierwsze miejsce wśród wszystkich zmysłów, zapewniając koniowi wczesne odkry
cie wroga. Na drugim miejscu znalazł się słuch, z ruchliwymi uszami, wspomaga
jący zmysł węchu. W instynktownym odczuciu bezradności i bezbronności, koń 
szukał towarzystwa i stał się zwierzęciem stadnym. Jeżeli nawet, jak u ras oriental
nych, czołowy ogier przejmował ochronę stada, to jednak w ostatecznej potrze
bie tylko wspólne działanie dawało obronę. Znane są obrazy różnych malarzy, na 
których zbite w gromadę konie, głowami do środka, bronią się tylnymi nogami 
przed atakującymi wilkami. Ostatnią bronią, kiedy już sił zabrakło do ucieczki, 
były kopyta.

Znajomość zmysłów konia ułożonych w hierarchii: węch, słuch, dotyk, smak, 
wzrok - okazuje się bardzo pomocna przy jego szkoleniu. Przez udomowienie 
zmysły konia w mniejszym lub większym stopniu uległy stępieniu, tak samo jak 
człowiek dzięki cywilizacji musiał swoje zmysły dostosować do okoliczności 
i utracił zdolność do życia wśród dzikiej przyrody. Ale, co jest bardzo ważne, 
pradawny instynkt żyje jeszcze w dzisiejszym koniu. Zagrożony koń użyje swojej 
broni. Jego bronią jest ucieczka, będzie więc uciekał, będzie ciągnął, będzie 
wreszcie ponosił. Praktyka jeździecka dostarcza w tym względzie licznych przy
kładów. Jeździec zaopatrzony w odpowiednie ostrogi chce za karę „osadzić ko
nia na zadzie”. Reakcja konia zwykle przebiega według skojarzenia: ból, przy
krość, niebezpieczeństwo - naturalną na to reakcją jest więc ucieczka. Koń zaczy
na ciągnąć, jeździec ciągnie jeszcze mocniej, koń zaczyna ponosić. Jeździec za
kłada ostre kiełzno, żeby „lepiej” konia opanować. Nowe skojarzenie: ból sil
niejszy, więc trzeba skuteczniej uciekać. Skutek: koń nie do opanowania.

Inny przykład: konia skoczka „trenuje się” za pomocą bata i ostróg. Logiczne 
następstwo: oszalały koń, pędzący po parcourze zwykle o włos od upadku...

Umysł konia pracuje zawsze w formie bezpośrednich skojarzeń. Można przy 
tym zaryzykować określenie „pamięć automatyczna”. Przykład: koń płoszy się na 
widok czerwonego murku, dostaje więc batem i ostrogą. Skojarzenie: czerwony 
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murek to bicie, a więc jak najdalej od niego! Jest absolutnym błędem myślenie, że 
koń po ludzku rozumuje według wzoru: „Zostałem ukarany, gdyż przestraszyłem 
się czerwonego murka i nie chciałem go skoczyć, na przyszłość więc lepiej od razu 
skoczyć i nie narazić się na karę”. Inaczej pracuje umysł psa. Wiemy np., że pies, 
który przewinił, nawet po kilku godzinach, kiedy jego pan wraca, wie dokładnie, że 
będzie bieda, kiedy pan zauważy, co się stało. To jest podstawowa różnica między 
funkcjonowaniem umysłu konia i psa. Jeździec, a szczególnie ujeżdżacz młodych 
koni, powinien sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli zrozumie istotę psychicznego 
życia swego konia, stosunkowo szybko dojdzie do celu.



Zmysły konia

1. Węch. Kiedy zbliżamy się do boksu, w którym stoi nasz koń, i wkładamy rękę 
między żelazne pręty, koń obwącha ją, by stwierdzić, że to przyszedł ktoś znajomy. 
Koń wie z doświadczenia, że za chwilę drzwi boksu zostaną otwarte, a z kieszeni 
dostanie kawałek chleba. Automatyzm myślenia konia przebiega według wzoru: 
ten człowiek - chleb - ten zapach - smak chleba - zadowolenie. Należy dodać, że 
chleb noszony w kieszeni przechodzi zapachem człowieka i jako przysmak o znacze
niu wychowawczym jest bardziej odpowiedni niż cukier.

To, co opisane powyżej, to proces budowy mostu zaufania między zwierzęciem 
a człowiekiem. Zmysł węchu u koni jest bardzo mocno rozwinięty. Każdy, kto 
dłużej obcował z końmi, miał możność przekonania się o tym. Koń używa węchu 
w celu rozpoznania otoczenia, węchem sprawdza paszę, zanim zabierze się do jedze
nia, węchem „wczytuje się” w odchody swoich pobratymców, węchem identyfikuje 
inne konie, a ogier potrafi na znaczną odległość rozpoznać węchem klacz gotową 
do przyjęcia jego zalotów. U niektórych koni zmysł ten pracuje tak precyzyjnie, że 
nie napiją się wody z zabrudzonego wiadra czy nie tkną owsa, w którym rozmiesza
liśmy lekarstwo, sprawdziwszy je uprzednio naszym powonieniem, czy nie pachnie. 
Kto jeździł konno w teren, nieraz mógł zaobserwować podniecenie konia lub strach 
przed czymś, co trudno było dostrzec, a co mógł zanotować jedynie bardzo czuły 
detektor zapachu, na przykład martwego zająca rozkładającego się w krzakach. Wzrok 
jest głównym zmysłem człowieka, węch głównym zmysłem konia. Człowiek może 
wąchać, ale polega głównie na ocenie przedmiotu wzrokiem. Koń widzi, ale woli 
Polegać na ocenie przedmiotu węchem. Nie powinno się więc mówić młodemu 
koniowi: „Przypatrz się!”, lecz „Powąchajże!” Z czasem, ze zdobytym doświadcze
niem, ostrożne i niedowierzające obwąchiwanie przedmiotów staje się niepotrzeb
ne, gdyż koń wie, że jeżeli coś tak wygląda, to jednocześnie tak pachnie i nie jest 
niebezpieczne.
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2. Słuch. Koń potrafi słuchem rozpoznać kroki swego pana i zareagować cichym 
rżeniem lub stukaniem w drzwi boksu. Pamięta, że nadchodzący człowiek oznacza kawa
łek chleba, poklepanie, przyjemność. Rozróżnia równie dobrze kroki tego, kogo po
znał ze złej strony. Pamiętam konia, który kłuty przez dłuższy czas zastrzykami przez 
weterynarza, tak zapamiętał tembr jego głosu, że kiedy ten już po dłuższym czasie wszedł 
do stajni i powiedział „dzień dobry”, koń uskoczył pod ścianę boksu i dygocąc, czekał 
na kolejny zastrzyk. Każdy, kto ma do czynienia z końmi, wie, że niski, kojący ton głosu 
człowieka uspokaja i wyrównuje chód konia na lonży lub pod jeźdźcem. Wysoki, ostry 
głos lub cmokanie wywołuje nerwowe i mięśniowe napięcie konieczne dla większego 
wysiłku. Jeżeli nawet wózek z owsem na gumowych kołach porusza się po stajni prawie 
bezdźwięcznie, konie usłyszą, kiedy koniuszy wyjedzie nim z paszami i zareagują rże
niem, wiedząc, źe za chwilę miarka owsa trafi do ich żłobu.

3. Dotyk. Receptory dotyku rozmieszczone są u konia, podobnie jak i u czło
wieka, na całym ciele. Proces ujeżdżenia konia odbywa się przy wykorzystaniu tego 
zmysłu. Stosowanie przez jeźdźca pomocy możliwe jest dzięki zmysłowi dotyku. 
Łydki jeźdźca oddziałują na receptory nerwowe w miejscach, gdzie jeździec je przy
kłada. Kiełzno działa w pysku konia na zakończenia nerwowe rozmieszczone w okost- 
nej, bezzębnej krawędzi dolnej szczęki. Im szlachetniejszy koń, tym wrażliwszy jego

< system nerwowy, tym czulsze receptory i wyraźniejsze reakcje na delikatniejsze bodź
ce. Im silniejszy jeździec, a do tego z kiepskim wyczuciem, używający zbyt mocnych 
(czasem brutalnych) środków oddziaływania, tym więcej uszkodzonych receptorów 
czuciowych i tym gorsze przewodzenie sygnałów. Najprędzej ulegają zniszczeniu re
ceptory czuciowe w pyskach koni, z czego cieszą się producenci bardzo nieraz wy
myślnych wędzideł i innych patentów. Jak czuły jest u koni zmysł dotyku, można 
zauważyć, obserwując jego reakcję na muchę, która siądzie na jego ciele.

4. Wzrok. U konia wzrok nie jest pierwszym ze zmysłów, nie jest jednak tak słaby, jak 
się niekiedy przypuszcza. Ze względu na budowę i rozmieszczenie oczu, koń ogarnia wzro
kiem niemal cały horyzont. Prawie każdy jeździec zauważył, że koń widzi ruchy rąk wyko
nywane w okolicy kłębu, np. przekładanie bata do drugiej ręki. Ostrość widzenia jest 
u konia stosunkowo ograniczona. Tym można tłumaczyć np. płochliwość wobec niespo
dziewanie poruszających się przedmiotów (papier poderwany podmuchem wiatru). Bez
pośrednio przed sobą koń widzi stosunkowo ostro, im jednak bardziej z boku lub w tyle 
znajduje się przedmiot, tym mniej ostry dla konia jest jego obraz. Musimy więc zdawać 
sobie sprawę z faktu, źe zakres widzenia konia jest duży, natomiast ostrość widzenia ogra
niczona. Z pewnością wielu jeźdźców przekonało się, że ich koń, który skacze bez proble
mu różne przeszkody, przebył wiele parcoursów bez zmrużenia oka, nagle boczy się, kiedy 
przechodzi wzdłuż jakiejś przeszkody. Ten fakt tłumaczyć można właśnie różnicą ostrości 
widzenia, zależnie od położenia obiektu. Rozumny jeździec o tym wie, a „niedouk” kopie 
w tym momencie konia ostrogą, mamrocąc do niego: „Czego się kurczę, boisz?” Jak 
dobrze widzi koń wprost przed sobą i na niewielką odległość, wykazał kapitan Caprilli, 
który na swoich koniach skakał przez drut kolczasty, a i dziś zdarzają się konie, które 
przeskakują przez kabel zasilający fotokomórkę na parcourze.
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Kiedy wiem, że mnie kochają, jestem spokojny i pewny, że mogę wyżej, dalej i szybciej.
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Budowa oka pozwala koniowi dobrze widzieć w nocy. Wiedzą o tym wszyscy, 
których nocą koń bezbłędnie przywiózł do domu. Opinie co do zdolności rozróż
niania kolorów przez konie są podzielone. Doświadczenie i obserwacja wskazują, że 
konie dobrze rozróżniają podstawowe barwy, reagując na zmianę koloru, np. prze
szkody. Rozróżniają również dobrze kształty, co można sprawdzić, stosując drągi 
do przeszkód malowane w różniące się kształtem wzory.

5. Smak. Zmysł smaku jest ściśle związany ze zmysłem węchu. Powiązanie to da 
się zilustrować przykładem z życia: człowiek czasami stwierdza, że jakaś potrawa 
smakuje smołą, choć przecież nigdy smoły nie jadł, lecz jedynie ją wąchał. U koni 
to powiązanie jest jeszcze wyraźniejsze, dlatego wszystko, co ma być zjedzone, naj
pierw musi być powąchane. Nie wszystkie konie lubią jeść cukier, chyba że przeko
nają się o jego smaku. Można więc stwierdzić, że zmysł smaku jest rozwinięty u koni 
i ściśle współpracuje ze zmysłem węchu.

Znajomość funkcjonowania tych podstawowych zmysłów konia może być po
mocna w zrozumieniu ich różnych reakcji na bodźce docierające do nich z zewnątrz. 
Może też pomóc w budowaniu porozumienia między człowiekiem a koniem.



Bić czy nie bić?

Temat do kolejnych rozważań nadesłany został przez czytelnika „KiR” w liście do 
redakcji: „Pytanie do Trenera, który zawsze dobrze nam radzi. Jeśli trzeba użyć 
palcata, to kiedy i jak? Zdarzyło się, że koń uderzony po zadzie zaczynał »fikać«, 
a uderzony po łopatce cofał się lub stał nieruchomo. Zdania instruktorów na ten 
temat są podzielone, a więc nie otrzymałam pełnej odpowiedzi. Proszę o wyjaśnie
nie, Trenerze!”

Sprowokowany tym pytaniem, zdecydowałem się na rozważenie bardziej ogól
nego problemu: nagrody i kary w postępowaniu z koniem. Wiąźe się to między 
innymi ze sprawą użycia bata. By nie być posądzanym o wymądrzanie się, sięgnąłem 
do wypowiedzi człowieka o uznanym autorytecie. Alois Podhajski, były dyrektor 
Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu, w swojej książce The Complete Training of 
Horse and Rider in the Principles ofClassical Horsemanship, w rozdziale „Nagroda i kara” 
Pisze, że karanie konia jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w ty
siącletniej historii sztuki jeździeckiej.

Gdy w starożytności Grecy starali się zrozumieć psychikę koni i wychowywać je 
z miłością (Ksenofont mówi w swym dziele pisanym 400 lat p.n.e.: „Młode konie tak 
należy wychowywać, by nie tylko kochały człowieka, lecz potrzebowały jego obecno
ści”), to w średniowieczu mistrzowie jazdy stosowali bardzo ordynarne metody. Za 
najlepszy środek wychowawczy uważali różne rodzaje kar i starali się przez odpowied
nie ich stosowanie podporządkować sobie konia. Celem szkolenia było ujarzmienie. 
Ból różnego rodzaju miał zmusić konia do uległości, przy czym nie zwracało się uwagi 
na straty. Jeszcze dzisiaj okropne wędzidła i inne środki pomocnicze (raczej narzędzia 
tortur) stanowią świadectwo epoki. Pluvinel był pierwszym mistrzem, który się tym 
metodom sprzeciwił i stoczył długą, początkowo bezskuteczną walkę ze swoimi współ
czesnymi, głównie z de la Brone’m. Ludzkie metody Pluvinela zwyciężyły dopiero po 
Jego śmierci, stanowiąc podstawę pod późniejszą naukę Gueriniere’a. Gdy dzisiaj 

85



czyta się wskazówki de la Brone’a dotyczące tego, w jaki sposób można opanować 
ponoszącego konia, to każdemu przyjacielowi zwierząt włosy stają dęba. A jednak za 
życia Pluvinela de la Bronę nad nim triumfował. Na szczęście Pluvinel i Gueriniere 
znaleźli wielu zwolenników. Na szczęście dla koni ich psychologiczne metody przez 
następne stulecia wpływały na jazdę konną. Przy ogólnym złagodzeniu obyczajów 
w naszych czasach sposoby karania koni często bywają rażące. Są jeźdźcy, którzy uwa
żają, że kara ma większe znaczenie niż pomoce jeźdźca! Trwogą napełnia to, co nieraz 
można zobaczyć. Mimo woli nasuwa się pytanie, co wyrabialiby ci jeźdźcy, gdyby nie 
byli obserwowani. Niewątpliwie każda kara jest bez sensu, jeśli fachowy obserwator 
nie może zrozumieć, za co koń został ukarany. Jakże więc koń może pojąć, za co go 
karzą? Istotny jest również fakt, źe jeździec tym bardziej okrutnie obchodzi się z koniem, 
im bardziej jest ambitny i im mniej potrafi. Stara się gwałtem nauczyć konia tego, 
czego nie może osiągnąć prawidłowo użytymi pomocami. Nie można odmówić kara
niu wychowawczego znaczenia, jeśli nie chcemy zadowolić się źle wychowanym ko
niem, który nigdy nie osiągnie odpowiedniego poziomu wyszkolenia. Kara winna 
jednak zajmować właściwe miejsce i nigdy nie może być stawiana wyżej niż pomoce 
jeźdźca.

Przy stosowaniu kary każdy jeździec musi sobie postawić trzy zasadnicze pytania:
1. Czy kara jest rzeczywiście konieczna? (w razie wystąpienia wątpliwości lepiej 

z niej zrezygnować).
2. Jaki rodzaj kary i w jakim wymiarze ma być stosowany?
3. Kiedy należy ukarać?
Ad 1. Przed ukaraniem jeździec musi się zastanowić, czy koń rzeczywiście odma

wia mu posłuszeństwa, czy też go nie zrozumiał, a może nie był w stanie wykonać 
postawionego zadania. Rozwaga jest w tym miejscu konieczna, gdyż niezrozumie
nie lub niemożność wykonania polecenia wykluczają karę, jeśli nie chcemy zaha
mować szkolenia przez strach i zachwiać zaufania do człowieka. Niesprawiedliwa 
kara może łatwo prowadzić do oporu. Kiedy koń zdaje sobie sprawę ze swojej 
przewagi, zaczyna się próba sił z jeźdźcem, a tego należy konsekwentnie unikać. 
W żadnym wypadku strach konia nie może spotkać się z karą, gdyż obawa przed nią 
w przyszłości zwiększy jeszcze lękliwość.

Ad 2. Jeździec musi dokładnie znać temperament i wrażliwość konia, jak również 
rozumieć jego zdolność pojmowania i stopień wyszkolenia. Tylko wtedy, kiedy sobie 
z tego dokładnie zdaje sprawę, może zastosować odpowiednią karę. Obojętne i skłonne 
do lenistwa konie mogą być karane ostrzej, natomiast gorące, ostre i pilne - łagod
niej. Te ostatnie często przyjmą wzmocnione działanie pomocy jako karę.

Właściwie wymierzona kara sprzyja szkoleniu, a więc spełnia zadanie. Za mocna, 
ordynarna lub nieprzemyślana działa wręcz przeciwnie.

Na przykład przy stosowaniu ostróg ważne jest, by jeździec znał ich stopień 
ostrości i wrażliwość konia oraz odpowiednio regulował siłę działania ostrogi. Ni
gdy nie można używać ostrogi tak, by na ciele konia pozostawały krwawe ślady. Ich 
działanie musi być przerwane natychmiast po osiągnięciu celu. Jeździec powinien 



zawsze pamiętać, że ostroga jako pomoc i jako kara stanowi ostatnią rezerwę. Gra
nica między użyciem bata jako pomocy i jako kary jest również bardzo płynna. 
Przyłożony lub lekko trącający bat zaliczany jest do pomocy, krótkie uderzenie jest 
już karą. Kara przy użyciu bata musi być stosowana tam, gdzie normalnie działa 
pomoc, a więc tuż za łydką jeźdźca lub wyjątkowo po łopatce, nigdy po szyi lub 
głowie. Jeśli kara wynika z przewinienia konia, jeździec ujmuje wodze mocno jedną 
ręką, unosi bat drugą i zadaje uderzenie za łydką. Jest to najwyższy wymiar kary! 
Należy ją stosować jak najrzadziej, by konia nie wystraszyć lub nie otępić. Poza tym 
karanie konia nie tworzy ładnego widoku, a jazda musi być zawsze ładna. Jedno 
mocne uderzenie jest z reguły skuteczniejsze niż kilka słabych. Wszelka połowicz- 
ność nie daje wyników ani w jeździe, ani w życiu.

Podobnie należy używać długiego bata (chodzi o taki bat jak do lonżowania). 
W rzadkich przypadkach instruktor użyje go nie jako pomocy, lecz jako kary, szcze
gólnie wtedy, kiedy koń zamiast na sygnał bata iść naprzód, opornie zatrzymuje się 
lub szykuje się do wierzgnięcia w stronę instruktora. Wtedy należy użyć bata jako 
narzędzia kary. Jeśli koń zatrzymuje się lub wierzga, otrzymuje kilka uderzeń bata, 
ale tylko do chwili, kiedy przestanie wierzgać i ruszy naprzód.

Ad 3. Należy pamiętać, źe kara musi nastąpić niezwłocznie po przewinieniu, 
bo inaczej mija się z celem. Dziecko, które jest karane wieczorem za przewinienie 
popełnione rano, nie może pojąć, za co jest karane. Tak samo rzecz się ma z koniem 
karanym za późno. Jeśli jeździec nie może ukarać konia natychmiast po przewi
nieniu, winien z karania zrezygnować. W żadnym razie nie należy postępować 
tak, jak się to często widzi: koń zrzucił jeźdźca, ten dosiada go ponownie i zaczy
na okładać batem. Kara jest spóźniona i nie może być skojarzona z przewinie
niem. Jeździec ma do dyspozycji kilka sposobów karania. Przy niechęci do ruchu 
naprzód w grę wchodzą łydki, ostrogi, palcat lub bat. Przy oporze przeciw skróce
niu tempa - wodze. Ta metoda karania musi być zastosowana tylko wtedy, kiedy 
wszystkie inne sposoby zawiodą.

Jak już wspomniano, większość pomocy może być wzmocniona aż do kary, a więc 
i pomoce łydki. Jeśli koń nie słucha nacisku łydki i lekkiego szturchnięcia, jeździec 
wzmacnia działanie łydki i podpiera je ostrogą. Należy wystrzegać się odstawiania 
kolan przy działaniu ostrogą, gdyż powoduje to utratę dosiadu i utrudnia przejście 
do normalnego działania pomocy po uzyskaniu doraźnego skutku. Ostroga, jako 
kara, działa krótkim pchnięciem tuż za popręgiem. Nie należy działać ostrogą za dale
ko w tyle, gdyż może to sprowokować wierzganie. Jeśli koń wierzgnie, powinien na
tychmiast otrzymać pchnięcie ostrogą aż do chwili, kiedy przyjmie karę bez oporu. 
Doświadczenie mówi, że tak wychowane konie nie myślą oponować wierzganiem.

Jeszcze raz: użycie bata jako kary może być stosowane tylko w razie konieczno
ści, gdyż bat jeszcze bardziej niż ostrogi stanowi ostatnią rezerwę. Jego użycie równa 
się wypowiedzeniu wojny koniowi| Jeździec może tę wojnę rozpocząć tylko wtedy, 
kiedy jest pewny, że ją wygra. Raz rozpoczęta wojna musi być doprowadzona do



Batem nie wolno uderzać po przodzie, szyi lub głowie. Nie należy uderzać z góry 
po zadzie, gdyż wywoła to wierzganie. Koń winien otrzymać uderzenie bicza skiero
wane od dołu ku górze (mowa o długim bacie do lonżowania). Po ukaraniu należy 
natychmiast zniwelować lęk przed batem. Najlepiej jest śmignąć kilka razy batem, 
nie uderzając konia, poklepać go, pokazać mu bat i pogładzić go delikatnie biczy
skiem. Koń nabiera zaufania do bata. Jeśli koń na widok bata ucieka, dowodzi to, 
że stosowano go niewłaściwie.

Do rzadko stosowanych kar należy szarpnięcie wodzą. Można uciec się do niego 
tylko wtedy, kiedy zawiodą wszystkie inne chwyty, kiedy koń kładzie się całym cię
żarem na wędzidle i próbuje ponieść. Tylko w tym przypadku usprawiedliwione 
jest silne jednostronne szarpnięcie wodzą. Należy jednak pamiętać, że taka kara 
rujnuje łączność pyska z ręką i szkodliwie działa na stawy tylnych kończyn. Umiar
kowaną karą dla inteligentnych koni jest powtarzanie nieudanych ćwiczeń, aż do 
poprawnego ich wykonania. Również kilkakrotne zatrzymanie konia, który przez 
uciekanie próbuje wyłamać się spod wpływu jeźdźca, należy zaliczyć do kar. Te 
zatrzymania nie mogą być wykonywane za ostro, szczególnie w przypadku młodych 
koni. Cofanie może być stosowane jako jeszcze bardziej dotkliwa kara. Nie można 
go stosować na zbyt długiej przestrzeni, gdyż wywołuje ból w zadzie, co może zwięk
szyć opór konia. Nawet ostrzejszy ton głosu może być rozumiany przez konia jako 
napomnienie. Ważne jest, by kara przestała działać, gdy tylko jej cel zostaje osią
gnięty. Zbyteczne jest chyba dowodzenie, że kara musi być stosowana rozważnie, 
nigdy w podnieceniu, nigdy w gniewie! Zawsze trzeba mieć na uwadze dobrą pa
mięć konia i jego bojaźliwość, a także pamiętać, że jednym z głównych zadań ujeżdża- 
cza jest zdobycie zaufania konia. Nie przypadkiem wspomniany już Ksenofont 
w swoim dziele o sztuce jeździeckiej pisał: „Nigdy nie karz konia, gdyż często postą
pisz tak, że później będziesz żałował.” Jeździec musi zawsze przewyższać konia rozu
mem, opanowaniem, nie może próbować łamać go siłą, ale starać się rozumnie 
nakłonić go do podporządkowania i współpracy.

Prawie we wszystkich książkach jeździeckich kary są omówione dokładniej niż 
nagrody. Grisone np. uważał, że przerwanie karania już jest nagrodą. A przecież 
jeździec dysponuje całą skalą możliwości nagradzania konia: od pochwały głosem 
począwszy, a na przysmaku skończywszy. Różnymi drogami można zdobyć zaufanie 
i miłość konia, wzmocnić jego chęci do pracy. Myślący jeździec szybko stwierdza, że 
koń nie tylko jest wdzięczny za nagrodę, ale stara się w przyszłości na nią zasłużyć. 
Nagroda, podobnie jak kara, musi następować bezpośrednio po zasłudze. Nieste
ty, można obserwować jeźdźców bardzo skorych do karania, ale zapominających 
o nagrodzie i uważających wyczyn swojego czworonożnego partnera za rzecz samą 
przez się zrozumiałą. To wielki błąd! Najprostsze środki nagradzania to poklepanie 
i pochwała ciepłym tonem głosu. Poklepanie nie może jednak mieć formy sołdac- 
kiej - walenia płaską dłonią po szyi, bardziej na pokaz, niż dla sprawienia przyjem
ności koniowi. Bardzo skuteczne jest stosowanie przerwy w stępie na oddanej wo
dzy po dobrze wykonanym zadaniu. Koń szybko nauczy się rozumieć taką przerwę 
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jako nagrodę i stara się częściej na nią zasłużyć. Cytowany poprzednio Ksenofont 
w swojej książce zalecił, aby jeździec po udanym ćwiczeniu zsiadał z konia i odsyłał 
go do stajni, a nie jechał na nim.

Coś do zjedzenia, np. kostka cukru, jest również uważane przez konia za nagro
dę, jeżeli podawane jest zaraz po udanym ćwiczeniu. Temat „nagroda” nie może 
być wyczerpany bez zwrócenia uwagi, że rodzaj nagrody zależy również od charakte
ru konia. Bardzo wrażliwe konie zadowolone będą z delikatnego pogłaskania, gdy 
inne, nastawione bardziej materialistycznie, chętnie zrezygnują z wszelkich czułości 
na rzecz cukru lub innych przysmaków. Ze sposobu stosowania kary i nagrody 
można wyciągnąć wnioski dotyczące poziomu intelektualnego i cech charakteru 
jeźdźca.

Tyle mówi Podhajsky na temat nagrody. Jak widać, na temat kary było znacznie 
więcej. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jedną opinię uznanego autorytetu. Oto co 
na temat wychowania zwierzęcia - kar i nagród - ma do powiedzenia Udo Burger.

Podstawa wszelkiego wychowania zwierzęcia leży w tym, by zwierzę samo się kara
ło, kiedy postępuje opornie. Musimy reagować jak najszybciej i zawsze jednakowo, 
by koń pojął związek między błędem a jego skutkiem. Wszelka antropomorfizacja 
w sensie takich pojęć, jak wykroczenie, kara, pieszczota, późniejsza nagroda, jest 
dla konia niezrozumiała. Nieopanowany potok słów brzmi w jego uszach jak brzę
czenie much. Natomiast mocna, dobrze dopasowana uździenica, mocny uwiąz, 
kółko przy ścianie, przekonują konia szybko i skutecznie, że nie warto walczyć 
z uwiązaniem, gdyż nic z tej walki nie wyjdzie. Pies, który smyczą ciągnie swego 
pana, w parę minut zrobi się grzeczny, jeśli pan potrafi go zręcznie przewrócić 
w momencie, gdy za bardzo naprężył smycz. Kolczatki i inne duszące obroże są tym 
samym, co niezliczone dręczące konie wędzidła i inne patenty. Wyrafinowana jest 
metoda pośrednia, za pomocą której możemy np. oduczyć psa stawania na tylnych 
łapach i opierania się brudnymi przednimi łapami na płaszczu swego pana. Takie
mu psu, kiedy opiera się o nas przednimi, nadeptujemy na tylne. Pies będzie zakło
potany i głaskany przez pana po głowie zrobi minę, jakby chciał powiedzieć, że jest 
mu bardzo przykro, ale nie może skakać łapami na piersi swego pana.

Te proste przykłady winny unaocznić podstawową tendencję metod wychowaw
czych. Każdy może je uzupełnić. Zwierzę musi być przekonane, że w momencie 
błędu samo się karze niezwłocznie i dotkliwie^Musimy wystrzegać się działania 
półśrodkami, gdyż prowadzą one do oporów. Zaniechanie oporu, podporządko
wanie się naszej woli musimy zauważyć i przerwać wymagania. To jest najlepsza 
nagroda. Wszystko inne rozprasza uwagę i dekoncentruje konia. Dawanie cukru 
może wychować natrętnego łakomczucha.

Koń musi nabrać zaufania połączonego z respektem dla człowieka. Wychowaw
cze jest przywitanie z koniem w boksie połączone z przysmakiem (najlepiej włożo
nym do żłobu) oraz pożegnanie z poklepaniem i pogłaskaniem. Koń winien rów
nież poznać konieczny zestaw słów - nieliczne, ale dobitne słowa, które zapamięta 
na całe życie.
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Ze zwierzęciem trzeba rozmawiać jak z dzieckiem, które uczy się słów, a więc 
rozsądnie i rzeczowo. Zdumiewać się będziemy, jak potrafi słuchać i rozumieć. Ale 
nie stosujmy żadnych mlaskań, cmokań, świstań i innych tego typu odgłosów. Są 
to rzeczy obrzydliwe, otępiające konia i przeszkadzające innym w ujeżdżalni.

Osławiona harmonia między jeźdźcem a koniem to nie tylko zgodność tech- 
niczno-mechaniczna, ale przede wszystkim zgodność woli, psychiczny kontakt. 
O psychicznych możliwościach konia, o duszy, rozumie lub instynkcie można myśleć 
różnie, a spory na ten temat mają charakter teoretyczny. Jeźdźcy wiedzą, że konie 
mają wolę i bardzo różne zdolności pojmowania. W toku szkolenia można dopro
wadzić do tego, źe na skutek złych doświadczeń wola konia raz na zawsze przeciwsta
wi się woli jeźdźca lub do tego, źe wola konia zostanie złamana, koń zmuszony do 
cierpliwości i posłuszeństwa, lub też, co jest ideałem, że koń chętnie i z zaufaniem 
zaangażuje swoje siły, zręczność i uwagę w wykonanie zadania - wyczynu. Im wyższe 
zdolności pojmowania, tym szybciej koń nauczy się, co ma robić. Pomoże mu 
tylko doświadczenie, budowane na szeregu jednakowych działań. Obowiązkiem 
jeźdźca jest stworzenie tych doświadczeń. Konieczna do tego jest konsekwencja, 
wyraźne pomoce wynikające z umiejętności jeździeckich. Powinnością jeźdźca jest 
także przemyślane stopniowanie wymagań w codziennym powtarzaniu i doskonale
niu. Wyjeżdżanie wolt i półwolt zawsze z tymi samymi błędami ruchu i postawy 
nie prowadzi do celu.



Palcat może być potrzebny

Powracając do rozważań dotyczących problemu nagrody i kary w procesie szkolenia 
konia, jeszcze kilka spostrzeżeń i rad praktycznych.

Na młodego konia powinno się siadać z palcatem. Może on nie być potrzebny 
podczas całej jazdy, ale jego obecność w ręku jeźdźca pozwala mu być pewnym, że 
nie zdarzy się sytuacja, w której może okazać się bezradny. Bardzo to brzydki obra
zek, świadczący o dyletanctwie, kiedy jeździec bez palcata, końcem wodzy obijając 
łopatkę konia, usiłuje go zmusić do ruchu naprzód.

Palcat, użyty jako pomoc, nie powinien wywoływać nadmiernego bólu, ale „ro
bić raczej więcej hałasu”. Powinien więc być odpowiedniej grubości i zaopatrzony 
w skórzaną klapkę na końcu. Żałosny to obraz i bardzo niejeździecki - koń z pręga
mi ciętymi po mocno użytym palcacie.

Jeżeli musimy użyć palcata, powinniśmy wodze ująć jedną ręką tak, aby być 
w stanie przeciwdziałać próbie zawracania z planowanego kierunku jazdy. Widuje 
się konie, które na każdy gest ręki jeźdźca, np. poprawienie toczka, reagują gwał
townym zwrotem i próbą ucieczki. Jest to dowód na to, że koń ten był bity palca
tem przez jeżdżącego na nim człowieka.

Bywa tak, że koń skarcony palcatem nawet w prawidłowy sposób, odpowie wierz
gnięciem. Należałoby w takim przypadku powtórnie użyć palcata tak, aby „nasze było 
na wierzchu”. Istnieje jednak wówczas ryzyko sprowokowania konfliktu. Dobry jeź
dziec stara się unikać „konfrontacji” i nie dopuszczać do walki z koniem, ponieważ 
każda walka, jeżeli nawet wydaje się wygrana, przynosi więcej szkody niż pożytku. 
Jeżeli musimy uciec się do użycia palcata, nie róbmy z tego „wielkiego wydarzenia”. 
Najskuteczniej działają dwa szybkie i powrót do dalszej jazdy, jak gdyby nigdy nic.

Użycie bata ujeżdżeniowego (znacznie dłuższego, sięgającego zadu konia) ręką 
trzymającą wodze wymaga umiejętności pozwalających na utrzymanie niezmienne
go kontaktu z pyskiem. Niewprawny jeździec, używając bata ręką trzymającą wodzę, 
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będzie jednocześnie nieświadomie działał na pysk konia. Takie równoczesne działa
nie: popędzanie batem i wstrzymywanie podszarpującą wodzą, wpływa na konia 
deprymująco i rujnuje zaufanie do wędzidła i ręki.

Jeździec musi opanować umiejętność przekładania palcata z ręki do ręki podczas 
jazdy, aby móc go używać prawą bądź lewą ręką. Przekładanie bata do drugiej ręki nie 
powinno naruszać łączności z pyskiem konia. Zdając sobie sprawę z faktu, że koń 
widzi ruchy naszych rąk, musimy przekładać bat „cicho”, czyli bez zbędnych nim 
wymachiwań i obszernych ruchów, które mogą konia deprymować i stresować. Koń 
powinien respektować obecność palcata w ręku jeźdźca, ale nie powinien się go bać.

Podczas szkolenia konia w skokach przez przeszkody czasami konieczne bywa 
umiejętne użycie palcata. Zbyt leniwego konia, który zanadto „skrada” się do prze
szkody, czy zbyt mało zapału wkłada w podejście i odbicie się do skoku, trzeba cza
sem „zachęcić”, stosując w odpowiednim momencie dodatkowy bodziec w postaci 
„posyłającego” palcata. Właściwe i skuteczne użycie palcata w takim przypadku wy
maga umiejętności przełożenia wodzy do jednej ręki, utrzymania jedną ręką kontak
tu z pyskiem, prowadzenia jedną ręką z zachowaniem kierunku. Ręka operująca pal
catem powinna w momencie odbicia użyć go nie „na odlew”, jak się często obserwu
je, lecz „posłaniem” na dwa takty przed odbiciem, uderzając za łydką w kierunku od 
przodu w tył, jak gdyby wzdłuż tułowia konia, a nie z góry. Uderzenie takie nie sprawi 
koniowi bólu, a uruchomi mocniejszą reakcję mięśni w odróżnieniu od uderzenia 
z góry „na odlew”, które zwykle powoduje obronny skurcz mięśni w momencie, gdy 
wymaga się od nich pracy wypychającej konia w przód i w górę.

Prawidłowe operowanie palcatem jest umiejętnością, którą, jak wiele innych, 
trzeba wypracować, aby móc skutecznie używać palcata jako pomocy w szkoleniu 
konia, a nie jako narzędzia do zadawania koniowi bólu.

I na koniec jeszcze jedno. Palcat nosimy zawsze w ręku lub pod pachą, nigdy za 
cholewą buta.

Rys. 9. Dwa rodzaje palcatów ujeżdżeniowych zakończonych klapką lub 
pędzelkiem, długość palcata ok. 120 cm.

Rys. 10. Kilka przykładów palcatów krótkich (75 cm) z różnymi zakończeniami.



Kara i nagroda

Wracam do tematu kary i nagrody w procesie szkolenia konia. Po napisaniu po
przednich tekstów dotyczących tego problemu miałem okazję oglądać trening kil
ku naszych czołowych jeźdźców w jednej z konkurencji jeździeckich. Wrażenia z tego 
treningu sprowokowały mnie do napisania kilku słów na ten temat.

Ktoś kiedyś powiedział, że jeździectwo jest sportem elitarnym, i miał zupełną 
rację. Elitarność tego sportu nie polega jednak wcale na tym, że jedni mają możli
wość uprawiania go, a inni nie, że jednych stać na to, a innych nie. Jego elitarność 
polega na tym, że do prawdziwych sukcesów dojść mogą tylko ludzie o pewnym 
poziomie kultury i intelektu. Obcowanie i współpraca ze szlachetnym i wspaniałym 
zwierzęciem, jakim jest koń, nie toleruje bowiem chamstwa.

Na prawdziwe sukcesy mogą liczyć tylko ci, którzy potrafią robić właściwy uży
tek z rozumu, z wiedzy innych mądrych ludzi. Ci, którzy stosują najprostsze meto
dy kija i marchewki, mogą liczyć jedynie na mierne efekty. Do odnoszenia dużych 
sukcesów nie wystarczy opanować umiejętności techniczne, potrzeba jeszcze jedne
go - by koń zechciał swe siły i możliwości oddać swemu jeźdźcowi. Zrobi to koń, 
który na swoim grzbiecie niesie jeźdźca przyjaciela, a nie jeźdźca dozorcę, gotowego 
go spałować przy byle okazji.

Do wielkiego wyczynu zdolny jest tylko koń przyjaciel, a nie koń niewolnik. 
Tylko zwierzę traktowane przez jeźdźca po dżentelmeńsku, zawsze fair i karane wte
dy, kiedy jest to absolutnie konieczne oraz w sposób adekwatny do winy, nienara- 
żone na stresy z byle powodu i w pełni ufające człowiekowi, wygalopuje, co trzeba 
wygalopować, i skoczy, co trzeba skoczyć. Stale poszturchiwany i karcony koń nie
wolnik nie wzniesie się nigdy ponad przeciętność. O takim koniu będą mówili, że 
nie trzyma dystansu, nie galopuje, nie lubi rowów, nie ma kłusa wyciągniętego i coś 
tam jeszcze z arsenału mądrych, fachowych określeń. Nie powiedzą tylko, że nie 
lubi ludzi i nie będzie się dla nich wysilał.
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George Morris w rozdziale swojej książki zatytułowanym: „Punishment and 
Reward” podaje przykład kary i nagrody w procesie szkolenia konia: „...naciskamy 
łydkami boki konia (kara), aby przekazać mu sygnał do zakłusowania, koń rusza 
kłusem w rytmie i tempie, o jakie nam chodziło - zwalniamy nacisk łydek (nagro
da). Zamykamy dłoń na wodzy (kara), aby koń zwolnił tempo, a gdy zareagował na 
ten sygnał rozluźniamy rękę (nagroda).”

W innym miejscu ten sam Morris pisze: „Myślenie w równym stopniu co talent 
czyni jeźdźca mistrzem!” Oglądam następnie kilku naszych czołowych jeźdźców 
w jednej z konkurencji jeździeckich na treningu i widzę, z jaką łatwością i hojnością 
rozdają swoim koniom kopniaki i szarpnięcia, i myślę sobie: „Może nie czytali 
Morrisa ani KiR, a może należą do gatunku tych, dla których największym autory
tetem są oni sami”.



Czy koń musi siedzieć w więzieniu?

Mało kto z użytkowników koni zastanawia się choć czasem nad nieciekawym żywo
tem, jaki wiodą jego wierzchowce.

Przeciętny rozkład dnia konia wierzchowego to często 24 godziny „kryminału”, 
bo nawet obszerny boks z kratami przypomina celę więzienną, a godzinna jazda 
niewiele różni się od spaceru po więziennym „spacerniku”. Ogrodzony plac czy 
czworobok, po którym trzeba bezsensownie poruszać się tam i z powrotem, robiąc 
tylko to, na co zezwala jeździec! Żadnego rozglądania się! Głowa na miejsce i równy 
krok!

Czy może być inaczej? O tym poniższy tekst.

Pastwisko budzi ochotę do życia
Soczysta zieleń łąk pełnych majowej trawy. Kwitną pierwsze zioła, kołysząc się 

na wietrze. Maj jest czasem pastwisk, na których pobyt powoduje przypływ energii. 
Źdźbła są na tyle silne, by nie zagroziły im kopyta i wystarczająco długie, by nie 
dopuścić do wyrwania przez konie korzeni razem z ziemią. Wypas jest przede wszyst
kim pokrzepieniem dla psychiki konia. Myślę o promiennym słonecznym dniu na 
końskim padoku. Myślę o bawiących się, drzemiących, żrących, zaczepiających się 
wzajemnie koniach, o końskich nosach, węszących tuż obok mnie, delektujących 
S1ę zapachem nagrzanej słońcem ziemi, na której leżę.

Kiedy chcę, by moja dusza „wzleciała”, wyprowadzam mojego konia na padok 
i kładę się obok niego w trawie. To jest jak urlop, oderwanie się od codzienności, 
całkowite odprężenie. Myśli mogą się kotłować, spojrzenie wędrować po błękit
nym niebie.

Padok jest tak ważny jak codzienny odpaś. Koń z natury nie jest stworzony do 
Pobytu w zamkniętych pomieszczeniach. Podczas kiedy nasi przodkowie kucali 
w jaskiniach, by tam schować się przed swoimi wrogami, konie żyły na otwartych 
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szerokich stepach. Ich „taktyką obrony” była ucieczka, dlatego ich ewolucja zmie
rzała w kierunku ukształtowania zwierzęcia biegającego, będącego w ruchu. Serce 
i płuca mają tak zbudowane, że każdy lekkoatleta, nawet w najlepszej formie, mu- 
siałby podczas porównania pęknąć z zazdrości.

Ciągły ruch
Ścięgna i stawy, budowa ciała i fizjologia, nastawione są na ruch. Nawet zacho

wanie podczas jedzenia jest specyficzne: koński żołądek jest mały (12-14 litrów), 
a zatem nie został przystosowany do połykania ogromnych porcji, lecz do racjonal
nego pobierania małych ilości. Zbyt „pełny brzuch” porusza się, jak powszechnie 
wiadomo, niezbyt chętnie. Koń „pastwiskowy” jest do 16 godzin na dobę w ruchu. 
Takie życie społeczne koni jest nastawione na wolność i ruch.

Tylko we wspólnocie zaufanych współplemieńców znajdują one spokój i pew
ność, pozwalającą im na przykład spać lub choćby drzemać. I pomimo upływu 
wielu ^etekjlat od momentu udomowienia konia, pozostało w nim jeszcze bardzo 
wiele z naturalnych instynktów. W nowo narodzonym źrebięciu tkwi jeszcze wszyst
ko, co pozwoliło przetrwać jego przodkom w stepie: czujność, gotowość do uciecz
ki, nieufność w stosunku do człowieka, jak i potrzeba życia w stadzie. Pobyt 
w zamknięciu nie pozbawił go potrzeby swobodnego poruszania się. Przeciwnie! 
Właśnie u naszych „stajennych” koni potrzeba ruchu została przytłoczona, stłam- 
szona, a w najgorszym przypadku - kompensowana przez narowy stajenne.

Chów stajenny nigdy nie jest optymalny, nawet jeśli zapewnimy koniowi dużo 
ruchu na świeżym powietrzu pod siodłem. Każdy, kto choć raz obserwował pasące 
się na padoku konie, wie, że one tam nie tylko się bawią ifżri^ ale również drzemią. 
Potrzeba snu u koni jest prawie tak wielka jak u człowieka, lecz warunki, w jakich 
hodujemy konie, nie zawsze są w stanie zapewnić im właściwy sen. Dla nas ważne 
jest, aby nasza sypialnia była cicha, spokojna i stosunkowo ciepła, aby nie budziło 
nas chrapanie osoby dzielącej z nami łóżko, żebyśmy mieli zachowany odpowiedni 
dystans między sobą, zapewniający nam wygodę./ Konie są pod tym względem cał
kiem inne. Nie (uhTą)ciepła. Gdy mogą sobie wybrać odpowiednie miejsce, szukają 
raczej wzniesień, ponad którymi hula wiatr. Zaletą tego typu miejsc jest to, że wiatr 
niesie ze sobą zapach ewentualnych napastników, a poza tym powietrze jest orzeź
wiająco czyste i świeże.

Odnośnie do ciszy - naturalnie, że konie nie czują się zbyt dobrze na padoku 
usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej autostrady. Każdy, kto zaglą
dał nocą do stajni, wie, że panuje tam swego rodzaju „cisza zasadnicza”, której 
konie potrzebują. W obrębie funkcjonującej końskiej społeczności nigdy nie śpią 
wszystkie osobniki w tym samym czasie. To przeczyłoby ich potrzebie ochrony, 
bezpieczeństwa. Koń może spać spokojnie tylko wtedy, gdy wie, że inny koń czuwa. 
Konie zasypiają całkowicie raczej rzadko. Jednak by zapewnić swemu ciału potrzeb
ny odpoczynek, bardzo chętnie drzemią, choć również to odbywa się wyłącznie 
w obecności chroniącego je stada. Wiele koni potrafi drzemać także w stajni, lecz na padoku 



robią to znacznie chętniej. Jest to dla nich zdrowsze. Zresztą sam pobyt na świeżym 
powietrzu jest najlepszym sposobem na zapewnienie koniowi zdrowia.

Istnieje niestety pewna część chorób, z którymi borykają się hodowcy koni 
i weterynarze, a które wynikają oczywiście z chowu stajennego. W żadnej stajni 
świata, nawet najlepiej przewietrzonej, nie „pachnie koniem”. To, co my, ludzie, 
odczuwamy jako przyjemny koński zapach, dla koni jest mniej radosne, ponieważ 
w tym typowym stajennym zapachu tkwi zawsze pewna część amoniaku szkodzące
go końskim płucom. Największe stężenie amoniaku jest tuż przy podłożu. Im bli
żej podłogi, tym gęstsze jest powietrze. A zatem gdy koń się kładzie do snu, znajdu
je się w centrum stężonego obłoku szkodliwych gazów.

Koń jest wysoko wyspecjalizowanym biegaczem, o ogromnej pojemności płuc 
(podczas ruchu do 300 1, w spoczynku 63 1). Logiczne jest, że te nękane oparami 
amoniaku i monoksydami węgla płuca nie mogą mieć się dobrze. Oto wypowiedź 
Wilhelma Belendingera, weterynarza i hipologa:

„Zadaniem aparatu oddechowego jest zapewnienie ciału tlenu i odprowadzenie 
tworzących się podczas spalania pokarmu dioksydów węgla. Uszkodzenia aparatu 
oddechowego, które u koni są bardzo częste i wielostronne, wynikają z niezadowa
lających stosunków tlenowych panujących w stajni i z braku ruchu, a więc z warun
ków środowiskowych. Oznacza to, że w pierwszej linii odpowiedzialny za taki stan 
rzeczy jest człowiek, który wdrożył zwierzę stepowe do ludzkiej cywilizacji”.

Najgorszą „chorobą cywilizacyjną” wynikającą z chowu stajennego jest dychawi
ca, rodzaj astmy, powodująca częściową utratę elastyczności płuc. Uniemożliwia 
ona użytkowanie konia pod siodłem i traktowanie go jako zwierzęcia długodystan
sowego. Najlepszym środkiem zapobiegawczym, jak również leczniczym, jest nieza
kłócony pobyt konia na padoku przez cały dzień i noc.

Pewność siebie
Pobyt na padoku jest najlepszym lekarstwem na bronchit i wszystkie inne cho

roby płucne. Dalszym argumentem przemawiającym za padokiem jest „społecz
ność”. Psychologia dowodzi, iż izolacja jest najgorszą katuszą, jakiej może być pod
dawany człowiek. Wykluczenie wszelkich zewnętrznych wpływów może prowadzić 
do całkowitej nerwicy.

Na szczęście w odniesieniu do koni stajennych rzecz ma się nieco inaczej. Kiedy 
stoją w stajni, nie mogą czuć wiatru na swych grzbietach, brakuje im bodźców 
płynących ze środowiska. Bez względu na to, czy nasz koń baraszkuje z krową sąsia
dów, czy ściga się z każdym przejeżdżającym samochodem, czy też spokojnie obser
wuje przechodzących ludzi, jest on ciągle zajęty. Gdy wieczorem wraca do stajni, 
ma za sobą dzień pełen przeżyć, ponieważ na zewnątrz nie nudzi się ani przez chwi
lę- Jego mózg jest ciągle pobudzany, w każdej minucie uczy się czegoś nowego. 
Konie, które nie mają takich możliwości, stają się powoli kombinatorami. Wystę
pują u nich wszelkie narowy stajenne: tkanie, lykawość, zabawy z językiem, szuranie 
nogami, kopanie w ściany boksu. Kiedy w końcu zostają wypuszczone, narażone są 
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na wyjątkowo niebezpieczne kontuzje. Są jak w narkotycznym transie, chcą przeżyć 
w pełni tłumioną do tej pory instynktowną potrzebę ruchu i pobierania bodźców 
zewnętrznych. Koń stajenny wie mniej od swojego współplemieńca z pastwiska. 
Łatwiej się płoszy i będzie próbował - nawet gdy jest już odpowiednio wyszkolony 
- pozbyć się swego przyjaciela, który go dosiadł. Im mniej bodźców oferujemy 
naszemu koniowi, tym węższe są jego horyzonty.

Koń, który mieszka w boksie pozbawionym okna, często jest zwierzęciem pło
chliwym. Również na łące powinien mieć możliwość obserwowania różnych zja
wisk. Koń jest z natury stworzeniem ciekawskim, dlatego chętnie przygląda się 
traktorom, rowerzystom czy szalejącym psom. Na padoku może uciekać i przybli
żać się do przedmiotów, które budziły w nim lęk. Decyzje te podejmuje samodziel
nie. To wymaga od niego odwagi i pewności siebie. Poprzez to zyska na wyglądzie 
i będzie pewniejszy w siodle.

Pozwólcie swojemu koniowi mieć kontakt z innymi, zwolnijcie go z pracy pod 
siodłem (choć na jakiś czas). Przyjrzyjcie się swojemu „gołemu” koniowi w nieskrę
powanym ruchu i cieszcie się jego radością.



Bezpieczny wybieg

„On sam się skaleczył na padoku”. Takie wytłumaczenie otrzymała pewna właści
cielka konia, kiedy zastała swego pupila w pensjonatowej stajni, w boksie, z poważ
nie zranioną nogą.

Właściciel stajni, wygłaszając cytowane zdanie, uważał się za rozgrzeszonego 
i zwolnionego z odpowiedzialności, bo przecież nie mógł pilnować konia przez cały 
dzień, a jego pani sama życzyła sobie, by koń był wypuszczany na padok.

Ponieważ parokrotnie wysłuchiwałem opowiadań o tym, jak to koń sam skale
czył się lub miał inne przygody związane z pobytem na wybiegu czy w ogóle w stajni 
pensjonatowej, kolejny temat na lamy KiR sam się nasunął.

Stajni pensjonatowych w naszym kraju przybywa coraz więcej. Ich oferta jest 
dość zróżnicowana, choć w wielu z nich argumentem, który ma przyciągnąć klienta, 
są dostępne dla koni wybiegi. O znaczeniu, jakie ma dla konia możliwość korzy
stania choćby ze „skrawka” wolności, już pisałem i nie będę się powtarzał. Wyglą
da na to, że wielu właścicieli koni i stajni podziela opinię, iż wybieg dla koni jest 
bardzo potrzebny. Coraz częściej, poszukując stajni dla swojego konia, właścicie
le pytają, czy będzie on mógł korzystać z padoku. Jest to objaw ze wszech miar 
pozytywny. Inną sprawą jest późniejsza rzeczywistość i skutki korzystania przez 
konia ze swobodnego wybiegu i przebywania poza boksem. Żeby pobyt konia na 
wybiegu był bezpieczny, wybieg musi spełniać podstawowe warunki bezpieczeń
stwa. Ogrodzenie: właściwa konstrukcja i materiał użyty do jego wykonania. 
Materiał musi być solidny, niełamliwy, gładki, bez ostrych czy niebezpiecznych 
krawędzi, wystających gwoździ itp. Wysokość ogrodzenia - taka, której pokona
nie skokiem dla przeciętnego konia będzie stanowiło problem bądź będzie nie
wykonalne (120-160 cm, a w szczególnych przypadkach powyżej). Istotny jest 
również kształt wybiegu. Długie, wąskie wybiegi sprzyjają rozpędzaniu się biegają
cych koni i mogą być przyczyną ich wpadania na ogrodzenie krótkiej ściany spo
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wodowanego kłopotami z wyhamowaniem. Załamania, narożniki ogrodzenia pod 
kątem prostym lub ostrym, sprzyjają przypadkom zaklinowania się w taki kąt 
rozpędzonego konia, szczególnie gdy na wybiegu jest ich cała grupa. Jeśli ogrodze
nie zostało już wykonane i ma „ostre” narożniki, warto je zaokrąglić w prosty 
sposób.

Podłoże na wybiegu też musi być bezpieczne. Widziałem kiedyś wybieg, na tere
nie którego leżały gruzy po zrujnowanej szopie, pełno szkła i kawałków metali oraz 
niezabezpieczona dziura po starym szambie. Właściciel twierdził, że konie chodzą 
tam już kilka miesięcy i żaden nic sobie nie zrobił.

A propos „nic sobie nie zrobił”. Trafiłem pewnego razu do gospodarstwa, gdzie 
w zbitym z żerdzi boksie stał śląskiej rasy 12-letni ogier. Właściciel pokazywał mi go 
z dumą, a ja zauważyłem potężny gwóźdź długości kilkunastu centymetrów, wbity 
w ścianę boksu pomiędzy cegły, na wysokości głowy konia. Dreszcz mnie przeszył 
i nieśmiało poradziłem gospodarzowi, by usunął ten gwóźdź, bo koń może na nim 
np. stracić oko. Moja uwaga wywołała gwałtowną, pełną oburzenia reakcję rolnika, 
który mocno akcentując pierwsze słowo, wyrzucił z siebie zdanie: Tfu!!! (tu splunął 
siarczyście), bodaj się pańskie słowo w g... obróciło! Siedem lat tu stoi i nic sobie 
nie zrobił!

Wybieg musi mieć odpowiednio skonstruowaną bramę. Brama powinna być 
solidna, z zamknięciem, którego koń nie otworzy, wystarczająco szeroka. Trzeba 
pamiętać, że konie, znudzone brakiem atrakcji na wybiegu lub wyczuwające porę 
karmienia, przychodzą pod bramę. Bywają takie, które do skutku próbują bramę 
otworzyć lub się przez nią przedostać i popędzić do stajni.

Co może się wydarzyć na padoku niewłaściwie ogrodzonym, przedstawię na 
trzech (spośród wielu, niestety) przykładach.

1. Złej jakości, zbyt cienkie, zbyt łamliwe żerdzie kosztowały życie pięknego ła
ciatego ogiera, który, wypuszczony na wybieg po kilku dniach trzymania w boksie, 
ostro pogalopował, brykając i skacząc z nadmiaru energii. Zbyt późno włączone 
hamowanie zakończone poślizgiem. Trzask łamanej żerdzi i tragedia! Ostro zakoń
czona złamana żerdź przebiła bok konia, uszkadzając serce. Kilkuminutowa agonia 
i śmierć bez możliwości ratunku.

2. Żerdzie ogrodzenia były solidne, ale niezbyt dokładnie okorowane. Grupa 
brykających na wybiegu źrebaków, dość ślisko po deszczu. Uciekający przed kolega
mi źrebak otarł się bokiem o ogrodzenie w miejscu, gdzie na żerdzi pozostał nie- 
usunięty sęk. W efekcie rana kilkunastocentymetrowa, wymagająca szycia i kilkuty
godniowego leczenia (oczywiście nie za darmo).

3. Zle dobrana, zbyt liczna, zróżnicowana wiekowo grupa koni na jednym pado
ku. Padok o narożnikach niezaokrąglonych. Wystraszone przez psa konie wpadły 
galopem w narożnik.

W środku grupy był 7-miesięczny odsadek. Przewrócił się, przygnieciony do 
ogrodzenia przez dorosłych kolegów. Podniósł się, ale po kilku chwilach upadł 
i już nie wstał. Połamane żebra przebiły mu płuco - bez szans na uratowanie.
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Myślę, że te trzy przykłady wystarczą. Nawet w bardzo profesjonalnie i solidnie 
wykonanych padokach bardzo ważna jest jeszcze organizacja procedury wypuszcza
nia i sprowadzania koni do stajni. Dość często spotyka się stajnie, w których z różnych 
powodów (często z lenistwa) stosuje się metodę: same wychodzą, same wracają. 
Otwiera się boksy, konie same wychodzą ze stajni i udają się na wybieg. Po pobycie 
na wybiegu otwiera się bramę padoku i konie przeważnie galopem pędzą do otwar
tych boksów, zachęcane okrzykami „na miejsce!’” Nie będę opisywał tego, co może 
się zdarzyć i co się zdarza przy zastosowaniu takiej procedury. Stwierdzę tylko, że 
do stajni, w której konie wychodzą na wybieg i wracają z niego tą metodą, swojego 
konia bym nie wstawił.

Oczywiście mówię o stajni pensjonatowej, w której na zasadzie hotelu stacjonu
ją konie użytkowane do jazdy wierzchem. W stadninach, gdzie mamy do czynie
nia z dużymi grupami koni hodowlanych, procedura przemieszczania się koni po
między stajnią a pastwiskiem jest zupełnie innym zagadnieniem.

Konie wierzchowe, które mają korzystać z pobytu na padoku, powinny być 
doprowadzane ze stajni pojedynczo na padok i z powrotem. Prawidłowa procedu
ra powinna wyglądać następująco: przywołujemy konia w boksie, stojąc w drzwiach. 
Zaczepiamy uwiąz do kantara (po polsku - uździenicy) i wyprowadzamy ze stajni na 
padok. Wchodzimy z koniem w bramę padoku, zataczamy półkole, odwracając go 
tak, by stał twarzą do bramy, a my przed nim plecami do bramy. Odczepiamy 
uwiąz i, obejmując wzrokiem całego konia, pozwalamy mu się oddalić. Wychodzi
my z padoku, zamykając bramę. Często spotykane puszczanie konia w bramie pa
doku niczym „charta ze smyczy” kończy się zawsze szalonym galopem z miejsca, 
a czasami wierzgnięcie tylnymi nogami trafia w nogę lub brzuch stojącego człowie
ka. Prawidłowo wyprowadzany na padok koń, dobrze wychowany, odwrócony twa
rzą do prowadzącego, czeka spokojnie, aż uwiąz będzie odpięty, dopiero wtedy 
„hulaj dusza!” Jeśli koń zachowuje się w sposób nie do opanowania, znaczy to, że 
nie ma szacunku dla człowieka, co z kolei świadczy o tym, że człowiek nie potrafił 
na ten szacunek zasłużyć.

Równie, a może nawet groźniejszy w skutkach, szczególnie dla konia, może być 
powrót z padoku do stajni. Prawidłowa procedura powrotu do stajni: konia ocze
kującego przy bramie wybiegu (zwykle tak jest, że czeka, bo dokładnie wie, kiedy po 
niego przyjdą) lub przywołanego łapiemy za kantar, stojąc twarzą do głowy konia 
lub nieco z boku. Zaczepiamy uwiąz do kantara i, otwierając bramę, wyprowadza
my, uważając, by wychodził spokojniej bez wyskakiwania i odwracania się głową do 
nas. Jeśli koń na padoku nie był sam, musimy to tak przeprowadzić, by pozostałe 
konie nie wyszły za nim i zostały, czekając na swoją kolejkę. Nie jest to łatwe, jeśli 
nie ma drugiej osoby do pomocy, ale wykonane właściwie uczy konia szacunku do 
człowieka, spokoju i respektowania poleceń. Prowadzimy konia do stajni, wcho
dząc z nim do boksu, idąc obok lub nieco przed koniem. Tak jak w bramie pado
ku, odwracamy go twarzą do drzwi i, stojąc przed nim tyłem do wyjścia, odpinamy 
uwiąz, wycofując się z boksu.
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Widuje się źle wychowane konie, które przy próbie wyprowadzenia z padoku 
„ponoszą” prowadzącego, wlokąc go na uwiązie przez podwórze. Takiego konia 
trzeba przekonać, że ma iść obok człowieka. Można sobie pomóc, przy prowadze
niu stosując kielzno o nazwie „kolec”. Przy właściwym użyciu kolca dość łatwo 
można przekonać konia o konieczności odpowiedniego zachowania się przy prowa
dzeniu. Kolec jest rozwiązaniem problemu z końmi rozpuszczonymi.

Bywa, źe prowadzony z padoku koń dla zaoszczędzenia czasu spuszczany jest 
z uwiązu w drzwiach stajni. Pędzony chęcią szybkiego dotarcia do pełnego żłobu, 
wpada do boksu, nie zawsze „wyrabiając” w drzwiach. Skutkiem takiego „niewyro- 
bienia” może być boleśnie stłuczone biodro aż do trwałego kalectwa w wyniku 
utrącenia guza biodrowego. Koń, który uderzy się w drzwiach boksu, będzie długo 
to pamiętał i nie będzie w stanie powstrzymać się od wskakiwania do boksu przez 
drzwi w obawie przed kolejnym bólem. Będzie to robił nawet prowadzony na uwią
zie. Reedukacja takiego przypadku wymagać będzie cierpliwości, zrozumienia, no 
i często dłuższego czasu. Spotkałem konia, który przez rok pamiętał jeden przypa
dek uderzenia się przy wchodzeniu do boksu.

Chwila swobody na bezpiecznie ogrodzonym wybiegu.
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Przy umieszczaniu koni na wybiegach trzeba koniecznie uwzględnić fakt, że nie 
wszystkie konie tolerują się wzajemnie. Dobrze jest też znać zwyczaje koni i wiedzieć 
np., iż jeżeli na jednym wybiegu będą dwa wałachy i jedna klacz, to na 90% jeden 
z wałachów będzie „gnębił” drugiego, uzurpując sobie prawo do opieki nad klaczą. 
Widziałem kiedyś w Kentucky, gdzie jest masa koni i tysiące hektarów pogrodzonych 
pastwisk, źe pomiędzy pastwiskami pozostawiona była przestrzeń tak, że skacząc przez 
ogrodzenie z pastwiska na pastwisko trzeba by przeskoczyć okser. Ta przerwa unie
możliwiła bezpośrednie kontakty koni przebywających na sąsiednich pastwiskach. 
Konie bowiem często potrafią toczyć zapasy pomiędzy sobą nawet przez ogrodzenie, 
które je rozdziela, szczególnie jeśli mają do siebie jakieś „pretensje”.

Reasumując, można stwierdzić, że w stajniach pensjonatowych dostępne dla 
koni wybiegi powinny być codziennością. Korzystanie z tych wybiegów powinno 
na właściciela stajni nakładać obowiązek odpowiedzialności za to, co się może wy
darzyć podczas pokonywania trasy ze stajni na padok, z padoku do stajni i podczas 
przebywania konia na wybiegu. Właściciele koni powinni też pamiętać o takich 
sprawach i zastrzegać sobie te sprawy w umowie.

W razie wypadku, którego nigdy w stu procentach wykluczyć nie można, da to 
argument do wyegzekwowania odpowiedzialności za ewentualne straty.

Złamana żerdź ogrodzenia padoku może być przyczyną poważnego okaleczenia konia...



Język ciała

Figa, moja suczka rasy jack russel terier, przyszła do mnie, kiedy siedząc przy biurku 
zabierałem się do napisania kolejnego tekstu dla „KiR”, i stojąc nieruchomo, pa
trzyła mi uważnie w oczy. Wiem z doświadczenia, że czekała, bym zapytał: „Chcesz 
wyjść na dwór?” Jeżeli chce, to w odpowiedzi na moje pytanie wykona dwa szybkie 
obroty - używając końskiego języka: „zwroty na przedzie”. Wtedy wiem, że muszę 
wstać, otworzyć jej drzwi, żeby mogła wybiec na podwórze. Przed laty miałem psa, 
boksera, z którym byłem bardzo zżyty. Idąc „na swoje” z rodzinnego domu, pozo
stawiłem go moim rodzicom, którzy również byli do niego przywiązani. Pies ten żył 
jeszcze przez kilka lat, a moja Mama, obserwując jego zachowanie, potrafiła bez
błędnie przewidzieć dzień wcześniej mój niezapowiedziany przyjazd.

Te dwie historie przytoczyłem jako przykład tego, iż zwierzęta, posługując się 
językiem ciała, potrafią przekazać informacje, które, odczytane właściwie, mogą 
bardzo pomóc człowiekowi w kontaktowaniu się ze zwierzęciem, w zrozumieniu 
jego zachowań, a także w rozpoznawaniu jego stanu fizycznego i psychicznego. 
Psy, w odróżnieniu od koni, są zwierzętami „hałaśliwymi” i w swoim arsenale sygna
łów porozumiewawczych mają spory zasób dźwięków; konie natomiast odzywają 
się rzadko i ich „język” jest głównie językiem zachowań, gestów, ruchów, a to wła
śnie nazywać zwykliśmy językiem ciała. Większość ludzi obcujących z końmi z pew
nością niejednokrotnie zaobserwowała i potrafi zinterpretować pewną ilość zna
nych zachowań łatwych do rozpoznania. Położone po sobie uszy zwykły mówić: 
„Jestem zły, nie zbliżaj się do mnie, bo cię zaatakuję!”; rozdęte parskające chrapy, 
szeroko wytrzeszczone oczy, postawione uszy, usztywniona cała sylwetka oznaczają: 
„Dzieje się coś, czego nie rozumiem i co mnie przeraża”. Większość z pewnością 
potrafi zinterpretować zachowanie konia chorego na kolkę: niespokojne chodze
nie po boksie, grzebanie nogą ściółki, kładzenie się i wstawanie, oglądanie się i spo
glądanie na własny bok.
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Wprawne oko koniarza dużo wcześniej może dostrzec sygnały świadczące o tym, 
że z koniem nie jest wszystko w porządku i że coś mu dolega. Normalnie zachowu
jące się zwierzę z reguły reaguje na otoczenie.

Jeżeli wejdę do stajni, to koń podejdzie do drzwi czy do kraty, a przynajmniej 
skieruje oczy i uszy, obracając głowę w moją stronę, jakby chciał sprawdzić, kto tam 
się kręci. Koń, któremu coś dolega, nie okaże żadnego zainteresowania, będzie stał 
w kącie stajni z głową opuszczoną niżej niż zwykle, z oczami przymkniętymi, z uszami 
oklapniętymi na boki, czasami w pozycji „skrzydła samolotu”. To jest właśnie ów 
język ciała. Powodem może być początek choroby, może być to również objaw prze
męczenia, znużenia, frustracji. Im dolegliwość jest poważniejsza, tym niżej koń opuszcza 
głowę, skupiając się na tym, co się dzieje w jego wnętrzu. Mocno cierpiący koń może 
postękiwać, trząść się, a na jego sierści może pojawić się pot.

Każdy koniarz powinien starać się nauczyć końskiego języka ciała, bo bez tej 
umiejętności o wiele trudniej jest zrozumieć zachowanie koni, rozpoznawać je 
i odpowiednio zinterpretować, a w przypadku jazdy konnej - przewidywać zacho
wania konia i postępować odpowiednio do sytuacji.

Łatwiej jest dostrzec język ciała konia, kiedy stoi się na ziemi i obserwuje całe 
jego ciało. Trudniej, siedząc w siodle i mając w zasięgu wzroku tylko część po
wierzchni. Uszy, głowę, szyję, łopatki konia możemy obserwować, siedząc w siodle, 
resztę musimy nauczyć się wyczuwać poprzez receptory czuciowe umieszczone 
w miejscach naszych pośladków, ud i łydek. Wprawny jeździec, z dobrze wyrobio
nym czuciem, w momencie gdy siada na siodło, ma wrażenie, że zmienia się z dwu
nożnego w czworonożnego człowieka, a nogi konia, stają się jego nogami. Tak czu- 
jąc konia, jeździec jest w stanie odebrać wiele sygnałów, które wypływają z zacho
wań zwierzęcia, i nie da się zaskoczyć nagłym „walnięciem z krzyża” czy innym wy
brykiem, bo wyczuwa sygnały uprzedzające zamiar konia. Jeźdźcowi z takim czu
ciem konie nie zatrzymają się przed przeszkodą, gdyż potrafi on po zachowaniu 
rozszyfrować ich zamiary i w porę im przeciwdziałać.

Znajomość języka ciała może być bardzo przydatna i pomocna w pomyślnym 
rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykają się wszyscy ci, którzy, ogólnie mó
wiąc, są użytkownikami koni. Mało kto, na przykład, zdaje sobie sprawę, jak wiele 
koni wierzchowych ma problemy z kręgosłupem. Zaryzykowałbym twierdzenie, że 
jest to równie częsta dolegliwość u koni, jak i u ludzi, z tą tylko różnicą, że ludzie 
głośno o tym mówią, a konie cierpią w milczeniu.

Przed kilkoma miesiącami miałem przyjemność spotkać w Jaszkowie, pod
czas zorganizowanego przez Antoniego Chłapowskiego sympozjum dla podku
waczy, szwedzkiego lekarza weterynarii, specjalistę ortopedii końskiej. Podczas 
zaięć praktycznych pokazano konia z widocznym problemem w postaci wyraź
nie zniekształconego prawego kopyta (przy poprawnych trzech pozostałych). 
Lekarz oglądał konia bardzo dokładnie przez kilkanaście minut, po czym, sto
lec za koniem w odległości 50 centymetrów od jego ogona, zwrócił naszą uwa
gę na mięśnie zadu. Wyraźnie było widać, że prawa strona zadu ma mięśnie 
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uwypuklone i przy dotyku wyraźnie luźne. Lewa strona natomiast ma mięśnie 
napięte, przez co sprawia wrażenie, źe jest nieco niższa i bardziej płaska od 
prawej. Był to wyraźny sygnał, że koń ma problem, który jest umiejscowiony 
w lędźwiowym odcinku kręgosłupa po jego lewej stronie. Drogą obmacywania 
i uciskania lekarz znalazł punkt, na naciśnięcie którego koń wyraźnie reagował, 
sygnalizując odczuwany ból. Zdaniem weterynarza właśnie ten przewlekły ból 
kręgosłupa był przyczyną nadmiernego obciążenia przedniej prawej nogi i do
prowadził do zmian w puszce kopytowej. Koń - zwierzę uciekające - „uciekał” 
od bólu umiejscowionego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po jego lewej 
stronie. Robił to, obciążając najdalej położoną kończynę, czyli prawą przed
nią. W tym przypadku, żeby poprawić stan prawego przedniego kopyta, należa
ło zająć się wyleczeniem dolegliwości kręgosłupa.

Takich i innych przykładów można by przytaczać wiele, ograniczę się do jesz
cze jednego, który dowodzi, jak ważna jest umiejętność czytania języka ciała. 
Podczas pewnych zawodów poszedłem do stajni poobserwować konie w bok
sach, bo tam często można dostrzec o wiele więcej ciekawych rzeczy niż na parco- 
urze. Obserwując przez kilkanaście minut konia, który nie tylko mnie zaimpo
nował swoją formą podczas wcześniejszych startów, podzieliłem się refleksją 
z przyjacielem, mówiąc: „Na mój nos, ten koń ma już dość i nic więcej w tym 
sezonie nie pokaże”. Wykrakałem. Koń rzeczywiście nic nie pokazał, a sezon za
kończył bardzo poważną kontuzją.

Na temat języka ciała koni napisano już parę książek, bo jest to bardzo ciekawe 
zagadnienie, któremu ludzie poświęcają lata studiów.

Konie - uważane powszechnie za zwierzęta „nieme” z racji tego, iż rzadko używa
ją sygnałów dźwiękowych (z wyjątkiem koni w filmach, które rżą bardzo często - czy 
trzeba, czy nie trzeba) potrafią wyraźnie „mówić” za pomocą języka gestów, języka 
ciała. Rozmawiają tym językiem nie tylko między sobą, ale też „mówią” w ten spo
sób do ludzi, z którymi przyszło im obcować. Jednak nie wszyscy ludzie zajmujący 
się końmi są tego faktu świadomi, nie wszyscy potrafią właściwie interpretować 
końskie sygnały.

Każdy użytkownik koni, każdy, kto z tymi zwierzętami obcuje, winien posiąść 
umiejętność „czytania” końskiego języka. Jest rzeczą ogólnie znaną, iż konie są zwie
rzętami o wrażliwym na różne bodźce systemie nerwowym. Koń przez swój wrażli
wy system nerwowy potrafi często gwałtownie reagować na otoczenie. Wrażliwość 
systemu nerwowego sprawia, że tętno konia reaguje natychmiast i liczba uderzeń 
serca na minutę może w kilka sekund przekroczyć 200. Te cechy systemu nerwowe
go i krwionośnego konia w przeszłości pozwalały mu przetrwać, dzięki błyskawicz
nym reakcjom na podejrzane sytuacje i szybkiemu uruchomieniu działań zapew
niających ucieczkę przed potencjalnym wrogiem.

Te atawistyczne zachowania przetrwały u koni do dziś, a nieświadomość tego 
bywa często przyczyną problemów i niepowodzeń ludzi w pracy z końmi. Wpraw
dzie świadome działania hodowców, poprzez odpowiednią selekcję, prowadzą do 
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eliminowania osobników zbyt pobudliwych i gwałtownie reagujących na bodźce 
otoczenia, ale jednak wrażliwość systemu nerwowego konia rzadko bywa przy tym 
uwzględniana.

Najczęściej spotykanym błędem, jaki popełniają jeźdźcy i trenerzy, jest stawia
nie koniowi wymagań w momencie, kiedy jego system nerwowy jest w stanie 
nadmiernego pobudzenia, inaczej mówiąc - w momencie, gdy koń jest w poważ
nym stresie, gdy jest zdenerwowany. Każdy człowiek z własnego doświadczenia 
wie, jak funkcjonuje organizm w momencie stresu. Wszyscy znamy uczucie para
liżującego strachu, trzęsących się rąk, miękkich ze zdenerwowania nóg, ściskania 
za gardło, suchości w ustach itp. To są reakcje organizmu na stan psychiczny, 
czyli na stan układu nerwowego. Układ nerwowy konia funkcjonuje podobnie 
i koń też zachowuje się w specyficzny sposób, sygnalizujący i „mówiący” o stanie 
psychicznym.

Spokojny koń, niepobudzony przez jakieś nadzwyczajne okoliczności, kiedy czuje 
potrzebę, załatwia się w sposób charakterystyczny. Robi to w pozycji stojącej: uno
si do góry ogon i, stojąc na lekko rozkraczonych tylnych nogach, wyciska z ostat
niego odcinka układu pokarmowego potężną porcję uformowanych „pączków” 
kału. Tak samo potrafi załatwić się koń podczas jazdy i może to zrobić w stępie, 
w kłusie czy w galopie. Stara się jednak szerzej stawiać tylne nogi, by spadające 
bobki padały wprost na ziemię, a nie na stawy skokowe. Jeździec czuje przy tym, że 
koń chętnie zatrzymałby się w celu wypróżnienia. Natomiast zdenerwowany koń 
robi tak zwaną „kupę nerwówkę”: kilka bobków wypchniętych jakby bezwiednie, 
bez zatrzymywania się i bez tej całej procedury przygotowawczej. Często bobki są 
rzadkie, a czasami kał ma konsystencję prawie płynną. Takie wypróżnienie to nic 
innego jak ludzkie „popuszczenie w majtki”. Nie tyle przepełnione jelita, co stan 
psychiczny powoduje wydalenie kału.

Może ktoś pomyśleć, że facet nie ma o czym pisać, więc pisze o wydalaniu 
kału. Być może jednak uda mi się zmobilizować przynajmniej niektórych do 
przemyśleń nad sprawą wrażliwości psychicznej koni. „Kupa nerwówka” jest tyl
ko jednym z sygnałów, jakie wysyła koń, zawiadamiając nas o swoim wyjątkowym 
zdenerwowaniu. Zwykle ten sygnał poprzedzony bywa jeszcze innymi. Stan psy
chiczny jako pierwsze przeważnie zdradzają oczy, uszy i ogon. Nerwowe błyski 
w oczach, zbyt ruchliwe uszy, śmigający na boki ogon - to wyraźne sygnały, które 
w końskim języku ciała mówią: „Jestem wyraźnie zaniepokojony, serce mi wali 
i ściska mnie coś za gardło”.

Dostrzeganie i rozumienie końskiego języka winny cechować prawdziwych ko
niarzy, którzy kochają konie, rozumieją je i chcą, by były szczęśliwe i zadowolone 
z obcowania i współpracy z człowiekiem czy to w zabawie, czy w poważnym wyczy
nie sportowym. W przeciwieństwie do prawdziwych koniarzy, amatorzy, nie rozu
miejąc sygnałów, nie potrafią zinterpretować zachowania konia, doprowadzają więc 
do spięć, do oporu, do wałki zwierzęcia z człowiekiem. Stawiają koniowi wymaga
nia w momencie, w którym stan jego systemu nerwowego uniemożliwia zrozumie
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nie i sprostanie tym wymaganiom. Brak spodziewanej reakcji budzi w takich ly. I 
dziach frustrację, a ona wywołuje coraz brutalniejsze działania, które zawsze są 
czątkiem drogi donikąd.

Wszyscy ci, którzy usiłują rozluźnić swoje konie przez wykręcanie im głów i szyi 
powinni się głęboko zastanowić nad tym, co robią, a przede wszystkim nad własną 
nieświadomością i podstawową niewiedzą na temat funkcjonowania żywego orga- 
nizmu. Drut przez wyginanie rozgrzewa się i robi miękki - aż pęknie. Nie rozluźni 
się natomiast koń, któremu się dokucza (wyginaniem szyi i ciągnięciem za wodze) 
Rozluźnienie mięśni jest możliwe tylko za sprawą systemu nerwowego, z którego 
płyną sygnały do włókien mięśniowych. Tylko dobrze czujący się psychicznie koń 
rozluźni swe mięśnie, chyba że napoimy go alkoholem lub poddamy działaniu 
narkotyku, wyłączając jego świadomość.

Powyżej wyjaśniałem zachowanie konia wyraźnie sygnalizujące jego stan psychicz
ny. Bardzo wyraźnym i łatwo dostrzegalnym sygnałem zdenerwowania jest bezwied
ne wydalanie kału. Kto choć trochę umie obserwować, z pewnością zauważył, że 
konie, które nie przywykły jeszcze do podróżowania w przyczepce i wciąż stanowi to 
dla nich nie lada przeżycie, zaraz po załadowaniu ich do przyczepki „walą kupę”, 
najczęściej rzadką. Widziałem konia, który po wejściu do przyczepki i założeniu za 
nim drążka w taki sposób przyparł do niego zad, że przyduszonym ogonem bloko
wał wydostanie się z odbytu porcji kału, która z powodu stresu bezwiednie pchała 
się na zewnątrz. To są sytuacje, które jawić się winny ludziom jako świadectwo 
wrażliwości końskiego systemu nerwowego i uświadomić problemy, z jakimi mogą 
się spotkać w pracy z końmi.

Najwięcej szkód i niepowodzeń wynika z postępowania ludzi (głównie jeźdź
ców), którzy nie potrafią „czytać” sygnałów płynących z zachowań koni, źle inter
pretują sytuacje i w związku z tym - stosują absolutnie niewłaściwe środki. Tymi 
niewłaściwymi środkami zazwyczaj są bat i ostrogi, czyli ogólnie mówiąc - kara. 
Większość jeżdżących konno (mówimy o naszym jeździectwie krajowym), w tym 
o dziwo, przedstawicielki tzw. płci słabej, bardzo łatwo i bardzo szybko decyduje 
się na karanie konia, czyli na użycie bata. W wielu damskich rączkach długi bat 
ujeźdżeniowy zdaje się być atrybutem i panaceum na wszelkie „dolegliwości”. Ob
serwowałem nie tak dawno kilka całkiem uzdolnionych młodych amazonek, które 
z lubością trzaskały batem po końskich bokach w sytuacjach, w których nie mo
głem doszukać się winy koni. Biedny, Bogu ducha winien, zwierzak dostawał trza- 
śnięcie batem po brzuchu, bo „nie chce iść do przodu” i za kilka minut ponowne 
trzaśnięcie, tym razem za to, że „ciągnie”. Za drugim razem trzaśnięcie połączone 
było jeszcze z szarpnięciem za wodze. Koń musiałby ukończyć przynajmniej „Wy
ższą Szkołę Gotowania na Gazie”, żeby zrozumieć, o co tej dziewczynie chodziło. 
Ponieważ nie rozumiał, więc albo ciągnąc - uciekał w przód, albo w tył, hamując 
i nie chcąc iść do przodu. Jedno i drugie to była ucieczka przed przykrościami, 
jakich doznawał od dosiadającej go amazonki. Zastanawiające jest to, że kiedy zapy
tać taką amazonkę, dlaczego jeździ konno, to odpowie: „Bo kocham konie”. Dziw-
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miłość która polega na zadawaniu bólu. Na usprawiedliwienie takiego postę- 
113 ^nia można mieć tylko jeden argument w formie pytania: kto ma tym młodym 

driewczynom wytłumaczyć, że to, co robią, prowadzi donikąd?!
Inny przykład to przypadek bardzo często spotykany. Znów dziewczyna, na 

młodym koniu, podczas treningu skoków. Skakany był czteroczłonowy szereg, 
w którym trzecia przeszkoda wyraźnie różniła się od pozostałych. Pod drągiem 
stanowiącym stacjonatę dwie białe tablice pokryte napisem reklamującym jakąś 
firmę- Koń zatrzymał się, wyraźnie zdziwiony i przestraszony wyglądem przeszko
dy Reakcja amazonki: bat na wędkę i trzy cięcia pod brzuch. I znów, gdybym ją 
zapytał, dlaczego jeździ konno, odpowiedziałaby tak jak większość: „Bo kocham 
konie”. Koń wprawdzie po tym laniu drugi raz skoczył szereg (z wytrzeszczonymi 
oczami i tętnem 220 na minutę), ale co zapamięta z tej lekcji? Jego zachowanie 
podczas pierwszego najazdu wyraźnie sygnalizowało przerażenie! Kto trochę zna 
konie, ten potrafi dokładnie rozróżnić, kiedy koń zatrzymuje się przed przeszko
dą ze strachu, a kiedy odmawia wykonania skoku. To właśnie językiem ciała koń 
„mówi”, że zatrzymał się i nie skoczył, bo strach wywołany wyglądem przeszkody 
sparaliżował jego ruchy. Tym samym językiem może wyrazić: „Nie będę skakał, 
bo już się przekonałem, że jestem silniejszy i mogę powiedzieć nie!” Tak jak dru
ga sytuacja wymaga skarcenia, tak bicie przerażonego konia można śmiało porów
nać do zachowania nierozumnego rodzica, który spuszcza swemu dziecku lanie za 
to, że malec boi się ciemności.

Umiejętność rozszyfrowania tych sygnałów jest kluczem do właściwego postę
powania z koniem, a właściwe postępowanie czyni konia oddanym, posłusznym, 
wiernym i dzielnym partnerem jeźdźca. Niezrozumienie tego prowadzi do ciągłych, 
mniejszych lub większych, konfliktów, które czynią z konia zwierzę znerwicowane, 
uciekające, niezadowolone z kontaktu z jeźdźcem. Uciekanie konia to nie tylko 
znane powszechnie „ciągnięcie”, ale ogólna niechęć do współpracy z człowiekiem. 
I znów język ciała, jeśli się go dostrzega i umie interpretować, przekazuje u takiego 
konia informację, która w wolnym tłumaczeniu może brzmieć: „Boże, dlaczego 
każesz mi nosić na grzbiecie tę kukłę, która nie dość, że miota mi się na siodle, jak 
Zyd po pustym sklepie, to jeszcze z uporem maniaka ciągle mi dokucza, twierdząc, 
że mnie ujeżdża?!”

Każdy, kto dostatecznie pozna język ciała, jakim posługują się konie (a kajdy 
kto chce nazywać się koniarzem, powinien go poznać), będzie mógł bez trudu roz

poznać, czy jego koń jest zdrowy, czy coś mu dolega, w jakim jest nastroju, jakie 
ma zamiary. Będzie w stanie dobrze poznać swego wierzchowca, poznać jego ęha- 
takter i bezbłędnie interpretować jego zachowania, a w razie problemów właściwie 
Je rozpoznawać, trafnie definiować ich przyczynę i podłoże oraz umiejętnie z ko- 
niem postępować. Znajomość języka ciała koni pozwala również na zdobycie wie
dzy o ich zachowaniach, a co ważniejsze, o powodach tych zachowań. Poznanie 

Przyczyn zachowania koni pozwala je rozumieć, a to prowadzi do zdobycia ich 
zaufania, które jest podstawą wzajemnej więzi. Można nazwać tę relację przyjaźnią, 
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a przyjaźń jest nieodzowna w dążeniu do sukcesów, w których czynnie uczestniczą 
dwie żywe istoty.

Najwięcej nieporozumień i szkody w relacji koń - człowiek przynosi nierozum
ne postępowanie ludzi, którzy nie potrafią „czytać” końskiego języka ciała i nie 
rozpoznają sytuacji, w których koń przeżywa stres związany z uczuciem strachu. 
Takim typowym przykładem jest zastosowanie kary, często bardzo bolesnej, w mo
mencie, kiedy koń nie chce przeskoczyć przeszkody, która wywołuje w nim uczucie 
strachu. Często reakcja jeźdźców na takie zachowanie konia jest bardzo ostra: bat 
na wędkę i lanie. Przy takim przedłużającym się postępowaniu, zamiast zaufania 
i przyjaźni musi nastąpić nieufność, a w konsekwencji wrogość. Wrogość nie za
wsze musi objawiać się bardzo wyraźnie przy użyciu znamiennych znaków „języka 
ciała”, takich jak zła mina czy zęby gotowe do ukarania, a kopyta do kopnięcia. 
Wrogość może być ukryta (taka bywa o wiele częściej) i jest wówczas dużo gorsza, 
bo to ta, która mówi: „Nigdy nie oddam ci swoich sił i swoich możliwości, a przyjdzie 
dzień, że cię poślę do diabła.”

Kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy, jedno jest pewne, aby 
mieć szansę na powodzenie w pracy z końmi, które sprawiają mniejsze lub więk
sze problemy na skutek doświadczeń w obcowaniu z ludźmi, konieczna jest zna
jomość „języka ciała” i umiejętność postępowania według pewnych pryncypial
nych zasad.

Zasada 1
Umiejętne dostrzeżenie problemu; koniarz, czyli ktoś, kto zdaje sobie sprawę 

z istnienia końskiego języka ciała, dostrzeże zachowanie konia, w porę dojrzy pierw
sze sygnały problemu, zanim przerodzi się on w sytuację naprawdę poważną.

Zasada 2
Dostrzeżenie natury problemu; znów znajomość końskiego „języka ciała” umoż

liwi określenie podłoża problemu: strach, obawa, gniew, złość czy nuda?
Zasada 3
Dotarcie do korzeni problemu; nie zawsze jest to możliwe, ponieważ korzenie 

mogą sięgać miesięcy, a nawet lat wstecz do czasów, kiedy koń znajdował się w zupełnie 
innych rękach. W takich sytuacjach przydaje się czasami przeprowadzenie swego 
rodzaju „śledztwa” czy dochodzenia, które może wyjaśnić i naświetlić to, co się 
działo z koniem, zanim trafił w nasze ręce, a co mogło znacząco wpłynąć na jego 
aktualne zachowanie. Ta wiedza może być bardzo przydatna w poznaniu podłoża 
pewnych zachowań i pozwoli spojrzeć na problemy „oczami konia”, czyli inaczej 
„z końskiego punktu widzenia”.

Zasada 4
Podchodzenie do każdego problemu w duchu przyjacielskiej relacji człowiek - 

koń (w odróżnieniu od po stawy „Ja ci, koniu, pokaźę”). To właśnie brak właściwej 
przyjacielskiej relacji człowiek - koń jest najczęściej powodem powstawania wielu 
problemów, ich trwania i narastania. Każdy problem, a właściwie jego rozwiązywa
nie, musi rozpocząć się od zyskania bądź odzyskania zaufania konia. Wymaga to ze 
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strony człowieka ciągłych starań o podtrzymywanie i umacnianie zaufania. Receptą 
na sukces jest zawsze cierpliwość i zrozumienie.

Zasada 5
Nigdy nie należy zmuszać konia do wykonania czegoś nowego, do czego nie jest 

jeszcze gotowy. Nie przełamuj siłą oporów, stosuj w takich sytuacjach powrót do 
rzeczy znanych, które nie sprawiają mu problemów. Pamiętać trzeba, że zwykle koń 
potrzebuje więcej czasu i przygotowania, niż nam się wydaje.

Ta rada skierowana jest do tych, którzy preferują nauczanie konia przez przy
mus. Każdy przymus wywołuje naturalną reakcję obronną. Proponowanie koniowi 
zadań, uwzględniając jego aktualne możliwości, daje zawsze lepsze, przyjemniejsze 
dla konia i trwalsze efekty. Dobrze jest pamiętać o przysłowiu dotyczącym łapania 
pcheł.

Zasada 6
Nigdy nie zabieraj się do pracy z koniem, kiedy jesteś niezadowolony, odczu

wasz lęk, jesteś spięty, zły, niespokojny lub nazbyt zmęczony. Koń potrafi dobrze 
odczytać „ludzki język ciała” i dokładnie wyczuwa fluidy wysyłane przez człowieka; 
„spokój i długie ruchy to cecha mistrzów”, mówi pewne porzekadło.

Prawdziwi koniarze są zwykle otoczeni końmi, które są zdrowe, szczęśliwe, zado
wolone, sprawiają radość swoim właścicielom, nie mają żadnych problemów, a wi
dząc człowieka, zdają się mówić: „Cześć stary, fajnie, że przyszedłeś, miło cię znów 
widzieć.”

Rys. 11. Po wyrazie „twarzy” konia możemy rozpoznać jego aktualny stan psychiczny, a także wyczytać 
informacje o jego „osobowości”.



Daj mi nogę

Jak wychować konia z dobrymi kopytami?
Mądrzy ludzie powiadają: „Najwspanialszy koń bez kopyt wart niewiele”, a An

glicy zwykli mawiać: „No hoof, no horse”. Duże, mocne, prawidłowo zbudowane, 
ze zdrową, dużą strzałką kopyto, to marzenie każdego właściciela. Takie kopyto, to 
but sportowy firmy Adidas. Z takimi kopytami koń może galopować, skakać, prze
mierzać długie dystanse. Jest to sprawa oczywista.

Przyczyna - brak wiedzy o pielęgnacji
Niestety jednak w naszej praktyce większość użytkowanych koni ma nie najlep

sze, a często bardzo złe kopyta. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale niewąt
pliwie jedną z nich, o ile nie najważniejszą, jest nieświadomość i brak wiedzy oraz 
umiejętności odpowiedniego zadbania o tę tak ważną część kończyny konia. 
W naszym kraju znany jest powszechnie problem braku podkuwaczy zawodowych, 
ale fakt ten nie może być usprawiedliwieniem złego stanu kopyt większości pol
skich koni. Każdy właściciel czy użytkownik konia jest w stanie wykonać większość 
zabiegów związanych z utrzymaniem kopyt swojego zwierzęcia we właściwym stanie, 
może z wyjątkiem kucia, które wymaga już większych umiejętności i wyższego stop
nia wtajemniczenia.

Na czym koń stoi?
Oprócz przyczyny wymienionej powyżej, drugą, nie mniej poważną, mającą ne

gatywny wpływ na stan kopyt, jest trzymanie koni w stajni na tak zwanej „głębokiej 
ściółce”. W wielu naszych stajniach, nawet w takich, w których stoją bardzo cenne 
konie hodowlane czy sportowe, preferuje się magazynowanie obornika w stajni, 
pod końmi, w oczekiwaniu na przyjazd pieczarkarza. Jest to tylko pozorna oszczęd
ność pracy i większy zarobek (bo można jeszcze w przeddzień dolać wody i sprzedać
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ją w cenie obornika). Dla koni jest to jednak stałe moczenie kopyt we własnym 
moczu, to gnijące strzałki i zawężające się kopyto.

Czy koń daje nogi?
Zaniedbywanie czy unikanie codziennych lub przynajmniej cokilkutygodnio- 

wych zabiegów pielęgnacyjnych kopyt, usprawiedliwiane jest często brakiem czasu. 
Równie często, jeśli nie najczęściej, zaniedbania w pielęgnacji kopyt wynikają z pro
blemów w podnoszeniu nóg konia. Nader często spotyka się u nas konie, które 
sprawiają kłopoty przy próbie podniesienia nogi, zwłaszcza zadniej. Sakramentalne 
pytanie, jakie pada ze strony sagranieanych nabywców ed‘ łat kupujących u nas 
konie, brzmi: „Nogi daje?” Niedawno usłyszałem odpowiedź: „Daje, panie, daje, 
ale ja nie brałem”.

Problem podnoszenia nóg nagminnie występuje u koni tak zwanych chłop
skich, ale nie brak go także u koni stadninowych. Gospodarze po prostu koniom 
nóg nie podnoszą lub czynią to bardzo rzadko. W stadninach na skutek braku 
ludzi robi się to z reguły w sytuacjach krytycznych, czyli wtedy, kiedy na przykład 
trzeba koniecznie przed zbliżającym się przeglądem koniowi rozczyścić kopyta. Nie 
zawsze wykonuje się to w sposób właściwy, często przy użyciu siły i przemocy.

Jak więc doprowadzić do tego, żeby koń bez obawy i bez potrzeby użycia jakiej
kolwiek siły ze strony człowieka, z własnej woli, na sygnał sam podnosił każdą 
z czterech swych kończyn?

Czy do ideału dojdziemy siłą?
Ideałem byłoby, aby kilkumiesięczny źrebak pozwolił sobie podnieść kolejno 

nogi i dał oczyścić kopytka. Zaczynać trzeba możliwie wcześnie, choć nie jest to 
łatwe i wymaga cierpliwości oraz sporego wyczucia ze strony opiekuna. Koń jest 
zwierzęciem bardzo płochliwym i tylko zupełny brak agresji ze strony człowieka 
może zbudować most zaufania. Tylko koń całkowicie ufający człowiekowi będzie 
mu całkowicie posłuszny. Wszelkie posłuszeństwo uzyskane przemocą jest tylko 
pozorne. Koń zniewolony siłą czy strachem nigdy nie odda się człowiekowi całko
wicie, a jego reakcji nigdy nie będziemy mogli być pewni.

Najcenniejsza rada
Przed kilku laty, podczas pobytu w USA, spotkałem „dentystę końskiego”, 

który uważany był za najlepszego fachowca w całych Stanach. Pracy miał tyle, że aby 
jej sprostać, latał własnym małym samolotem, piłując zęby koniom w wielu rejo
nach i stanach USA. Byłem bardzo zdziwiony widząc, jak ten niewielkiej postury 
człowiek sam zabiera się do piłowania koniowi zębów i nie prosi nikogo o pomoc.

Pamiętałem bowiem z doświadczeń naszego krajowego podwórka, ile proble
mów stwarzał czasami taki zabieg. Zwykle zajętych przy tym było kilku „mocarzy” - 
jeden trzymał, drugi kręcił dutkę, trzeci jeszcze wieszał się na uchu, a czwarty piło
wał. Koń stał z wytrzeszczonymi oczami, a niekiedy wyrywał się, roztrząsając cały 
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ten zespół po boksie. Natomiast tamten facet zaczepiał odpowiedniej długości 
uwiąz, zaopatrzony w karabińczyki na obu końcach, do kółek uździenicy po obu 
stronach, a w zwisającą pętlę wkładał stopę i lekko ją naciskał. Po kilkudziesięciu 
sekundach doprowadzał konia do pozycji z tak nisko opuszczoną głową, żeby móc 
włożyć lewą rękę do pyska. Rękę tę miał osłoniętą grubą rękawicą z obciętymi 
końcami palców, którymi wyczuwał ostre krawędzie, a sama rękawica chroniła go 
przed ewentualnym przygryzieniem i powodowała, źe koń utrzymywał otwarty pysk. 
Prawą ręką „dentysta” operował odpowiednim tarnikiem, dobranym z kilkunastu, 
jakimi dysponował. Tego dnia obsłużył całą stajnię, czyli dwadzieścia kilka koni. 
Zapytany przeze mnie, jakiej używa siły, aby opuścić koniowi głowę, odpowiedział: 
„Jak najmniejszej, naciskam nogą na uwiąz, a jeżeli koń odpowiada na to oporem, 
folguję i zaraz ponawiam nacisk, jak tylko poczuję, że koń przestaje mi stawiać 
opór”.

Najcenniejszą radę, jaką usłyszałem od tego człowieka, były słowa: „Nigdy nie 
bądź agresywny wobec konia, a spokojem i cierpliwością zdołasz go namówić do 
wszystkiego”.

Od czego zacząć?
Wróćmy do sedna sprawy, czyli do podnoszenia nóg. Zacząć by trzeba od na

uczenia konia, a właściwie przekonania go, źe człowiek, dotykając go, nie sprawia 
mu przykrości, a bliski kontakt z człowiekiem jest dla niego przyjemnością. Trzeba, 
jak w wielu innych przypadkach, spróbować wykorzystać instynkty kierujące wielo
ma zachowaniami tego zwierzęcia. Można zacząć od instynktu łaknienia, czyli uciec 
się do zwykłego przekupstwa. U wielu koni jest on tak silny, źe są w stanie dla jego 
zaspokojenia zapomnieć o strachu. Jeżeli koń da się namówić na poczęstunek, to 
trzeba starać się wyrobić w nim skojarzenie smakołyku z bliską obecnością człowie
ka i z jego pieszczotami, dotykaniem, głaskaniem i klepaniem. Brzmi to prosto, 
choć w życiu możemy spotkać różne konie, mniej i bardziej wrażliwe.

Czy wiesz, co twój koń lubi?
Zanim zaczniemy z koniem lekcje podnoszenia nóg, powinniśmy doprowadzić 

do tego, by pozwalał dotykać się w różnych miejscach, nie zdradzając obawy, a wręcz 
przeciwnie, manifestując odczuwaną przyjemność. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
że oprócz tradycyjnego miejsca do klepania konia, jakim jest jego szyja, na ciele 
konia znajduje się jeszcze wiele czułych punktów, których głaskanie czy delikatne 
klepanie może mu sprawić przyjemność.

Na przykład ogier czy wałach bardzo lubi być poklepany po tzw. portkach, 
czyli pomiędzy tylnymi nogami. Czasami klacz bywa „rozanielona”, gdy pokle
piemy ją w okolicy wymienia, choć bywają takie, które nie będą tego akceptowa
ły. Trzeba poznać czułe miejsce konia i doprowadzić do tego, że zaakceptuje, 
a z czasem polubi pieszczoty. Z takim koniem podnoszenie nóg powinno być 
bardzo prostą sprawą.



Sprawdzamy nasze wyczucie i cierpliwość
Trzeba jednak pamiętać o jednym: każdy koń da się przekonać i pozwoli się 

dotykać niemal wszędzie, kwestia tylko podejścia, cierpliwości i serca, a ono jest 
najlepszym doradcą w postępowaniu ze zwierzęciem.

Do tego, dlaczego możemy spokojnie poklepać konia po szyi, a kiedy próbuje
my dotknąć go w inne, bardziej czule miejsce, na przykład pod brzuchem, reaguje 
niespokojnie, dojdziemy, kierując się sercem i rozumem.

Jedyny powód takiej reakcji to strach, obawa i niepewność co do naszych zamia
rów. Trzeba więc tę obawę usunąć, czyli stopniowo przekonać konia, że nasze za
miary są pokojowe, a nawet przyjazne. Jak już wspomniałem, potrzeba do tego 
wyczucia i cierpliwości. Powierzchnia ciała konia pokryta jest bardzo gęstą siecią 
receptorów czuciowych. U niektórych te receptory są tak wrażliwe, że wystarczy 
zbliżenie rąk, bez dotykania konia, aby wysłały sygnał do układu nerwowego, a ten 
uruchomił odpowiednie mięśnie. Zdarzają się tak czułe konie, że zbliżając rękę do 
ich ciała, możemy zaobserwować napięcie mięśni w tym miejscu. Biorąc ten fakt 
pod uwagę, musimy odpowiednio dawkować nasze pieszczoty, aby niechcący nie 
przesadzić. U wrażliwego konia pogłaskanie go będzie dla niego miłą pieszczotą, ale 
już poklepanie może być odbierane jako skarcenie.

Musimy o tym pamiętać, prowadząc z koniem lekcję mającą na celu przekona
nie go do przyjemności płynących z bliskiego kontaktu z człowiekiem.

Drugą ważną sprawą jest rozmowa z koniem. Koń nie pojmuje znaczenia, ale 
jest wrażliwy na intonację słów skierowanych do niego. Jeżeli spróbujemy wypowie
dzieć słowo „nie” cichym, łagodnym, przyjaźnie brzmiącym głosem, koń zareaguje 
spokojem. To samo słowo „nie” wypowiedziane ostro i dobitnie natychmiast wy
woła niepokój.

On ma dryg i dobrą rękę, a konie go słuchają
Jeszcze ważniejszą sprawą w rozmowie z koniem jest język niemy, który po angiel

sku nazywa się body language, czyli język ciała. Odpowiednim poruszaniem się i gestem 
jesteśmy w stanie przekazać koniowi bardzo wiele, a on jest w stanie, obserwując nas, 
„zrozumieć” nasze intencje, polecenia czy nasze życzenia w stosunku do niego. Są 
ludzie, którzy, nieświadomi tego, poruszają się w obecności konia miękko, płynnie, 
bez ostrych, kanciastych ruchów i konie w ich obecności są spokojne. O takich 
ludziach mówi się: „Ten ma dryg do koni” lub „Ten ma dobrą rękę, jego się konie 
słuchają i nie boją”. Są też tacy, którzy bardzo by chcieli „mieć dobrą rękę”, ale 
nieświadomie, przez swój wrodzony sposób zachowania się, utrudniają sobie w du
żym stopniu możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z koniem, a czasem wręcz 
wykluczają zaistnienie takowego. Prostym przykładem na zastosowanie body language 
w postępowaniu z koniem jest „następowanie” konia w boksie.

Jeżeli koniowi, który jeszcze nie rozumie słownego polecenia „nastąp się”, nie 
Przekażemy tego polecenia, używając języka ciała, możemy nawet krzyczeć, a on nie 
będzie rozumiał, o co nam chodzi. W konsekwencji będzie stał, patrząc albo za- 
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cznie nerwowo kręcić się po boksie. Jeżeli natomiast przed słownym sygnałem usta
wimy się za koniem nieco z boku, od przeciwnej strony, w którą chcemy, żeby 
nastąpił, i powiemy „nastąp się”, właściwa reakcja konia będzie prawie pewna.

Pierwsze lekcje: wskazówki szczegółowe
Jeżeli koń pozwala na głaskanie i dotykanie jego nóg, można rozpocząć lekcje 

z podnoszeniem kończyn. Aby uzyskać dobre efekty szkolenia, trzeba pamiętać 
o dwóch podstawowych sprawach:

1. Koń musi sam podnieść przednią nogę, bo jeżeli opiera się na niej, to siłą 
mu jej nie uniesiesz.

2. Zanim zabierzesz się do tylnej kończyny, zastanów się, jak jest zbudowana 
i jak zginają się jej poszczególne stawy.

Ad 1. Jeżeli koń opiera się na nodze, którą chciałbyś, żeby uniósł, to na nic zda 
się twoja siła. Możesz co najwyżej nadwerężyć własny kręgosłup. Koń sam uniesie 
przednią nogę, jeżeli go do tego umiejętnie sprowokujesz, napierając swoim bar
kiem na jego bark i uciskając palcami ścięgna przebiegające wzdłuż nadpęcia. Stać 
musisz przy tym twarzą do ogona. Zwykle przy takim zachowaniu człowieka koń 
oderwie nogę od podłoża. Wtedy trzeba spróbować podtrzymać nogę, obejmując 
nadpęcie ręką od wewnątrz głosem dodać polecenie „daj nogę” i zaraz potem: „do
bry koń”. Jeżeli koń utrzyma tak nogę przez chwilkę, to już sukces. Pozwól mu ją 
postawić na ziemi i znów wyraź swoje zadowolenie. Jeżeli koń będzie próbował sam 
postawić nogę, możesz postarać się go od tego odwieść, podtrzymując ją mocniej, 
ale musisz mieć świadomość, że siłą nic nie zdziałasz. Używając słowa „nie” z intonacją 
dostosowaną do wrażliwości konia, próbujesz stawiać mu opór. Odniesiesz sukces, 
jeżeli zaakceptujesz najmniejsze ustępstwo i pozwolisz postawić nogę w momencie, 
gdy wyczujesz, że na ułamek sekundy przestał wyrywać. Poklepanie, miłe słowo 
(dobry koń) i można spróbować jeszcze raz, byle bez agresji. Każde zdenerwowanie 
czy podniecenie konia pogarszać będzie sytuację i oddalać sukces.

Ad 2. Najczęstszym błędem przy próbie unoszenia tylnej nogi konia jest nieświa
domość kierunków, w jakich zginają się poszczególne stawy tej kończyny. Wielu pró
buje unieść siłą koniowi tylną nogę i zmusić go do nienaturalnego jej zgięcia. Oczywi
ście napotykają na reakcję obronną, czyli wyrywanie. Zgodnie z budową anatomicz
ną, tylna kończyna konia najłatwiej unosi się ku górze, pod brzuch. Aby sprowoko
wać konia do uniesienia w ten sposób nogi, stajemy przy jego zadzie, twarzą do 
ogona i rozpoczynamy od poklepania po zadzie. Następnie przenosimy klepanie, 
a raczej głaskanie, na udo, staw skokowy, aż do nadpęcia. Obejmujemy nadpęcie 
dłonią od środka w połowie jego długości. Jeżeli koń nie reaguje na to podenerwo
waniem i stoi spokojnie, napieramy barkiem na jego zad, by sprowokować konia do 
przeniesienia ciężaru na przeciwległą nogę. Równocześnie, zaciskając palce na nadpę- 
ciu od strony przebiegających ścięgien, próbujemy unieść kończynę nieco ku górze 
pod brzuch. Jeżeli koń oderwie nogę od podłoża, choćby na 10 cm i pozwoli nam 
przez chwilę tak ją utrzymać, to bardzo dobrze i o to właśnie chodzi.

116



Zwalniamy chwyt i pozwalamy postawić nogę, cały czas opierając się naszym 
barkiem o jego zad. To oparcie pozwoli nam łatwiej uniknąć zahaczenia, gdyby koń 
zdecydował się, z takich czy innych powodów, sięgnąć nas nogą. Z reguły koń wyry
wa, a jeżeli to czyni, to tylną nogą w kierunku do tyłu; jeżeli ma zamiar kopnąć czy 
postraszyć, to też w kierunku do tyłu.

Bywają jednak konie, które stosują tzw. krowi sposób, zagarniając tylną nogę 
pod brzuch i w bok. Opierając się barkiem o udo konia, mamy większą szansę na 
wykonanie uniku i niedopuszczenie do kontaktu z kopytem. W kolejnych pró
bach powinniśmy doprowadzić do tego, aby koń unosił nogę coraz wyżej, aż do 
pozycji, przy której kopyto znajdzie się około 30-40 cm nad ziemią. Jeżeli będzie 
podnosił nogę do takiej pozycji bez objawów zaniepokojenia, następnym krokiem

koń nie będzie sam podnosił każdej nogi, żaden, nawet najsilniejszy podkuwacz mu jej nie podniesie.
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będzie odwiedzenie tej nogi ku tyłowi i podstawienie naszego uda pod nadpęcie 
i podudzie konia. W tej pozycji mamy możliwość dokładnego oczyszczenia pode
szwy, strzałki i rowków przystrzałkowych.

Od takiej pozycji trzymania tylnej kończyny jest już bardzo blisko do chwytu, 
jakiego będzie wymagał podkuwacz, który zechce, żeby mu trzymać nogę przy pod
kuwaniu. Przechodząc przez poszczególne fazy podnoszenia tylnej nogi, po odwie
dzeniu jej ku tyłowi, ujmujemy ją obiema rękami w pęcinie tak, aby staw skokowy 
konia znajdował się pod naszą pachą. Nasze plecy muszą być wyprostowane i opar
te o zad konia. Wewnętrzna nasza noga powinna być skośnie podłożona pod unie
sioną nogę konia (nasze udo pod podudziem konia), a druga noga odstawiona 
nieco w bok i ku przodowi.

Jeżeli poprowadzicie właściwie lekcje z waszym koniem, pamiętając o tym, że 
spokojny, ufny wobec człowieka koń będzie się uczył podawania nóg bezkonflikto
wo, nie będziecie mieli żadnego problemu z codziennym czyszczeniem kopyt kost
ką ani cokilkutygodniowymi korektami przy użyciu noża i tarnika.

Kowale na świecie pracują w pojedynkę, czyli nie potrzebują, aby ktoś trzymał 
konia, którego rozczyszczają lub przekuwają, a konie, nie mając żadnych złych do
świadczeń, same podają nogi, bez dutki, lin i innych akcesoriów.

Podczas pobytu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie obserwowałem kana
dyjskiego kowala przekuwającego Big Bena. Kowal postury raczej dżokeja poruszał 
się pomiędzy nogami tego wielkiego konia, który podawał mu je kolejno, stojąc 
w kuźni bez uwiązu i nawet błysk flesza mojego aparatu nie zrobił na nim najmniej
szego wrażenia.



O narowach końskich

Nadeszło kilka listów, z których wynikało, iż duże zainteresowanie budzi temat 
narowów występujących u koni, zapobiegania narowieniu się i postępowania z już 
znarowionymi zwierzętami. Zgodnie więc z życzeniem tym razem parę zdań o naro
wach występujących u koni.

Umownie można przeprowadzić podział na narowy występujące u koni w staj
ni, czyli narowy stajenne, i narowy występujące podczas jazdy wierzchem, czyli na
rowy pod siodłem.

Znarowionym nazywamy konia, który zachowuje się w sposób niewłaściwy, utrud
niając tym samym kontakt z człowiekiem, zagrażając często swojemu i człowieka 
zdrowiu, powodując, iż obcowanie z nim jest mniej lub bardziej uciążliwe. Skłon
ności do narowienia się mogą być w pewnym stopniu dziedziczone, łecz zdecydo
wana większość powstaje w wyniku niewłaściwego postępowania człowieka z całko
wicie uzależnionym od niego koniem.

Przyroda ukształtowała konia, przystosowując go do ruchu, który jest jego natu
rą. Trzymany przez człowieka w niewoli, ma często bardzo ograniczone możliwości 
zaspokojenia naturalnego popędu do ruchu. Z reguły ma on szansę poruszać się 
jedynie podczas treningu, przejażdżki czy innej formy ruchu narzuconej przez czło
wieka i ściśle przez niego kontrolowanej. Rzadko ma możliwość korzystania ze swo
body na wybiegu czy pastwisku (mówię o koniach wierzchowych niehodowlanych) 
i takie są najczęściej realia końskiego żywota. Wielogodzinne przebywanie w stajni, 
w boksie, a jeszcze gorzej w stanowisku, z możliwością wpatrywania się jedynie w ścianę, 
wywołuje u konia stan złego samopoczucia. U bardziej wrażliwych osobników obja
wia się to nadmiernym podnieceniem, u innych raczej apatią, a u jeszcze innych 
wyzwala różne formy działania mające za zadanie zabicie nudy i monotonii życia, 
urozmaicenie jednostajnych godzin spędzonych w stajni. Taka jest często geneza po
wstawania bardzo wielu złych nawyków i nałogów, zwanych narowami stajennymi.
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Jednym z najgorszych jest ŁYKAWOŚĆ
Koń, opierając górną szczękę lub zahaczając dolną o żłób, kratę, przegrodę, 

krawędź drzwi albo inny stały przedmiot, będący w jego zasięgu (bywa to nawet 
biodro kolegi), napina mocno mięśnie dolnej części szyi i naciąga ku dołowi krtań, 
przez co przełyk gwałtownie się otwiera, przepuszczając powietrze, które zostaje 
przełknięte lub wydalone. Powstaje przy tym charakterystyczny odgłos odbijania 
się (beknięcia). Bywają konie łykające bez podparcia czy zaparcia szczęki i nazywa się 
to łykaniem z powietrza.

Łykawości najczęściej uczy się koń karmiony często cukrem w kostkach, kie
dy zadowolony ze słodkiego poczęstunku zaczyna namiętnie oblizywać żłób czy 
ścianę boksu. Często też przykład łykającego sąsiada budzi zainteresowanie 
i zdolny uczeń przez naśladowanie potrafi szybko przejąć ten zły nawyk - po
czątkowo zajęcie to bawi konia, aż z czasem przeradza się w nałóg nieustający 
nawet podczas jedzenia. O łykawości konia mogą świadczyć ślady napiłowań na 
uzębieniu przednim, choć może to być rezultat uprawiania innego nałogu, zwa
nego „heblowaniem”. Ewidentnym dowodem łykawości jest charakterystyczne 
napinanie mięśni szyi i towarzyszący temu odgłos, tzw. bekanie. W początko
wej fazie bardziej płochliwy koń stara się uprawiać ten proceder w chwilach, 
kiedy nie jest obserwowany. Nałogowiec łyka przy każdej okazji, co sprawia 
bardzo niemiłe wrażenie. Oprócz względów estetycznych nałóg łykania może 
doprowadzić do złego stanu fizycznego konia, a to z powodu stałego wypycha
nia układu pokarmowego powietrzem. Może to być przyczyną kolki gazowej, 
kataru przewodu pokarmowego. Konia łykawego zwykle trudno jest utrzymać 
w dobrej formie fizycznej.

Łykawość musi być ujawniona przy sprzedaży konia, gdyż jest tak zwaną wadą 
zwrotną. Zatajona przy transakcji, a wykryta w ciągu 14 dni od jej zawarcia, po
ciąga za sobą przykre konsekwencje dla nieuczciwego sprzedającego. Wartość ko
nia łykawego jest mniejsza nawet o 50%. Wiele jest sposobów zwalczania łykawo
ści i dają one bardzo różne wyniki. Zakładanie paska czy specjalnie skonstruowa
nej obejmy aluminiowo-skórzanej na szyję ma uniemożliwić napięcie przełyku 
i krtani, lecz nie zawsze jest skuteczne i musi być zdejmowane przy karmieniu. 
Umieszczenie konia w boksie o gładkich ścianach, bez stałego żłobu i bez innych 
krawędzi, o które mógłby oprzeć szczękę, często pomaga do momentu, aż koń 
wynajdzie inny sposób na wprowadzenie powietrza do swego przewodu pokar
mowego. Stosowana jest podobno na świecie metoda operacyjna wg Forssella, 
polegająca na usunięciu fragmentu mięśni szyi biorących udział w „akcie” łyka
nia. Powodzenie takiej operacji określane jest na około 88%, lecz pozostawia 
ona widoczne gołym okiem ślady na ciele konia.

Znałem łykawego konia, któremu próbowano obrzydzić ten nawyk, zakłada
jąc specjalne kolczaste obręcze na żłób i poidło. Wynik był taki, że do łykania 
doszedł problem stale pokaleczonej do krwi dolnej szczęki. Nałóg bywa silniej
szy od bólu.
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HEBLOWANIE - polega na tym, iż koń opiera zęby o brzeg żłobu, ścianę, 
przegrodę i przesuwa nimi w jedną stronę lub w tę i z powrotem. Ma to na celu 
wywołanie efektu dźwiękowego (podobnie jak przy zgrzytaniu zębami). Nałóg sam 
w sobie nie ma większego znaczenia, poza przykrym widokiem i denerwującym 
odgłosem, ale może niekiedy doprowadzić do łykawości i powoduje niepotrzeb
ne nadmierne ścieranie uzębienia.

KŁAPANIE WARGAMI - jest to przyzwyczajenie konia do uderzania jed
ną wargą o drugą, któremu towarzyszy kłapiący odgłos. Wada poza zabaw
nym, choć czasem denerwującym widokiem nie ma znaczenia dla wartości 
użytkowej konia.

TKANIE - to jeden z najgorszych i najbardziej szkodliwych narowów stajen
nych. Koń, stojąc na rozstawionych przednich nogach, przestępuje z nogi na 
nogę, wykonując przy tym wahadłowe ruchy głową, szyją i piersią. Taki sam na
wyk obserwować można u dzikich zwierząt trzymanych w niewoli, np. słoni, wiel
błądów, niedźwiedzi i wielkich drapieżników. Jest to objaw choroby wywołanej 
niewolą. Nałóg ten jest o tyle szkodliwy, że nie pozwala koniowi na prawdziwy 
wypoczynek i powoduje nadmierną eksploatację kończyn przednich, stawów, 
wiązadeł, ścięgien, mięśni i kopyt. Zwalczanie tkania jest bardzo trudne. Niektó
rzy stosują zawieszanie na sznurkach drewnianych klocków, a nawet cegieł, tak 
aby tkający koń uderzał się o nie nogami w momencie kiedy tka, inni w stanowi
sku wiążą konia na obie strony, aby uniemożliwić mu ruch wahadłowy głowy 
i szyi. Wszystko to są półśrodki zwalczające skutek, a nie przyczynę i są niezbyt 
humanitarne. Najlepsze rezultaty zdaje się dawać zapewnienie tkającemu konio
wi stałego towarzysza w jego boksie. Może to być kucyk, baran, owca, a nawet gęś. 
Bardzo często ta druga żywa istota podziała na znerwicowanego konia uspokaja
jąco, a zawiązana przyjaźń wyeliminuje u konia stres związany z samotnością 
i niewolniczym życiem. U boku towarzyszy bardzo często ustępują objawy ner
wowości, koń staje się spokojniejszy, mniej pobudliwy i zapomina o tkaniu.

O tym, jak silne potrafią być więzy przyjaźni pomiędzy zwierzętami i jakie skom
plikowane i mało poznane przez ludzi jest ich życie wewnętrzne, mogą świadczyć 
poniższe dwa przykłady.

Baran mieszkał z pewnym nerwowym koniem przez kilka miesięcy we wspólnym 
boksie. Kiedy konia sprzedano, usiłował koniecznie wsiąść do samochodu razem 
ze swym przyjacielem. Odciągnięty i zatrzymany siłą, został sam, beczał żałośnie, 
przestał jeść i po paru dniach zdechł.

Pies, rudy kundel, podobny nieco do lisa, przez całe swe kilkuletnie życie pasał 
owce z owczarzem. Mieszkał w owczarni i nie opuszczał jej nigdy, poza krótkimi 
„amorowymi” wypadami do sąsiednich gospodarstw. Któregoś dnia gospodarz zli
kwidował owczarnię. Przyjechały samochody, owce załadowano, owczarnia opusto
szała, o psie zapomniano. Po paru dniach ktoś wszedł do pustej owczarni, a po
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środku, w zagłębieniu wygniecionym w ściółce, leżał rudy pies zwinięty w kółko, 
tak jak do snu - był martwy.

KĄSANIE, ŁAPANIE ZĘBAMI - bardzo dokuczliwy narów, lecz niestety 
w większości, można powiedzieć, że prawie zawsze, spowodowany przez człowieka. 
Konie z genetycznie odziedziczoną złośliwością spotyka się niezmiernie rzadko. 
Właściwie prawie ich nie ma, ponieważ hodowcy eliminują takie przypadki, a zło
śliwość z reguły wyklucza konia z dalszej hodowli.

Kąsanie ma zwykle swój początek w młodości konia i zaczyna się od zabawy. 
Człowiek pozwala się zaczepić źrebakowi, podszczypywać, aż za którymś razem, czu- 
jąc ból ugryzienia, skarci go uderzeniem po pysku. Ambitny koń na takie karcenie 
odpowie agresją i zaczyna się bijatyka. Dwa, trzy takie wydarzenia i z łagodnego 
konia robi się złośliwa bestia, a kiedy koń zrozumie swoją przewagę, z dnia na dzień 
trudniej z nim dojść do ładu. Będzie traktował człowieka jako niżej stojącego 
w hierarchii i postępował z nim odpowiednio, strasząc zębami przy byle okazji.

Kąsanie i gryzienie często zaczyna się również przy czyszczeniu. Są konie o deli
katnej, wrażliwej skórze, dla których szczotka jest bardzo drapiąca, a ryżówka wprost 
nie do zniesienia. Próbują się więc bronić, wyginając szczotkowane ciało na wszyst
kie strony, w końcu usiłują capnąć zębami czyszczącego. Obrywają za to po nosie 
i zabawa się zaczyna. Trzeba więc koniecznie pamiętać o wrażliwości skóry konia 
i dopasować do niej sprzęt służący jej pielęgnacji. Nie można w imię higieny drapać 
końskiej skóry, wywołując u konia uczucie, którego można doświadczyć na sobie, 
gdy szorujemy własny brzuch szczotką ryżową na sucho. Bywają tak wrażliwe konie, 
iż tolerują jedynie gąbkę i szmatkę.

Jeżeli koń nabrał tego złego przyzwyczajenia i straszy nas zębami, próbując uką
sić, jest parę sposobów na to, aby nie dać się ugryźć i zniechęcić zwierzę do tego 
procederu.

Podstawowa sprawa to zachowanie zimnej krwi i nieokazywanie strachu. Jeśli 
wchodzimy do takiego konia, to musimy okazać zdecydowanie i nie możemy się 
wahać ani cofać. Każdy objaw lęku będzie dostrzeżony i wykorzystany przeciwko 
nam. Konia, który ma zwyczaj gryzienia przy czyszczeniu czy siodłaniu, najlepiej 
złapać za kantar, podchodząc do niego spokojnie, ale stanowczo i przywiązać do 
ściany czy do dwóch linek na korytarzu. Nie należy krzyczeć ani wymachiwać ręka
mi, lecz okazać zdecydowanie i brak lęku. Następnie, przy wszelkich zabiegach mieć 
oczy szeroko otwarte i stale kątem oka obserwować ruchy końskiej głowy i uprze
dzać niecne zamiary spokojnym, stanowczym: „nie!” lub „nie wolno!”

A oto sposób na gryzącego konia, zalecany przez jednego z autorów brytyjskich: 
„Ogólnie panuje pogląd, że wada ta jest nieuleczalna, a wielu zadowala się tym, źe 
przy oznakach złości krzykną na konia, uderzą go, a opiekę nad swoją osobą powie
rzą aniołowi stróżowi. Ja jestem innego zdania. Oto kuracja, którą możesz wypró
bować z nadzieją na wynik, kuracja prosta, lecz również wymagająca czasu i cierpli
wości. Krzyk jest wzbroniony! Dobrze jest nałożyć grube skórzane rękawice. Przy 
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okazji czyszczenia, siodłania lub karmienia, gdy koń w znany ci sposób zwraca gło
wę, by ugryźć, musisz go przyjaźnie, ale zdecydowanie odepchnąć bez słowa, bez 
krzyku i bez pochwały. Koń szybko to skojarzy. Postępuj tak zawsze, gdy koń chce 
cię ugryźć. Musisz go zmęczyć, znużyć i udowodnić mu, że wszelkie próby kąsania 
są bezowocne. Tę kurację stosuję od lat z dobrym skutkiem.”

Ogólnie wiadomo, że stulone uszy i próba ugryzienia człowieka są wyrazem 
wrogości konia wobec nas oraz braku zaufania. Najlepszym i najpewniejszym le
karstwem jest więc postępowanie, które tę wrogość usunie i przywróci zaufanie, 
a jeszcze lepiej, wzbudzi sympatię do nas. Jest to zadanie trudne, wymagające 
cierpliwości w postępowaniu, lecz uzyskany efekt może być najlepszą zapłatą za
poniesiony trud.

KOPANIE
Równie dokuczliwe i niebezpieczne bywają konie kopiące. Kopanie jest typo

wym objawem niechęci zwierzęcia, obroną przed kimś, kogo nie darzy sympatią. 
Obserwując konie na swobodzie, można zauważyć, że atakują przeciwnika, gryząc 
i uderzając przednimi nogami, a bronią się z reguły, odwracając się tyłem i kopiąc. 
Kopnięcie więc tylną nogą jest bardziej formą obrony niż ataku.

Kopanie, podobnie jak gryzienie, z reguły wywołane zostaje przez człowieka 
i ugruntowane przez jego błędne i niewłaściwe zachowanie się wobec konia. Jak 
zwykle nauczyć złego bardzo łatwo, oduczyć często szalenie trudno. Znów należa
łoby zlikwidować przyczynę, czyli niechęć konia do kontaktu z człowiekiem, 
a postarać się, by spotkanie z nami kojarzyło się koniowi z przyjemnością i było 
wręcz oczekiwane z utęsknieniem. Jeżeli udałoby się do tego doprowadzić, to 
większość kopiących koni z pewnością zrezygnowałaby z tego niemiłego nawyku. 
Wymaga to jednak konsekwencji w postępowaniu z koniem od wszystkich, któ
rzy mają z nim do czynienia. Nie jest to sprawa łatwa i prosta. Zwykle trzeba 
uciekać się do innych, bardziej lub mniej drastycznych sposobów. Tak samo, jak 
przy gryzącym koniu, obowiązuje zimna krew, rozwaga, ale i odwaga oraz zdecy
dowanie w działaniu. Czasami palcat, trzymany w ręku tak, aby koń widział jego 
obecność, wystarcza, aby wzbudzić respekt i odwieść od zamiaru kopnięcia. Nie
którzy ustawiają kopiącego konia do czyszczenia pod ścianą i oddzielają się od 
niego drągiem, za którym chronią się przed ewentualnym atakiem. Na kopiącego 
konia, który stoi w stanowisku, trzeba specjalnie uważać, przechodząc za nim, 
a wchodząc do niego, uprzednio spowodować, by ustąpił pod ścianę i nie próbo
wał nas straszyć.

W kawalerii wobec kopiących w stanowisku koni stosowano podobno metodę 
worka z piaskiem. Zawieszano go za koniem u sufitu tak, aby wisiał na wysokości 
nieco poniżej stawów skokowych. Uruchomiony worek uderzał konia po nogach, 
na co ten odpowiadał kopnięciem, worek ponownie walił w nogi, koń kopał i tak 

skutku, aż wyczerpany koń kulił się pod żłobem i podobno na długo tracił 
ochotę do kopania.
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ROZSYPYWANIE OWSA, ŻARŁOCZNE JEDZENIE
Konie nerwowe często rozsypują owies podczas jedzenia, przez co duża jego 

część marnuje się wdeptana w ściółkę. Przyczyny takiego zachowania bywają róż
ne. Czasem jest to brak spokoju w stajni podczas karmienia. Konie są wówczas 
niespokojne, rozglądają się, odchodzą od żłobu, a owies leci w ściółkę. Tę przy, 
czynę łatwo usunąć. Innym powodem jest zazdrość, chciwość, która karze konio
wi rzucać się na owies i rozgarniać go nerwowo pyskiem. Bywa tak, że żłób umiej
scowiony odpowiednio w najdalszym kącie boksu zapewni koniowi spokój przy 
jedzeniu. Często jednak trzeba jeszcze żłób przegrodzić prętami, aby utrudnić 
wygarnianie pyskiem owsa, lub zamiast tego umieścić w żłobie kilka sporych 
kamieni. Zdecydowanie jednak najlepsze rezultaty daje spokój w stajni podczas 
karmienia i odpowiednio usytuowany żłób. Wśród ludzi też bywają tacy, którzy 
nie lubią, jak im kto zagląda do talerza podczas posiłku.

Jak już wspomniałem, sporo złych nałogów i narowów powstaje z winy ludzi, 
ich niewłaściwego postępowania i zachowania w obcowaniu z koniem. Często jed
nak złe zachowanie koni to również wynik nudy, monotonii życia w stajni, braku 
kontaktu ze światem zewnętrznym.

Aby poprawić warunki bytowania koni zdanych na człowieka, trzeba pamię
tać o tym, aby w miarę możliwości starać się ten żywot koński uprzyjemnić. 
Czasami stajnia z oknem, przez które koń może obserwować świat, mały skra
wek ogrodzonego wybiegu, a przede wszystkim przyjazny stosunek człowieka 
sprawi, że żywot tych od wieków oddanych człowiekowi czworonogów będzie 
przyjemniejszy.

CHODZENIE PO BOKSIE
To bardzo podobny narów do tkania, tyle że koń zamiast się kiwać, przestępu- 

je z nogi na nogę, wędruje po boksie jak lew po klatce. Podłoże powstania tego 
nawyku jest podobne do przyczyn tkania. Narów jest bardzo uciążliwy dla konia, 
który zamiast odpoczywać, „trenuje” nieustannie, oraz dla obsługi, ponieważ 
niemożliwością jest utrzymanie porządku w boksie takiego „chodziarza”. Ściółka 
jest tam zawsze zdeptana, zmieszana i wymaga codziennej wymiany. Zwalczanie 
tego nałogu bywa równie trudne, jak oduczenie tkania. Widziałem konie, któ
rym wieszano opony samochodowe u sufitu lub kładziono je na ziemi, aby utrud
nić wędrowanie po boksie. Rezultat był przeważnie taki, iż koń „trenował się” 
jeszcze bardziej, lawirując między tymi leżącymi czy wiszącymi oponami. Oczywi
ście najskuteczniejszym sposobem będzie, jak zwykle, zwalczanie przyczyny, a nie 
skutku, czyli takie oddziaływanie na psychikę konia, by wyciszyć jego nerwy 
i zlikwidować uczucie samotności związanej z zamknięciem w klatce. O metodach 
skutecznych w tej mierze pisałem już wcześniej. Przy takim podejściu do proble
mu całkowite wyleczenie z tego narowu jest zupełnie możliwe.

Po omówieniu kwestii narowów tak zwanych stajennych, spróbuję przedstawić 
kilka przykładów i spraw związanych z tematem „narowy pod siodłem”.
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R.S. Summerhays we wstępie do swej książki The Problem Horse (Trudny koń) 
pisze: „Każdy, kto ma do czynienia z końmi, zauważy, że prawie nie ma konia 
bez wad. To bardzo smutne. Ale co gorsze, większość tych wad ma za przyczynę 
niewłaściwe postępowanie człowieka. Są to wprawdzie dziedziczne błędy tem
peramentu i charakteru, ogólnie jednak człowiek jest winien, kiedy koń zbacza 
z drogi cnoty.”

Spróbujmy przeanalizować przykłady narowów z grupy tzw. narowów pod sio
dłem, przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania i metody postępowania 
z końmi już znarowionymi.

Zacznijmy od bardzo uciążliwego i złego nawyku - kręcenia się podczas wsiadania.
Spotyka się wiele koni, które nie chcą stać spokojnie, w czasie gdy jeździec 

usiłuje dostać się na siodło. W bardzo wielu przypadkach trudno się tym koniom 
dziwić, bo dlaczego niby mają w spokoju i bez ruchu cierpieć, kiedy jeździec cią
gnie za prawą wodzę, usiłując lewą ręką przytrzymać konia, równocześnie trzymając 
się grzywy czy przedniego łęku, cały swój ciężar ładuje koniowi w lewą przednią 
nogę, wwierca się czubkiem buta w żebra, by na koniec „paść miękko” w siodło 
i grzbiet konia. Czy trudno się dziwić, że koń zniecierpliwiony i w obawie przed 
„przyjemnością” tego momentu kręci się niespokojnie?

To, co opisane powyżej, to jedna z przyczyn tego, że koń nie stoi spokojnie przy 
wsiadaniu. Zdarza się, że zwierzę wiedząc, iż gdy tylko jeździec go dosiądzie, będzie 
jazda, szykuje się do ruchu i nie może ustać w miejscu. Bywa również, iż doświad
czyło ono kiedyś dużych przykrości przy wsiadaniu i pamięć o tym wywołuje pod
niecenie, które objawia się kręceniem czy dreptaniem w miejscu. Jak temu zapobie
gać? Oczywiście, jak zwykle, jest co najmniej kilka sposobów.

Oto jeden z nich zaproponowany przez cytowanego już R.S. Summerhaysa:
„Moja metoda wymaga wprawdzie cierpliwości i zachodu, ale nigdy mnie nie 

zawiodła. Z początku będziesz potrzebował pomocnika, który musi stać przed ko
niem, nie dotykając wodzy. Najwyżej może położyć rękę na nosie konia, gdy ten 
zechce ruszyć naprzód. W chwili kiedy będziesz wsiadał, pomocnik poda koniowi 
kawałek chleba, marchew lub coś innego, co bardzo lubi. Zsiądziesz i powtórzysz 
to samo jeszcze dwa razy (nie więcej). Pomocnik będzie ci potrzebny przez najbliż
sze dwa, trzy dni. Powinien teraz stanąć przy prawej łopatce konia i znów poczęsto
wać go przysmakiem, tak aby koń podczas wsiadania musiał odwrócić głowę w prawo, 
sięgając po przysmak. Po dwóch dniach możesz zwolnić pomocnika i próbować 
wsiadać sam. Zanim nogą dotkniesz strzemienia, daj koniowi powąchać twoją rękę, 
by wiedział, że tam jest przysmak, który dostanie przy wsiadaniu. Gdy znajdziesz się 
w siodle, musisz prawą ręką podać mu nagrodę, tak aby sięgając po nią, obrócił 
głowę w prawo. Przekonasz się, że będzie zwracał głowę w bok, nie ruszając się 
z miejsca w czasie, gdy będziesz go dosiadał. Naturalnie byłoby śmiesznie, gdybyś 
musiał przez całe życie stosować ten manewr przekupstwa. Przestanie to być ko
nieczne z chwilą, gdy koń przywyknie do spokojnego stania podczas wsiadania. Nie 
pozwalaj mu jednak na samowolne ruszanie do przodu bez twojego sygnału. Od 
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czasu do czasu możesz go z siodła poczęstować przysmakiem, aby mu przypomnieć, 
że spokojne stanie łączy się z czymś przyjemnym. By kuracja odniosła sukces, 
w postępowaniu konieczny jest spokój i wyrozumiałość. Przysmaki to bardzo miła 
rzecz i dzięki nim koń zapomni o wszystkich przykrościach związanych z operacją 
wsiadania.”

To jeden ze sposobów rozwiązania problemów związanych z wsiadaniem, a oto 
inny, którego osobiście jestem zwolennikiem i który czyni wsiadanie bezproble
mowym tak dla konia, jak i dla jeźdźca. Wśród jeżdżących konno istnieje jeszcze 
fałszywy pogląd, iż rasowy jeździec powinien dosiadać konia bez pomocy osoby 
drugiej, a tym bardziej specjalnych przyborów czy urządzeń. Wsiadając samodziel
nie po strzemieniu czy wskakując (różnymi stylami), ma udowodnić swe umiejęt
ności jeździeckie i sprawność fizyczną. Bzdura! Rasowy jeździec nie będzie niczego 
udowadniał kosztem niepotrzebnych przykrości sprawianych swemu koniowi, a tym 
bardziej narażając go na kontuzje.

Raptowne obciążenie jednej kończyny nierozgrzanej i nieprzygotowanej na 
to, powoduje niewidoczne drobne urazy, które nakładane na siebie, kiedyś ujaw
nią się w formie poważniejszej kontuzji. Jeżeli do tego dołożymy codzienne prze
krzywianie siodła i wyciąganie lewego puśliska, to zupełnie wystarczy, aby wsiada
nie po strzemieniu uznać za zły sposób dostawania się na siodło.

W wielu stajniach, dla ułatwienia koniom i jeźdźcom życia przygotowane są spe
cjalne stopnie do wsiadania. Jest to bardzo proste urządzenie w formie drewnianej 
skrzynki z jednym stopniem. Wysokość stopni powinna być taka, aby możliwe było 
swobodne wejście na nie i dostanie się z nich na siodło przez przełożenie prawej nogi, 
bez konieczności wspinania się na palce czy podskakiwania. Stopień taki stoi przed 
stajnią w dogodnym miejscu, a więc np. równolegle do ściany w odległości ok. 1,5 
m, co ułatwia naukę stania przy stopniu pomiędzy nim a ścianą.

Nauka stania przy stopniu wymaga kilku lekcji, użycia przysmaku jako za
chęty i nagrody, zachowania spokoju i przyjacielskiego stosunku do „ucznia”. 
Warto więc najpierw nauczyć konia podchodzenia i stania przy stopniu, a na
stępnie akceptowania człowieka wchodzącego na stopień. Należy przy tym wy
kazać cierpliwość i spokój, aby uzyskać trwały efekt. Koń nauczony „bezbole
śnie” będzie sam podchodził do stopnia i stał przy nim spokojnie, a jeździec 
bez najmniejszego wysiłku będzie miękko zasiadał na jego grzbiecie. Stopień 
do wsiadania powinien być pozbawiony ostrych krawędzi i mieć solidną kon
strukcję, aby szczególnie przy nauce, potrącony nogą konia, nie przewracał się, 
a deptany przez wystraszonego wierzchowca nie powodował okaleczenia jego 
nóg. Jak przy opisanym poprzednio sposobie na wsiadanie, tak i w tym przy
padku na początku szkolenia będzie potrzebna umiejętna pomoc drugiej oso
by. Pamiętać przy tym trzeba o zasadzie eliminowania agresywności wobec ko
nia. Wyjaśni to poniższy przykład: koń wystraszył się stopnia i zaczyna się co
fać. Agresywna postawa: człowiek trzyma go całą siłą, wisząc na wodzach, a koń 
wlecze go za sobą z rosnącym strachem.
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Nieagresywna postawa: człowiek cofa się, podążając za koniem i głosem stara się 
go uspokoić. Koń zatrzymuje się, człowiek zachęca go ponownie do zbliżenia się 
do stopnia, wspomagany przez drugą osobę, która umiejętnym gestem od tyłu 
asekuruje i mobilizuje konia do ruchu do przodu.

Agresja zawsze wywołuje agresję. Tylko nieagresywne postępowanie doprowadza 
stopniowo do uległości wynikającej z zaufania, a nie strachu. Uległość oparta na 
strachu jest z reguły krótkotrwała i przy najbliższej okazji przemienia się w opór.

Na marginesie. Aby łatwiej zrozumieć psychikę konia i jego wrażliwość, warto 
zdać sobie sprawę z faktu, iż koń jest szalenie wrażliwy na bodźce docierające 
z otoczenia. To co się wokół konia dzieje bardzo wpływa na stan jego psychiki. 
Serce konia jest niezwykle wrażliwe na stres. U żadnego zwierzęcia akcja serca nie 
wykazuje tak wielkich różnic jak u konia. Tętno może wynosić od 30 do 250 
uderzeń na minutę i potrafi zmieniać się błyskawicznie. I tak, przestrach wywoła
ny widokiem obcego przedmiotu, jakim jest stopień do wsiadania, błyskawicznie 
może przyspieszyć akcję serca, a poklepanie po szyi jest w stanie ponownie ją 
obniżyć. Wyobraźmy sobie samych siebie i swoją reakcję w sytuacji, kiedy serce 
wali w piersi na skutek emocji, a ktoś, zamiast dobrego słowa, częstuje nas krzy
kiem czy szturchańcem.

U konia, nieraz mimo braku zewnętrznych objawów emocji, bardzo błahy 
powód, jak np. przejście innego konia korytarzem stajni, wejście obsługi do boksu, 
poklepanie po szyi, rżenie gdzieś na zewnątrz stajni, warkot samochodu itp., 
bywa przyczyną bardzo drastycznej zmiany akcji serca. Kto sam mierzył tętno, ten 
wie, że u niektórych koni uzyskanie rzetelnego pomiaru jest często niemożliwe. 
Samo dotknięcie skóry konia stetoskopem wywołuje nieraz tak drastyczne przy
spieszenie akcji serca, iż trudno się doliczyć uderzeń. Badania na ten temat pro
wadzone były swego czasu na uniwersytetach w Meryland i Pensylwanii przez dr. 
Fregina i Lyncha i przyniosły istotne wnioski pomagające lepiej zrozumieć psy
chikę konia.

BARANIE SKOKI - KOZŁOWANIE
Ten niezbyt miły zwyczaj dla mniej wprawnych jeźdźców bywa prawdziwym po

strachem. Ma on, jak zwykle, swoją przyczynę, a może ich być kilka. Trzeba rozróż
nić, czy koń wykonuje baranie skoki z radości i nadmiaru energii, czy jest to reakcja 
na ból i obrona przed uciskiem siodła. Czasami może to być świadome działanie 
w celu pozbycia się jeźdźca z grzbietu. Niektóre konie potrafią robić to po mi
strzowsku, posyłając „na glebę” swych pasażerów.

Konie, które kozłują ze strachu czy na skutek bólu, jaki im sprawia siodło i ciężar 
jeźdźca, zwykle robią to, pamiętając o przykrych doświadczeniach związanych z pierw
szymi dosiadami. Trzeba więc uczynić wszystko, aby pozbyły się tych niemiłych 
wspomnień. Niektóre konie odczuwają ból grzbietu, ponieważ ich mięśnie nie 
przywykły jeszcze do dźwigania ciężaru siodła i jeźdźca. W obu tych przypadkach 
należałoby cofnąć się z edukacją i zastosować kilkanaście treningów na ląży. Prawi
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dłowa praca na ląźy równoważy konia, rozwija muskulaturę, szczególnie ważnych 
partii mięśni grzbietujfe także zwiększa zaufanie i kontakt z jeźdźcem.

Jeżeli nasz koń kozłuje z nadmiaru energii, przed jazdą dobrze mu zrobi kilka
naście minut pracy na ląźy. Są jeźdźcy, którzy lubią, gdy ich koń kozłuje, wyraża
jąc tym swój temperament i dobry nastrój. Można koniowi pozwolić na taką 
zabawę, pamiętając jednak o tym, aby mieć cały czas kontrolę nad tymi wybryka
mi i bez konieczności uciekania się do brutalności móc je przerwać w momen
cie, kiedy dojdziemy do wniosku, że wystarczy już tej zabawy. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, że wesołość, której nie będziemy w stanie kontrolować, może 
przerodzić się w nawyk. Koń może zacząć wykorzystywać tę sztuczkę przeciwko 
nam, jeśli przekona się, że jest górą. Wierzchowiec, który ma zamiar wykonać 
serię baranich skoków, zwykle o tym uprzedza, trzeba więc umiejętnie ten mo
ment wychwycić i nie dać się zaskoczyć. Zwykle baranie skoki, jako demonstracja 
nadmiaru energii czy dobrego humoru, zaczynają się po paru pierwszych taktach 
galopu lub w miejscu, w którym koń spodziewa się, że rozpoczniemy galop. Aby 
kozłować, koń musi opuścić głowę i szyję, uwypuklić grzbiet, wtulając przy tym 
ogon i zabawa się zaczyna. Następuje seria skoków w górę i w przód lub równo
cześnie w bok. Biada jeźdźcowi, który niezbyt pewnie siedzi w siodle. Te „wygłu
py” da się wytrzymać i może to być nawet zabawne i przyjemne pod warunkiem, 
że jeździec wie, jak się zachować, a skoki odbywają się w ciągłym ruchu do przo
du. Gorzej bywa, jeżeli po wykonaniu skoku w górę i w przód koń raptownie 
włącza hamulec przy opuszczonej głowie i szyi. Wtedy „grucha” nieunikniona. 
Gdy więc koń kozłuje, to trzeba, jeżeli już nic innego nie da się zrobić, przypilno
wać, by nie próbował włączać hamulca. Siedząc półsiadem, z dobrym oparciem 
na strzemionach, z możliwie krótkimi wodzami i rękami opartymi o kark konia, 
można próbować tej zabawy. Jeżeli natomiast chce się odwieść konia od tego 
zamiaru i nie dopuścić do kozłowania, to najważniejszy jest w porę wyraźny sy
gnał łydki „do przodu” i mocny kontakt zapobiegający obniżeniu głowy i szyi. 
Można pomóc sobie przez oparcie rąk o kark i sygnał batem po łopatce. Bat 
użyty za łydką wymaga większych umiejętności, ponieważ wodze w jednej ręce 
mogą być łatwiej wyrwane przez ruch głowy i szyi do przodu i w dół. Dobrze jest, 
rozpoczynając galop i licząc się z możliwością kozłowania, uprzednio chwycić 
wodze „na mostek” z obiema dłońmi opartymi o kark konia. Jeśli uda się konio
wi wyrwać wodze z rąk jeźdźca, to z pozycji półsiadu wrzuci go w siodło, a przez 
wyrzut zadu w górę najprawdopodobniej wykatapultuje delikwenta w powietrze. 
Pozwalając koniowi na kozłowanie, trzeba pamiętać, że przesadna swawola nie 
działa wychowawczo.

„KLEJENIE SIĘ” DO STAJNI I INNYCH KONI
Narów ten ma swoje podłoże w instynkcie powrotu do miejsc znanych oraz 

w instynkcie stadnym, który każę koniowi być w pobliżu innych koni. Koń kiero
wany tymi instynktami nie chce odejść od stajni lub innych koni i zachowuje się 
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tak, jakby jakiś magnes przyciągał go i uniemożliwiał poruszanie się we właściwym 
kierunku. „Klejenie” rozpoczyna się zwykle w młodości, dlatego młode konie z takimi 
skłonnościami powinno się szkolić pod bardziej doświadczonymi jeźdźcami, któ
rzy poradzą sobie z problemem i nie dopuszczą do tego, aby narastał i przerodził 
się w narów.

Oprócz młodych koni „klejenie się” manifestują najczęściej stare wygi, konie 
szkółkowe, jeżdżone przez początkujących amatorów. Wykorzystują swą przewagę 
fizyczną i bezradność adeptów jazdy wierzchem, „dryfując” do stajni lub w kierun
ku innych koni ku rozpaczy swych „kierowców” i przy akompaniamencie krzyku 
instruktora: „Gdzie jedziesz?”, „Nie daj mu skręcać!” itp.

Z młodym koniem zdradzającym tendencje do klejenia się można sobie szybko 
poradzić przez energiczną jazdę z równym kontaktem na obu wodzach i prostą 
szyją. Jeździć takiego konia trzeba możliwie samotnie i uczyć go przebywania z dala 
od towarzystwa innych koni. Wszystko to odbywać się musi, jak zwykle, ze zrozu
mieniem problemu i zachowaniem zasad postępowania: uczyć, a nie karać! Wy
chowywać, a nie egzekwować! Unikać agresywności i przemocy!

Stare wygi szkółkowe trzeba od czasu do czasu reedukować pod dobrymi jeźdź
cami, aby dać im do zrozumienia, że muszą się jednak podporządkować.

Bardzo częstym błędem, popełnianym podczas jazdy na niezbyt sterownym (czyli 
takim, który nie zawsze idzie tam, gdzie byśmy chciełi) koniu, i to popełnianym 
przez początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, jest sterowanie koniem za 
pomocą ciągnięcia za jedną wodzę.

Przykład: jeżeli mamy wykonać zakręt w prawo, to z reguły ciągniemy za prawą 
wodzę przy zluzowanej lewej. Koń na to wygina szyję w prawo i idzie dalej prosto 
lub nawet skręca w lewo. Jeżeli do tego nie ma ochoty skręcić w prawo, to problem 
się potęguje, a początkujący jeździec po kilku nieudanych próbach decyduje się na 
zakręt w lewo, idąc na kompromis z koniem. Jest to najprostszy sposób na zdepra
wowanie konia, który po kilku takich przypadkach jest już pewien, że może cho
dzić tam, gdzie chce, a jak nie zechce - to nie pójdzie. Można temu zapobiec, 
pamiętając, że do kierowania koniem służą obie wodze współgrające z „pedałem 
gazu”, czyli pomocami popędzającymi. Tylko koń prowadzony obiema wodzami 
i łydkami będzie poruszał się po drodze, jaką mu zaplanujemy. Zasada: nie zginać 
szyi; tam gdzie uszy pokazują - tam stąpają przednie kopyta.

PŁOSZENIE SIĘ
Jazda na bojącym się byle czego, uskakującym w bok lub drętwiejącym z prze

strachu płochliwym koniu nie należy do przyjemności. Płoszenie się młodego ko
nia jest rzeczą naturalną i przy prawidłowym postępowaniu zanika w procesie szko
lenia. Czasami ma ono dodatkową przyczynę w nadmiernej pobudliwości, a czasa
mi w wadach wzroku. Bardzo często spotyka się opinie, iż mentalność konia zależy 
od mentalności jeźdźca. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku koni płochli
wych. Jeżeli płochliwy koń spotka jeźdźca zrównoważonego i spokojnego, to z pew
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nością płochliwość jego będzie zanikała i z czasem nie będzie stanowić problemu. 
Jeśli natomiast taki koń trafi na jeźdźca nerwowego, agresywnego, którego byle 
powód wyprowadza z równowagi, to płochliwość może bardzo szybko przerodzić 
się w nerwicę, a koń stanie się kłębkiem nerwów, zwierzęciem nienadającym się do 
jazdy. Ponieważ płoszenie się jest efektem lęku, stosowanie kary wobec płochliwe
go konia jest bezsensowne i narobi więcej złego, niż pomoże. Jakże często jednak 
kara jest podstawowym sposobem zwalczania płochliwości.

Wiadomo, że umysł konia „funkcjonuje” na zasadzie skojarzeń. Spróbujmy 
prześledzić tok kojarzenia umysłu płochliwego konia, który został uderzony batem 
za to, źe wystraszył się krowy. Krowa = bat = ból. Ból = bat = jeździec. Wniosek: 
bać się krowy = bać się jeźdźca. Błędem jest mniemanie, iż koń będzie kojarzył 
według wzoru: bałem się krowy, więc dostałem batem, lepiej więc nie bać się krowy 
i unikać bata. Jest to tok rozumowania człowieka. Gdyby koń tak rozumował, to 
z pewnością nikt by na nim nie jeździł.

Jedyne rozsądne postępowanie z płochliwym koniem to takie, które doprowa
dzi do opanowania lęku lub go zlikwiduje. Można tego dokonać, jeżeli uda się, na 
przykład, przejechać obok przedmiotu budzącego lęk i, klepiąc konia po szyi, prze
konać go, że nic się nie stało. Jeszcze lepsze efekty da podprowadzenie zwierzęcia do 
tego przedmiotu i sprowokowanie do powąchania go. Koń przede wszystkim za 
pomocą węchu, a nie wzroku, rozpoznaje i poznaje rzeczy obce.

Trzeba przy tym wykazać cierpliwość i życzliwość wobec tego zwierzęcia, które 
zdane na naszą łaskę, a traktowane po przyjacielsku, gotowe jest nam wiernie 
służyć.

W przypadku młodego konia dużą pomocą w przezwyciężeniu lęku będzie to
warzystwo starszego konia, przy którym młodziak będzie się czuł bezpieczniej, 
a wykorzystując instynkt naśladowczy, pozna otoczenie, nabierze doświadczenia 
i przestanie się płoszyć.

Bywa często, iż jeździec sam swym zachowaniem prowokuje konia do płoszenia 
się. Odbywa się to zwykle tak: jeździec dostrzegł z daleka zbliżający się w jego kie
runku samochód i jest przekonany, źe jego koń spłoszy się, więc by temu przeciw
działać, rozpoczyna przygotowania do spotkania „strasznego luda”. Skraca gwał
townie wodze, siada mocno w siodło, zaciska łydki na bokach konia. Wszystkie te 
czynności uświadamiają koniowi, źe nadchodzi coś nadzwyczajnego. Wywołują jego 
podniecenie, które w momencie mijania auta osiągnie taki poziom, iż spowoduje 
gwałtowną reakcję konia i jeździec wraz z koniem znajdą się w rowie, a koń po 
wydostaniu się z niego zarobi parę kopniaków i epitetów.

Prawidłowe zachowanie się jeźdźca powinno być następujące: należy tak się za
chowywać, aby nie sygnalizować koniowi, że nadjeżdżający samochód to coś wyjąt
kowego i strasznego. Siedzieć swobodnie, ale być przygotowanym na każdą reakcję 
konia. Prowadzić go na normalnym kontakcie. Zagadać, poklepać po szyi, upew
nić, że wszystko jest w porządku. Tak prowadzony koń zapanuje nad lękiem, prze
zwycięży go dzięki zaufaniu do swego jeźdźca.
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Oczywiście może się zdarzyć, że koń spłoszy się z powodu prawdziwego przestra
chu, wywołanego, dajmy na to, nagłym otwarciem parasola czy zrywającym się stad
kiem gołębi. W takim przypadku przestrach jest w pełni uzasadniony i jest to 
reakcja normalna, którą po prostu trzeba przeżyć i nie da się z tym wiele zrobić. 
Można jedynie taki moment wykorzystać w celach wychowawczych i, klepiąc konia, 
przekonać go: „Nie bój się, stary, w razie czego jestem przy tobie, damy sobie 
radę z tym strasznym parasolem”.

Przy rozwiązywaniu problemów płochliwości najważniejsze jest zachowanie się 
jeźdźca, jego spokój, opanowanie, cierpliwość i przyjazny stosunek do ucznia - 
konia przyjaciela.

WSPINANIE SIĘ
Wspinanie się, stawanie dęba, jest jednym z najniebezpieczniejszych narowów 

występujących pod siodłem. W jaki sposób powstaje ten narów, jak koń uczy się 
wspinania i wykorzystywania tego manewru? Najczęściej wspinanie się jest formą 
manifestowania niechęci konia do współpracy z jeźdźcem. W zasadzie tylko ogie
ry, wspinając się, manifestują swą męskość, a czynią to, nie bacząc na fakt, iż 
siedzący na nich jeździec może być w tym momencie zagrożony. Jeśli koń wspina 
się z premedytacją, czyni to, by uniknąć podporządkowania się jeźdźcowi lub 
wręcz z chęci pozbycia się go. Korzenie tego narowu tkwią najczęściej w błędnym, 
niezręcznym, nierozumnym postępowaniu człowieka. Oto klasyczny przykład 
genezy powstawania narowu wspinania się: na drodze znajduje się duża, połysku
jąca w słońcu kałuża. Koń zatrzymuje się, bo boi się do niej zbliżyć. Jeździec 
próbuje go nakłonić do ruchu sygnałem łydek, a gdy to nie skutkuje, działa 
ostrogami. Strach przed kałużą jest potężny, nawet ból zadawany ostrogami nie 
jest w stanie zmusić konia do ruchu. Gdy jeździec nie ustaje w swym popędzają
cym oddziaływaniu, koń nagle unosi przód w górę i staje dęba. Przestraszony 
jeździec chwyta się oburącz szyi konia, by nie spaść. Koń opada na cztery nogi. 
Jeździec poprawia swe działanie. Koń znów staje dęba, a jeździec ponownie, 
w obawie przed upadkiem, chwyta się jego szyi. Po chwili, całkowicie już przestra
szony, ustępuje i zawraca, aby pojechać inną drogą. Koń dobrze pamięta tę lek
cję i z pewnością będzie starał się powtórzyć takie zachowanie przy następnej 
okazji. Zły początek miał miejsce.

Niekiedy powodem podobnego zachowania się konia, a zdarza się to u koni 
bardzo nerwowych i wrażliwych, bywa duży stres. W sytuacji stresowej koń może 
zachować się w sposób niekontrolowany, a bywa tak zazwyczaj, gdy jeździec wymaga 
od konia ruchu do przodu w momencie, kiedy stres działa na niego paraliżująco. 
Na sygnał łydek czy ostróg koń w takim stanie może, zamiast do przodu, „wyciąć 
świecę do góry”. W obu opisanych przypadkach można uniknąć wspinania, wyka
zawszy się większym zrozumieniem psychiki konia.

Stare konie szkółkowe potrafią stosować manewr wspinania się jako sposób na 
wystraszenie swego pasażera. Robią ten numer zwykle w momencie, kiedy nie mają 
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już ochoty na dalsze wykonywanie poleceń człowieka. Zazwyczaj ma to miejsce 
w sąsiedztwie wyjścia z ujeżdżalni czy w pobliżu drzwi stajni. Taki „cwaniak” zdaje 
się myśleć: „A może uda się wrócić do stajni?” Te „stare cwaniaki” robią to bardzo 
zgrabnie i z pełną kontrolą. Zachowują się zawsze tak, aby nastraszyć klienta, ale 
samemu się nie przewrócić.

Jak zachować się na koniu, który nauczył się wspinania i stosuje tę sztuczkę 
z premedytacją? Trzeba pamiętać o trzech ważnych faktach. Po pierwsze - koń, aby 
się wspiąć, musi się najpierw zatrzymać. Po drugie - aby się wspiąć, musi mieć 
prostą, swobodną szyję i głowę. Po trzecie - aby się wspiąć ponownie, musi naj
pierw opaść znów na cztery nogi. Pamiętając o tym, możemy próbować zwalczyć 
ten narów. Kiedy zdamy sobie sprawę, iż jest wielce prawdopodobne, że koń, na 
którym siedzimy, za chwilę „wytnie świecę”, możemy spróbować temu zapobiec. 
Jeżeli uda nam się sprowokować konia do ruchu, unikniemy wspięcia się, ale po
wtórzony sygnał łydek może znów wywołać tę samą reakcję. W obawie przed próbą 
wspinania się możenr^przycią^zdecydowanie jedną wodzę, wykręcając szyję i głowę 
konia, aż do wykonania kilku obrotów w miejscu. Parę kopniaków^w tym czasie 
może, co będzie sukcesem, sprowokować konia do ruchu. Do przodu za wszelką 
cenę, bo w ruchu koń się nie wespnie. A jeśli już zdoła, to pamiętać musimy, że 
łapanie się szyi konia będzie ujawniało naszą bezradność i naszą przegraną. Koń 
szybko pojmie, że jest górą. Lepiej więc, zamiast puszczać wodze i łapać szyję konia, 
próbować jedną wodzą (działając od siebie i w dół) sprowadzić go na cztery nogi 
i zmusić do ruchu. Może się jednak zdarzyć, że wywrócimy się razem z koniem. 
Dobrze jest więc być na tę ewentualność przygotowanym, nie trzymać stóp głębo
ko w strzemionach, by móc je łatwo z nich wyjąć. Koń będzie padał do tyłu i na 
bok, w stronę przeciwną do działającej wodzy i wykręconej szyi. Jeśli udałoby się 
przewróconego konia przytrzymać przez chwilę w pozycji leżącej, trzymając jego 
głowę blisko ziemi, i wlepić mu przy nomnry je<ł7r7e jednej osoby parę tęgich 
batów, mogłoby to być dobrą nauczką. Postępowanie takie oczywiście może być 
przeprowadzone wyłącznie przez doświadczonego jeźdźca i to jedynie wobec konia 
„przestępcy”, który nie z powodu strachu czy zdenerwowania, lecz z pełną preme
dytacją wspina się, demonstrując tym swą przewagę nad jeźdźcem.

Zalecane przez różnych „fachowców” używanie butelki z wodą, którą należy 
rozbić na głowie wspinającego się konia, czy też bicie batem po głowie, uważam 
za bardzo brutalne, niebezpieczne i bardzo wątpliwe w skutkach. Niestety, wspi
nający się z premedytacją koń jest przestępcą i wymaga dość drastycznych środ
ków wychowawczych.

Nie zawsze jednak ostre środki przynoszą oczekiwany rezultat. Bywa tak, iż 
o wiele lepsze wyniki daje postępowanie mniej drastyczne, ale bardziej czaso
chłonne, wymagające większej cierpliwości i konsekwencji. Spotykałem konie, 
z którymi przemocą niczego nie można było osiągnąć. Miałem do czynienia ze 
znarowionymi końmi, z którymi można było się „dogadać” tylko metodą uni
kania spięć, okazji do konfliktu oraz konfrontacji. A oto prosty przykład takie
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go postępowania. Jeżeli zobaczyłem, że zbliżam się do miejsca, gdzie może dojść 
do „spięcia”, a koń może próbować stawiać opór, co mogłoby się zakończyć 
wspinaniem, skręcam w inną drogę i udaję, że właśnie tam miałem zamiar je
chać. Jeśli natomiast zdarzy się, że koń zatrzyma się, a ja czuję, że próba rusze
nia go zakończy się prawdopodobnie wspinaniem, udaję, że ja też chciałem się 
zatrzymać. Zapalam papierosa i czekam, aż koń sam zdecyduje się ruszyć. 
Z niektórymi końmi ten sposób postępowania przynosi o wiele lepsze rezulta
ty niż próba użycia przemocy.

Zwykle wspinający się, znarowiony koń jest wrogo nastawiony do jeźdźca, boi 
się go, nie ufa mu, -jestmajiiego zły; W takim przypadku najlepszym początkiem 
zlikwidowania złego narowu będzie próba nawiązania bliższego kontaktu z ko- 
niem, a jeszcze lepiej - próba zawarcia przyjaźni. Odzyskanie zaufania konia, więź 
pomiędzy koniem i jeźdźcem, to najlepsze lekarstwo na wiele złych narowów.

CIĄGNIĘCIE, PODNOSZENIE
Także niemiły i często równie niebezpieczny jak wspinanie się, jest narów cią

gnięcia, taszczenia, a w skrajnych przypadkach ponoszenia. Przyczyny skłaniające 
konia do taszczenia, ponoszenia mogą być wielorakie. Wady budowy fizycznej 
i wynikający z tego brak równowagi, wielka wrażliwość, powiększona jeszcze czę
sto przez niezręczność jeźdźca, jego nieczułe ręce, niespokojny, niezrównoważony 
dosiad, niewygodne siodło dokuczające koniowi, towarzystwo innych niespokoj
nych koni, nadmiernie żywy temperament, a czasami nawet antypatia do jeźdźca 
- to tylko przykłady przyczyn takiego zachowania konia. Niektóre z powyższych 
przyczyn łatwo dadzą się usunąć, jeśli w porę zdamy sobie z nich sprawę. Taszcze
nie czy ciągnięcie związane ze złą jazdą da się wyeliminować przez zmianę jeźdźca 
na lepiej wyszkolonego. Konie z wadami budowy też można zrównoważyć rozsąd
ną, systematyczną pracą, likwidując tym samym przyczyny taszczenia.

Najtrudniej jest z końmi, które taszczą z przyczyn zwanych wadami tempera
mentu. Poprawienie takiego konia to bardzo trudne i żmudne zadanie. Często 
spotyka się opinię, że przy wyborze konia najwięcej uwagi powinno się zwracać na 
cechy jego charakteru i temperament, gdyż wszelkie korekty w tym zakresie są naj
trudniejsze. O wiele łatwiej skorygować czy zrekompensować wady fizyczne, niż 
spowodować korzystne zmiany w obrębie temperamentu i charakteru konia.

Skrajną formą ciągnięcia jest ponoszenie. Charakteryzuje się tym, że koń prze- 
staje reagować na jakiekolwiek oddziaływanie kiełzna. Pysk takiego konia robi się 
martwy, a jeździec ma wrażenie, jakby wędzidło zaczepione było o słup czy inny 
stały przedmiot. Koń porusza się przy tym w dyktowanym przez siebie kierunku 
i tempie.

Tak jak jazda na ciągnącym mocno koniu dla wytrawnego jeźdźca może być 
źródłem pozytywnych emocji, tak jazda na koniu ponoszącym jest udręką i może 
okazać się bardzo niebezpieczna. Dobrze jest więc wiedzieć, jak zachować się na 
koniu taszczącym, aby nie sprowokować go do ponoszenia. Producenci sprzętu 
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jeździeckiego wymyślili i wyprodukowali olbrzymią ilość różnego rodzaju „paten
tów”, które mają służyć jeźdźcom do poskramiania swych wierzchowców lub przy, 
najmniej pomagać w panowaniu nad nimi. Jest tego całe mnóstwo, ale mimo 
wszystko najistotniejsze są umiejętności i wyczucie jeźdźca. Widać to wyraźnie na 
wyścigach płaskich, gdzie większość koni to konie mocno ciągnące, nawet taszczą, 
ce, a dają sobie z nimi radę filigranowej budowy dżokeje, których trudno posądzać 
o nadzwyczajną siłę fizyczną.

Generalną zasadą prowadzenia ciągnącego konia jest stała kontrola tempa i nie
dopuszczenie do tego, aby koń je dyktował (dotyczy to wszystkich chodów, łącznie 
ze stępem, ponieważ bywają konie, które ponoszą już w stępie).

Druga sprawa to technika trzymania wodzy. Wszelkie szarpanie się z ko
niem, zapieranie się w strzemionach z ciągnięciem za wodze, tak zwane „piły” 
(przeciąganie wędzidła przez pysk ruchem przypominającym piłowanie), czy 
przekładanie jednej wodzy przez szyję i ciągnięcie drugiej, to sztuczki prowadzą
ce jedynie do wyczerpania fizycznego jeźdźca i skutecznie znieczulające pysk 
konia. Zamiast powstrzymywać, mogą one dość skutecznie i szybko sprowoko
wać konia do ponoszenia.

Jedynym sposobem, którym można utrzymać taszczącego konia w żądanym 
tempie, jest tak zwane trzymanie „na mostek”. Do tego konieczna jest umiejęt
ność jazdy w dobrym zrównoważonym półsiadzie, w którym potrafimy utrzymy
wać równowagę, z zachowaniem swobodnych, niezależnych od reszty ciała rąk 
i dłoni. Wodze ujmujemy tak, aby przebiegały obie przez jedną dłoń, przylegają
cą bardzo ściśle do karku konia. Druga dłoń ujmuje jedną z wodzy z boku szyi 
i jest gotowa w razie potrzeby wzmocnić jej jednostronne działanie. Ta sama 
dłoń służy do błyskawicznego pozbierania i skrócenia wodzy w chwili, kiedy czu- 
jemy, źe uchwyt jest za luźny, a koń próbuje przyspieszyć. Bardzo istotny jest 
przy tym uchwyt dłoni opartej o kark, jego siła dopasowana do sytuacji. Ręka 
musi operować z wyczuciem, umieć w odpowiednim momencie rozluźnić uchwyt, 
by niepotrzebnie nie przesadzać z trzymaniem. Zbyt mocna blokada tej ręki, 
stosowana bez wyczucia, może zatrzymać konia lub spowodować raptowne cofa
nie się w ucieczce przed przesadnym naciskiem na krawędzie iJolneDsźćźękh. 
W skrajnych przypadkach może być przyczyną tego, że koń, cofając się raptow
nie, może nawet przewrócić się w tył.

Jeżeli rozpoczynamy galop na koniu, po którym spodziewamy się, źe może cią
gnąć czy taszczyć, zanim ruszymy, ujmijmy wodze wyżej opisanym sposobem. Jeśli 
przy ruszaniu okaże się, że trzymamy zbyt mocno, a koń wcale nie próbuje się 
z nami „zabierać”, rozluźnijmy dłoń, opierając się o kark konia i pozwalając tym 
samym na wydłużenie się obu wodzy, które koń pyskiem lekko wyciągnie nam 
z rąk. Druga ręka czuwa w tym czasie, gotowa natychmiast zadziałać, gdy poczuje- 
my, że koń próbuje wykorzystać rozluźnienie wodzy i „włącza gaz”.

Wszelkie próby dodawania najlepiej wygaszać w zarodku, czyli w momencie, 
gdy koń ma zamiar dodać, a nie kiedy już to zrobił.
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Stosując umiejętnie technikę trzymania „na mostek”, można z powodzeniem 
poprawić niemal każdego ciągnącego czy taszczącego konia i trwale rozwiązać ten 
problem. Koń zaprzestanie prób ciągnięcia, nauczony doświadczeniem stałych nie
powodzeń.

Wrócę jeszcze do przyczyn powstawania narowu ciągnięcia, taszczenia i ponosze
nia. Wiadomo, iż odruchową, instynktowną reakcją konia na wszelkie negatywne 
odczucia jest ucieczka. Jest to tak charakterystyczne dla tego gatunku, jak charaktery
styczną reakcją owiec jest zamieranie. Owca na stres reaguje znieruchomieniem, któ
re czasami może skończyć się nawet atakiem serca i padnięciem zwierzęcia. U konia 
przez wieki szybkość w nogach, błyskawiczna ucieczka były największym atutem ratu
jącym go z różnych opresji. Przetrwało to do dziś i zupełnie naturalną reakcją konia 
na ból, wywołany na przekład wędzidłem uciskającym bezzębne, -mocno ukrwrone 
krawędzie Jłolnej szczęki")- jest ucieczka dokądkolwiek, byle szybciej. Taką samą reak
cję wywoła u wieluToni ból mięśni grzbietu, niegotowych jeszcze do dźwigania siodła 
i jeźdźca. Również ucieczka jest u wielu koni instynktowną reakcją na „ból psychicz
ny”, na zdenerwowanie, w ogóle na stres. Często spokojne i grzeczne w domu konie 
nagle stają się „diabłami” i ciągną, wręcz taszczą w obcym miejscu, w nowym otocze
niu, wśród innych koni. Jeżeli człowiek, nie starając się zrozumieć przyczyn zachowa
nia zwierzęcia, reaguje jedynie szarpaniem wodzy lub włożeniem koniowi do pyska 
kolejnego ostrzejszego „patentu”, przysparza dodatkowych cierpień, tym samym co
raz mocniej prowokuje do instynktownej reakcji, jaką jest ucieczka. Szarpiąc wodza
mi czy oddziałując na bezzębne krawędzie polnej szczęl<i)coraz ostrzejszym kiełznem, 
powoduje uszkodzenia, a nawet nieodwracalne zniszczenia zakończeń nerwowych i tym 
samym staje się autorem „twardego”, nieczułego pyska. Jego koń zyskuje popularny 
epitet: „twardy w pysku”.

Oczywiście sporo jest „patentów”, które mogą być i bywają pomocne w szkoleniu 
trudnych koni. Niczym jednak nie da się zastąpić prawdziwych umiejętności, czułych 
rąk, które potrafią, gdy zajdzie potrzeba, przytrzymać nawet z siłą równą kilkudziesię
ciu kilogramom, by w odpowiednim momencie błyskawicznie i płynnierpuścicTlo 
kilku gramów, ale też rąk gotowych w razie potrzeby do ponownego przytrzymania.

Na potwierdzenie teorii głoszącej, że ciągnące, taszczące konie są w głównej mie
rze tworem swych jeźdźców, można przytoczyć wiele przykładów z życia. Często 
zdarza się, źe koń, znany jako taszczący, bardzo trudny do jazdy, „twardy w pysku” 
itp., trafia jako koń spacerowy do amatorki, która nie próbuje go „ujeżdżać”, za to 
swemu pupilowi poświęca każdą wolną chwilę i całe swoje serce. Ku zdziwieniu 
„zawodowców”, koń ten daje na sobie jeździć i nie sprawia trudności swej pani, 
odwdzięczając się w ten sposób za przyjazne traktowanie.

PODBIEGANIE W STĘPIE, TZW. CAPLOWANIE
Mówi się często, że prawdziwego jeźdźca poznać można po tym, czy potrafi 

caplującego konia doprowadzić do tego, aby szedł stępem. Równocześnie niewielu 
jeźdźców zdaje sobie sprawę, jak niekorzystne jest caplowanie i jak bardzo szkodzi 
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koniowi to „chodzenie na paluszkach”. Skutkiem tego tylko nieliczni usiłują je 
zwalczyć. Innym może się to wydawać zbyt trudne, a może i beznadziejne.

I znów przyczyn takiego zachowania się konia może być wiele. Ogólnie można je 
określić sformułowaniem - brak równowagi. Może to być brak równowagi fizycz
nej, wynikający ze słabości narządu ruchu (układu kostno-stawowego i mięśniowe
go). Mówiąc prostszym językiem - koń jest jeszcze zbyt słaby fizycznie, aby w rów
nowadze dźwigać ciężar jeźdźca na grzbiecie i zgrabnie się z nim poruszać. Jego 
mięśnie i cały aparat ruchu nie są jeszcze gotowe do odruchowych działań równo
ważenia układu jeździec + koń. Braki w tym zakresie objawiają się między innymi 
tym, że koń podkłusowuje w stępie, „łapiąc” w ten sposób niepełną równowagę, 
zachwianą przez obecność jeźdźca na grzbiecie i konieczność poruszania się z tym 
ruchomym „balastem”. Takie zachowanie ustępuje w miarę treningu fizycznego, 
podczas którego cały organizm konia przystosowuje się do sytuacji, w której musi 
poruszać się z jeźdźcem na grzbiecie.

Brak równowagi fizycznej ma bardzo ścisłe powiązanie z brakiem równowagi 
psychicznej. Stan zdenerwowania, podniecenie, może być przyczyną zaburzeń 
w równowadze fizycznej. Wynika to z faktu, iż w stanie nadmiernego pobudzenia 
emocjonalnego występują zaburzenia w funkcjonowaniu mechanizmów regulują
cych reakcję odruchową układu ruchu na bodźce informujące ten układ o poło
żeniu ciała konia w przestrzeni. Mówiąc prościej, zdenerwowany koń (nawet w przy
padku, gdy zewnętrznie tego wyraźnie nie widać) traci możliwość spokojnego, 
zrównoważonego poruszania się. Oto dwa przykłady:

1. Kilku jeźdźców jedzie stępem leśną drogą. Jeden z koni zatrzymuje się, 
opuszcza głowę i o wysuniętą do przodu nogę usiłuje podrapać się w okolice 
pyska, gdzie go ukąsił giez. Trwa to kilkanaście sekund. Jeździec pozwala mu na 
to sam, obserwując przy okazji ptaka na gałęzi. Nie spostrzegają obydwaj, że ko
nie w tym czasie oddaliły się. Instynkt nakazuje koniowi dołączyć do towarzyszy 
(instynkt stadny), rusza więc sam kłusem. Jeździec na to, łapiąc za wodze: „Gdzie? 
Stępem! Gdzie lecisz?!” Instynkt coraz mocniej każę dołączyć do koni. Jeździec 
coraz mocniej trzyma. „Stępem! Gdzie się spieszysz?” Konie coraz bardziej się 
oddalają. Podniecenie pozostającego w tyle konia rośnie, już zupełnie nie może 
zapanować nad zdenerwowaniem, trzymany, mocno kłusuje w miejscu. Na bo
kach i szyi konia pojawia się biały pot... A wystarczyło kłusem dołączyć do koni 
lub, jeśli już jeździec chciał „postawić na swoim”, zawrócić i pojechać inną drogą 
stępem, ucząc w ten sposób konia panowania nad instynktem.

2. Jeździec podczas treningu kondycyjnego zbliża się stępem do miejsca, 
w którym rozpocząć ma galop. Na poprzednich treningach zaczynał galop 
w tym samym miejscu. Koń dzięki dobrej pamięci już wie, że za chwilę będzie 
galopował.

Kierowany instynktem zwanym „konieczność ruchu”, zaczyna się denerwować 
w oczekiwaniu na galop. Zdenerwowany, nie może ujść stępem i zaczyna podkłuso- 
wywać, caplować.
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Jeździec rozumiejący swego wierzchowca nie będzie z tego faktu robił proble
mu. Czując podniecenie konia albo zacznie wcześniej galop, albo zrezygnuje z galo
pu, pozostanie w stępie lub kłusem pojedzie w inne miejsce i zacznie galop w miejscu 
i momencie bardziej odpowiednim. Uczyni wszystko, aby koń rozpoczynał galop 
bez szkodliwego podniecenia i zdenerwowania.

Obydwa powyższe przykłady wykazują, że brak równowagi psychicznej ma ne
gatywny wpływ na równowagę fizyczną. Jeździec powinien czynić starania, aby 
zachwianą równowagę psychiczną możliwie szybko przywrócić. Trzeba pilnować, 
aby caplowanie nie przerodziło się w nawyk, który - jak każdy inny - bardzo 
trudno wykorzenić.

Poniższe wskazówki mogą być bardzo pomocne przy rozwiązywaniu problemu 
caplowania.

Prawie każdy koń caplujący jest poza wodzami, poza łydkami lub w ogóle poza 
pomocami. I to jest punkt, z którego musimy rozpocząć korektę. Jeżeli koń jest 
poza wodzami (nie akceptuje wędzidła, nie podąża za nim, chowa się przed jego 
działaniem), jednak chętnie reaguje na popędzającą łydkę, to poprzez półparady 
i jazdę z przewagą pomocy popędzających, wprawny jeździec dostanie go na wodzę 
i poprowadzi stępem. Musi do tego mieć czułą rękę, która, podążając za ruchami 
głowy konia, będzie stale utrzymywała lekki kontakt z pyskiem i reagowała błyska
wicznie przytrzymywaniem w momencie próby zakłusowania, rozluźniając się - gdy 
koń będzie szedł stępem. Trudniejsza sprawa jest z koniem, który nie akceptuje 
działania łydek, czyli jest „poza łydką”. Takiego konia trzeba doprowadzić do tego, 
żeby zaakceptował popędzające działanie łydek. Stanie się tak wówczas gdy, prowa
dząc go na kontakcie, będziemy się starali wyegzekwować przyłożonymi łydkami 
akceptację ich popędzającego działania. Początkowo koń taki będzie uciekał od 
łydek, przyspieszał, objawiał niezadowolenie z faktu przylegania i oddziaływania ich 
na jego boki. Następnie, gdy już się z tym pogodzi i zaakceptuje przyłożone do 
boku łydki, będzie poruszał się stępem o krótkich wykrokach. Jeśli doprowadzimy 
w końcu do tego, że jego zad będzie kroczył energicznie, to stopniowo, przez ustę
pujące działanie rąk, zachęcimy go do wydłużenia szyi i do wydłużenia wykroków 
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w zrównoważonym stępie.
Często bywa również tak iż caplowanie, a także zły, nieregularny stęp, są skut

kiem niewłaściwej jazdy. Słyszy się określenie, że ktoś jedzie „od ręki” czy „bez 
łydek”. Sens obu tych określeń jest podobny i określa jazdę z nadmiernym używa
niem siły rąk, a niedostatecznym sygnałów popędzających.

Nadmierne używanie rąk, ciągnięcie za wodzę w celu „zebrania” konia, wszystko 
to zabija w koniu ruch, a najwyraźniej widoczne jest to w stępie. Koń jeżdżony „bez 
łydek” czy „od wodzy” przestaje maszerować w stępie, nie używa „silnika”, nie pcha 
się tylnymi kończynami (tzw. zadem), lecz porusza się przez kolejne stawianie przed
nich nóg przed tylnymi.

Istnieje słuszne powiedzenie: „Pokaż mi stęp twojego konia, a powiem ci, jakim 
jesteś jeźdźcem”.



Dosiad jeźdźca

Ostatniotfość często spotykałem się z zapytaniem: jak to jest z tym prawidłowym 
dosiadem?

Bywa, że pytający wie sporo na ten temat, ale w większości przypadków jest to 
wiedza głównie teoretyczna. Z zastosowaniem tej teorii w praktyce bywa z reguły 
dużo gorzej. Poniżej - w dużym skrócie - najistotniejsze przesłania, próbujące 
określić ważne elementy decydujące o dosiadzie jeźdźca. „Jeźdźca poznaje się po 
dosiadzie” - jest to prawda znana i sprawdzająca się w życiu. Dobry dosiad będzie 
zawsze umożliwiał dobre oddziaływanie na konia, a wynikiem tego musi być do
brze ujeżdżony koń. Obowiązkiem więc każdego kto poważnie traktuje swoją jazdę 
konną, jest stała obserwacja i korekta, układanie i umacnianie, doskonalenie swo
jego dosiadu. Poniższe rady zostały sformułowane na podstawie praktyki wielu 
pokoleń ludzi, którzy przez tysiące godzin spędzonych w siodle doszli do takich 
wniosków. Problem polega na tym, by to zrozumieć i wcielać w praktyce, korzysta
jąc z pomocy tych, którzy opanowali sztukę jazdy konnej (ale nie podróżowania na 
koniu) i znają drogę dojścia do celu.

Jeździec, by jego dosiad był dobry i skuteczny, musi siedzieć prosto, z umiarko
wanie wciągniętym krzyżem i w środku siodła w najgłębszym jego punkcie, oraz 
naturalnie. Kolana powinny być cofnięte na tyle, by udo i kolano wewnętrzną 
płaską stroną przylegało do siodła. Podeszwy stóp winny być ułożone tak, by umoż
liwiały utrzymanie lekkiego czucia z bokiem konia wewnętrzną stroną łydki, czyli 
mięśniem brzuchatym łydki. Pomoc łydek musi wychodzić ze spokojnie, miękko 
przyłożonych, pozostających w kontakcie z bokiem konia, nóg jeźdźca. Przy dosia
dzie ujeźdżeniowym strzemiona należy tak dopasować, by przy prostym, swobod
nym dosiadzie kontakt łydek z bokami konia był podczas jego ruchu utrzymywany. 
Zbyt długie strzemiona sprawiają, że łydka jest niespokojna i prowadzą do siadu 
widłowego. Zbyt krótkie strzemiona uniemożliwiają zręczne siedzenie w siodle 
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i prowadzą do siadu fotelowego. Długość strzemion zależy w pewnej mierze od 
budowy i stopnia ujeżdżenia konia. Ramiona z przedramionami winny tworzyć kąt 
prosty, kiść jeźdźca winna być oddalona o szerokość dłoni od tułowia i ułożona 
tak, by palce były naprzeciw siebie, a dłoń była prawie pionowa. Ramiona, przy 
naturalnie opuszczonych i cofniętych barkach, powinny lekko przylegać do tuło
wia, by stanowić podporę dłoni i umożliwić spokojne, równe działanie. Krzyż musi 
być lekko wciągnięty, bez usztywnienia, tak by zgodnie działające pomoce rąk i łydek 
przez siedzenie jeźdźca oddziaływały na grzbiet konia. Krzyż i siedzenie, w połącze
niu z rozluźnionymi stawami biodrowymi, umożliwiają podążanie za ruchem ko
nia. Dosiad musi być spokojny, mocny i niezależny od ruchu zwierzęcia. Przy pra
widłowym dosiadzie linia bark - biodro - obcas powinna być prosta.

Najniższym punktem jeźdźca jest obcas, wyciskany w dół sprężystym stawem 
skokowym. Ręka z rozluźnioną kiścią winna być spokojna i ustalona, gdyż inaczej 
cierpi na tym chód konia i impuls, a jego pysk przez ruchy rąk nie robi się czulszy, 
jak się często sądzi, lecz tępy i nieczuły. Długość wodzy na zrównoważonym koniu 
w ruchu powinna umożliwiać jeźdźcowi trzymanie rąk na dłoń od tułowia i na 
dłoń nad kłębem.

Zależnie od stopnia wyszkolenia konia i od ruchu dopuszczalne są małe odstęp
stwa od tej reguły. Właściwa długość wodzy w ruchu w różnych chodach jest bar
dzo ważna, a podczas pracy należy uważać, by przez ich wydłużanie lub skracanie 
zapewnić harmonijne działanie pomocy popędzających i wstrzymujących. Klepa
nie łydkami jest bezcelowe, wręcz szkodliwe, gdyż narusza spokój dosiadu, a koń 
staje się niewrażliwy na normalne pomoce, przyzwyczajając się do stałego ruchu 
łydek. Każda pomoc musi być stosowana przy spokojnym tułowiu. Należy unikać

Rys. 12. Siedząc prawidłowo na koniu, przyjmujemy taką pozycję, dzięki której spadniemy na obie stopy
i staniemy na ziemi w równowadze, gdyby nasz koń nagle uległ dematerializacji i zniknął. Nieważne, czy to jest 
dosiad lekki, stosowany w jeździe na młodym koniu, czy w jeżdzie terenowej (rys. a), czy klasyczny pełen siad 
(rys. b), czy pełen siad ze wzmocnionym działaniem „krzyża" (rys. c). 
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przesadnych pomocy ciężarem ciała, gdyż naruszają one łączność między krzyże 
jeźdźca a grzbietem konia i z góry wykluczają subtelną reakcję czworonoga. Za 
moce ciężaru powinny być uważane: większe napięcie mięśni grzbietu jeźdźca pa
ście naprzód tułowiem lub boczne przemieszczanie wagi jeźdźca. Inaczej mówiąc 
podążanie i wchodzenie w ruch konia. Przemieszczanie ciężaru jeźdźca (głównie 
tułowia) działa przez krzyż i siedzenie na grzbiet konia. Przy zakrętach należy szcze 
golnie uważać, by ramiona jeźdźca przez obrót w biodrach pozostawały równoległe 
do barków konia.

Ostróg, jako pomocy, należy używać tylko w celu wzmocnienia działania łydek 
Stałe stosowanie działania ostrogi uważa się za poważny błąd dosiadu. Prawidłowy 
dosiad jeźdźca pozwala, przez właściwe oddziaływanie, formować konia w ruchu.

Często wymieniana miękkość dosiadu nie może oznaczać wiszących bezwładnie 
kończyn, a obowiązkiem jeźdźca jest utrzymywanie tułowia w prawidłowej posta
wie. Jeżeli nawet początkowo dosiad będzie się wydawał wymuszony, trochę sztyw-

Dosiad to sposób ułożenia ciała jeźdźca w siodle w różnych okolicznościach. Rozróżniamy dosiad ujeżdżeniowy, 
dosiad skokowy, dosiad wyścigowy, dosiad krosowy, dosiad terenowy. Na zdjęciu: przykład dosiadu podczas skoku 
przez przeszkodę stiplową. Nogi jeźdźca mocno oparte w strzemionach, łydki nieco w przodzie. Koń podczas całego 
skoku prowadzony jest na równym, solidnym oparciu o rękę jeźdźca, zamknięty pomiędzy ręce a strzemiona. 
ARMATOR - Stara Miłosna 1971 r.
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■ niezgra^HY’ to P° PewnYm czasie przez stałe ćwiczenia, stanie się miękki, zręcz

ny i niewymuszony.
7 Niedoskonałego, błędnego dosiadu nie da się poprawić przez miękkość, lecz

z długą pracę, która doprowadzi do miękkości i zręczności. Tylko mocny do- 
^iad przy pełnym rozluźnieniu i giętkości, umożliwia delikatne wyczuwanie i dzia

łanie różnych pomocy, wzajemnie niezależnych. Reasumując, należy zważać, by 
dosiad i postawa jeźdźca były piękne i zręczne, a jednocześnie umożliwiały łatwe 
oddziaływanie na konia. Głowa jeźdźca musi być ustawiona naturalnie, wzrok skie
rowany na wprost. Wciąganie podbródka powoduje usztywnianie łopatek jeźdźca 
i osłabia działanie pomocy popędzających. Zdecydowanie również nie należy trzy
mać opuszczonej głowy z wzrokiem skierowanym w dół.

Tylko prawidłowy dosiad jest skuteczny. Tylko skuteczny dosiad pozwala na 
stawianie koniowi wymagań, które prowadzą do tego, że koń podlega procesowi 
szkolenia. W trakcie tego procesu uczy się poruszać w odpowiedni sposób, uczy się 
wykorzystywać w pełni posiadany potencjał. Tylko szkolony koń rozwija się harmo
nijnie, fizycznie i psychicznie, stając się coraz wspanialszym partnerem człowieka. 
Jeżeli jeździec nie zdoła opanować umiejętności prawidłowego siedzenia na koniu 
i nierozerwalnie związanej z tym właściwej techniki jazdy, jazda konna pozostaje 
jedynie podróżowaniem przy użyciu konia jako środka lokomocji.



Ruch konia, styl skakania a sposób jazdy

Ten koń ma kiepski kłus wyciągnięty. Ten słabo galopuje. Tamten nie ma stępa. 
Takie i podobne opinie często słyszy się z ust ludzi zajmujących się jazdą konną, 
z ust jeźdźców, trenerów, instruktorów.

Widuje się często takie konie, które na czworobokach w WKKW nie demon
strują wyciągniętego kłusa, fatalnie stępują, czy galopują „krótkim galopkiem” na 
cztery takty. Spotyka się często konie, które teoretycznie powinny, a jednak nie 
galopują w krosie czy na parcourze w sposób, do jakiego predysponowałoby je 
pochodzenie czy budowa anatomiczna. Większość ich użytkowników nie zdaje so
bie sprawy z przyczyn takiego stanu rzeczy. Zazwyczaj winą obarcza się konia, mó
wiąc, że „ten typ tak ma”. Tymczasem z reguły (pomijając konie o niezbyt dobrej 
budowie anatomicznej) konie źle ruszające się pod jeźdźcem czy źle skaczące (złą 
techniką), puszczone na swobodzie ruszają się dużo lepiej czy w korytarzu skaczą 
całkiem poprawnie.

Sposób - umiejętności jeźdźca, jego wiedza dotycząca szkolenia konia, wszyst
ko to ma olbrzymi wpływ na rozwinięcie naturalnych możliwości ruchowych 
konia bądź na ich stłumienie. Szczególnie ważne jest początkowe szkolenie, czyli 
szkoła podstawowa - od pierwszego dosiadania konia do końca wstępnego etapu 
ujeżdżenia.

Większość jeżdżących ludzi, którzy siadają na młode konie i próbują je szkolić, 
popełnia cały szereg błędów mających poważny wpływ na dalszą karierę konia. Błę
dy te wynikają z braku wiedzy i stosowania złych metod w szkoleniu. Często stawia 
się koniowi wymagania nieadekwatne do jego aktualnych możliwości, nie przestrze
gając świętej zasady ich stopniowania. Zła technika jazdy, brak umiejętności prawi
dłowego siedzenia na koniu (dosiad) i prawidłowego oddziaływania na niego przez 
umiejętne stosowanie pomocy popędzających i wstrzymujących we wzajemnej ko
relacji - oto kilka występujących powszechnie uchybień w tej mierze. Bardzo po



wszechnym błędem jest również wymuszanie na koniu postawy głowy, kosztem 
utraty impulsu poruszania się, popularnie mówiąc „tendencji do ruchu naprzód”. 
Dla większości jeżdżących konno najważniejszą sprawą jest „zganaszowanie” konia, 
„zebranie” go. Aby to osiągnąć, używają przede wszystkim rąk ciągnących za wodze, 
„piłujących” koński pysk w celu opuszczenia zwierzęciu głowy. Taka jazda musi się 
negatywnie odbić na sposobie poruszania się konia, czyli na jego chodach. Wielu 
nie rozumie, że pozycja głowy konia jest wynikiem procesu trwającego w czasie, 
podczas którego koń uczy się poruszania z balastem w postaci jeźdźca na grzbiecie 
w sposób naturalny, czyli możliwie najbardziej zbliżony do sposobu poruszania się 
konia bez jeźdźca.

Większość jeźdźców wymaga od konia większego lub mniejszego „zebrania”, nie 
rozumiejąc, na czym zebranie polega i jak się do tego dochodzi. Prawdziwe zebra
nie jest efektem procesu szkolenia i nie da się go osiągnąć z pominięciem etapów 
poprzedzających.

Dla każdego jest sprawą oczywistą, że dziecko musi najpierw poznać litery alfa
betu, by nauczyć się układać z nich wyrazy, a z wyrazów zdania, aby móc po paru 
latach napisać swoje pierwsze wypracowanie. Koniom każę się pisać wypracowania, 
nie nauczywszy ich uprzednio alfabetu. System szkolenia koni, wypracowany przez 
setki lat praktyki mądrych ludzi, przewiduje sześć etapów, które prowadzą do celu, 
jakim jest zwierzę poruszające się pod jeźdźcem w pełnej, nieskrępowanej niczym 
równowadze (na czterech własnych nogach, bez piątej nogi w pysku - bez oparcia 
na wodzach), dobrowolnie posłuszne woli jeźdźca, współpracujące z nim bez przy
musu, gotowe do wykonania wyznaczonych mu zadań - jednym słowem: koń 
ujeżdżony. Oto te sześć etapów:

• 1. TEMPO - RYTM, REGULARNOŚĆ; równe robocze tempo poruszania
się we wszystkich trzech chodach, równy rytm poruszania się w stępie na cztery, 
w kłusie na dwa, w galopie na trzy. To są najważniejsze zadania tego etapu.

Nie należy więc wymagać niczego, co psuje efekt podstawowych wymagań tego 
etapu, co szkodzi tempu, rytmowi i regularności chodów.

2. ROZLUŹNIENIE: rozluźnienie fizyczne, czyli osiągnięcie umiejętności po
ruszania się pod jeźdźcem z pełną swobodą, bez napięć mięśniowych w jakiejkol
wiek okolicy czy partii konia. Rozluźnienie psychiczne, które ma bezpośredni wpływ 
na stan rozluźnienia bądź napięcia fizycznego. Spokój psychiczny, brak lęku przed 
jeźdźcem, otoczeniem - pełna psychiczna równowaga.

3. PRZYJĘCIE - ZAAKCEPTOWANIE WĘDZIDŁA: przyjęcie i zaakcepto
wanie wędzidła, pomocy popędzających i wstrzymujących - czyli postawienie na 
pomoce.

4. IMPULS: umiejętność poruszania się we wszystkich chodach ze zmianami 
tempa, od roboczego przez pośredni do wyciągniętego, z możliwie pełnym wyko
rzystaniem posiadanego potencjału.

5. WYPROSTOWANIE: umiejętność poruszania się po linii prostej w ideal
nej prostej postawie (ślady tylnych kończyn idealnie w linii przednich) i po łukach 
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(narożnik, koło, wolta, półwoltą) w pozycji, w której kręgosłup konia od potylicy 
do kości ogonowej pokrywa się z linią trasy poruszania się.

6. ZEBRANIE: umiejętność poruszania się we wszystkich chodach tempem 
skróconym z pełną energią, ukierunkowaną na wyniosłość chodu przy wolnym 
tempie. Umiejętność poruszania się z dźwiganiem ciężaru bardziej na tylnych no
gach kroczących pod tułów, z pełną swobodą przednich.

Przy punkcie 6 (zebranie) specjalnie nie wspominam nic o pozycji głowy, ponie
waż wynika ona ze sposobu poruszania się konia i jest wynikiem tegoż, a nie wyni
kiem formowania przez działanie rąk jeźdźca, ciągnących za wodze czy „piłujących” 
pysk konia wędzidłem.

Te sześć etapów wskazuje logikę postępowania w procesie szkolenia konia i usta
la hierarchię spraw. Uświadamia, co jest na danym etapie najważniejsze, a co 
mniej ważne. Pominięcie któregoś z wymienionych etapów w szkoleniu bądź sta
wianie koniowi wymagań, zanim osiągnie się efekt pozytywny etapu poprzednie
go, musi odbić się negatywnie na dalszym szkoleniu. Większość koni nie rusza 
się i nie skacze źle, dlatego że natura poskąpiła im ruchu czy talentu, ale dlatego, 
że ludzie przez złą jazdę i szkolenie uniemożliwiają im pokazanie wszystkiego, na 
co je stać. Bardzo często koń, źle ruszający się pod jeźdźcem, wypuszczony na 
wybieg rusza się zupełnie inaczej, chyba że przez lata złej jazdy wszystko zostało 
już w nim^agłuszoneT^

Sposób jazdy, umiejętności jeźdźca, mają decydujący wpływ na ruch konia. 
Podobnie ma się rzecz w przypadku skoków. Są jeźdźcy, których kolejne konie 
skaczą identycznie źle technicznie, przystosowując swój sposób skakania do sposo
bu jazdy jeźdźca. Można by posłużyć się konkretnymi przykładami z naszego po
dwórka, które pomogłyby dowieść słuszności tego stwierdzenia. Koń zaczyna ska
kać źle technicznie, często w sposób nienaturalny - to znaczy wbrew naturze, która, 
gdyby nie działanie człowieka, kazałaby mu skakać zupełnie inaczej. Dzieje się tak, 
kiedy wiedza i umiejętności jeździeckie zastępowane są dążeniem za wszelką cenę do 
przeskakiwania przeszkód bez strącania drągów.

Specjalnie użyłem określenia „przeskakiwania”, a nie „skakania”, by podkreślić, 
że istnieje olbrzymia różnica między przeskakiwaniem a skakaniem, taka sama zresz
tą jak pomiędzy podróżowaniem konno a jazdą konną.^Brak umiejętności zastępu

je się wówczas „sztuczkami”, które ze sztuką jeździecką mają tyle wspólnego, co koń 
z koniakiem.^)

Szkolenie w skokach koni przez jeźdźców, których umiejętności ograniczają się 
do „niespadania” na każdym zakręcie, jest częstym zjawiskiem. Efektem tego są źle 
skaczące konie, które nigdy nie będą w stanie wykazać swych rzeczywistych możli
wości bądź po pewnym czasie przestaną skakać, zatrzymując się czy wyłamując z byle 
powodu. Sposób jazdy, a co za tym idzie, sposób szkolenia konia ma decydujący 
wpływ na jego sposób poruszania się pod jeźdźcem i na jego technikę skoku. Moż
na przyjąć, że 90 % sukcesu znajduje się „w rękach” jeźdźca, trenera, instruktora. 
Konia można szkolić mądrze, sprawdzonymi od lat metodami, które nie są „czarną 
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magią”, lecz rzetelną wiedzą możliwą do przyswojenia. Można też szkolić źle. Czyni 
to wielu, a robią to bezkarnie, ponieważ koń źle szkolony ma nikłe możliwości 
krytycznego ustosunkowania się do szkolącego go człowieka (co najwyżej może go 
ugryźć czy kopnąć w pewne miejsce). Zły trener czy instruktor w jakiejkolwiek innej 
dyscyplinie sportu musi się liczyć z opinią trenowanych przez siebie zawodników. 
Jeździec, który dla konia jest trenerem, nie musi się tego obawiać, bo koń milczy 
i zawsze można mu przypisać winę za własną indolencję. Najwyżej się go sprzeda 
i poszuka innego.

Koń w rękach mądrego, zręcznego jeźdźca będzie pełnym życia, wdzięku, gracji, 
szczęśliwym zwierzęciem. W rękach „pseudokoniarza” staje się manekinem, godzą
cym się dla świętego spokoju ze swym kiepskim losem bądź znerwicowanym, nie
szczęśliwym stworzeniem.



Półsiadem czy w siodle?

Od lat w kręgach naszego jeździectwa słyszy się dyskusje na temat tego, jak powin
no się jeździć konkursy skoków: półsiadem czy pełnym siadem. Przeważa opcja 
pełnego siadu. Widać to wyraźnie podczas oglądania zawodów w skokach, słychać 
też na rozpręźalni polecenia trenerów: „Usiądź w siodło”, „Odchyl się do tyłu!” 
itp. Niestety wnikliwa analiza skłania do wniosku, który można streścić powiedze
niem: „Słyszał dzwon, ale nie wie, gdzie on”.

Większość jeżdżących konno słyszało, że są dwa rodzaje dosiadu stosowanego 
podczas jazdy, zwane półsiadem i pełnym siadem. Nieporozumienia zaczynają się 
od braku sprecyzowanego, jednolitego określenia dosiadu, zwanego półsiadem, 
i dosiadu, zwanego pełnym siadem. Większości półsiad kojarzy się z krótkimi strze
mionami i z pochylonym ku przodowi tułowiem. Pełen siad natomiast kojarzy się 
z długimi strzemionami i siedzeniem w jak w fotelu. Angiel-
skie określenie półsiadu brzmi two point seat, co znaczy dosiad dwupunktowy. Ozna
cza to, że jeździec utrzymuje kontakt z siodłem, a przez nie z koniem. Pełen siad to 
po angielsku three point seat, czyli dosiad na trzech punktach. Te trzy punkty to 
dwie nogi i siedzenie (kości siedzeniowe). W pełnym siadzie nogi odgrywają mniej
szą rolę w przeciwieństwie do półsiadu, gdzie ich rola jest decydująca. Z tego wyni
ka, że klasyczny pełen dosiad jest sposobem dosiadania konia li tylko w konkuren
cji ujeżdżenia, gdzie długość strzemion jest dopasowana do długości nóg jeźdźca, 
zapewniając mu maksymalne wydłużenie, z oparciem stóp o stopki strzemion. Przy 
skokach przez przeszkody nie powinno się używać określenia pełen siad. Jak wiado
mo, w ujeżdżeniu szybkość poruszania się konia jest niewielka i większość ruchów 
wykonywana jest w pozycji zebranej. Stąd pionowa pozycja tułowia jeźdźca w peł
nym siadzie.

Im szybszy ruch, tym tułów jeźdźca pochyla się ku przodowi, aby mogły być 
zgrane środki ciężkości jeźdźca i konia. Te dwa środki ciężkości zgrywają się wów



czas, gdy znajdują się w jednej linii pionowej, prostopadłej do podłoża. Im są 
bliżej siebie, tym równowaga jest pewniejsza. Maksymalnie krótkie strzemiona 
i skrajnie pochylony tułów obserwujemy w dosiadzie wyścigowym, gdzie jeździec 
utrzymuje się na koniu dzięki umiejętności balansowania przy niewielkim kontak
cie własnych nóg z siodłem.

Każde wychylenie jeźdźca w przód przed linię środka ciężkości konia powoduje, 
że koń przyspieszy, bardziej obciążając przód, by „dogonić” zachwianą równowagę. 
Każde odchylenie jeźdźca w kierunku odwrotnym powoduje u konia reakcję w celu

Uszy i oczy konia mówią: Ja wiem, jak to zrobić, by pewnie przelecieć nad przeszkodą i bezpiecznie wylądować 
Po drugiej stronie”.
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Autor na koniu 1NFANTADO, Stara Miłosna 1973 r.

odzyskania zachwianej równowagi, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której śród' 
ki ciężkości jeźdźca i konia znów znajdą się w jednej linii pionowej, prostopadłej 
do podłoża. Koń musi zwolnić, lecz przede wszystkim „podstawić zad”, czyli „po
dejść” pod środek ciężkości jeźdźca, „unosząc” przód i przejmując więcej ciężaru na 
tylne nogi. Już z tego krótkiego wywodu widać, że odchylenie tułowia, regulowane 
świadomie przez jeźdźca, nie ma nic wspólnego z tak powszechnie stosowanym 
„waleniem tyłka w siodło”, czy „odchyl się do tyłu!” Przy prawidłowej długości 
strzemion, która jest sprawą indywidualną, lecz powinna zapewniać przyleganie 
łydek do boku konia, kolan do poduszek siodła i ud również do siodła (około pół 
długości uda od kolana wzwyż) - zmiana pozycji tułowia zależy od sytuacji i od 
potrzeby.

W konkursie skoków jeździec powinien świadomie zmieniać swój dosiad, od 
klasycznego półsiadu do różnych form dosiadu skokowego, dopasowując sposób 
siedzenia do sytuacji.

Klasyczny dosiad stosuje się w konkursach „szkolnych” o łatwych najazdach 
i dystansach pomiędzy przeszkodami. Zapewnia on koniowi maksymalny komfort 
i gwarantuje płynną jazdę.

Zmiana pozycji tułowia (przy niezmiennym ułożeniu nóg) następuje w sytu
acjach, w których trzeba wykonać ciasny zakręt, krótki najazd na kolejną przeszko
dę czy skrócenie skoków galopu (fotele) w celu umiejscowienia odbicia w optymal-
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Szkoła Grudziądzka - por. Jan Mickunas na koniu WALCZYK podczas przedolimpijskiego krosu Deberitz 
w 1935 r. U oglądających współcześnie tego typu zdjęcia zdziwienie budzi fakt, że polscy jeźdźcy „tak dawno temu 

jeździli tak nowoczesnym stylem”.
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nym punkcie. Aby zapewnić zaangażowanie i podstawienie zadu, tułów jeźdźca 
wędruje od pozycji pochylonej do wyprostowanej, a w sytuacjach tego wymagają
cych aź do odchylenia się poza pion w kierunku zadu. Dzieje się to przy ustabilizo
wanych nogach (łydka tuż za popręgiem) i elastycznym kontakcie obu rąk z py
skiem konia. Jest to nic innego, jak znana choćby ze słyszenia popularna „półpara
da” o różnym stopniu działania.

Pochylenie tułowia w przód „poniżej” pozycji klasycznej może mieć miejsce np. 
przy finiszu czy jeździe na czas pomiędzy przeszkodami.

Dyskusja nad tym, czy należy jeździć skoki półsiadem, czy w pełnym siadzie, jest 
bezprzedmiotowa. Skoki należy jeździć, stosując dosiad skokowy, którego bazą jest 
klasyczny półsiad, określony przez Georga Morrisa two point seat.

W jakiej sytuacji dosiad skokowy powinien być bliższy klasycznemu półsiado- 
wi, a w jakiej zbliżać się do siadu pełnego i przyjmować formę „modyfied” (zmody
fikowana) to kwestia kunsztu jeździeckiego i kunsztu trenerskiego. Klasę jeźdźca 
poznaje się głównie po jego dosiadzie, a także po tym, że jego jazda jest pełna 
harmonii, płynna, przyjemna w oglądaniu. Koń pod klasowym jeźdźcem robi wra
żenie, że skoki sprawiają mu przyjemność. Czyste przebiegi u klasowych jeźdźców 
nie są kwestią przypadku, lecz rzeczą normalną.



Diabeł tkwi w szczegółach

„Tylko wtedy, gdy koń jest prosty, możliwe jest przez zebranie doprowadzenie do 
tego, że zad konia przejmie dźwiganie większej części ciężaru. Zginające się stawy 
tylnych kończyn, poprzez odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne usprawnią równo
wagę, giętkość i siłę zadu, konieczną dla podołania przyszłym wymaganiom.” „Waga 
wyprostowania konia podkreślona jest bardzo wyraźnie w fundamentalnej zasadzie 
jazdy konnej, która brzmi: Prostuj swego konia i jedź go do przodu.”

Jest to cytat z książki The Complete Training of Horse and Rider, autorem której 
jest Alois Podhajsky, były dyrektor Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu. Niedaw
no ukazało się wznowione wydanie innej książki. Jest nią Nauka Jazdy Konnej Wil
helma Miiselera, przetłumaczona przez Jerzego Grabowskiego i Adama Jaroszew
skiego, a wydana przez PWRiL w Warszawie. Museler napisał tę książkę na przeło
mie lat 20. i 30. naszego wieku fukofo-60.1at_temu)-i od tej pory praca ta doczekała 
się licznych tłumaczeń i wydań, a jej autor w wielu krajach uchodzi za klasyka. 
A oto cytat z tej książki: „Można uznać, źe koń jest prosty, jeżeli potrafi wygiąć się 
w taki sam sposób na lewo jak i na prawo, a kopyta tylnych kończyn w czasie 
chodów po linii prostej i po luku pokryją ślady kopyt przednich. Wyrabianie 
takiej postawy jest niezbędne do dalszego jeżdżenia oraz właściwego ustawienia konia 
w postawie zebranej. Tylko bowiem koń wyprostowany jest całkowicie zrównowa
żony, porusza się w pełni rozluźniony, zachowuje właściwy takt w poszczególnych 
chodach oraz może wykazać w pełni wrodzony ruch”. Wydanie z 1933 roku książki 
Miiselera ilustrowane jest bardzo dobrymi rysunkami, które niezwykle pomagają 
czytelnikowi w zrozumieniu wielu problemów. Poniżej jeden z takich rysunków, 
wyjaśniający wyraźnie problem wyprostowania konia w jeździe na wprost, ustawie
nia go w prawo i wyprostowania konia podczas wykonywania zakrętu w prawo czy 
jazdy po luku w prawo. Wyraźnie widać, że cały czas ślady przednich kończyn po
krywane są przez ślady kończyn tylnych.
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Zacytowałem dwóch klasyków, dwa niewątpliwe autorytety, aby zwrócić uwa
gę na szczegół bardzo niedoceniany bądź niedostrzegany przez wielu jeźdźców 
i trenerów. Dość często obserwuję jeźdźców zaawansowanych, pretendujących do 
grona czołówki, którzy krzywo siedzą na krzywych koniach i nie starają się nic 
z tym zrobić.

Prawda jest taka, że krzywo siedzący jeździec nie jest w stanie wyprostować 
krzywego konia. Z kolei krzywy koń prowokuje jeźdźca do krzywego siedzenia. 
Tworzy się w ten sposób błędne koło, z którego wyjście może znaleźć wprawne 
oko kogoś stojącego na ziemi i jego fachowa pomoc. Jest pewne, że krzywy koń 
nie jest w stanie progresować prawidłowo (patrz cytaty powyżej). Często jest tak, 
że krzywizny powstają w momencie, kiedy jeździec usiłuje zgiąć konia niewłaści
wym działaniem błędnych pomocy. Jeżeli przy próbie zgięcia w prawo, prawa 
ręka jeźdźca wędruje nad kłębem na lewą stronę (działa przez szyję), a jeździec, 
podążając za tą ręką, musi wykręcić swój tułów odwrotnie do kierunku, w któ
rym usiłuje konia zgiąć, koń jest wykrzywiony i krzywi się jeszcze bardziej, aby nie 
utracić równowagi z krzywo umieszczonym na jego grzbiecie ciężarem jeźdźca. 
Bardzo wielu jeźdźców tak postępuje, nie zdając sobie sprawy z negatywnych skut
ków takiego działania.

Wydaje im się prawdopodobnie, że wykręcając w ten sposób szyję koniowi, 
gimnastykują go i rozluźniają. Niestety to tylko pozór, bo, jak już kiedyś pisa
łem, przez wyginanie można rozmiękczyć drut, który wyginany staje się coraz 
bardziej miękki, aż pęknie. Można też rozmiękczyć glinę przez wygniatanie jej 
z dodatkiem wody. Konia wyginaniem nie rozluźni się, ponieważ napięciem czy 
rozluźnieniem włókien mięśniowych kieruje układ nerwowy i to jego sygnały 
decydują o tym, które mięśnie się napinają, a które rozluźniają. Kto nie wierzy,

Rys. 13. Rozluźnić się może tylko koń, który jest zadowolony i dobrze się czuje, a nie koń, któremu jeździec każę 
się rozluźnić, dręcząc go wymyślnymi ćwiczeniami.
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że tak jest, niech poprosi swego lekarza weterynarii o wstrzyknięcie koniowi por
cji „głupiego Jasia”, a zobaczy, jak rozluźniają się mięśnie po „wyłączeniu” (czę
ściowym) systemu nerwowego.

Kiedy zdarzy mi się obserwować na koniu kogoś, kto wykręca koniowi głowę 
i szyję, przyciągając ją do buta z nadzieją, że koń się rozluźni, bo mu się „usztyw
nił”, odwracam głowę i odchodzę. Nie mogę się nadziwić ludziom, którzy na taką 
jazdę patrzą z aprobatą, a juź całkiem nie mogę pojąć właścicieli tak „jeżdżonych” 
koni, coraz częściej wartych dziesiątki, a nawet setki tysięcy zl, że godzą się na drę
czenie zwierząt i na ryzyko kontuzji, która może obniżyć bardzo poważnie wartość 
wierzchowca. Zmuszanie konia do ruchu wokół własnej osi, z wykręconą szyją, 
z przyciągniętym do buta pyskiem, może skończyć się kontuzją znaną pod nazwą 
„spieczenie”. Spieczenie to, w uproszczeniu, poważny uraz mięśni obręczy barko
wej, który może na długo, albo i na zawsze, wyłączyć konia z wyczynu.

Na koniec jeszcze jeden cytat z Miiselera: „Jeździectwo jest pięknym sportem 
i uznawane jest za sztukę, na której wyżyny każdy chciałby się wznieść. Dostąpić 
tego może jednak tylko ten, kto z całym zrozumieniem wniknie w psychikę konia 
i kto nie siłą, a wyczuciem osiągnie z nim porozumienie.”



Szkolenie czy tresura?

Celem ujeżdżenia jest takie wyszkolenie jeźdźca, by opanowawszy właściwy do
siad, mógł przekazywać koniowi odpowiednie sygnały zwane pomocami i takie 
wyszkolenie konia, by te sygnały odbierał, rozumiał i w należyty sposób wykony
wał polecenia.

Tresura w ogólnym znaczeniu jest to ćwiczenie zwierząt w taki sposób, aby wy
konywały „sztuczki”, które normalnie leżą poza ich możliwościami. Słoń stojący na 
jednej nodze, lew trzymający w otwartym pysku głowę tresera bez zaciskania szczęk 
to zwierzęta tresowane.

Przy ujeżdżaniu naszych koni chcemy je nie tylko wyćwiczyć, ale przede wszyst
kim wyszkolić. Chcemy rozwinąć ich zdolności duchowe i fizyczne, opierając się na 
naturalnych feadaTkńcfnNie da się wprawdzie przy ujeżdżaniu uniknąć pewnych 
elementów tresury (nauka reakcji na pomoce), w zasadzie jednak chcemy je szkolić. 
Jeździec lub instruktor, który gwałtem, za pomocą czarnej wodzy chce młodemu 
koniowi ściągnąć głowę w dół albo za pomocą ostróg zmusza konia do wyniosłego 
chodu, zwanego dumnie „pasażem”, nie jest wychowawcą, trenerem, lecz treserem. 
Tę różnicę należy rozumieć i zdawać sobie z niej sprawę.

Jedno z wielu arabskich powiedzeń o koniu brzmi: „Koń składa się z serca, 
mózgu, nerwów, ciała i krwi, tak jak ty. Musisz to wiedzieć i rozumieć”. Kolejność 
tych składników rozumiejący konia Arabowie dobrze rozważyli. Najpierw człowiek 
musi zdobyć serce konia, jego zaufanie, przyjaźń, jeśli chce go wychowywać. Na
stępnie musi przemówić do umysłu konia, jeśli chce go uczyć. Przy nauczaniu musi 
wniknąć w duchowe życie konia, by w ramach naturalnych reakcji uzyskać wpływ 
na jego zachowanie się i ruchy. Jeśli walczy, zamiast kierować, jeśli mechanicznie 
gwałci, zamiast taktownie przekonywać, zrobi z konia kłębek nerwów lub zupełnie 
go otępi. Jeśli wpływ człowieka na konia jest pozytywny, można myśleć o uspraw
nianiu i rozwijaniu jego ciała, muskulatury. Gdy w tym kierunku jeździec osiągnie 



pozytywne efekty, wtedy i krew konia będzie do jego dyspozycji. Krew, ten „płyn, 
który działa cuda”. Cuda wierności i oddania.

Serce konia z natury nie jest zepsute, nie oszukuje nas, jeśli koń nie zdąży za
wrzeć znajomości z nierozumnymi ludźmi. Mówiąc o charakterze, w mniejszym 
lub większym stopniu mamy na myśli przeciwstawianie sig_woli konia-czkmiekowi. 
Nie wolno mieszać pojęć „charakter” i „temperament”. Charakter może się w ob
cowaniu z człowiekiem zmienić, z dobrego na gorszy lub odwrotnie. Temperament 
natomiast wynika z wrodzonych właściwości.

Rozum i inteligencja konia bywają różne. Ogólnie przyjmuje się, że koń nie 
wyróżnia się inteligencją. Badacze psychologii zwierząt zaliczają konia do zwierząt 
nie najmądrzejszych. Koń odznacza się jednak wybitną pamięcią.

Z doświadczenia wiemy, że chętniej robi się to, co sprawia przyjemność. 
W naszym - ludzkim - działaniu możemy rozróżnić działania satysfakcjonujące 
i niesatysfakcjonujące. Koniowi zadowolenie, a nawet radość, sprawia czułe po
klepanie, poczęstunek przysmakiem czy zakończenie pracy (tzw. luźna wodza). 
Musimy rozumieć młodego konia, który przez 15 minut szedł pilnie, luźno, 
energicznie kłusując i nagle zaczął rzucać głową. Niedostatecznie jeszcze wytreno- 
wane mięśnie szyi i grzbietu zaczęły go prawdopodobnie boleć. Logiczne jest 
w takim przypadku zapewnienie koniowi chwili przerwy w stępie na długiej wo
dzy. Nielogiczne natomiast - próbowanie wymuszenia wodzami, czy jeszcze gor
sze, łydkami i ostrogami, zaprzestania tych ruchów. Wywoła to u konia uczucie 
niezadowolenia. Może u niego nastąpić skojarzenie: rozluźniłem się, bolały mnie 
mięśnie, a jeszcze dostałem kopniaka w bok ostrogą, korzystniej więc zaprzeć się, 
może prędzej dadzą spokój...

Tego rodzaju „tok rozumowania” może nastąpić w wielu różnych sytuacjach. 
Jeździec musi posiąść umiejętność dokładnego rozróżniania niemożności od nie
chęci wykonania. Jeżeli nie żąda wykonania pewnego ćwiczenia, ponieważ koń nie 
ma ochoty na spełnienie polecenia, to wtedy jeździec przegrywa. Konie w większo
ści potrafią w tym szybko się zorientować.

Pracując nad wyrabianiem muskulatury konia, dążymy do udoskonalenia jego 
naturalnych zdolności ruchowych po przywróceniu mu swobody ruchów w warun
kach zmienionej równowagi pod jeźdźcem. Wszystkie ruchy pod jeźdźcem, wszyst
kie figury są żywcem wzięte z natury. Nie ma niczego, co koń wykonuje pod jeźdź
cem, a czego nie wykona od czasu do czasu na swobodzie. Zatem określenie „szko
lenie” jest rzeczywiście bardziej odpowiednie niż „tresura”.

W toku szkolenia konia rozróżnia się 6 stopni. Żadnego z nich nie da się osią
gnąć bez osiągnięcia poprzedniego. Ten układ stopni jest tak ważny, że każdy in
struktor, każdy jeździec winien je dobrze znać. Są to: takt, rozluźnienie, łączność, 
impuls, przepuszczalność z wyprostowaniem, zebranie.
^Jakfc-Jest to odpowiednie do wzrostu i mechaniki konia równomierne i regu
larne następstwo ruchów kończyn w różnych chodach. Chód musi być rytmiczny 
- jak tykanie zegara. Chód przyspieszony lub ospały jest wadliwy.
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Rozluźnienie. Nie należy mylić tego z rozprężeniem, jakie stosujemy na począt- 
ku każdej jazdy celem rozgrzania i usprawnienia aparatu ruchu. Rozluźnienie - to 
niewymuszona praca wszystkich mięśni skracających się i wydłużających bez zbęd
nych napięć i skurczów. Przeciwieństwem są naprężenia, wyrażające się usztywnie
niem grzbietu, karku, w sztywnych napiętych ruchach.

Łączność. Jest to pełne zaufania szukanie przez konia wędzidła, a przez wędzidło 
i wodze - ręki jeźdźca. Łączność nigdy nie może wynikać z ciągnięcia za wodze.

Impuls. Wyraża się sprężystym ruchem, wynikającym z potężnej pracy mięśni 
i z pchającej czynności tylnych kończyn oraz tego, co popularnie nazywamy „za
dem” (od siodła w tył).

Wyprostowanie i przepuszczalność istnieją wtedy, kiedy przednie i tylne nogi 
poruszają się jednym śladem. W czasie jazdy na wprost koń jest prosty, kiedy linia 
jego kręgosłupa (prosta) pokrywa się z linią prostą wytyczającą kierunek poruszania 
się. W jeździe po kole koń jest prosty, kiedy linia jego kręgosłupa na całej długości 
od uszu do ogona pokrywa się z linią wytyczającą obwód koła, po którym się 
porusza. Aby to osiągnąć należy stale korygować naturalną krzywiznę konia przez 
równomierną gimnastykę i usprawnianie „gorszej” strony. Koń jest prosty, kiedy

Autor na koniu ATAK podczas konkursu. Sopot 1983 r.
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równomiernie przyjmuje obie wodze. Koń jest przepuszczalny, kiedy jest prosty 
i reaguje płynnie, bez usztywnień, na pomoce wstrzymujące i popędzające.

Zebranie. Zebranie ma tylko częściowy związek z pozycją głowy i szyi konia, ale 
jedno i drugie może być wynikiem zebrania. Zebranie jest umiejętnością dźwigania 
większej części ciężaru ciała na tylnych kończynach poprzez rozwinięcie muskulatu
ry i zakresu ruchomości stawów. Swój najwyższy stopień zebranie osiąga w lewa
dzie, przy której cały ciężar spoczywa na tylnych kończynach, podczas gdy obie 
przednie uniesione są nad ziemią.

Zanim się zabierzemy do szkolenia konia, oprócz wielu innych rzeczy, dobrze 
byłoby uświadomić sobie fakt, że do osiągnięcia sukcesu w trakcie lekcji bardzo 
potrzebna jest świadomość własnego stanu psychicznego i stanu psychicznego zwie
rzęcia. Do nawiązania duchowego dialogu pomiędzy jeźdźcem a koniem konieczny 
jest odpowiedni stan psychiki obu tych istot. Nie zawsze to się udaje, ale wyrozu
miały jeździec potrafi powiedzieć: „Jakoś dzisiaj nie umiemy się dogadać” i odłoży 
lekcję na następny dzień, bo naprawdę wygrana potyczka z koniem - to tylko ta, 
do której nie doszło.



Majzlować czy nie majzlować?

Otrzymałem swego czasu list od czytelniczki KiR, a w nim postawione pytanie: 
„Jak to jest z pracą ręki podczas jazdy na koniu? Na kursie instruktorskim mówio
no nam, żeby wewnętrzną dłoń zamykać i otwierać tak, aby dłoń zewnętrzna dawała 
koniowi oparcie - ścianę. Jak więc ma wyglądać praca ręki, jeżeli podciąganie 
i popuszczanie wodzy nie działa uwraźliwiająco, a zatwardzająco na pysk?”

Takie i podobne pytania spotykam często i - niestety - padają one również 
z ust ludzi, którzy ukończyli kurs instruktorski. Świadczy to między innymi o wąt
pliwej jakości wiedzy przekazywanej na tych kursach.

Jest to, podejrzewam, wiedza powierzchowna, pełna niedomówień, zawiłych 
„fachowych” określeń, pewnej dozy „czarnej magii”, a prowadzący szkolenie, tu
szując własne braki, stwarzają wśród słuchaczy wrażenie, dające się ująć w zdanie: 
„Bardzo dużo wam jeszcze brakuje, by doścignąć mistrza!”

Nie sposób zrozumieć roli oddziaływania rąk jeźdźca podczas jazdy na koniu, 
nie zrozumiawszy uprzednio kilku problemów, a wśród nich najważniejszego: 
procesu stawiania konia na pomoce.

Rzeczą wymagającą uświadomienia sobie w pierwszym rzędzie jest prawda, 
że podczas jazdy jeździec oddziałuje na konia poprzez różnorodne sygnały, zwa
ne pomocami, które zawsze funkcjonują jako zespoły różnych oddziaływań. 
Nie należy więc mówić o działaniu tylko ręki czy tylko łydki. Koń nie jest 
mechanizmem i nie reaguje tak jak mechanizm. Tylko w maszynie może być 
tak, że zielony guzik uruchamia, czerwony - wyłącza, dźwignia zwiększa obroty, 
a kierownica powoduje skręt kół. W przypadku żywego organizmu konia, jego 
reakcja na nasze oddziaływanie nie jest mechaniczna i dlatego w „rozmowie” 
z koniem potrzeba wielu uzupełniających się oddziaływań, dostosowanych do 
sytuacji i do reakcji konia. Reakcji, którą człowiek musi umieć dostrzec, wy
czuć i właściwie ocenić. Dlatego na nic się zda stawianie „ściany” zewnętrzną
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5
wodzą, nabieranie i oddawanie wewnętrznej, jeżeli nie uwzględnimy przy tym X , 

wielu uwarunkowań.
Te uwarunkowania to między innymi odpowiedź na poniższe pytania. Jak się 

koń porusza w danym momencie? Co się dzieje z jego „silnikiem”? Jak się zachowu
je jego kręgosłup? Co się dzieje w jego mózgu? Jakie ma kiełzno w pysku i co z tego 
wynika? Tych pytań i odpowiedzi musi być kilka, bo w przeciwnym razie mamy do 
czynienia z siłowaniem się z pyskiem konia, z „majzlowaniem”, „piłowaniem” py
ska, czy jak to jeszcze nazwiemy. Reakcja pyska konia na oddziaływanie ręki jeźdźca 
nie jest tylko wynikiem działania ręki, lecz efektem wielu czynników. kń t.

Ponieważ reakcja konia na działanie ręki jeźdźca je^uwymkiem postawienia ko
nia na pomoce, każda próba nawiązania dialogu ręki jeźdźca z pyskiem konia musi 
być skróconym w czasie procesem oddziaływań nazywanych „stawianiem konia na 
pomoce”.

Nauczyć się stawiania konia na pomoce można tylko przez praktykę, czyli jeżdżąc 
często na różnych koniach. Nieprzeciętnie uzdolnieni jeźdźcy potrafią sami, dzięki 
zdolnościom wyczuwania i właściwej oceny sytuacji, posiąść umiejętność stawiania 
konia na pomoce. Przeciętnie zdolny jeździec może się tego nauczyć przy pomocy 
drugiej osoby, która stojąc na ziemi, potrafi za niego dostrzec i ocenić problem 
oraz podpowiedzieć sposób działania.

Wracając do postawionego na wstępie pytania - co z tą „ścianą” i z tym nabie
raniem i oddawaniem? Jest w tym troszkę prawdy, lecz więcej: „słyszał dzwon...” 
Koń pod siodłem nie podda^sźczę^i^aie rozluźni jej, nie zacznie przeżuwać (a o to 

zapewne chodziło w tej operacji „ściana” i nabierania - oddawania), jeżeli równo
cześnie nie spełni kilku innych warunków. Koń musi przyjąć taką pozycję, aby jego 
kręgosłup nie był zapadnięty, lecz uwypuklony. Musi równocześnie „rozluźnić po
tylicę” - cia-j^ftF-efekterri pozycii-kregosłupa. czyli rozluźnić mięśnie odpowiadające 
za ruchomość stawu pomiędzy atlasem a obrotnikiem.^Luźna potylica” urucha
mia ślinianki przyuszne, ślina napływa do pyska i prowokuje odruch'*przeżuwania 
kiełzna.

Najłatwiej uzyskuje się pożądany wynik w kłusie, kiedy łatwo wyegzekwować 
rytmiczną i energiczną pracę popychającą tylne nogi. Na skutek takiego poruszania 
się konia niedostrzegalnie zmienia się pozycja jego zadu (konkretnie obręczy mied- 
nicznej), a za tym idzie uwypuklenie kręgosłupa. Kręgosłup ze sztywnej deski staje <; 
się sprężynującym pomostem. Można to sprawdzić w ćwiczebnym kłusie. Jeżeli 
koń niesie przyjemnie, jest to jeden z symptomów, że kręgosłup jego sprężynuje, 
bo jest uwypuklony. Aby koń zaczął przeżuwać, może go do tego sprowokować 
jeździec, który jako ostatni środek zachęty zastosuje, przy jednej wodzy wstrzyma- « 
nej, sygnał drugą. Ten sygnał to ruch palców i kiści przypominający wyciskanie 
wody z gąbki. To „wyciskanie”, a nie ciągnięcie, z reguły wystarczy, by koń stał się 
„rozmowny”, zaczął przeżuwać kiełzno,śj^źurpjećMege ohefiność-w pysku. Wodza 
wewnętrzna i zewnętrzna są rzeczą umowną i odnoszą się nie do kierunku porusza
nia się, lecz do funkcji, którą pełnią, do ustawienia, w którym koń się porusza.
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Można przecież jechać na lewą rękę w ustawieniu prawym i odwrotnie, w zależności 
od potrzeby.

Do takiej „rozmowy” z koniem, prowadzącej w rezultacie do postawienia konia 
na pomoce, czyli do nauczenia poruszania się pod jeźdźcem w sposób kontrolowa
ny przez tegoż i reagowania na sygnały, potrzeba pomocy fachowego instruktora. 
Bez takiej pomocy zadanie jest o wiele trudniejsze, a droga dojścia do celu wydłuża 
się i staje się bardziej kręta, niepozbawiona ślepych zaułków.

Sztuka jazdy konnej jest dlatego określana sztuką, ponieważ kieruje się zrozu
miałymi dla każdego prawidłami. Jeżeli zamiast zrozumiałych prawideł pojawiają 
się „czarnoksięskie sztuczki”, knyfy i triki, tajemnicze, nic nieznaczące określenia, 
to zaczyna się po prostu hochsztaplerstwo albo podróżowanie konno w sposób nie 
zawsze dla konia przyjemny i zdrowy.



Kontakt czy piąta noga?

Sporo nieporozumień funkcjonuje w związku z pojęciem kontaktu z pyskiem, jaz
dy na kontakcie. Mało kto tak naprawdę wie, co to jest ten kontakt. Czy da się go 
zmierzyć? I jaka powinna być jego wartość? Czy ta siła, z jaką naciągnięte są wodze, 
to gramy czy kilogramy? Ogólnie mówi się, że ręka powinna być „miękka”, kontakt 
powinien być „delikatny”. W praktyce ci, którzy jeżdżą konno, wiedzą, że to nie 
jest takie proste. Dużo koni jeżdżonych nawet przez doświadczonych (stażem za- 
w dało się nimi powodować, ^yma^ąAakiego kon
taktu z pyskiem, który określa się „piątą nogą”. Koń z „piątą nogą”(^ymagg?prowa- 
dzenia na dokładnie naciągniętych obu wodzach. Robi on na mniej wtajemniczo
nych obserwatorach wrażenie ujeżdżonego, lecz w oczach fachowców nie będzie 
wysoko oceniony na czworoboku. Ta „piąta noga” będzie również przyczyną nie 
takich osiągnięć w skokach, jakich można by po nim oczekiwać.

Koń poruszający się pod jeźdźcem, z „piątą nogą” w pysku, jest z reguły wyni
kiem błędu popełnionego przez jeźdźca w pewnym momencie procesu ujeżdżenia 
tego, konia.

zosę) młodych koni w trakcie edukacji w poruszaniu się z balastem 
w postaci jeźdźca na grzbiecie ma kłopoty z równowagą. Objawia się to między 
innymi trudnością utrzymania tempa i rytmu chodu. Większość jeźdźców, aby 
poprawić konia w rytmie i wymaganym tempie, ciągnie za wodze. Ciągnie rów
nież, by uzyskać odpowiednią pozycję głowy, ciągnie w nadziei uzyskania „zebra
nia”. Tymi sposobami uczy się konia poruszania pod jeźdźcem, opierając się na 
„piątej nodze”. Szkoli się go (nieświadomie) na niby ujeżdżonego, ale ze słabym 
kłusem, zbyt często strącającego, który jest średni, choć wydawałoby się, że powi
nien być dużo lepszy.

Każdy, kto zabiera się za szkolenie młodego konia, powinien sobie przyswoić 
kilka pryncypialnych zasad:
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1. Ciągnięcie za wodze jest złem koniecznym.
2. Im lżejszy kontakt, tym lepiej. Ideałem jest kontakt o sile równej ciężarowi 

wodzy trzymanych w rękach.
3. Trzeba konia uczyć chodzenia w równowadze na czterech własnych nogach 

bez oparcia na wędzidle.

u

4. Każda konieczność użycia wodzy (ciągnięcia) musi się możliwie szybko skoń- 
czyćęgróbą powrotuj do lekkiej wodzy.

5. Im lepszy, pewniejszy dosiad, tym ręce bardziej zdolne oddziaływać sku
teczniej, jeżeli potrzeba - nawet z dużą siłą, by za moment płynnie dojść 
do lekkiego kontaktu.

6. Kłopoty z pyskiem konia mają w 80% przyczynę w źle funkcjonującym 
zadzie - zanim zadziałasz wodzami, sprawdź, co się dzieje z „silnikiem”.

7. Każde wstrzymujące działanie rąk powinno przechodzić przez twoje ramio
na, przez twój kręgosłup, twoje siedzenie i przez siodło, a kończyć się w grzbie-

nia. Łydki w tym czasie powinny pilnować, by zad dalej kroczył. 
;ekaj aż koń ustąpi, próbuj ty pierwszy, bo koń często na to liczy, 
próba sił stawia cię na pozycji przegranej, bo koń jest silniejszy.

9. Pomoce aktywizujące powinny zawsze przeważać nad wstrzymującymi.
10. Długotrwałe wymagania prowokują konia do szukania oparcia o wędzidło, 

a następnie do chowania się za wodze. Rób przerwy w lekcji i pozwalaj na 
odpoczynek na długich wodzach.

Te dziesięć przytoczonych powyżej zasad może być również przydatne dla tych, 
co jeżdżą starsze konie i mają z nimi mniejsze czy większe problemy, często wynika
jące z błędów popełnionych w przeszłości.



Abecadło podstawowego ujeżdżenia

Podróżowanie konno różni się od jazdy konnej tym, czym prowadzenie samochodu 
od ścigania się samochodem w rajdzie, czy jazda na rowerze po zakupy od udziału 
w wyścigu kolarskim. Jest cała masa ludzi, którzy potrafią podróżować konno i o wiele 
mniejsza grupa tych, którzy potrafią jeździć konno. Ci, co potrafią jeździć konno, to 
ci, którzy są nauczycielami koni. Jeżdżąc konno, szkolą konie, cały czas doskonaląc 
ich umiejętności poruszania się z jeźdźcem na grzbiecie, doskonalą kod porozumie
wawczy, który funkcjonuje pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. W harmonijny spo
sób rozwijają jego wrodzone predyspozycje fizyczne i psychiczne.

Jazda konna (nie podróżowanie na koniu) jest więc procesem edukacji konia, 
w którym uczniem jest zwierzę, a nauczycielem jeździec. Koń często w tym procesie 
bywa równocześnie uczniem i nauczycielem, ponieważ swoim zachowaniem stawia 
przed jeźdźcem problemy do rozwiązania, prowokując do odpowiednich zachowań.

Jazda konna jako proces edukacji konia musi kierować się pryncypialnymi zasada
mi. Podstawowe szkolenie konia potocznie nazywa się ujeżdżeniem. Koń ujeżdżony to 
koń, który przeszedł systematyczne szkolenie oparte na podstawowych zasadach 
i w efekcie stał się koniem w pełni zrównoważonym fizycznie i psychicznie, elegancko, 
z gracją poruszającym się, na którym jazda każdemu sprawi przyjemność.

Każdy koń, aby stać się w pełni wartościowym koniem wierzchowym, kandyda
tem na konia sportowego czy rekreacyjnego, powinien odbyć systematyczne szkole
nie, oparte na systemie wypracowanym przez pokolenia. System ten to logiczny 
układ żądań, realizowanych krok po kroku, w niezmiennej kolejności. Zadanie to 
obrazuje piramida graficzna. Granica pomiędzy poszczególnymi zadaniami w prak
tyce jest płynna, a poszczególne zadania często się wzajemnie przenikają. Podstawo
we błędy poczynione na jednym „szczeblu” piramidy nieodwołalnie ujawniają się 
w kolejnych. Nie da się osiągnąć szczytu piramidy, pomijając któryś ze szczebli 
pośredniczących, czyli idąc na skróty. Postępy i tempo szkolenia zależą od talentu
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ZRÓWNOWAŻONY PSYCHICZNIE 1 FIZYCZNIE KOŃ,

ELEGANCKO PORUSZAJĄCY SIĘ, PRZYJEMNY W JEŹDZIE

________________________________

i predyspozycji szkolonego i szkolącego. Zdolny jeździec wyszkoli szybciej utalento
wanego, pojętnego konia, ale musi zachować kolejność „szczebli” i nie może żadne
go z nich pominąć.

Jeżeli w trakcie szkolenia na którymś ze szczebli napotkamy trudności, to sy
gnał, że należy powrócić do szczebli niższych, popracować nad poprzednimi zada
niami, bo postęp jest możliwy tylko na bazie dobrych efektów osiągniętych na 
niższym szczeblu piramidy.

Już pobieżne zapoznanie się z piramidą niejednemu jeźdźcowi powinno „poru
szyć sumienie” i uświadomić kardynalne błędy, jakie popełniał w trakcie prób szko
lenia koni. Najprostszy i najczęstszy błąd to zbyt wczesne i nieumiejętne żądanie od 
konia zebrania. Pisałem już o tym, że dla wielu jeżdżących konno „zebranie” konia 
jest zadaniem podstawowym, koniecznym do tego, aby w oczach obserwatorów 
nie uchodzić za kiepskiego jeźdźca. Tacy jeźdźcy pierwsze co robią z koniem, które
go dosiedli, to „zbierają” go, ciągnąc za wodze. Muszą koniowi opuścić głowę, bo 
głowa „zganaszowana” to synonim konia zebranego. (Spojrzenie na piramidę wy
starczy, by zmienić zdanie.) A koń zebrany to koń ujeżdżony.

Spróbujmy przeanalizować poszczególne szczeble piramidy.

Rytm i regularność chodów. Ujeżdżenie w sensie szkolenia konia da się porów
nać do nauki tańca. Każdy człowiek potrafi poruszać się, a stawianie kończyn w czasie 
chodu czy biegu odbywa się w pewnej rytmicznej kolejności. Dopiero jednak przy 
akompaniamencie muzyki i zgodnie z instrukcją nauczyciela sposób poruszania się 
człowieka, zwany tańcem, staje się rytmiczny i pełen elegancji. Koń w naturze poru
sza się trzema podstawowymi chodami, w których stawianie kolejnych kończyn 
odbywa się rytmicznie, w ustalonej kolejności.
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Rytm chodu konia może być zakłócony przez konieczność dźwigania ciężaru 
jeźdźca i związaną z tym zmianę równowagi czy przez konfigurację terenu, po któ
rym koń się porusza. Zadaniem jeźdźca jest stały nadzór nad tym, aby koń poruszał 
się, stawiając kończyny w rytmie chodu, jakim się porusza bez względu na to, czy 
teren, na którym pracujemy, jest płaski i równy, czy pofałdowany lub pochyły. 
Najlepsze efekty w pracy nad rytmem i regularnością stawianych kroków uzyskuje 
się w kłusie. Kłus jest chodem dwutaktowym, a kończyny stawiane są parami prze
kątnych. W kłusie masa konia z jeźdźcem zawsze podparta jest dwiema kończyna
mi, jedną lewą i jedną prawą, jedną przednią i jedną tylną. W ten sposób ciężar 
ciała konia z dźwiganym na grzbiecie jeźdźcem jest równomiernie podpierany i łatwy 
do zrównoważenia. Dobrzy jeźdźcy przeważnie są dobrymi tancerzami, a to dlatego 
że w obu przypadkach potrzebne jest dobre wyczucie rytmu. Aby wyszkolić konia 
w rytmicznym i regularnym kłusowaniu, poczucie rytmu jest konieczne.

Jeździec reguluje przy użyciu pomocy aktywizujących, w synchronizacji ze wstrzy
mującymi, rytm i tempo poruszania się konia w kłusie. Rytm kłusa wyznaczają 
kolejno stawiane przekątne, a powinien być on w miarę wolny i zgodny z tykającym 
w głowie jeźdźca taktometrem.

Najodpowiedniejszym miejscem do szkolenia konia w rytmicznym, regularnym 
kłusowaniu nie jest bynajmniej czworobok czy ujeżdżalnia, lecz teren. Leśna czy 
polna droga i długie, równe nawroty kłusa. Droga lekko opadająca i lekko wznoszą
ca się jest jeszcze lepsza, gdyż w naturalny sposób zaburza równowagę konia, mobi
lizując go do wysiłku przy jej odzyskiwaniu, uczy balansu przez głębsze wkraczanie 
tylnych kończyn pod kłodę. Konieczny jest przy tym zgrabny elastyczny dosiad 
jeźdźca i używanie pomocy wstrzymujących tylko w momentach, gdy jest to ko
nieczne. Koń musi uczyć się poruszania w równowadze na własnych czterech no
gach, bez oparcia na wędzidle i na ręce jeźdźca. Bardzo pomocne w pracy nad 
rytmem w kłusie jest kłusowanie po łagodnym stoku (ok. 10-15°) z zachowaniem 
wolnego rytmu i lekkiego kontaktu, szczególnie przy kłusowaniu po stoku w dół.

Zanim przejdziemy do omawiania drugiego szczebla piramidy, kilka zdań wyja
śniających znaczenie słowa „ujeżdżenie”.

Terminem „ujeżdżenie” określa się jedną z konkurencji jeździeckich, która 
w skrócie polega na zademonstrowaniu wyszkolenia konia w pięknym poruszaniu 
się z jeźdźcem na grzbiecie. Koń ma przy tym z pełną swobodą i lekkością spełniać 
polecenia swego jeźdźca, zmieniając chody i tempo i wykonując przy tym różne 
ewolucje.

W drugim znaczeniu termin „ujeżdżenie” dotyczy procesu szkolenia konia, 
w wyniku którego koń staje się koniem ujeżdżonym w różnym stopniu, w zależno
ści od umiejętności, które przyswoił. I tak koniem zajeżdżonym określa się konia, 
którego można dosiadać (w odróżnieniu od konia niezajeżdźonego, który nie miał 
jeszcze jeźdźca na grzbiecie). Terminem „podjeźdżony” określa się konia, na któ
rym da się jeździć bez większego kłopotu w stępie, kłusie i galopie, zachowując 
żądany kierunek i tempo. Terminu „ujeżdżony” powinno się używać w połączeniu 
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ze słowami wyjaśniającymi zakres przyswojonych przez konia umiejętności. Np. 
ujeżdżony w stopniu podstawowym: co powinno oznaczać, że koń opanował przy
zwoicie wszystkie szczeble piramidy wymagań i jest gotowy do treningu specjali
stycznego. Ujeżdżony do klasy „L” - powinien oznaczać, że koń z powodzeniem 
może wystąpić w konkursie ujeżdżenia kl. „L”. Ujeżdżony do klasy „P” - to samo, 
co poprzednie, tylko o klasę wyżej itd., aż do klasy „CC”. Dobrze ujeżdżony koń 
skoczek oznacza, że jest to koń, na którym można bez trudu przejechać konkurs 
skoków w tempie podyktowanym przez jeźdźca i trasą wybraną przez jeźdźca. Do
brze ujeżdżony koń skoczek powinien bez problemu robić lotną zmianę nogi przy 
każdej zmianie kierunku.

Te kilka zdań przytoczyłem po to, by uściślić znaczenie terminu „ujeżdżenie”, 
ponieważ z praktyki wynika, iż bardzo często można spotkać dwa konie, o których 
mówi się, że są ujeżdżone, choć poziom ich umiejętności jest zdecydowanie różny. 
Często też w ogłoszeniach o sprzedaży konia używa się określenia ujeżdżony, choć 
w realiach chodzi o konia, który jedynie pozwala na sobie jeździć.

^Jirugi szczebel piramidy to rozluźnienieyTerminem „rozluźnienie” określa się 
zwykle fizyczny stan konia poruszającego  ̂się pod jeźdźcem. Rozluźniony koń 
w optymalny sposób wykorzystuje siłę swych mięśni, napinając tylko te, które są 
niezbędne do wykonywania ruchu przy pozostałych rozluźnionych. Koń rozluźnio
ny sposobem poruszania się może przypominać kota, panterę, czyli zwierzęta poru
szające się w sposób specyficzny, charakteryzujący się płynnością i sprężystością. 
Fizyczne rozluźnienie konia ma ścisły związek z jego stanem psychicznym, przy czym 
zależność pomiędzy rozluźnieniem fizycznym a stanem psychicznym jest zależno
ścią zwrotną. Nie rozluźni się fizycznie koń, który będzie w stanie napięcia psychicz
nego, wywołanego np. strachem przed człowiekiem (jego ostrogami, batem, brutal
nym zachowaniem się, krzykiem itp.) czy strachem wywołanym przez otoczenie. 
Nie rozluźni się fizycznie również koń, który odczuwa dyskomfort wywołany bó
lem. Może on pochodzić z różnych źródeł, takich jak ból mięśni przeciążonych 
wykonywaniem nadmiernego wysiłku, ból wywołany w pysku przez kiełzno. Ponie
waż koń jest zwierzęciem, które cierpi w milczeniu (w odróżnieniu np. od świni, 
która kwiczy), nie sygnalizuje wyraźnie swego stanu psychicznego. Gdyby konie 
kwiczały tak jak świnie, wielu jeżdżących konno uciekłoby z ujeżdżalni.

Niezestresowany psychicznie koń ma pełne zaufanie do swojego jeźdźca, może 
zapanować nad swoją płochliwością, jest w stanie rozluźnić się fizycznie i używać 
swych umiejętności w sposób optymalny.

Koń poruszający się w napięciu fizycznym, nieekonomicznie używa swych sił, 
męczy się nadmiernie, a zmęczenie może być przyczyną odczuwania bólu i mieć 
wpływ na stan psychiczny. Aby koń z jeźdźcem na grzbiecie mógł poruszać się i być 
rozluźniony, musi być przygotowany fizycznie, mieć za sobą odpowiedni trening, 
dzięki któremu jego mięśnie będą pracowały, nie męcząc się zbyt wcześnie. Mecha
nika ruchu konia (podobnie jak człowieka) w uproszczeniu jest efektem zginania 
się i powstawania ruchomych połączeń, zwanych stawami. Zginanie się i prostowa
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nie stawów jest możliwe dzięki kurczeniu się włókien mięśniowych mięśni zginaczy 
przy rozluźnionych mięśniach antagonistycznych - prostownikach i odwrotnie. 
Efektywność pracy mięśni zależy między innymi od skuteczności mięśni kurczących 
się i stopnia rozluźnienia ich antagonistów. Najbardziej odpowiedzialne za rozluź
nienie się fizyczne konia w ruchu są grupy mięśni potocznie zwane mięśniami grzbie
tu. Odpowiedzialne są one za stan kręgosłupa konia. Ich praca, stan napięcia 
i „kondycja” powodują, że kręgosłup jest elastyczną, falującą kolumną mającą de
cydujący, dodatni wpływ na sposób poruszania się konia. Zły stan tych mięśni, ich 
zbytnie napięcie, usztywnienie czynią kręgosłup „sztywną belką”, co zdecydowanie 
ujemnie wpływa na mechanikę ruchu. Drugą ważną grupą mięśni są mięśnie karku 
i szyi. Elastycznie wygięta, falująca, rozluźniona szyja, z głową elastycznie połączoną

Rys. 14. Rozluźniony koń kłusuje w równowadze, energicznie kroczcie tylnymi nogami, z głowa w pozycji 
„wąchającego ziemię”.

Rys. 15. Koń spięty czarnymi wodzami odpycha się tylnymi nogami, zamiast wkraczać nimi pod tułów.



w miejscu zwanym potylicą, ma olbrzymi wpływ na stan całego kręgosłupa, a przez 
to na mechanikę ruchu.

Pracując nad wyrobieniem rytmicznego i regularnego chodu konia, możemy 
równocześnie uzyskać efekt w postaci rozluźnienia. Musimy jednak pamiętać, że 
rozluźnienie jest możliwe, jeśli uprzednio zdołamy konia nakłonić do ruchu 
w wolnym rytmie regularnie stawianych kroków, bez konieczności ciągnięcia konia 
za wodze. Szkolenie w rytmicznym i regularnym stawianiu kroków powinno na
uczyć konia poruszania się w równowadze na własnych czterech nogach, ze zgrabnie 
balansującym na siodle jeźdźcem, którego ręce, za pomocą wodzy i kiełzna, regulu
ją tempo, nadają kierunek jazdy, ale nie dają szansy na to, by koń znalazł w nich 
oparcie, czyli tzw. „piątą nogę”. Czułość ręki jeźdźca polega na tym, że jest on 
w stanie utrzymywać wodze w różnym stopniu napięcia, w zależności od sytuacji, 
pamiętając jednocześnie, że napięcie nie może^Eyć~clągłe5T)nie może prowokować 
konia do używania kiełzna jako „podparcia” w poszukiwaniu równowagi. Jeżeli 
kłusując po lekko pofałdowanym terenie, potrafimy delikatnym działaniem wstrzy
mującym wodzy nakłonić konia do równego kłusowania w wolnym rytmie, koń 
sam zechce rozluźnić mięśnie szyi, robiąc ruch szyją i głową w kierunku do przodu 
i w dół. Jeżeli zdołamy przy tym siedzieć, zgrabnie balansując i utrzymując wodze 
w minimalnym napięciu przypominającym napięcie „gumy od majtek”, koń bę
dzie kłusował w pozycji „wąchającego ziemię”, manifestując w ten sposób zupełne 
rozluźnienie. Takie rozluźnienie w kłusie może być bazą do rozluźnienia w galopie, 
a prawdziwie rozluźniony koń powinien galopować wolno w pełnej równowadze, 
w pozycji „wąchającego ziemię”, na minimalnie napiętych wodzach, a jeszcze lepiej 
na zupełnie luźnych. Takie rozluźnienie to początek przepuszczalności i droga do 
harmonii oraz niewymuszonego posłuszeństwa.

Często widuję jeżdżących konno (z ambicjami do miana fachowców), którzy 
wyginają koniowi szyję i głowę przez mocne ciągnięcie za jedną wodzę przy zluzowa
nej drugiej. Tak „ujeżdżony” koń z reguły opiera się i przeciwstawia takiemu trakto
waniu przez napięcie mięśni karku i szyi i napięcie mięśni odpowiadających za

basami w wyniku takich działań jeźdźca może się zda
rzyć, że koń zrezygnuje z oporu i wygnie szyję w kierunku ciągniętej wodzy. Zadowo
lony z tego jeździec uważa, że koń przestał się opierać, więc się rozluźnił. Nic bar
dziej błędnego! Takie zachowanie konia ma tyle wspólnego z rozluźnieniem, co 
rum z rumakiem. Od czasu do czasu, gdy widzę tak „pracującego” jeźdźca, z cieka
wości zadaję pytanie: „Co robisz?” Odpowiedź brzmi „Rozmiękczam go, bo mi się 
usztywnia”. Nic wtedy nie mówię, myśląc sobie „biedni” - koń, bo cierpi bez 
powodu, jeździec, bo się męczy również bez powodu. Niektórzy, wydaje się, myślą, 
że koń da się tym sposobem rozmiękczyć, lecz koń to nie glina ani kit do okien. 
Jeżeli do gliny dodamy wody i będziemy ją ugniatać, rozmiękczymy ją. To samo da 
się zrobić z kitem do okien, tylko zamiast wody trzeba dodać trochę oleju. Konia 
ciągnięciem za wodze i wyginaniem mu szyi wbrew jego woli nie rozmiękczymy. 
Możemy jedynie doprowadzić do tego, że stanie się posłusznym (do czasu) maneki
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nem, wyginającym szyję i głowę na żądanie jeźdźca, ale czy jazda na manekinie to 
przyjemność?

Jeszcze raz trzeba więc podkreślić, że rozluźnienie fizyczne konia to efekt jego 
stanu psychicznego oraz umiejętnych zachowań zgrabnie siedzącego w siodle jeźdź
ca. Zgrabnie, to znaczy w pełnej równowadze podążającego za ruchami konia w sposób 
zapewniający harmonię tych ruchów. Tylko koń, który potrafi pod jeźdźcem zade
monstrować rozluźnienie, zrobi wyciągnięty kłus na 9 czy skoczy w pięknym stylu 
każdą zaproponowaną przez jeźdźca przeszkodę.

Trzeci szczebćl piramidy to przyjęcie i akceptacja wędzidła.
Większość jeżdżących konno spotyka się z używanym potocznie określeniem: 

„twardy w pysku”. Mało kto zastanawia się przy tym, co tam takiego twardego 
w tym końskim pysku jest. Kiełzno włożone do końskiego pyska spoczywa na bez- 

szczękiAa ta bezzębna krawędź to kość (a właściwie dwiezębnej krawęd:
leżące w bliskiej odległości), pokryta bogato unerwioną okostną i błoną śluzową 
wyściełającą jamę gębową. W rowku szczękowym pod kiełznem leży również boga
to unerwiony mięsień - język. I co tu jest takiego twardego?

Twarde są przede wszystkim ciągnące za wodze nieczułe ręce jeźdźca. To one 
zadają koniowi ból, na który on reaguje, instynktownie przeciwstawiając się działa-
niu Częste mocne naciski metalu na zakończenia nerwowe roz-
mieszczone v£śźczęce~j języku, a zwłaszcza uderzenia wywołane szarpiącą ręką, mogą 
doprowadzić do trwałych zniszczeń receptorów nerwowych i wówczas rzeczywiście Tz?
pysk konia może stać się nieczuły, czyli twardy. Zdarzają się konie£lecz są to
ki,których budowa anatomiczna, szczęki czyni ją bardzo wrażliwą na kontakt 
z kiełznem, co stawia przed jeźdźcem trudne zadanie. W skrajnych przypadkach 
bywają pyski końskie nietołerujące żadnego kiełzna. Konie z takimi pyskami wyma
gają zastosowania urządzenia zwanego hakamore. LisĄ 1J <

Przeciętny koński pysk, traktowany rozumnie, da się przekonać do noszenia 
wędzidła i zareaguje na jego nacisk. Aby to się udało, trzeba pamiętać o kilku 
pryncypialnych zasadach:

1. Z młodym koniem próby zaczynamy przy użyciu grubego łagodnego wędzi
dła, najłagodniejszego, jakie mamy.

2. Żeby koń zaakceptował obecność wędzidła w pysku, nie może mu ono zada
wać ciągle cierpień. Działać powinno wtedy, kiedy jest to konieczne i natychmiast 
przestawać, kiedy działanie odniesie skutek. .

3. Nie zaakceptuje wędzidła ani nie będzie prawidłowo na jego działanie reago
wać koń, któremu pozwołimy „znaleźć w pysku piątą nogę”, czyli oprzeć się na 
wędzidle i być „niesionym w rękach”.

4. Akceptacja i przyjęcie wędzidła mają ścisły związek z równowagą konia 
z jeźdźcem na grzbiecie, zachowywaną podczas ruchu. Koń, który nie potrafi 
utrzymać równowagi, nie potrafi poruszać się rytmicznie i regularnie, przyspie
sza i prowokuje jeźdźca do ciągnięcia za wodze, do opierania się „na ręce” („pią
ta noga”).
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5. Nachrapnik nie może ograniczać koniowi ruchomości ^zczękj Akceptacja 
wędzidła objawia się „przeżuwającym” ruchem jszczęT^ konia i wydzielaniem śliny, 
która na wargach tworzy obwódkę przypominającą „ciastko z kremem”. Suchy, 
zaciśnięty pysk jest wyrazem braku akceptacji wędzidła i nigdy nie będzie subtelnie 
reagował na działanie rąk jeźdźca.

Aby koń przyjął i zaakceptował wędzidło i mógł się uczyć prawidłowego reagowania 
na sygnały przekazywane kiełznem, jeździec powinien posiąść umiejętność jazdy na kon
takcie. Jazda na kontakcie, inaczej zwana jazdą na łączności, to umiejętność pozwalająca 
na precyzyjne, błyskawiczne przekazywanie koniowi sygnałów dotyczących tempa poru
szania się, ustawienia, zgięcia w potylicy, zgięcia bocznego całego tułowia. Umiejętność 
jazdy na kontakcie ma ścisły związek z dosiadem. Aby prowadzić konia na kontakcie, 
jeździec musi mieć opanowany dosiad niezależny, czyli taki sposób siedzenia na koniu; 
który pozwala na użycie rąk niezależnie od tułowia. Inaczej mówiąc, dosiad niezależny 
to taki, przy którym ręce nie są potrzebne do utrzymania się w równowadze podczas 
jazdy i mogą niezależnie od tego, co się dzieje z resztą ciała jeźdźca, precyzyjnie oddziały
wać na pysk konia. Dosiad niezależny charakteryzuje się również tym, że jeździec jest 
w stanie precyzyjnie udzielać sygnałów koniowi za pomocą nóg (łydek) i przemieszczeń 
swego ciężaru, zachowując przy tym pełną równowagę w sposób jakby instynktowny 
(czyli bezwiedny). Jazda na kontakcie wymaga też od jeźdźca umiejętności, którą zwykło 
się określać mianem „czulej ręki”. Czuła ręka to umiejętność utrzymywania napiętych
wodzy w stopniu adekwatnym do sytuacji i bez względu na to, co koń robi ze^sźczęką 
i głową. Powinna ona poprzez wodze wyczuwać ruchy przeżuwającej wędzidło (Szczęki? 
Powinna również podążać za ruchami głowy i szyi, utrzymując stale takie samo elastycz- 
nej napięcie wodzy. Czuła ręka to taka, która potrafi od kilkugramowego napięcia wo
dzy przejść płynnie do napięcia czasami równego kilkudziesięciu kilogramom i płynnie 
powrócić do kilku gramów.

Niezależny dosiad i czuła ręka to klucz do tego, aby koń bezkonfliktowo przyjął 
wędzidło, zaakceptował je i reagował na jego nacisk!

Można spotkać „ekspertów”, którzy stosują nieco inne metody „nauczenia” 
konia akceptowania wędzidła, z wypięciem na wypinacze i pozostawieniem na 
wiele godzin w boksie włącznie. Są to brutalne metody dręczenia zwierząt, niema- 
jące nic wspólnego ze sztuką jazdy konnej. Tam gdzie brakuje umiejętności jeź
dzieckich, bywa, że konie cierpią, poddawane różnym wymyślnym torturom.

Czwarty szczebel piramidy to impuls. Większość jeżdżących konno spotkała 
się z pewnością z określeniem, że ktoś „jeździ w łydkach” lub że „jeździ bez ły
dek”. Obydwa te określenia mają związek z impulsem. Jeździec, który „jeździ 
w łydkach” to jeździec egzekwujący od swego konia energiczny ruch. Koń pod 
jeźdźcem „jeżdżącym w łydkach” każdy krok rozpoczyna pchającą tylko nogą. 
Poruszanie się z impulsem wynika z „pchającej” pracy tylnych kończyn, wkracza
jących coraz głębiej pod tułów.

Impulsu nie należy mylić z uciekaniem. Są konie, które z różnych przyczyn, 
takich jak nadmierna pobudliwość, brak równowagi, brak zaufania do jeźdźca itp., 
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poruszają się zbyt energicznie. O koniach takich mówi się, że „ciągną” lub „mocno 
idą do przodu”. Prawdziwego impulsu w poruszaniu się można wymagać od konia, 
który pozwala na użycie łydek, akceptuje pomoce aktywizujące i zezwala jeźdźcowi 
na „jazdę w łydkach”. Koń taki musi najpierw opanować pierwsze trzy szczeble 
piramidy, czyli: rytmiczny i regularny chód, rozluźnienie, przyjęcie i akceptacja 
wędzidła. Tak jak już wspominałem poprzednio, zadania z poszczególnych szczebli 
piramidy przenikają się. Chociaż impuls to czwarty szczebel piramidy, energiczne
go poruszania się wymagać będziemy od konia od samego początku jego pracy pod 
siodłem. Musimy jednak pamiętać, że na poszczególnych etapach ujeżdżenia pod
stawowego są zadania główne, które dyktują jeźdźcowi sposób postępowania pod
czas każdej lekcji. Zakładać należy, że podstawowe ujeżdżenie młodego konia, po
przedzające jego późniejszą specjalizację, powinno przebiegać przez okres od 12 do 
24 miesięcy. Specjalnie użyłem takiej sporej rozbieżności, aby podkreślić dwie spra
wy: po pierwsze, nie powinno się oszczędzać czasu na solidne podstawowe szkole
nie (minimum 12 miesięcy); po drugie, powinno się unikać pośpiechu i nie za 
prędko stawiać konia przed wymaganiami treningu specjalistycznego, rozciągać okres 
szkolenia wstępnego na 2 lata. Nie znaczy to wcale, że młody 4-letni koń nie ma 
startować w zawodach. Młody koń powinien to robić, ale pod warunkiem, że zawo
dy nie będą traktowane jako cel, lecz jako jeden ze środków na drodze do celu. 
Konie, które mimo braków w ujeżdżeniu podstawowym wygrywają zbyt wcześnie 
„ścigane” konkursy dzięki różnym sposobom stosowanym przez swoich jeźdźców, 
nie dochodzą z reguły do prawdziwych sukcesów.

„Pokaż mi stęp twojego konia, a powiem ci jak jeździsz”. Wiele koni „nie ma 
stępa”, nie przekracza w stępie tylnymi nogami śladów przednich nóg. Większość 
z nich nie dlatego, że „takie się urodziły”, tylko dlatego że pod jeźdźcem poruszają 
się bez impulsu. Nawet te konie, które obdarzone przez naturę temperamentem 
„idą mocno do przodu”, jeżdżone „od ręki”, „bez łydek”, ustawione czy „ganaszo- 
wane” ciągnięciem za wodze, tracą impuls i poruszają się tak, jakby straciły pchają
cą siłę tylnych kończyn. Kroki w stępie stają się krótsze, czasem przyspieszone. 
Kiepski stęp jest zwykle pierwszym objawem błędów w szkoleniu konia i sympto
mem braku impulsu z powodu złej jazdy.

Najprostszą receptą na to, aby nasz koń poruszał się z odpowiednim impulsem 
jest pamiętanie o tym, aby dyktować mu tempo zawsze troszkę mocniejsze od tego, 
jakim chciałby się poruszać. Oczywiście da się to wykonać tylko na koniu, który 
nie ucieka, ale akceptuje pomoce łydek i pozwala na ich nacisk. Konieczne jest 
pamiętanie o tym, że aktywizujące pomoce muszą być skoordynowane z działa
niem rąk. Jeżeli łydki popędzają, ręce nie mogą w tym samym czasie wstrzymywać, 
bo tam gdzie działają sprzeczne siły, bardzo blisko do „swądu palących się kabli”. 
Impuls pchających tylnych kończyn czyni zad „silnikiem”, a koń z „tylnym napę
dem” jest szybki, zwinny, rączy i „skoczy diabła”. Jak wiele innych pozytywnych 
umiejętności, tak i impuls w poruszaniu się najłatwiej wykształcić u młodego ko
nia podczas jazdy w terenie, przy czym bardzo pomocne może być towarzystwo 
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starszego wyszkolonego konia, który będzie dyktował tempo. Instynkt stadny 
i instynkt naśladowczy w tym szkoleniu mogą być bardzo przydatne. Pomocny 
może być również instynkt powrotu do miejsc znanych. Kto jeździ konno w teren, 
z pewnością zauważył, że większość koni energiczniej i chętniej porusza się, kiedy 
kierunek jazdy jest zgodny z kierunkiem powrotu do stajni.

Piątym szczeblem piramidy jest wyprostowanie
„Prostuj konia i jedź go do przodu” -^autorem tego sformułowania jest wielki 

autorytet niemieckiego i światowego jeździectwa Gustaw Rauj W tym jednym zda
niu zawarta jest niemal cała filozofia ujeżdżenia. Konie, podobnie jak ludzie, są z na
tury mniej lub bardziej krzywe. Krzywość ta polega na tym, iż jedna strona (stosując 
umowny podział ciała wzdłuż kręgosłupa na stronę lewą i prawą) jest sprawniejsza od 
drugiej. Nietrudno zauważyć, że ludzie preferują lewe zakręty (mańkuci stanowią zde
cydowaną mniejszość). Tory żużlowe, tory kolarskie, tory wyścigów konnych - 
wszędzie jeździ się na lewo. Podobnie jest z końmi - większość z nich łatwiej „kręci 
się” w lewo niż w prawo. W „ludzkich” ćwiczeniach gimnastycznych obowiązuje zasa
da symetryczności ćwiczeń, tzn. jeżeli coś robimy w prawo, to powinniśmy to samo 
zrobić za chwilę w lewo. Podobnie jest w jeździe konnej: powinniśmy wygimnastyko
wać konia tak, aby wszelkie ćwiczenia, które mu proponujemy, był w stanie z taką 
samą łatwością i poprawnością wykonać na lewą, jak i na prawą stronę. Równocze
śnie musimy zmierzać do ustąpienia naturalnych krzywizn i spowodować, aby nasz 
koń był prosty, to znaczy, aby jego kręgosłup pokrywał się z torem poruszania się na 
całej swej długości, czyli od uszu aż do ogona. Aby nam się to udało, nasz koń musi 
„zaliczyć” pozytywnie szczeble piramidy poprzedzające szczebel „wyprostowanie”. 
Oczywiście podczas całego procesu szkolenia, poczynając od samego początku, bę
dziemy się starać, aby nasz koń był w miarę prosty, ale prawdziwy i trwały efekt 
osiągniemy dopiero z koniem, który porusza się regularnie i rytmicznie, potrafi się

I
I

Rys. 16. Koń prosty w narożniku (a), prosty podczas jazdy na kole (b), prosty przy jeździe na wprost (c). 
\^Prz^ryu^na linia pokazuje krę^sjiip-pakzyttiajĄey-si^Tiorem-jazdyj
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rozluźnić, przyjąć i zaakceptować wędzidło i jako „motoru napędowego” używa ak
tywnie pchających tylnych kończyn. Musimy do tego opanować odpowiednią tech
nikę siedzenia w siodle i powodowania koniem podczas jazdy na wprost i w zakrętach, 
jazdy na lukach, kołach i woltach.

Jak już wspomniałem, koń prosty to zwierzę, którego kręgosłup dokładnie po
krywa się z torem, po którym koń się porusza. Przy jeździe na wprost kręgosłup 
konia powinien być możliwie idealnie prosty od uszu aż do ogona. Uszy konia są 
jak szczerbinka, przez którą celujemy wprost w punkt, do którego zmierzamy. 
Umiejętność prowadzenia konia na czułej elastycznej łączności obiema wodzami 
i „w łydkach”, czyli przy zastosowaniu pomocy aktywizujących, które spowodują 
pchające kroczenie tylnych nóg, będzie czyniła naszego konia prostym w ruchu po 
prostej. („Prostuj konia i jedź go do przodu”).

Trudniejsza jest zwykle sprawa jazdy w zakrętach. Najczęściej problemy wynikają 
z dwóch powodów:

- złe użycie sygnału rąk
Powszechnym błędem jest sterowanie koniem w zakręcie poprzez ciągnięcie jed

nej wodzy i popuszczanie drugiej. Dla mniej wtajemniczonych logiczne jest takie 
działanie: chcę skręcić w prawo - pociągam prawą wodzę i popuszczam lewą. Przy 
takim działaniu koń zmieni wprawdzie kierunek poruszania się, ale wygnie przy 
tym szyję od kłębu do uszu. Przegięty w ten sposób w prawo, z zadem wylatującym 
na zewnątrz, poruszając się po trzech lub nawet czterech śladach, wykona zakręt jak 
przysłowiowa „łódka na stawie”.

- brak wyczucia rytmu i tempa
Jeszcze częściej jest tak, że koń już na naszą myśl o prawym zakręcie i na lekki 

sygnał prawej wodzy „wpadnie w zakręt prawą łopatką”, wykonując szybciej i cia
śniej zakręt, który zamierzaliśmy wykonać. Koń zawsze zmieni przy tym tempo, 
przyspieszając i z reguły przyspieszy rytm swoich kroków.

Takiemu „pływaniu” po zakrętach możemy zapobiec i uczynić konia prostym 
w zakręcie tylko wtedy, kiedy potrafimy prowadzić konia na kontakcie, kontrolując 
w każdym jego kroku rytm, tempo i impuls. Musimy także umieć poprowadzić ko
nia przez zakręt obiema wodzami, pamiętając przy tym, że najistotniejszą rolę w tej 
sytuacji odgrywa wodza przeciwległa do kierunku jazdy, czyli wodza zewnętrzna. To 
ona odpowiada za tor poruszania się konia. To ona swym działaniem, przy współ
udziale pomocy aktywizujących, odpowiadających za impuls^ciężaru ciała przełożone
go nieznacznie na wewnętrzną kość siedzeniową i na końcu wodzy wewnętrznej poka
zującej kierunek jazdy, decyduje o wielkości zakrętu. Im ciaśniejszy zakręt, tym wodza 
zewnętrzna dokładniej aapięta-i- przylegająca do szyi konia. Koń, by być prostym 
w zakręcie, powinien poruszać się tak, jakby stale szedł wzdłuż płotu, który mu towa
rzyszy po jego zewnętrznej stronie (zewnętrzna strona to ta odwrotna do kierunku 
najbliższego zakrętu). Prosty koń w prawym zakręcie powinien sprawiać na jeźdźcu 
wrażenie prowadzonego pomiędzy prawą łydką a lewą wodzą. Robić wrażenie konia, 
który „trzyma się niewidzialnego płotu po swojej zewnętrznej stronie”.
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Koń będzie prosty w zakręcie i prosty na kole, jeżeli nie będzie przesadnie prze
ginany1 do środka, przesadnie gięty często w przekonaniu, że tak ma być. Jeżeli 
narysujemy na piasku czy trocinach ujeżdżalni koło o średnicy 20 m i „odetniemy” 
kawałek tej linii, odpowiadający długości kręgosłupa konia, przekonamy się, że jest 
to linia minimalnie zgięta. Wystarczy porównać tę linię z pozycją przeciętnego 
konia poruszającego się po kole, aby zrozumieć, na czym polega przegięcie lub 
jazda po luku z ciągnącą wewnętrzną wodzą.

Oczywiście są ćwiczenia, przy wykonywaniu których wymagamy od konia więk
szego, a nawet dużego zgięcia kręgosłupa i całego tułowia (łopatką do wewnątrz czy 
trawers itp.). Aby zwierzę było w stanie wykonać je poprawnie, najpierw musi być 
koniem prostym, czyli poruszać się z jeźdźcem na grzbiecie, czy to na wprost, czy na 
luku, kole czy wolcie, zawsze mając kręgosłupfwygiętyjna całej swej długości, tak że 
pokrywa się on dokładnie z torem jazdy. Uszy prostego konia pokazują kierunek 
jazdy. Tam gdzie uszy pokazały - stąpają przednie nogi, a tam, gdzie zostawiły ślad 
przednie - stąpają nogi tylne.

Koń, który potrafi pod jeźdźcem poruszać się rytmicznie i regularnie, rózluźnia^> 
('się, jest na łączności, idzie krokami pełnymi impulsu i jest prosty, czyli taki sam na 
lewo, jak i na prawo - jest koniem posłusznym i przepuszczalnym. Posłuszny to nie 
znaczy, że siada i podaje łapę, lecz idzie bez wahania tam, gdzie go skierujemy, 
i robi wrażenie, że jego nogi są przedłużeniem naszych nóg, bo stąpają tam, gdzie 
zaplanowaliśmy, chodem oraz tempem, jakim chcemy. Przepuszczalny to nie zna
czy, że przepuszcza jak stary zepsuty rower, lecz że nasze sygnały „przechodzą” przez 
niego i otrzymujemy na nie płynną i prawie natychmiastową odpowiedź. Jazda na 
takim koniu da się porównać z prowadzeniem klasowego auta, które przyspiesza 
płynnie na samą prawie myśl o naciśnięciu pedału gazu i podobnie płynnie hamu
je, a kierownica da się obracać jednym paluszkiem.

W naszych rozważaniach nad podstawowym ujeżdżeniem dochodzimy do ostat
niego piętra piramidy - do zebrania. Kto uważnie czytał poprzednie rozdziały, 
z pewnością ma już jasne pojęcie na temat zebrania i rozumie, na czym ono polega 
oraz jak się do niego dochodzi. Aby już nie było żadnych wątpliwości, uściślijmy 
jeszcze kilka ważnych kwestii.

Koń zebrany to koń, który na drodze treningu i odpowiedniego szkolenia na
uczył się przybierać pozycję, w której potrafi poruszać się w równowadze, dźwigając 
na grzbiecie siodło i jeźdźca i używając do tego w większym stopniu tylnych koń
czyn. Tylne kończyny wkraczają głębiej pod tułów, przejmują na siebie rolę dźwiga
jących i pchających. Do umiejętności, którą określamy terminem „zebranie” moż
na doprowadzić konia, pracując kolejno nad zagadnieniami określonymi w „pira
midzie”. Szczeble piramidy wyznaczają nam cele w długofalowym szkoleniu nazywa
nym „szkoleniem podstawowym”, określają równocześnie tok postępowania ze szko
lonym koniem podczas każdej lekcji. Każdy trening konia młodego (pod tym okre
śleniem rozumiem konia od 3 do 5 lat) powinien przebiegać zgodnie ze schema
tem zawartym w piramidzie. Lekcja powinna zaczynać się od rytmicznych regular
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nych chodów, poprzez ćwiczenia rozluźniające, które prowadzą także do przyjęcia 
i akceptacji wędzidła. Następnie należy dojść do ćwiczeń poprawiających impuls, 
wyprostowania i dalej do zadań wymagających zebrania. Im koń młodszy i bardziej 
surowy, tym mniej stosowania w czasie jednej lekcji „zadań” z głównym akcentem 
na regularność i rozluźnienie, przy równoczesnym pamiętaniu o zasadzie, która 
brzmi: jeżeli napotkasz na problemy „wspinając się” na kolejny szczebel piramidy, 
wróć do poprzedniego i sprawdź, czy tam zostało już wszystko zrobione. Podczas 
szkolenia konia jeszcze jedna zasada jest bardzo przydatna, szczególnie w okresie 
szkolenia podstawowego: „Pośpiech jest wrogiem postępu w szkoleniu”.

Im koń będzie lepiej szkolony, tym lepiej będzie ujeżdżony. Z dobrze ujeżdżo
nym koniem możemy rozpoczynać lekcje od zadań wymagających zebrania i nie 
powinniśmy mieć żadnych problemów. Oczywiście zdrowiej jest poprzedzić ćwicze
nia wymagające zebrania, czyli wzmożonej pracy mięśni, ścięgien, więzadeł i sta
wów, odpowiednią rozgrzewką, która przygotuje organizm do wysiłku. Ustrzeże nas 
to od przeforsowania i możliwych kontuzji.

Przedstawiona Czytelnikom piramida wymagań powinna być przewodnikiem 
w postępowaniu podczas szkolenia koni oraz pomocą w patrzeniu na zwierzę pod 
kątem oceny prezentowanych przez niego umiejętności pod jeźdźcem. Sędziowie 
oceniający konkursy ujeżdżenia powinni znać ją na pamięć i mieć jej poszczególne 
stopnie zakodowane w świadomości. Może to bardzo pomóc we właściwej ocenie 
poszczególnych ruchów. Posługując się piramidą, trzeba błyskawicznie ocenić, czy 
koń, wykonując zadanie: poruszał się regularnie, nie było w nim widać zbędnych, 
nadmiernych napięć, cały czas był na łączności z przyjętym i akceptowanym wędzi
dłem, był prosty bądź odpowiednio zgięty i adekwatnie do zadania wykonywał je 
z dostatecznym impulsem, w odpowiednim zebraniu.

Rys. 17. Koń zebrany to wcale nie koń z opuszczoną głową, ale koń z podstawionym zadem.



Jeszcze o półparadzie

Prawie każdy lepiej czy gorzej jeżdżący konno spotkał się z określeniem „półpara- 
da”. Słowo to przeniesione zostało do naszego języka poprzez spolszczenie niemiec
kiego halbe paradę (w angielskim half-halt), co oznacza dosłownie półzatrzymanie, 
czyli działanie, które w połowie przypomina to, za pomocą którego przekazujemy 
koniowi polecenie zatrzymania się.

Spróbuję trochę szerzej napisać o półparadzie, tak aby ci, którzy nie do końca 
wiedzą, co to właściwie jest i czemu służy, mieli w tej materii jasność, a ci, którzy 
wiedzą, utwierdzili się w tym, że wiedza ich jest słuszna.

Każdy, kto jeździ konno, ma ciągle do czynienia z problemem, który nazywa się 
balans lub równowaga. Ponieważ koń nie został stworzony do tego, by poruszać się 
z jeźdźcem na grzbiecie, dźwigając jeźdźca, ma bardzo często mniejsze lub większe 
problemy z równowagą. Jeździec może mu pomagać w rozwiązywaniu problemu 
utraty równowagi, pomagać w odzyskiwaniu balansu. Kluczem, który pomoże ko
niowi uporać się z tym problemem, jest półparada. Bardziej zaawansowany sposób 
jazdy wykorzystuje półparadę do utrzymania balansu podczas przygotowywania się 
do wykonania kolejnego ćwiczenia czy ruchu. Tak jak rozkaz („Pluton! Stój!”), tak 
półparada jest zapowiedzią przed hasłem, którym może być na przykład sygnał do 
galopowania. Aby półparada mogła być skutecznie zastosowana, muszą uprzednio 
zostać spełnione warunki:
1. Koń musi:

a) iść do przodu - i nie chodzi tu o szybkość poruszania się, lecz o gotowość 
do natychmiastowej reakcji na sygnał łydek (silnik na obrotach przy wyciśniętym 
sprzęgle),

b) być prosty - tylne nogi stawiane w ślady przednich, kręgosłup pokrywający 
linie poruszania się,

c) utrzymywać stały, regularny rytm poruszania się.
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2. Jeździec musi:
a) utrzymywać kontakt z pyskiem konia w sposób możliwie „sympatyczny” 

i zachęcający przez swoją konsekwentną elastyczność oraz równe działanie na obie 
strony pyska przy zachowaniu prostej linii: wędzidło - wodza - dłoń - łokieć.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie będzie dotrzymany podczas sto
sowania półparady, nie można liczyć na właściwy efekt jej działania. Najlepiej wów
czas przerwać działanie, skorygować ten wstępny warunek, którego zabrakło lub 
został niedokładnie spełniony, i ponownie rozpocząć działanie półparady. Dla przy
kładu: jeśli podczas półparady koń traci impuls (przestaje „iść do przodu”), trzeba 
powrócić najpierw do sygnałów, które spowodują, że koń znów będzie „iść do 
przodu” i ponownie zastosować półparadę w celu zamyślonym uprzednio.

Aby jeszcze klarowniej wyjaśnić znaczenie i sens stosowania półparady, spróbu
ję „rozłożyć ją na części”.

Półparada jest kompilacją sygnałów popędzających (tych, którymi jedziemy konia 
do przodu), to jest obu łydek i siadu, z działaniem zewnętrznej wodzy i działaniem 
pomocy zginających (obie łydki i wewnętrzna wodza). Ten zespół sygnałów oddzia
łuje na konia w impulsach trwających po kilka sekund każdy.

W czasie tych kilku sekund jeździec działa obiema łydkami w połączeniu 
z siadem (tzw. działanie krzyżem), tak jak np. do natychmiastowego ruszenia 
z miejsca, ale zamiast pozwolić koniowi na dodanie, „zamyka” obudzoną ener
gię przez wstrzymujące działanie zewnętrznej wodzy. Zanim jednak ta zewnętrz
na wodza zadziała, „magazynując” energię czy inaczej mówiąc „napinając łuk”, 
jeździec musi być pewien, że działanie łydek i siadu energię tę obudziło. Jeżeli 
jeździec potrafi tak skoordynować oddziaływania, by pomoce aktywizujące dzia
łały sekundę przed „magazynującym” działaniem zewnętrznej wodzy, będzie je
chał swojego konia „od tyłu do przodu”. To powinno być „przewodnie hasło” 
każdego jeźdźca, który chce, żeby jego koń stawał się coraz sprawniejszy i lepiej 
reagujący na pomoce.

Jeżeli jeździec będzie przede wszystkim zwracał uwagę na ustawienie głowy konia 
i to stanie się jego pierwszoplanowym celem, zacznie jechać „od przodu do tyłu” 
i nigdy nie będzie miał w pełni posłusznego, ujeżdżonego konia. Pamiętać trzeba 
zawsze, że jeżeli jeździec posiądzie kontrolę nad tym, co robi zad konia, posiądzie 
kontrolę nad całym koniem. Zawsze trzeba konia jeździć „od tyłu do przodu”, 
inspirować energię tylnych kończyn i „magazynować” ją czułymi rękami.

Gołym okiem trudno będzie dostrzec te sekundowe różnice pomiędzy dzia
łaniami popędzającymi (aktywizującymi) a wstrzymującymi (magazynującymi 
energię), ale na zwolnionym obrazie będzie to dostrzegalne. Jest rzeczą nie
odzowną, by pomoce aktywizujące (w angielskim driuing aids) wyprzedzały 
o sekundę zamykającą się zewnętrzną dłoń. Jeżeli te działania zostaną przepro
wadzone w odwrotnej kolejności lub nawet jednocześnie, oczekiwanego skutku 
nie będzie. Będzie tak, jakbyśmy podnieśli słuchawkę telefonu, zanim zadzwo
nił. Cisza. Bo nikogo tam nie ma.
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Wykonywanie półparady można, dla lepszego zrozumienia współdziałania 
pomocy, spróbować porównać z czynnościami wykonywanymi podczas nadmu
chiwania balonu. W czasie półparady „nadmuchują balon” twoje pomoce akty
wizujące (driuing aids), tj. łydki podparte działaniem siadu. Działanie twoich 
rąk, a szczególnie zewnętrznej, to zatykanie korka, by z nadmuchanego balonu 
nie uleciało powietrze. Jeżeli zadziałasz najpierw pomocami rąk (wstrzymujący
mi) to tak, jakbyś zakorkował balon, zanim go zdołałeś nadmuchać. Natomiast 
jeśli używasz przesadnie pomocy łydek i siadu bez przymykającej się zewnętrz
nej dłoni, to tak jakbyś nie zakorkował balonu i pozwalał, by ulatywało z niego 
powietrze.

Dobrze jest rozpoczynać naukę prawidłowego reagowania na działanie półpara
dy podczas jazdy na kole. Należy zacząć od koła i spróbować nauczyć konia reakcji 
na półparadę we wszystkich trzech chodach: kłusie, galopie, stępie. Jazda na kole 
pomaga w wyczuleniu konia na działanie zewnętrznej wodzy.

Zwykle już podczas pierwszej lekcji koń zaczyna rozumieć wymagania i zmie
niać swą równowagę oraz postawę. Trzeba jednak czasu i kolejnych lekcji, aby 
koń reagował coraz poprawniej na sygnały półparady. Kiedy dojdziemy do pozy
tywnych efektów w ćwiczeniu reakcji na półparadę podczas jazdy na kole we wszyst
kich trzech chodach, możemy próbować tego samego podczas jazdy na wprost. 
Jeśli napotkamy tam na problemy, najlepiej powrócić do pracy na kole i udo
skonalić jeszcze półparadę przy jeździe po łuku. Jeżeli wyjaśnienia dotyczące pół
parady zdają się wciąż niezbyt jasne, można spróbować jeszcze jednego. Pomyśl
my o półparadzie jak o mariażu pomocy aktywizujących (dosiad i obie łydki) 
z pomocami zginającymi i działaniem zewnętrznej wodzy. Zewnętrzna wodza ma 
przy tym bardzo ważne znaczenie, ponieważ wyhamowuje to, co nadały pomoce 
aktywizujące (czuwa nad tym, by koń nie przyspieszał) i nadzoruje zgięcie (zapo
biega nadmiernemu zginaniu karku, zamiast całej kłody). Innymi słowy - jeśli 
jeździec przesadzi z pomocami aktywizującymi (siad i obie łydki) i z pomocami 
zginającymi (wewnętrzna wodza i obie łydki), a zapomni o zewnętrznej wodzy, 
koń będzie przyspieszał i zamiast poruszać się po prostej, będzie „wpadał w za
kręt” (zataczał coraz mniejsze koło). Ale właśnie zewnętrzna wodza ma koniowi 
powiedzieć: „Nie masz przyspieszać ani zginać szyi do wewnątrz! Zamiast tego, 
masz ustąpić od wewnętrznej łydki w kierunku zewnętrznej nogi i pod działa
niem pomocy aktywizujących głębiej wkroczyć tylną nogą pod tułów.”

Jeżeli te trzy rodzaje sygnałów (pomocy) są dobrze zgrane, koń, utrzymując do
tychczasową prędkość poruszania się (nie oddając), pozostaje prosty, równocześnie 
mocniej kroczy tylnymi nogami pod tułów. Koń jakby ustępuje od tyłu do przo
du, stając się bardziej „okrągły”, zginając kręgosłup w płaszczyźnie pionowej i moc
niej zginając tylne kończyny.

Zmienia równocześnie swoją równowagę, ramy i sylwetkę, wyglądając bardziej 
„okrągło”. Półparada jest „kluczem”, który potrafi otwierać wiele zagadek napoty
kanych podczas procesu ujeżdżania i szkolenia konia pod siodłem.
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Rys. 18. 1. Przykład konia źle zbalansowanego. Tylne nogi pchają do tyłu, zamiast pod tułów. Koń niesie 
większość swego ciężaru na przednich nogach.
Rys. 18. 2. Po zastosowaniu działania półparady koń zmienia swoją sylwetkę, bardziej zginają się stawy tylnych 
kończyn, kroczy tylnymi kończynami bardziej pod tułów, jest bardziej „okrągły i lepiej zbalansowany”.

Rys. 19. Półparada w galopie. Kontury na rysunku wskazują zmianę pozycji tułowia (mniejsza strzałka). 
Większa strzałka oznacza kierunek akcji tylnych kończyn konia.



Łopatką do wewnątrz

Wiadomo że prawidłowe, rzetelne ujeżdżenie konia jest kluczem do sukcesów 
w sporcie jeździeckim, to powszechnie znana rzecz. Ze z ujeżdżeniem naszych koni, 
koni startujących w różnych konkurencjach na krajowym podwórku nie jest najle
piej, też wiadomo. Jakie są tego przyczyny?

Tu zdania są różne. Z pewnością jedna z przyczyn to kulejące szkolenia. Przykładem 
może być ćwiczenie zwane po angielsku shoulder-in, a po naszemu: łopatką do wewnątrz. 
Ćwiczenie to od dawna uznawane jest za jedno z ważniejszych w procesie treningowym 
konia i choć tak ważne, u nas jest zaniedbywane. Zaniedbywane, bo nieznane. Niezna
ne, więc niedoceniane. Może więc warto wspomnieć o nim parę słów .

Od jak dawna stosuje się ćwiczenie łopatką do wewnątrz w szkoleniu koni?
Powszechnie za ojca tego ćwiczenia uważa się żyjącego w latach 1698-1751, a więc 

na przełomie XVII i XVIII wieku, mistrza Francois Robichon de la Gueriniere’a, 
autora dzieła Ecole de Caualerie, które stało się biblią dla wszystkich zajmujących się 
ujeżdżeniem w Europie i_na święcie. To na nim wzorowali się twórcy klasycznych
szkół jazdyćWiedeńskiej Szkoły w Satimur czy szkoły w Hanowerze.

La Gueriniere, opracowując zasady ćwiczenia nazwanego łopatką do wewnątrz, 
wzorował się na innym, nieco wcześniej działającym mistrzu, angielskim księciu 
Newcastle.

Książę stosował to ćwiczenie w jeździe po kole. Gueriniere zastosował je jako 
pierwszy w jeździe wzdłuż ścian ujeżdżalni.

Myślę, że niewielu jeżdżących konno i wykonujących to ćwiczenie, choćby 
w programach czworobokowych, obowiązujących w konkursach WKKW, ma po
jęcie od jak dawna ten ruch jest stosowany w jeździe konnej i czemu tak naprawdę 
służy.

Tyle historii. Przejdźmy teraz do samego ćwiczenia łopatką do wewnątrz jako ćwicze
nia stosowanego podczas treningu. Ćwiczenie to powinno być stosowane już w pracy
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z koniem młodym (4-6 lat). Jego zasadę ilustruje rysunek. Koń, poruszając się wzdłuż 
ściany ujeżdżalni bądź wzdłuż ogrodzenia czworoboku, ma być zgięty do wewnątrz tak, 
by jego tylne nogi pozostawały na śladzie, a przednie przestawiły się nieco do wewnątrz 
ujeżdżalni czy czworoboku. Jak widać na rysunku, koń, wykonując ćwiczenie łopatką 
do wewnątrz w prawo, porusza się po 3 śladach. Tylne nogi pozostają na śladzie. Przed
nia zewnętrzna porusza się po śladzie tylnej wewnętrznej. Przednia wewnętrzna wyznacza 
nowy ślad do wewnątrz od śladu wewnętrznej tylnej i zewnętrznej przedniej. Rysunek 
pokazuje, że linia bioder konia pozostaje niezmieniona i prostopadła do ściany. Ponie
waż przednie nogi konia przestawione są nieco do środka ujeżdżalni, wewnętrzna tylna 
noga porusza się w kierunku zewnętrznej przedniej, a przez to wkracza głębiej i skośnie— 
pod tułów konia. Aby tak się działo, koń musi obniżyć nieco wewnętrzne biodro, 
stawiając tylną wewnętrzną nogę głębiej pod środek ciężkości. To ćwiczenie wykonywa
ne w obu kierunkach uaktywnia i ćwiczy oddzielnie tylne kończyny konia. Łopatką do 
wewnątrz wykonywane na trzech śladach nie jest w pełni chodem bocznym, ponieważ 
tylne nogi poruszają się nadal tylko w przód po niezmienionym śladzie. Tylko przód 
konia porusza się nieco bokiem i do przodu. W efekcie tego ćwiczenia koń staje się 
bardziej giętki, posłuszny, podporządkowany sygnałom jeźdźca. Łopatką do wewnątrz 
uaktywnia tylne kończyny, wzmacnia ich dźwigającą ciężar konia funkcję, czyniąc jedno
cześnie przód konia lżejszym. Lekko boczny charakter ruchu podczas łopatką do we
wnątrz pomaga wzmocnić obręcz barkową konia, czyni ją bardziej rozluźnioną, co ko
rzystnie wpływa na wykonywanie później chodów bocznych. Paradoksalnie, pomimo że 
w ćwiczeniu tym koń porusza się zgięty, jest to jedno z najlepszych ćwiczeń, które czynią 
konia prostym.

Rys. 20.

Pomoce do ćwiczenia i metody ćwiczenia
Aby zainicjować ćwiczenie łopatką do we

wnątrz w prawo, pierwszy sygnał muszą dać obie 
ręce jeźdźca. Muszą one skierować przód konia 
tak, aby jego prawa przednia noga zeszła ze śla
du do wewnątrz ujeżdżalni (czy placu). We
wnętrzna ręka, a przez nią i wodza, prowadzi 
wewnętrzną nogę konia na nowy ślad, prosząc 
o trochę zgięcia. Równocześnie zewnętrzna 
(lewa) ręka i wodza przestawia barki konia do 
wewnątrz i czuwa nad stopniem zgięcia szyi 
i kręgosłupa. Wewnętrzna (prawa) noga jeźdźca 
(łydka) działa w swoim normalnym położeniu, 
ewentualnie tuż za popręgiem. Gdyby działała 
zbyt daleko za popręgiem, koń mógłby ode
brać ją jako sygnał do ustąpienia zadem w kie
runku ściany. Taka reakcja konia popsułaby ćwi
czenie, a jego efekt by przepadł (podstawienie 
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wewnętrznej tylnej nogi skośnie głębiej pod tułów). Wewnętrzna łydka jeźdźca wy
wołuje i utrzymuje impuls ruchu, zachęca konia do wygięcia się w boku i utrzymu
je go w ruchu po trzech śladach. Zewnętrzna łydka, przyłożona do boku konia 
nieco za popręgiem, pomaga utrzymać konia w pozycji zgiętej i nadzoruje zad, by 
nie wypadał na zewnątrz. Ma to szczególne znaczenie przy wykonywaniu tego ćwi
czenia np. na linii środkowej przy braku ściany czy płotka po zewnętrznej stronie.

Przy nauczaniu tego ćwiczenia na początku koń zwykle próbuje zignorować sy
gnały wewnętrznej łydki, pchając się w jej kierunku i odchodząc równocześnie od 
ściany. Jest to dość powszechne, a bierze się z próby uniknięcia niezbyt wygodnej 
pozycji, w której koń ma dźwigać więcej ciężaru wewnętrzną tylną nogą, podstawia
ną skośnie głębiej pod tułów. Jeździec przy ćwiczeniu łopatką do wewnątrz w prawo 
powinien siedzieć, obciążając mocniej zewnętrzną (lewą) kość siedzeniową. Takie 
przesunięcie wagi jeźdźca prowokuje konia do podążania w tym kierunku, aby „wejść” 
na powrót pod jeźdźca. Błędem jest załamywanie bioder do wewnątrz i obciążanie 
wewnętrznej kości siedzeniowej. Jeździec musi utrzymać taką pozycję, by linia jego 
bioder była równoległa do linii bioder konia, a linia barków równoległa do linii 
barków konia. Tak zresztą jeździec musi się zachowywać we wszystkich tzw. chodach 
bocznych i ruchach, które wymagają od konia zgięcia bocznego.

Jak uczyć konia ćwiczenia łopatką do wewnątrz? Jeździec, który ma niewielką 
praktykę w prawidłowym wykonywaniu łopatką do wewnątrz, a chciałby uczyć ko
nia tego ćwiczenia, będzie w dość trudnej roli i może mieć problemy. W takim 
wypadku najlepiej by było poćwiczyć najpierw na dobrze ujeżdżonym koniu, ta
kim, dla którego to ćwiczenie to przysłowiowa „bułka z masłem” czy „małe piwo”. 
Takie doświadczenie jest bardzo pomocne w uzyskaniu odpowiednich odczuć zwią
zanych z tym ćwiczeniem. Łatwiej jest zaczynać łopatką do wewnątrz z koniem, 
który potrafi prawidłowo wykonywać zakręt i prawidłowo poruszać się po kołach 
i woltach, utrzymując zgięcie tułowia na sygnał wewnętrznej łydki i obu rąk jeźdźca. 
Ćwiczenie łopatką do wewnątrz dobrze jest zaczynać w stępie. Powolność tego cho
du sprawia, że jeździec i koń mają więcej czasu namyślenie.*'

W swojej książce Eąuitation Academiąue Gerard Decarpentry poleca rozpoczy
nanie ćwiczenia łopatką do wewnątrz od jazdy na kole. Jazda po kole wymaga od 
konia równomiernego zgięcia całego tułowia i całego kręgosłupa od uszu aż do 
ogona. Wykonujemy koło od ściany do środka ujeżdżalni. Po zakończeniu pełne
go koła przednie nogi konia wykonują jakby pierwszy krok następnego koła, pod
czas gdy wewnętrzna łydka jeźdźca swoim sygnałem uruchamia ćwiczenie łopatką 
do wewnątrz wzdłuż ściany. Jeśli dzieje się tak, źe koń traci pozycję łopatką do 
wewnątrz, oddalając się od śladu na ścianie lub wyprostowuje się i idzie wzdłuż 
ściany po dwóch śladach, tak jak przy jeździe na wprost, jeździec powinien powró
cić do jazdy po kole w prawidłowym ustawieniu i zgięciu. Powtarzać ten manewr 
trzeba tak długo i konsekwentnie, aż koń zrozumie, źe po zakończeniu koła ma 
pozostać zgięty i zamiast kolejnego koła poruszać się wzdłuż ściany po trzech śla
dach z jedną łopatką do wewnątrz.



Łopatką do wewnątrz jako lekcja (ruch) wykonywana w programie konkursu 
na czworoboku

Przed laty (lata 50. i 60.) Komisja Ujeżdżania Międzynarodowej Federacji Jeź
dzieckiej (FEI) kładła nacisk na wykonywanie w programach lekcji (ruchu) łopatką 
do wewnątrz wyraźnie na trzech śladach. Stopniowo coraz więcej programów zawie
rało ten ruch. W latach 90. ruch ten wszedł także do programów ujeżdżenia do 
WKKW.

Z czasem przekonano się, źe tylko jeden sędzia ze składu sędziującego konkurs 
jest w stanie dokładnie i precyzyjnie dostrzec, po ilu śladach porusza się koń, wyko
nując ruch łopatką do wewnątrz. Jest to osoba siedząca dokładnie przed lub za 
koniem wykonującym ruch. Pozostali sędziowie widzą ten ruch z pozycji, z której 
nie są w stanie określić ilości śladów. Efektem tego był często fakt, źe oprócz tego 
sędziego, który miał możliwość dokładnego dostrzeżenia ilości śladów, pozostali 
stawiali zwykle niższe oceny z komentarzem: „za mało zgięcia”. Konsekwencją tego 
było ustalenie dla ruchu na czworoboku, nazywanego łopatką do wewnątrz, zmie
nionych zasad. Ustalono, źe na czworoboku ruch łopatką do wewnątrz może być 
wykonany na dwóch śladach, a precyzyjniej określając - na czterech śladach (patrz 
rysunek 21).

Rys. 21. Łopatką do wewnątrz w prawo na czterech 
śladach.

Rys. 22. Wykorzystanie pozycji konia podczas 
jazdy na kole do rozpoczęcia ćwiczenia łopatką do 
wewnątrz w prawo wzdłuż ściany.
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Tak więc jeździec wykonujący ruch łopatką do wewnątrz, powinien zdawać so
bie sprawę, jakie parametry tego ruchu są oceniane przez sędziów i co jest ważne 
bardziej, a co mniej. Jeździec powinien wiedzieć, źe ważny jest stopień zgięcia ko
nia, ale również utrzymanie jednakowego zgięcia w ciągu całego ruchu od jego 
rozpoczęcia do zakończenia.

Bardzo istotny jest także równomierny impuls utrzymany przez cały czas od 
początku do końca lekcji (od litery do litery). Ważny niezmiernie jest rytm ru
chu i jego utrzymanie od początku do końca, lekkość wykonania, a także zgięcie 
konia od potylicy do ogona. Zgiąć powinien się cały koń, a nie tylko jego szyja. 
Ważne jest także, by uzyskany stopień zgięcia przy rozpoczęciu ruchu nie zmieniał 
się aż do jego zakończenia.

Tak jak wiele innych zadań stawianych koniowi w procesie szkolenia (ujeżdża
nia), łopatką do wewnątrz jest ćwiczeniem dla osiągnięcia pewnego celu: uaktyw
nienia tylnych kończyn, wyćwiczenia ich we wkraczaniu głębiej pod tułów i przej
mowania roli dźwigających ciężar.

Łopatką do wewnątrz w programie ujeżdżeniowym na czworoboku jest ruchem 
(lekcją), który ma wykazać umiejętność konia i stopień porozumienia z jeźdźcem. 
Prawidłowo wykonane łopatką do wewnątrz jest dowodem na giętkość konia 
i umiejętność podstawiania zadu (zebrania). Ruch łopatką do wewnątrz jest spraw
dzianem opanowania jazdy przy użyciu zewnętrznej wodzy i wewnętrznej łydki.

Ta technika jazdy, zdefiniowana dawno temu przez La Gueriniera’a, przyjęta 
została później i rozwijana przez szkołę niemiecką, austriacką oraz inne szkoły 
europejskie.



Zanim kupisz siodło

Niewłaściwie dobrane, źłe leżące na koniu siodło może być powodem odczuwania 
dyskomfortu, czasami wręcz bólu. Może przeszkadzać mu w poruszaniu się, jeźdź
cowi uniemożliwiać natomiast prawidłowy dosiad. Świadomość podstawowych zasad 
dopasowania siodła do budowy konia pomoże uniknąć tego rodzaju problemów.

Jak rozpoznać, czy siodło pasuje do naszego konia? Zakładając siodło na grzbiet 
wierzchowca, musimy je położyć najpierw nieco z przodu, na jego kłębie. Tak leżące 
siodło popychamy z wyczuciem w kierunku zadu konia - do momentu, aż zatrzyma 
się w miejscu jego spoczynku. Miejsce to podyktowane jest budową anatomiczną 
naszego konia. Uważamy przy tym, by siodło nie spoczęło za bardzo z przodu, czyli 
nad łopatkami. Ustawiamy konia w równym miejscu tak, aby stał na tym samym 
poziomie wszystkimi czterema nogami, po czym wizualnie wyznaczamy linię prostą, 
równoległą do podłoża, styczną do przedniego i tylnego łęku siodła. Przy prawidło
wo leżącym na koniu siodle, jego tylny łęk powinien być o około 2,5+5 cm powyżej 
tej linii, przy czym najgłębszy punkt siedziska powinien znaleźć się pośrodku odległo
ści między przednim a tylnym łękiem. (Mowa tu oczywiście o siodle tzw. wszechstron
nym, czyli ujeżdźeniowym; w specjalistycznym siodle skokowym typu „close con- 
tact” tylny łęk będzie 2-2,5 cm powyżej przedniego). Jeżeli tylny łęk jest na tym 
samym poziomie co przedni lub poniżej poziomu przedniego, to siodło nie jest 
właściwie dopasowane. By siodło prawidłowo leżało na koniu, z zachowaniem właści
wej pozycji tylnego łęku powyżej przedniego, przestrzeń pomiędzy kłębem konia 
a przednim łękiem powinna mieścić dwa palce jeźdźca (patrz rys. 22.2). Taka prze
strzeń powinna być zachowana na całej długości siodła pomiędzy jego poduszkami, 
kłębem konia i dalej w tył grzbietu. Tę wolną przestrzeń sprawdzamy przy podciągnię
tym popręgu i z jeźdźcem siedzącym w siodle. Trzeba przewidzieć fakt, że siodło po 
pewnym czasie nieco osiądzie, ponieważ materiał użyty do wypchania jego poduszek 
ulegnie ubiciu pod ciężarem jeźdźca. Zwykle jest to różnica około 1 cm.
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Rys. 23.1 ilustruje jeden z często występujących problemów z dopasowaniem sio
dła do grzbietu konia. Siodło leży z zadartym do góry przednim łękiem, z wyraźnie za 
nisko usytuowanym tylnym. W konsekwencji najniższy punkt siedziska jest za bardzo 
z tyłu. Na tak dopasowanym siodle jeździec będzie siedział za bardzo w tyle, obciążając 
najsłabszy, najwrażliwszy odcinek grzbietu konia. Boczne poduszki przedniego łęku, 
zamiast obejmować kłąb z obu stron, spoczywają od góry na okalających go mięśniach. 
Taka pozycja siodła może powodować ból i w rezultacie niechęć zwierzęcia do swobod
nego ruchu. Ułożone w ten sposób, z tendencją ku tyłowi, z tybinkami zanadto skiero
wanymi w przód, usadawia jeźdźca w pozycji tzw. dosiadu fotelowego. Nogi jeźdźca są 
wówczas zwrócone ku przodowi, a tułów musi pochylić się do przodu, aby utrzymać 
równowagę podczas ruchu konia. W tym samym celu nogi muszą ściskać siodło. Nie
którzy jako środek pomocniczy w celu lepszego ułożenia siodła stosują gruby podkład

bwoduje to jeszcze mocniejszy nacisk na wrażliwy
grzbiet konia. Dużo efektywniejszym sposobem jest po prostu dobranie odpowiednio 
skonstruowanego siodła, pasującego idealnie foo budowy konia.

Rys. 23.3. ilustruje inny powszechny problem z dopasowaniem siodła do ko
nia - siodło leżące za blisko kłębu. Generalnie siodło leżące tak, iż trudno wcisnąć 
jeden palec pomiędzy kłąb a jego łęk, jest za szerokie. Trzeba zastosować siodło 
z węższą ławką albo nieco bardziej wypchanymi poduszkami. Zdarzają się konie 
z bardzo mało wydatnym kłębem. W takich przypadkach, przy doborze siodła 
zamiast reguły dwóch palców mieszczących się między kłębem a łękiem, trzeba ra
czej zwrócić uwagę na stosunek wysokości przedniego łęku do tylnego. Złe odczu
cia jeźdźca podczas jazdy, dyskomfort, ból, mają najczęściej bezpośredni związek 
z siodłem i powodowaną tym pozycją jeźdźca na koniu.

Najczęściej spotykanymi problemami związanymi z dopasowaniem odpowied
niego siodła są:

1. Zbyt małe siedzisko siodła (za mało miejsca na siedzenie jeźdźca).
2. Siodło za wysokie z przodu.
3. Siodło z najniższym punktem siedziska nie na środku, ale z tyłu, przez co 

3/4 siedziska od jego najniższego punktu wznosi się ku górze.
O tym, czy siodło pasuje na konia, czy też nie, decydują dwa główne elementy - 

kształt kłębu konia oraz szerokość kłębu konia.

Wyróżnia się trzy podstawowe kształty kłębów koni:

Typ A: kształtem przypomina bumerang. Linia od wierzchołka kłębu w dół, ku 
łopatkom jest prawie prosta. Wymaga siodła z raczej długimi poduszkami.

Typ B: drugi z najczęściej spotykanych kształtów kłębu, z charakterystycznym 
zagłębieniem po obu stronach, tworzący jakby „półkę”. Założenie na konia z takim 
kłębem siodła z długimi poduszkami, pasującego do typu A, spowoduje brak sta
bilności siodła, złe rozłożenie wagi jeźdźca i duży dyskomfort dla konia. Potrzebne 
jest siodło z krótszymi, skośnymi poduszkami.

186



Typ C: jest podobny do typu B, ale zagłębienie i „półka” są jeszcze wydatniej
sze. Przy takim typie kłębu wyrostki kolczaste kręgosłupa są wysokie i sięgają bar
dziej do tyłu. Kłąb jest wysoki i długi, wymaga siodła z poduszkami tzw. 3/4. 
Zagłębienie i „półka” w typie B i C ma znaczenie wówczas, gdy znajduje się w miejscu 
przylegania poduszek.

Typ B ze tle dobranymi poduszkami 
(siodło odpowiednie do typu A)

Typ A z dobrze dobranymi poduszkami

Typ B z dobrze dopasowanymi 
poduszkami

Rys-M 2S -2-
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Krokami czy miarą?

Ostatnio jedna z Czytelniczek zaproponowała temat: odległości pomiędzy prze
szkodami w szeregach. Spełniam więc jej życzenie, mając przekonanie, że pomoże 
to wielu innym w szkoleniu koni, a może także tym, którzy stawiają parcoursy na 
zawodach i sprowokuje ich do przemyśleń. Znajomość zasad stosowania odległości 
pomiędzy przeszkodami jest jedną z ważniejszych umiejętności, decydującą o po
wodzeniu w procesie szkolenia koni w skokach, a także wiedzą decydującą o tym, 
czy zawody w skokach przez przeszkody będą profesjonalną imprezą sportową bez 
względu na rangę, czy będą „przeskakiwaniem przez żerdzie”.

Oto kilka podstawowych założeń teoretycznych:
1. Odległość pomiędzy przeszkodami mierzymy od tylnej ściany przeszkody do 

przedniej ściany przeszkody następnej (np. od drugiego drąga w okserze do pierw
szego w tripple-bar).

2. Aby ustawienie przeszkód następujących po sobie, a ustawionych w jednej 
linii, miało charakter celowy, a nie przypadkowy i stawiało przed koniem oraz jeźdź
cem zrozumiałe, wykonalne zadania, odległość musi być precyzyjnie zmierzona. Jeżeli 
jest ona mniejsza niż 12 m, mamy do czynienia z szeregiem bądź kombinacją. Jeżeli 
zaś większa niż 12 m, to mówimy o ustawieniu w linii lub o linii. Wiedząc, że prze
ciętna długość jednego skoku galopu (foule) wynosi w przybliżeniu 3 m 50 cm, pasu
jące odległości w liniach będą wielokrotnością tej odległości, czyli 14, 21, 28 m. Dla 
celów treningowych odległości te można uznać za bezpieczne bądź ułatwiające wyro
bienie oka u jeźdźca, a zaufania u konia. Doświadczenie trenerskie pozwala na indywi
dualne ustalanie odległości w zależności od zadania stawianego koniowi i jeźdźcowi. 
Szkoląc młode konie, stosuje się przeważnie odległości łatwe, czyli pasujące. Szkoląc 
konie starsze można, zmieniając odległości, stawiać im i jeźdźcom zadania wymagają
ce regulacji tempa, impulsu przy najeździe czy długości foule (od podstawowej prze
ciętnej około 3,3 m do 4,5 m u klasowych skoczków).

188



3. Odległości pomiędzy przeszkodami w szeregu i w linii powinny uwzględniać:
a) kaliber i możliwości konia;
b) rodzaj podłoża, na którym ustawione są przeszkody (na trocinach czy kop

nym piasku odległości muszą być mniejsze niż na podłożu trawiastym);

A

łoM.^O

Rys. 26. Odległości w kombinacjach stosowane w konkursach skoków.
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c) ukształtowanie terenu (jeżeli szereg ustawiony jest na pochyłym placu, to przy 
jeździe pod górę odległości nieco mniejsze, a przy jeździe z góry - nieco większe).

4. Parcoursy ustawiane dla szkolenia koni młodych powinny składać się jedynie 
z przeszkód ustawionych w liniach z precyzyjnie mierzonymi (taśmą mierniczą, a nie

B

Rys. 27. Odległości w kombinacjach stosowane w konkursach skoków.
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krokami) odległościami i ustaleniem ilości foule pomiędzy poszczególnymi prze
szkodami.

Tabela odległości między przeszkodami w szeregach - (przy skokach z galopu) 
zawiera odległości dopasowane do możliwości przeciętnego skoczka, o przecięt-
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Rys. 28. Odległości w kombinacjach stosowane w konkursach skoków.
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nych możliwościach i wzroście. Opracowana została przez A. de Brothonne i stoso
wana jest powszechnie od lat. Odległości te dadzą się zastosować przy wysoko
ściach od metra wzwyż.

D

Rys. 29. Odległości w kombinacjach stosowane w konkursach skoków.
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Odległości między członami w kombinacji wg IXERA

Kombinacja 1 foule 2 foule
minimum bezp. max. minimum bezp. max.

A-A 7,32 7,62 8,23 10,67 10,97 11,28

A-B 7,62 7,92 8,23 10,97 11,13 11,28

B-A 7,80 8,08 8,38 10,97 11,28 11,58

B-B 7,92 8,23 8,53 10,97 11,28 11,58

A-C 6,70 7,00 7,43 10,06 10,36 10,67

C-A 7,00 7,32 7,62 10,36 10,67 10,97

C-C 7,00 7,00 7,00 9,75 10,06 10,36

C-B 7,00 7,00 7,32 10,06 10,36 10,67

B-C 7,00 7,32 7,62 10,36 10,67 10,97

D-A 7,92 8,23 8,53 11,28 11,58 11,90

A-D 7,00 7,00 7,00 9,75 10,06 10,36

D-D 7,00 7,32 7,62 10,36 10,67 10,97

D-B 7,92 8,23 8,53 11,28 11,58 11,90

B-D 7,00 7,32 7,62 10,06 11,36 10,67



Zanim pojedziemy na zawody

Kolejny sezon jeździecki już się rozpoczął. Prawie co tydzień w różnych miejscach 
rozgrywane są zawody jeździeckie poszczególnych szczebli. Normalny stał się już 
obrazek parkingu przy miejscu rozgrywania zawodów, na którym pełno przyczepek 
do transportu koni. Przyczepka dwukonna stała się powszechnym środkiem trans
portu wierzchowców. Nierzadko jednak widuje się konie, które wyraźnie niechęt
nie chcą z tego środka transportu korzystać. Bywa tak, źe wszyscy już wyjechali po 
zawodach, a ktoś jeszcze morduje się, próbując namówić swego wierzchowca do 
wejścia do przyczepki. Najczęstszym powodem kłopotów związanych z załadunkiem 
i transportem koni jest fakt, iż konie do transportu nie są przygotowywane. Oczy
wiste jest, że zanim koń wystartuje w zawodach, musi przejść pewien cykl przygoto
wania, musi przejść trening. Mało kto jednak w programie przygotowania konia do 
zawodów, do pierwszego startu, umieszcza szkolenie we wchodzeniu, jeździe przy
czepą i wychodzeniu z przyczepy. Często bywa tak, źe koń po raz pierwszy wchodzi 
do przyczepki w dniu wyjazdu na swoje pierwsze zawody. Większość koni z przy
czyn naturalnych obawia się wejścia do przyczepki, jeśli nigdy przedtem tego nie 
robiła. Stają więc przed pomostem, sparaliżowane strachem. Jeżeli strach jest duży 
i koń nie chce wejść do przyczepki, a czas biegnie, zaczyna się poważny problem. 
Zniecierpliwienie ludzi rośnie, bo przedłużający się opór konia może sprawić, że na 
zawody nie zdążymy. Sytuacja robi się coraz bardziej nerwowa, w ruch idzie bat, 
próba siły - i problem gotowy.

Aby od początku uniknąć takiej sytuacji i ryzyka spowodowania urazu oraz 
niechęci konia do wchodzenia i podróżowania przyczepką, trzeba problem ten 
potraktować poważnie i zwierzę do transportu przyczepką przygotować tak samo, 
jak przygotowuje się je do startu w zawodach.

Młody koń powinien pierwszy raz wejść do przyczepki ustawionej tak, aby po
most leżał w drzwiach stajni, a przyczepka stała możliwie blisko drzwi, które, przy
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legając do pomostu, tworzą korytarz prowadzący prosto do wnętrza przyczepy. 
Przy tej lekcji dobrze jest posłużyć się starszym koniem, który już jeździł przyczepką 
i wchodzi do niej bez problemu. Wprowadzamy go pierwszego i za nim, wykorzy
stując koński instynkt naśladowczy, wprowadzamy naszego „ucznia”. Możemy przy 
tym pomóc sobie dwiema lonżami, które, skrzyżowane za zadem wprowadzanego 
konia, będą mu sugerowały, że nie ma odwrotu i kierunek jest tylko jeden - do 
wnętrza przyczepki. Przy „operacji” wprowadzania konia do przyczepki bardzo waż
ne jest wyczucie, cierpliwość i takt w postępowaniu z koniem. Musimy rozumieć 
obawy konia i nie możemy stosować presji w momencie, gdy strach paraliżuje jego 
ruchy. Powinniśmy działać tak, aby bez użycia siły po pierwsze: utrzymać konia 
stale głową w kierunku wejścia do przyczepki, po drugie: umieć zachęcać go do 
wejścia głównie za pomocą głosu i lekkich pociągnięć uwiązu w momentach, kiedy 
koń przełamując strach, próbuje zrobić krok do przodu.

Jeżeli zdobędziemy się na cierpliwość i będziemy postępować konsekwentnie, 
lecz łagodnie, koń da się przekonać do wejścia do przyczepki. Jeśli odbędzie się to 
bez awantury i cała akcja nie wywoła nadmiernego stresu, będzie to pierwszy po
ważny krok na drodze do tego, by nasz koń polubił przyczepkę.

Kiedy koń znajdzie się już w przyczepce, dobrze jest zamknąć za nim klapę 
i poczęstować go np. obiadową porcją obroku w przenośnym żłobie, wzbogaconą 
jeszcze o parę ulubionych przysmaków. Wszystko po to, aby koń kojarzył przyczep
kę z przyjemnymi rzeczami. Na pierwszy raz wystarczy, by koń postał w przyczepie 
na czas zjedzenia w niej swojego obiadu. Następną lekcję można przedłużyć o krót
ką podróż, choćby dookoła podwórka. Kolejną lekcję możemy połączyć z prze
jażdżką do sąsiedniej stajni czy na boisko szkolne - i powrót do domu.

Czasami w początkach podróżowania więcej kłopotu sprawia wychodzenie konia 
z przyczepki. Niektóre konie mają problem z cofaniem się i mimo iż zasięg widzenia 
ich oczu jest tak duży, źe widzą do tyłu bez odwracania głowy, bardzo niechętnie 
wycofują się z przyczepki. Spotykając się z takim problemem, można spróbować 
rozwiązać go na kilka sposobów. Jeśli brakuje czasu, a konia trzeba wyładować, wy- 
montowujemy przegrodę i odwracamy zwierzę, wyprowadzając je przodem.

Sposób drugi to próba wypchnięcia konia przy użyciu własnej siły. Można przy 
tym, delikatnie nadeptując miękkim obuwiem na koronki przednich kończyn, 
prowokować konia do kroków w tył. Pomocna może być przy tym druga osoba, 
która, stojąc przy pomoście, lekkim poklepaniem po zadzie upewnia wychodzące
go tyłem konia, że wszystko jest w porządku, asekurując jednocześnie, by cofał się 
w linii możliwie prostej - tak, by jego tylne nogi nie trafiły poza zarys pomostu.

Trzecim sposobem jest pozostawienie konia odwiązanego i otwarcie klapy po
mostu. Często bywa tak, że koń po pewnym czasie sam spróbuje wycofać się 
z przyczepki. Trzeba tylko asekurować go z tyłu, ubezpieczając i pilnując, by jego 
tylne nogi nie „spadły” z boku pomostu.

Następną sprawą, o której musimy pamiętać, jest technika jazdy samochodem 
ciągnącym przyczepkę z końmi. Niewłaściwa technika jazdy może spowodować kło
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poty z utrzymaniem równowagi przez konia w przyczepce, a nawet spowodować 
jego upadek. Takie przeżycia najczęściej zapadają głęboko w pamięć konia, powo
dują uraz psychiczny, a w skrajnym przypadku uniemożliwiają transport. Najważ
niejszą sprawą jest dostosowanie prędkości jazdy do warunków drogowych. Im 
bardziej kręta droga, tym prędkość musi być mniejsza. Ważne jest, aby hamować 
płynnie i przed wejściem w zakręt, a nie w trakcie jego pokonywania. Koń sportowy 
musi być tak transportowany, aby podróż na zawody nie była dla niego stresującą 
mordęgą, w trakcie której negatywne przeżycia wyczerpią go fizycznie i psychicznie. 
Przecież koń jedzie na zawody, na których ma się wykazać pełną sprawnością. Wy
obraźcie sobie w tej roli siebie po wielogodzinnej podróży w bardzo niewygodnych 
i wyczerpujących warunkach.

Często słyszy się opinię: „Tak świetnie skakał w domu na treningach, a tu...”. 
W domu czuł się dobrze, a na zawody jechał, „galopując” w czasie drogi po ścia
nach przyczepki na każdym zbyt szybko przejechanym zakręcie. W miejscu rozgry
wania zawodów postawili go w nieznanej stajni, obok obcego konia, który tulił do 
niego uszy i straszył zębami przez kratę. Dali wodę do picia o dziwnym obcym 
smaku itd. Warto się czasami także i nad tym zastanowić. Pamiętam, że Ameryka
nie na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu mieli swoją, przywiezioną zza oceanu, wodę 
do pojenia koni.

Rys. 30. Załadunek i jazda w przyczepie to lekcja, którą należy przeprowadzić, zanim zdecydujemy się wyjechać 
na pierwsze zawody.



Rozpręźalnia - miejsce rozgrzewki 
przed startem

Od ponad trzydziestu lat bywam na rozmaitych zawodach jeździeckich w różnym 
charakterze: zawodnika, trenera, sędziego, wreszcie - kibica, obserwatora. Już dość 
dawno zauważyłem, że przebywanie na rozprężalni jest często bardziej interesujące 
od siedzenia na trybunie. Na rozprężalni dzieje się o wiele więcej ciekawych rzeczy 
niż na parcourze. Doświadczone oko dostrzeże, jak wielu jeźdźców, pretendujących 
do miana „starych” zawodników czy „parkurowych wyjadaczy”, nie ma podstawo
wej wiedzy - poza czysto praktyczną, którą przejmują jedni od drugich na zasadzie 
„małpowania”, bez zastanawiania się, dlaczego robi się to czy tamto i czy daje to 
pożądany efekt.

Najczęstszym obrazkiem oglądanym na rozpręźalniach zawodów krajowych jest 
panujący tam mniejszy lub większy bałagan. Kłębowisko koni i ludzi - jedni kłusują, 
inni galopują, jeszcze inni skaczą - przeważnie wszyscy przeszkadzają sobie wzajemnie. 
Na ziemi stoi gromadka „trenerów” czyhających na to, by podnieść o kilka dziurek 
lub rozszerzyć okser i to szybko, zanim ten drugi zechce go obniżyć czy zwężyć. Obser
wując to, co się dzieje na rozprężalni, odnosi się wrażenie, że wszyscy starają się prze
skakiwać wszystko, co stoi, i to jak najczęściej. Im częściej drągi spadają, tym częściej 
skoki są powtarzane. W efekcie takiego „rozprężania” zdarza się, że koń, zanim wej
dzie w szranki, ma już za sobą czasami 50 skoków i najchętniej położyłby się gdzieś 
w cieniu i odpoczął, a tu trzeba pokonać parcour - i to szybko i na czysto.

Zachowanie jeźdźców i trenerów na rozprężalni obrazuje poziom wiedzy tych 
drugich i poziom wyszkolenia tych pierwszych, a ogólnie - wynikający z tego - 
poziom jeździectwa.

Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że koń, ponieważ jest żywym organizmem 
- kręgowcem, ssakiem, podlega zbliżonym do ludzkich prawom fizjologii. W związku 
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z tym, jeżeli zapoznamy się z zagadnieniami fizjologii i treningu sportowego czło
wieka, będziemy mogli, przez analogię, wiele elementów tej wiedzy odnieść do 
treningu koni.

Wracając do rozprężalni: jest to miejsce, na którym powinna być przeprowa
dzona rozgrzewka przed startem. Przeprowadzają ją ludzie zajmujący się sportem 
we wszystkich dyscyplinach i konkurencjach sportowych, nawet w brydżu czy sza
chach. Treść i sposób przeprowadzenia rozgrzewki w różnych dyscyplinach i kon
kurencjach będzie się różnić, ale zadanie rozgrzewki jest zawsze takie samo: opty
malne przygotowanie organizmu do czekającego go sportowego zadania. A. Mala- 
recki pisze: „Rozgrzewka stanowi jeden z czynników przyspieszających adaptację 
organizmu do wysiłków fizycznych, szczególnie do wysiłków o charakterze sporto
wym. (...) Stosowanie rozgrzewki opiera się na spostrzeżeniu, źe skurcz mięśni 
w dużym stopniu zależy od temperatury. U ludzi znajdujących się w otoczeniu 
o niskiej temperaturze obniża się pobudliwość mięśni i ich wydolność. (...) Wpływ 
rozgrzewki na wydolność organizmu nie ogranicza się tylko do podwyższenia cie
płoty organizmu i jest o wiele bardziej złożony. Należy tu uwzględnić przede wszyst
kim lokalne zmiany w tkance mięśniowej i w układzie więzadłowo-stawowym oraz 
wpływy bardziej uogólnione, dotyczące narządów i całego organizmu”.

U wielu koni na rozprężalni można zauważyć, że rozgrzewka doprowadza do 
„zagotowania się wody w chłodnicy”, zamiast do rozgrzania przygotowującego orga
nizm do czekającego go wysiłku.

A. Malarecki pisze dalej: „Rozgrzewka powinna składać się z dwóch części: ogól
nej i specjalistycznej. Zadaniem części pierwszej jest ogólne przygotowanie organi
zmu do pracy, tzn. podniesienie temperatury ciała, rozruszanie stawów i mięśni, 
pobudzenie układu nerwowego i narządów wewnętrznych itd. Wchodzą tu w grę 
takie ćwiczenia jak lekki bieg (u koni: kłus - dop. autora) oraz różne ćwiczenia gim
nastyczne o charakterze rozluźniającym (u koni: zmiany tempa, półparady, przej
ścia do stępa i ze stępa do kłusa - dop. autora).

Druga część rozgrzewki ma na celu wywołanie zmian najbardziej przygotowują
cych organizm do wykonania właściwej pracy. Stosowane tu ćwiczenia powinny 
maksymalnie zbliżać się do rodzaju właściwego wysiłku. Tak potraktowana rozgrzewka 
najbardziej sprzyja ogólnemu przygotowaniu i przygotowaniu specyficznemu, po
legającemu na zjawisku torowania przewodnictwa w drogach nerwowych”.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z problemu, który ogólnie nazywany jest w litera
turze „stanem przedstartowym” lub „stanem startowym”. Problem ten dotyczy tak 
samo ludzi, jak i koni, choć w przypadku ludzi został lepiej poznany i opisany. Moż
na z całą pewnością, znając ten problem od strony - nazwijmy to - „ludzkiej”, 
z pożytkiem wykorzystać wiedzę w postępowaniu z koniem, którego zachowania bar
dzo często, podobnie jak u ludzi, determinowane są reakcją układu nerwowego na 
bodźce zewnętrzne. Koń, podobnie jak człowiek, dostrzega publiczność, słyszy hałas, 
muzykę, widzi łopoczące flagi czy reklamy itp. Reaguje na to wszystko „po swojemu” 
- „po końsku”, ale czyż często nie podobnie do człowieka? Czy nie czuliście pod 
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łydką dudniącego serca przerażonego konia, który po raz pierwszy wszedł na stadion 
przy pełnych trybunach? Czy nie widzieliście przerażonych oczu konia, wpatrujących 
się w nową, nieznaną, kolorową, strasznie wyglądającą przeszkodę?

A oto co jeszcze Malarecki mówi o rozgrzewce: „Wprowadzenie do rozgrzewki 
odpowiednich ćwiczeń technicznych ma na celu torowanie dróg nerwowych, prze
wodzących impulsy do odpowiednich mięśni podczas wykonywania określonych 
ćwiczeń. Rozgrzewka może więc usprawnić funkcje nerwowe mechanizmów, które 
kierują wykonaniem wyuczonych ćwiczeń technicznych”. Skoki na rozprężalni to 
nic innego jak właśnie ćwiczenia techniczne, mające za zadanie „przetrzeć drogi 
nerwowe”, inaczej mówiąc: „przypomnieć” układowi nerwowemu, że aby przesko
czyć przez przeszkodę, trzeba przesłać odpowiednie sygnały do odpowiednich grup 
mięśni, które, kurcząc się w odpowiednim momencie i z odpowiednią silą, zapew
nią odbicie przednich nóg, odbicie tylnych, odpowiednie ułożenie ciała w locie 
nad przeszkodą, odpowiednie zgięcie przednich nóg tak, aby przemieścić je ponad 
drągami itd.

Taki jest cel wykonania kilku skoków na rozprężalni. Jaka jest natomiast rzeczy
wistość? Wykonanie 50 skoków na rozprężalni nie jest faktem rzadkim. Jedni uwa
żają chyba, że jest ona miejscem, gdzie w ciągu kilkudziesięciu minut można nadro
bić wszelkie zaległości treningowe, inni w ogóle nie rozumieją, co na tej rozprężalni 
robią.

Kiedyś, przed laty, David Broom, świetny angielski jeździec, miał konia - kasz
tanowatego folbluta, którego rozgrzewka przed konkursem różniła się zasadniczo 
od tego, co zwykło się na rozprężalni oglądać. Koń najpierw w kącie placu cho
dził w kółko (osiodłany i okiełznany, gotowy do jazdy), trzymany przez luzaczkę na 
lince około dwumetrowej. Trwało to do momentu, kiedy na parcourze pojawiał 
się piąty koń, poprzedzający jego start. Wtedy David dosiadał swego wierzchowca, 
chwilkę pogalopował i skakał raz lub dwa razy stacjonatę 140-150 cm. Wjeżdżał 
w szranki i dość często wygrywał. Oczywiście niektórzy zaczęli podejrzewać, że to 
jest sposób na wygrywanie. Poucinali do połowy swoje lonże, ale oczywiście za
miast zwycięstw były rozczarowania.

Opisana historia dowodzi, że rozgrzewka i to, co się dzieje na rozprężalni, po
winno być działaniem uwzględniającym indywidualność każdego konia, a nie bez
myślnym naśladowaniem tego, co robią inni.

Inaczej trzeba przygotować do startu konia o usposobieniu raczej flegmatycz
nym, któremu - mówiąc wulgarnie - trochę ta zabawa wisi, a inaczej rozdygotane
go nerwusa, który już po 10 minutach jest „rozgrzany do czerwoności”. Inaczej 
będziemy przygotowywać podczas rozgrzewki konia do konkursu dokładności, aby 
móc precyzyjnie, w równym tempie i rytmie, naprowadzić go na kilkanaście kolej
nych przeszkód, a inaczej, gdy będziemy zamierzali kręcić ciasno, skakać pod ką
tem, a koń będzie musiał błyskawicznie reagować na nasze sygnały.

Jeszcze raz przytoczę słowa Malareckiego: „Wiele spostrzeżeń przemawia za tym, że 
rozgrzewka może działać na organizm jako »regulator« stanów przedstartowych i star
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towych, zatem w przypadku nadmiernego pobudzenia, prowadzącego do tzw. »g<> 
rączki startowej«, impulsy płynące z pracujących mięśni do ośrodków korowych, 
mogą to pobudzenie złagodzić i odwrotnie - w przypadku tzw. »apatii startowej« 
praca mięśniowa może działać umiarkowanie pobudzająco. Z tego względu rozgrzew
ka w indywidualnych przypadkach nadmiernej reakcji podczas startów jest bardzo 
ważnym czynnikiem w przestrajaniu psychicznym i fizjologicznym zawodnika”.

Reasumując, można śmiało powiedzieć, że wielu jeźdźców i trenerów - przez 
braki w elementarnej wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania żywych orga
nizmów - przegrywa zawody już na rozprężalni, podczas rozgrzewki. Jeżeli nawet, 
mimo znikomej świadomości celowości swych działań, udaje im się od czasu do 
czasu wyjechać do dekoracji, to po prawdziwe sukcesy sięgnąć będzie im niezmier
nie trudno.

Wpływ na to, jak przebiegać będzie rozgrzewka na rozprężalni, ma nie tylko 
jeździec i trener, ale także organizator zawodów. Do niego należy zadbanie, aby 
miejsce to spełniało wymogi określone przepisami, zdrowym rozsądkiem i znajo
mością przedmiotu. Odpowiednie wymiary, podłoże, szczególnie tam, gdzie usta
wione są przeszkody: pionowa i szeroka, oraz koniecznie odpowiedzialny sędzia 
pilnujący porządku, przestrzegania przepisów obowiązujących na rozprężalni, któ
ry miłym i donośnym głosem przypomina o tym, kto się przygotowuje do startu 
i który z kolei koń jest na parcourze. Sędzia na rozprężalni ma do spełnienia bar
dzo ważną rolę i może być bardzo pomocny zawodnikom przygotowującym się do 
startu, ale nawet najbardziej odpowiedzialny nie zapewni porządku, jeżeli znajdują
cy się tam zawodnicy i trenerzy nie będą przestrzegali zasad sportowego zachowania 
się. Jest kilka takich niepisanych zasad, które, jeśli będą przestrzegane, mogą bar
dzo pomóc wszystkim tym, którzy z placu rozprężalni muszą skorzystać.

Pierwsza zasada to świadomość, źe na rozprężalni nie jesteśmy sami. Druga zasa
da to otwarte oczy i uwaga skupiona na tym, co robią inni. Trzecia, bardzo ważna, 
to uprzedzanie głosem każdego najazdu na przeszkodę, np. „uwaga stacjonata” czy 
„okser wolny”. Czwarta, dotycząca raczej trenerów, to pytanie się głośno: „Czy ktoś 
to skacze?”, zanim podwyższymy czy obniżymy przeszkodę. Bardzo denerwująca 
jest sytuacja, gdy mamy zamiar skoczyć okser, a ktoś go nam właśnie obniża, bo też 
chciałby spróbować, ale niżej.

Te zasady są szczególnie ważne na rozprężalniach, gdzie panuje tłok, gdzie kilka
naście, a czasami kilkadziesiąt koni przygotowuje się do startu.

Na bardzo dużych zawodach czy nawet na największych, jakimi są Igrzyska Olim
pijskie, organizator przygotowuje kilka rozprężalni, na których panuje idealny po
rządek nadzorowany przez specjalną ekipę stewardów. Tak było w Barcelonie, gdzie 
miałem przyjemność pełnić funkcję stewarda podczas olimpijskiego konkursu sko
ków. Rozgrzewka przebiegała na 4 placach. Pierwszy, o podłożu trawiastym, do
stępny był dla wszystkich. Nie było tam przeszkód i można było do woli przebywać 
na nim razem z koniem. Na kolejny plac wpuszczano po 10 koni. Byl to plac 
o podłożu takim samym jak plac konkursowy. Stały tam przeszkody zgodnie 
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z przepisami. Na kolejny plac wpuszczane były tylko 3 konie i tam również można 
było skakać. Na ostatni plac - rozprężalnię wpuszczano tylko jednego konia i z tego 
placu odprowadzany był on przez stewarda do bramy wjazdowej stadionu. Na każ
dym placu pracowało 2 stewardów, których zadaniem głównym było informowa
nie zawodników o możliwości przemieszczania się na kolejny plac, a zawodnicy 
dzięki temu mieli pełen komfort i mogli się skupić na pracy ze swymi końmi. 
Oczywiście trudno wymagać od organizatorów zawodów regionalnych, aby przygo
towali kilka rozprężalni na wzór zawodów olimpijskich, ale jedna dobrze przygoto
wana, nadzorowana przez odpowiedzialnego sędziego czy stewarda, może bardzo 
ułatwić zadania zawodnikom i ich koniom albo bardzo je utrudnić.

Odpowiednio wcześnie napisana i udostępniona zawodnikom lista startowa 
może także mieć wpływ na to, jak przebiegać będzie rozgrzewka przed startem. Lista 
ta powinna być umieszczona w takim miejscu, aby zawodnicy mogli sprawdzić 
kolejność startu bez zsiadania z konia.

Należy pamiętać, że właśnie na zawodach regionalnych, okręgowych czy strefo
wych startują debiutanci i trzeba im pomóc, stwarzając możliwie dogodne warunki 
do przygotowania się do startu. Niebagatelną rolę na zawodach odgrywa spiker. 
Jeżeli dysponuje odpowiednim nagłośnieniem, jego informacje i komentarze do
cierają do publiczności, a także do zawodników przebywających na rozprężalni. 
Spiker może przyczynić się do tego, że na rozprężalni zawodnicy bez „nerwówki” 
przygotowywać się będą do startu, bo dobiegający ich głos informować będzie o tym, 
ile jeszcze mają czasu i kto aktualnie startuje, a kto powinien się przygotować.

Na koniec jeszcze rada dla zawodników. Start ostatniego przed nimi jeźdźca 
powinien być wykorzystany na pełną koncentrację. Stępując w okolicy wjazdu na 
parcours, obserwujemy jadącego na parcourze, ostatecznie ustalając taktykę jazdy, 
aby po wjechaniu w szranki i po otrzymaniu sygnału realizować ją możliwie dokład
nie. Wjeżdżając na parcours, zawodnik powinien mieć przekonanie, że plan, który 
sobie założył podczas oglądania parcoursu, jest dobry, trzeba go tylko konsekwent
nie zrealizować.



Kryśka, rozpręż mnie!

Takie zawołanie usłyszałem na rozprężalni podczas zawodów w skokach przez prze
szkody, więc zaciekawiony podążyłem za głosem amazonki, by popatrzeć, jak Kryś
ka swą koleżankę będzie rozprężała.

Miejsce, które przeznaczone jest do przygotowania się jeźdźców i koni do star
tu, po polsku nazywane jest rozprężalnią. Nazwa sugeruje, iż służy ono do rozpręże
nia czegoś, co jest sprężone. W języku angielskim używana jest nazwa warm up ring, 
co znaczy miejsce do przeprowadzenia rozgrzewki przed startem. Określenia „roz
grzewka” używają sportowcy w innych dyscyplinach dość powszechnie. Jeźdźcy przy
wykli używać terminu „rozprężenie”. Z obserwacji, jakich można dokonać, stojąc 
gdzieś na boku i widząc to, co się na rozprężalni dzieje, trudno wysnuć wniosek, iż 
ma tam miejsce rozgrzewka przed startem w konkurencji. „Weź go zakłusuj” poleci
ła Kryśka. Koleżanka ruszyła kłusem. Po chwili padło kolejne polecenie: „Kopnij 
go, bo śpi”. Koleżanka posłuchała, udzielając koniowi szturchańca ostrogami. Po 
chwili kolejna komenda: „Weź go zgalopuj”. Koń zmienił kolejność stawiania nóg 
i ruszył galopem. „Skocz tę stacjonatkę” - kolejne polecenie padło z ust Kryśki. Po 
wykonaniu usłyszałem komentarz: „No co robisz? Nie oddałaś mu wodzy!” Gdy 
słyszę takie słowa, to nasuwa mi się pytanie: pożyczyła te wodze, że ma je oddać? 
Oddaje się coś, co się uprzednio zabrało bądź co najmniej pożyczyło! Tymczasem 
koleżanka Kryśki przeskoczyła jeszcze kilkakrotnie stacjonatkę i okser, po czym 
Kryśka zapytała: „Jeszcze jest do przodu czy już sflaczał?”, „Sflaczał” - odpowiedzia
ła koleżanka. „To daj mu stępa”. Koleżanka stępem pojechała w kierunku placu 
konkursowego. Nie poszedłem zobaczyć, jaki będzie efekt takiego „rozprężenia”, 
bo na rozprężalni działy się inne ciekawe rzeczy. Generalnie to, co można było tam 
zauważyć, z rozgrzewką ma tyle wspólnego, co koń z koniakiem. Przeważa idea, 
którą można określić zdaniem: Co robić, by zmusić konia do przeskoczenia przez 
przeszkodę bez trącania drągów. „Trzymaj go do końca i nie wiś mu na ryju!” -
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Artykuły Wojciecha Mickunasa z cyklu „Trener radzi znalezc mozn 
w kolejnych numerach dwutygodnika „Konie i Rumak



słychać było z ust kolejnego instruktora - rozpręźacza. Przez kilkanaście minut 
zastanawiałem się nad sensem tego polecenia i nad sposobem jego zrealizowania. 
Człowiek uczy się całe życie! Rozprężaczy było wielu, a co jeden, to miał ciekawsze, 
a czasem bardzo tajemnicze polecenia i komentarze. Zaobserwowałem też specjal
ny typ instruktora. Nazwałem go na potrzeby własne: „instruktor - tajniak”, to 
znaczy taki, który mówi coś, ale cicho i niewyraźnie. Instruowany w ogóle tego nie 
słyszy, ale nie przejmuje się tym i robi swoje. Inny typ to instruktor: „jeszcze raz” 
lub „spokojnie”, ponieważ te dwa hasła stanowią lejmotywy ich działań na rozprę
żalni. Myślałem, że choć jeden z naszych czołowych jeźdźców, który pojawił się 
w charakterze rozprężającego, zademonstruje coś, co można by w nomenklaturze 
teorii treningu sportowego zakwalifikować do rozgrzewki przed startem, ale gdzie 
tam. Znów „powtórka z rozrywki” i teksty z gatunku science fiction. Zdecydowana 
większość koni opuszczała plac rozgrzewki nie tyle rozgrzana, co raczej „przegrzana”, 
a czasami wręcz „zagotowana” lub, jak mówiła Kryśka, „sflaczała”.

Jeśli się coś zagrzeje, to logiczne jest, by to później stopniowo ostudzić. Mówiąc 
językiem bliższym teorii treningu sportowego: po zakończeniu wysiłku związanego 
ze startem należy organizm sportowca (konia też!) stopniowo doprowadzić do sta
nu spoczynkowego.

Praktycznie wygląda to tak, że po przejechanym konkursie jeździec zsiada z ko
nia, zdejmuje siodło i przekazuje konia luzakowi, który prowadza go czasem przy
krytego derką, by organizm konia stopniowo wyregulował swoje czynności fizjolo
giczne i ze stanu mobilizacji powrócił do stanu spoczynkowego.

Piszę o tym, ponieważ zauważyłem, że wielu jeźdźców nie ma o tym zielonego 
pojęcia. Traktuje swoje konie gorzej niż rowery po zakończonym etapie wyścigu. 
Dobry, profesjonalny kolarz oddaje swój rower mechanikowi, by go wyczyścił 
i zakonserwował. Kiepski jeździec po przejechaniu parcoursu nie schodzi z konia, 
tylko zatrzymuje go gdzieś przy szrankach i siedząc na nim rozwalony, ogląda prze
jazdy rywali, rozmawiając z innymi siedzącymi na swych koniach kiepskimi jeźdźca
mi bądź ze stojącymi obok „instruktorami”, racząc się przy tym „sztachaniem” 
malborasa.

Takie są, niestety, coraz częstsze obrazki z zawodów. Wszystko to właśnie ukazu
je poziom naszego jeździectwa i woła o konieczność zmian w systemie szkolenia 
kadr instruktorskich, a przynajmniej o wprowadzenie licencji dla tych, którzy in
struktorami i trenerami po „przyspieszonych kursach” już są.



Dach nad głową - kryta ujeżdżalnia

Coraz krótszy dzień, coraz mniej sympatyczna pogoda sprawiają, iż ci, którzy mają 
możliwość korzystania z krytej ujeżdżalni, zamieniają teren, place treningowe na 
jazdę pod dachem. Kryte ujeżdżalnie rosną w naszym kraju jak przysłowiowe „grzy
by po deszczu”. Zaczynamy pod tym względem dorównywać krajom, które nigdy 
nie musiały „testować” dobrodziejstw „ustroju równości społecznej” i w których 
nigdy nie głoszono haseł typu „kobiety na traktory!”, „konie do rzeźni!”

Kryte hale do jazdy konnej, różnych wymiarów i o różnej konstrukcji, stają się 
obiektami pojawiającymi się wszędzie tam, gdzie konie towarzyszą ludziom w tre
ningu sportowym czy w rekreacji.

Dla tych, którzy już korzystają z dobrodziejstw krytej ujeżdżalni, i dla tych, którzy 
dopiero będą, pożyteczne mogą być informacje, które zamieszczam poniżej.

Podłoże
Bardzo istotna, jeśli nie najistotniejsza sprawa. Widywałem już hale, w których 

jazda, przez wadliwie pomyślane podłoże, była (dla profesjonalistów) okropnością 
i ograniczała się jedynie do schronienia przed złą pogodą. Utwardzony stabilny 
podkład i ok. 10 cm warstwy wierzchniej to ogólna recepta na dobre podłoże 
w ujeżdżalni. Wierzchnia warstwa to np. mieszanina płukanego piasku ze zrąbkami 
drewna (grube wióry). W ujeżdżalniach zwykle się kurzy. Ważną więc sprawą jest 
urządzenie, które pozwoli na szybkie zroszenie całej powierzchni. Polewanie z węża 
często powoduje zrobienie błotka w jednym miejscu i „niedopryskanie” innego. 
Zraszacze umieszczone pod dachem pozwolą na równomierne i błyskawiczne zro
szenie nawierzchni, np. w przerwie pomiędzy jazdami.

Skośna banda w ujeżdżalni zabezpiecza jeźdźców przed nieprzewidzianym kontak
tem kolana ze ścianą. Banda dotykająca podłoża zwykle od wilgoci w nim zawartej 
butwieje, a podłoże przesuwane końskimi kopytami układa się pod nią w formie 
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wałka. Wymaga to interwencji „ręcznej”, czyli od czasu do czasu łopat i grabi, które 
odgarną podłoże od bandy i wyrównają wydeptaną ścieżkę. Banda, która „zawieszo
na” jest ok. 30 cm nad podłożem, nie ma kontaktu z wilgotnym podłożem i przeciw
działa tworzeniu się „wałka” wzdłuż ścian. Lekko zaokrąglona banda w narożnikach 
ujeżdżalni bardzo pomaga w prawidłowym „wyjeżdżaniu” narożników i przydaje się 
bardzo przy wykorzystaniu ujeżdżalni jako „korytarza” do szkolenia koni luzem.

Oświetlenie
Przy oświetleniu ujeżdżalni obowiązują podobne zasady, jakie stosuje się w przy

padku innych hal sportowych, to jest odpowiednia ilość luksów na m2 powierzchni. 
Jest jednak pewna sprawa, którą warto uwzględnić - nagłe wyłączenie energii. Nagle 
gasnące światło w ujeżdżalni pełnej koni i ludzi na koniach oraz na ziemi może się 
zdarzyć i może być bardzo kłopotliwą i niebezpieczną niespodzianką. Chyba że mamy 
światło awaryjne. Wystarczy jedna lampa, zasilana z akumulatora, świecąca cały czas 
najlepiej przed wejściem do hali lub włączana przez osobę w danej chwili odpowie
dzialną za bezpieczeństwo w hali za pomocą łatwo dostępnego włącznika, umieszczo
nego w miejscu, do którego można bez większego trudu trafić nawet po omacku. 
Duża bateryjna latarka w zasięgu osoby prowadzącej zajęcia też może być bardzo 
pomocna w przypadku nagłych i niespodziewanych ciemności. Przy nagle gasnącym 
świetle najwłaściwszym postępowaniem jest okrzyk: „Wszyscy stój!” i błyskawiczna 
akcja uruchamiająca awaryjną lampę. Najgorzej, gdy światło zgaśnie w połowie poko
nywania gimnastycznego szeregu z kłusa, a tak też się zdarzało.

Regulamin poruszania się w hali
Ze względu na bezpieczeństwo i wygodę użytkowników zasady muszą być przestrze

gane przez wszystkich. Każde wejście do hali z koniem czy bez konia musi być zapo
wiedziane głośnym: „Uwaga!”. Odpowiedź ze środka hali: „Uwaga drzwi!”, powinna 
potwierdzić, że wewnątrz spodziewają się naszego wejścia. Ruch w hali odbywa się tak 
samo jak na szosie, czyli obowiązuje ruch prawostronny dla tych, którzy poruszają się 
tym samym chodem. Druga zasada to pierwszeństwo na ścianie dla poruszających się 
chodem wyższym. Ściana dla galopujących, kłusujący metr bliżej środka, stępujący 
jeszcze bliżej środka. Zatrzymywać się wolno w miejscach, w których nie blokujemy 
ruchu innym. Nie zatrzymujemy się na ścianie wtedy, kiedy inni galopują. Przestrze
ganie tych zasad ułatwia pracę wszystkim użytkownikom hali i nie dopuszcza do 
niepotrzebnych kolizji, które mogą psuć dobrą atmosferę pracy i rekreacji.

Publiczność
Publiczność w hali jest mile widziana pod warunkiem, że jej obecność nie wpro

wadza bałaganu, co może zagrozić w rezultacie bezpieczeństwu na ujeżdżalni. Trza
skające drzwi, szczekające psy, biegające dzieci, nawoływania rodziców: „Jasiu, wy
prostuj się, bo babcia robi zdjęcie!” - wszystko to dezorientuje i burzy porządek, 
jaki musi panować w tym miejscu, aby dziejące się tam rzeczy nie niosły niepotrzeb
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nego ryzyka typu: upadek, najechanie na drugiego konia, kopnięcie itp. Najmilsza 
publiczność na hali to publiczność za szybą baru, w którym, w cieple popijając 
herbatę czy kawę, może podziwiać swych bliskich czy znajomych w akcji.

Free schooling-skoki luzem
Od czasu do czasu ujeżdżalnia może być bardzo dobrze wykorzystywana jako 

miejsce do szkolenia młodych koni w skokach luzem. Trzeba do tego przygotować 
w hali „korytarz”, ustawiając ok. 3,5-4 m od bandy stojaki do przeszkód lub po
wbijać w podłoże specjalne paliki, do których przywiązana zostaje taśma (koloro
wa, plastikowa taśma dostępna w sklepach, taka jaką odgradza się np. miejsca wy
padków na drodze). Używając tej taśmy, wygradzamy również narożniki hali, „za
okrąglając” je tak, by powstał korytarz o eliptycznym kształcie. W taki korytarz 
puszczamy konia, a kiedy już nauczy się poruszać spokojnie dookoła, prowadzony 
przez 2 osoby, które poruszając się z wyczuciem troszkę za koniem, za pomocą bata 
do lonżowania będą mu sygnalizowały kierunek i tempo, możemy ustawić mu na 
długiej ścianie pojedynczą przeszkodę na jednej i szereg z 2 przeszkód na drugiej. 
Pamiętać przy tym należy o stopniowaniu wymagań i rozpoczynaniu od niewielkiej 
wymiarami przeszkody. Generalną zasadą takiego treningu powinno być przekona
nie, że koń skacze z przyjemnością, że skoki sprawiają mu radość, a nie doprowa
dzają do „palpitacji serca”. Prowadzące konia osoby muszą swoim zachowaniem 
pomagać zrozumieć wymagania, jakie mu się stawia. Zwierzę nie może być pędzone 
strzelającymi batami, a jeśli po udanym skoku nagradzane będzie choćby głosem 
w formie pochwały „dobry koń” i od czasu do czasu poczęstowane marchewką czy 
kostką cukru, samo zacznie rozglądać się, szukając wzrokiem przeszkody, jakby chciało 
powiedzieć: „Dawajcie mi tę przeszkodę, a pokażę wam, jak skaczę!”

Kryta ujeżdżalnia jest niewątpliwie dobrodziejstwem na jesienno-zimową pogo
dę i krótkie dni, ale o tym, że nie należy „zamykać się” w hali na jesień i zimę 
w późniejszym rozdziale.

Rys. 31. Wykorzystując np. stojaki i drągi, łatwo zbudujemy w ujeżdżalni korytarz do szkolenia koni w skokach luzem.



Wracamy do hali

Zwykłą koleją rzeczy nastała jesień i niedługo nieuchronnie doczekamy się zimy. 
Nie zawsze sympatyczna jesienna aura i coraz szybciej zapadający zmierzch sprawia
ją, że spogląda się w kierunku krytych ujeżdżalni, a tych w naszym kraju znów 
przybyło i wciąż przybywa. Zanosi się na to, że najszybciej w jeździectwie dogonimy 
Europę pod względem liczby krytych hal do jazdy konnej. Dla tych, którzy jeszcze 
nie chronią się pod dachem i nadal korzystają z otwartych terenów, jak i dla tych, 
których słota zapędziła pod dach, dla przypomnienia kilka rad związanych z korzy
staniem z ujeżdżalni pod dachem i w czterech ścianach.

W wielu miejscach od wiosny kryte ujeżdżalnie przejęły rolę magazynów, 
w których znalazła się słoma, siano, a czasami stanęły ciągniki, bryczki i inny sprzęt, 
dla którego zabrakło miejsca gdzie indziej. Właścicielom takich obiektów radzę, by 
możliwie prędko postarali się usunąć z hali wszystko to, co się tam nagromadziło, 
bo jazda konna pomiędzy sprzętem typu traktor, bryczka czy przyczepa może być 
czymś nowym i ciekawym, ale myślę, że niezbyt bezpiecznym. Pamiętajmy w tej 
zabawie o zdrowiu ludzi, bo to rzecz bezcenna, i o zdrowiu koni, bo są od nas 
całkowicie zależne, a coraz częściej bardzo cenne (mam na myśli ich wartość liczoną 
na przykład w euro). Po uprzątnięciu wszystkiego, co znalazło się w hali, gdy nie 
służyła jeździe konnej, warto dokładnie sprawdzić stan podłoża. Dobrze jest przedep
tać dokładnie całą powierzchnię, sprawdzając, czy nie pozostało coś, czego nie za
uważono. Mogą to być gwoździe, śruby, kawałki metalu, plama rozlanej ropy czy 
oleju, która może być śliska, a swym zapachem denerwować czuły zmysł powonie
nia naszego wierzchowca,

Kiedy upewnimy się, że śmiało można z powrotem korzystać z naszej hali jako 
miejsca treningu, bardzo dobrze jest siąść na pół godziny i napisać regulamin ko
rzystania z krytej ujeżdżalni. Taki regulamin, umieszczony w ogólnie dostępnym 
miejscu, najlepiej przy wjeździe do hali, od razu wprowadzi porządek, a porządek 
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sprzyja dobrej pracy i dobremu samopoczuciu wszystkich. Co w takim regulami
nie powinno się znaleźć:

1. Informacja o tym, w jakich godzinach i kto może korzystać z hali.
2. W jaki sposób należy z hali korzystać. To znaczy, czy wolno lonżować konie, 

czy tylko jeździć wierzchem, czy można puszczać konie luzem, jeśli tak, to kiedy.
Spotkałem hale, w których zdarzało się, że w jednym końcujctoś lonżował ko- 

nia, na^sŁwerltu.lćt oś usiłował skakać, jeszcze ktoś ćwiczył pasaż, świstając przy tym 

batem.^jeszcze ktoś w kącie próbował zrozumieć, na czym polega anglezowanie, 
zachęcany głośnymi poleceniami swego instruktora: raz! dwa! raz! dwa! Totalny 
młyn. W takim młynie nie jest trudno o wypadek, bardzo trudno natomiast o po
żyteczny, sensowny trening.

3. Na całym świecie w ujeżdżalniach krytych obowiązują pewne zasady zachowa
nia, które ułatwiają wszystkim życie i podkreślają fakt, że jeździectwo powinno 
kojarzyć się z kulturą. Należy więc pamiętać, że zanim otworzymy drzwi do hali, 
trzeba zawołać: „Uwaga brama!”. Ze środka powinna paść odpowiedź: „Można otwo
rzyć!” To wszystko po to, by raptownym otwarciem drzwi nie wystraszyć konia, 
który akurat znalazł się przy bramie i przerażony może gwałtownie zawrócić, gubiąc 
swego jeźdźca. W hali obowiązuje prawostronny ruch, tak jak na szosie, ale równo
cześnie grzeczność wymaga, by zostawiać ścieżkę przy ścianie (bandzie) dla tych, 
którzy jadą wyższym chodem. Podobnie grzeczność wymaga, byśmy nie zatrzymywa
li się na ścianie, tamując ruch innych (chyba że są tylko 2-3 konie w hali i innym 
nasze zatrzymanie nie przeszkadza). Jeżeli ktoś skacze, a my w tym czasie jeździmy 
bez skoków, to grzecznie jest poruszać się tak, by nie utrudniać najazdu na prze
szkodę.

Jeżeli korzystamy z przeszkód, to grzecznością jest pozostawienie ich w stanie, 
w jakim chcielibyśmy je zastać, kiedy zjawimy się ponownie w hali.

Ujeżdżalna kryta powinna mieć wystarczająco dużo miejsca dla kibiców oraz 
tych, którzy chcą obserwować, jak jeżdżą ich pociechy czy znajomi. W środku 
ujeżdżalni powinni znajdować się tylko jeźdźcy i instruktorzy. Najlepiej gdy obser
watorzy i kibice oglądają to, co się na hali dzieje, przez szybę baru sąsiadującego 
z halą, bo tam cieplej i można się napić kawy czy herbaty.

Na koniec jeszcze jedno. Zdarzają się wyłączenia prądu, warto więc mieć w hali 
jeden niezależny punkt świetlny, który wskaże drogę do wyjścia. Kilkanaście koni 
z jeźdźcami na grzbiecie w całkiem ciemnej hali to moment, który może przyprawić 
o dreszcze. Oby takie i inne „dreszczowe” momenty w naszych halach nie miały 
miejsca.



Nie przespać zimy

Jakiś czas temu gościł w Polsce, prowadząc w poznańskim ośrodku „Hipodrom Wola” 
czterodniową klinikę, jeden z czołowych wukakawistów świata, dwukrotny mistrz 
świata i pięciokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich - Amerykanin Bruce Davidson. 
Oprócz zajęć praktycznych, w których, niestety, uczestniczyła niewielka grupka na
szych jeźdźców (niektórzy nie mogli, bo mieli u siebie w tym czasie bardzo ważnego 
„Hubertusa”!), podczas wieczornych spotkań przy kawie Bruce odpowiadał na liczne 
pytania. Jeden z naszych specjalistów od WKKW zadał pytanie, z którego wynikało, 
że chciałby się dowiedzieć, jakie obciążenia (chodziło o galop, liczbę minut i tempo) 
stosuje Bruce podczas ostatnich sześciu tygodni przed startem w zawodach, czyli 
w okresie zwanym bezpośrednim przygotowaniem startowym (w skrócie: BPS). Od
powiedź nieco rozczarowała pytającego, bo zamiast spodziewanej liczby minut galo
pu w poszczególne dni tego okresu, otrzymał odpowiedź, której sens był taki: „Jeżeli 
na sześć tygodni przed startem twój koń nie jest przygotowany, to jest już za późno 
na galopy”. Ta odpowiedź światowej sławy koniarza i wukakawisty sprowokowała 
mnie do napisania kilku zdań a propos tej kwestii.

WKKW jest konkurencją jeździecką, w której olbrzymie znaczenie i wpływ na 
końcowy rezultat ma forma fizyczna, czyli kondycja konia. Wiadomo, że nie wszystkie 
konie mają odpowiednie warunki, czyli predyspozycje do tego, by w tej konkuren
cji odnosić sukcesy, tak jak nie wszyscy biegający lekkoatleci mogą odnosić sukcesy 
na średnich i długich dystansach równocześnie. Jednak w jednym i drugim przy
padku bardzo poważną rolę odgrywa trening. Odpowiednim treningiem można 
poważnie zwiększyć szansę na dobry wynik konia o średnich predyspozycjach, a złym 
treningiem można zaprzepaścić wspaniałe, nawet wrodzone predyspozycje.

Przy dzisiejszych wymaganiach, jakie stawia sport wyczynowy, w tym także wyczy
nowe jeździectwo, wiedza trenerska nie może się ograniczać do umiejętności prak
tycznych, nabytych przez lata uprawiania dyscypliny sportowej i musi być poparta

210



dużo głębszą wiedzą z zakresu takich nauk, jak: anatomia, fizjologia, fizjologia tre
ningu sportowego czy teoria sportu. Jeździectwo jest tą jedyną dyscypliną sportu, 
w której mamy do czynienia z dwoma żywymi organizmami, gdzie jednym z nich 
jest zwierzę, a mianowicie koń. Przygotowanie fizyczno-kondycyjne konia jest bar
dzo ważne, ponieważ nie tylko decyduje o wyniku sportowym, ale często ma bar
dzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa drugiej żywej istoty - człowieka. Ktokol
wiek miał trochę do czynienia z „ludzkim” treningiem sportowym i orientuje się 
w terminach określających cechy motoryczne (wytrzymałość, szybkość, siła, wytrzy
małość szybkościowa itp.) lub zajrzy do literatury fachowej z zakresu teorii trenin
gu, szybko znajdzie odpowiedź w kwestii kształtowania tychże cech, a także metod 
i okresów treningowych w kontekście pracy nad tymi cechami.

W konkurencjach sportowych, w których istotną cechą jest wytrzymałość, a okres 
ze startami głównymi przypada na lato, swój roczny cykl treningowy planuje się 
tak, aby zimą pracować nad wytrzymałością ogólną i siłą (okres przygotowawczy), 
a latem (w okresie startowym) nad cechami specjalnymi, potrzebnymi w danej 
dyscyplinie: techniką, wytrzymałością specjalną itp.

WKKW jest konkurencją jeździecką, w której wytrzymałość ogólna i specjalna 
jest niezbędna, a ponieważ organizm konia funkcjonuje bardzo podobnie do orga
nizmu człowieka, w przypadku konia można z powodzeniem skorzystać z wiedzy 
dotyczącej treningu sportowców ludzi.

Jak to wszystko przełożyć na język praktyki? Odpowiedź skrywa się w tytule: „Nie 
przespać zimy”. Wielu jeźdźców i trenerów zimę traktuje „po macoszemu”. Po pierw
sze twierdzą, że koń musi odpocząć po ciężkim sezonie. Racja, byle ten odpoczynek 
nie polegał na staniu w boksie i nie trwał zbyt długo. Jak piszą mądrzy, koń dla 
dobrego samopoczucia potrzebuje codziennej porcji ruchu, którą można określić 
dystansem około 8 kilometrów. Taki spacer jest dla zdrowia konia konieczny. Jeśli 
więc ktoś nakazuje koniowi odpoczywać, odbierając mu możliwość ruchu, czyni mu 
krzywdę i zamiast mu pomagać, szkodzi. Oczywiście pomijam sytuacje w czasie kon
tuzji, których leczenie wymaga unieruchomienia konia.

Jeżeli zatem koń po wyczerpującym sezonie i po jesiennym „Hubertusie” wy- 
pocznie do końca grudnia podczas długich spacerów czy na wybiegu, to od nowego 
roku możemy stopniowo zacząć z nim poważne treningi i „ładowanie akumulato
rów” do nowego sezonu.

Zamiast zimą zamykać się w krytej ujeżdżalni i koncentrować się na „pracy ujeźdże- 
niowej”, trzeba pomyśleć o treningu wytrzymałościowym, czyli o długotrwałej pra
cy o małej intensywności (a ujeżdżenie da się w pełni w taki trening wpisać). Zima 
to też dobry okres, by popracować nad siłą, nad budową muskulatury. Mięśnie 
budują się, gdy organizm wykonuje pracę z dodatkowym obciążeniem, a tym ob
ciążeniem może być głęboki śnieg, powolne podchodzenie pod wzniesienia terenu 
w stępie, kłusie czy wolnym galopie.

Jeżeli pod koniec marca nasz koń będzie umięśniony jak kulturysta i gotowy do 
długotrwałego wysiłku w wolnym tempie, to znaczy, że nie przespaliśmy zimy i mamy 
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konia z naładowanymi akumulatorami przed sezonem. Dalsza praca nad kondycją 
to starty w zawodach skróconych, które są najlepszą formą przygotowania konia do 
pełnej próby. W bezpośrednim okresie startowym będziemy potrzebowali kilku 
ostrych galopów albo kilku sprintów po stoku pod górę, by_potrenować ko ni arna 
zawody pełnodystansowe z wszystkimi odcinkami—próby terenowej.

Tak przygotowany wTyklu rocznym koń w głównej imprezie będzie miał szansę 
startować w możliwie najlepszej formie fizycznej i udowodnić, że nie jest wcale 
„trupem, który nie trzyma dystansu”. Dobrze przygotowany kondycyjnie koń pół
krwi (mowa oczywiście o koniach mocno zaawansowanych w krew, czyli z dużą 
domieszką xx) nie musi wcale dogalopowywać do mety krosu dopiero wtedy, gdy 
pozostali tam już tylko przysypiający sędziowie. Jako przykład potwierdzający tę 
teorię, przypomina mi się choćby czas krosu Elektrona pod Janem Lipczyńskim na 
ME w Luhmuhlen. a



Kondycja konia skoczka

Z obserwacji poczynionych w kraju podczas zawodów różnych szczebli w skokach, 
mogę pokusić się o opinię, iż wśród zawodników i trenerów za mało jest wiedzy na 
temat treningu kondycyjnego i przygotowania wydolnościowego koni skoczków. 
Obserwując różnych jeźdźców, wnioskuję, że większość trenuje swoje konie w myśl 
zasady: dzień bez skoków jest dniem straconym. Zasada ta najbardziej szkodzi 
w sezonie startowym, kiedy koń prawie co weekend występuje na zawodach. Jeżeli 
pomiędzy częstymi startami aplikuje mu się jeszcze intensywne treningi skokowe, 
to łatwo jest przesadzić i doprowadzić do tego, że forma konia będzie bardzo nie
równa, raz będzie skakał dobrze, innym razem - fatalnie albo, co gorsza, ni stąd ni 
zowąd przestanie skakać i będzie odmawiał.

Trening konia skoczka pod względem przygotowania kondycyjnego jest po
równywalny z treningiem biegacza, który biega 400 metrów przez płotki. Koń 
skoczek powinien swoją sylwetką przypominać atletę. Musi mieć odpowiednio 
rozwiniętą muskulaturę, szczególnie partii zadu, musi mieć rozwiniętą siłę i wy
trzymałość szybkościową. Jeżeli nie wypracuje się u konia tych cech motorycz- 
nych, kolejne starty w zawodach będą źle wpływać na jego organizm. Koń będzie 
się męczył, a jego organizm będzie się bronić przed kolejnym wysiłkiem, nieade
kwatnym do możliwości wydołnościowych. Zwierzę będzie strącało przeszkody 
lub odmawiało skoku.

Wielu jeźdźców i trenerów przecenia rolę przeskakiwania przez kolejne prze
szkody na treningu, nie doceniając roli przygotowania wydolności organizmu ko
nia. Najczęściej dzieje się tak na skutek braku wiedzy z zakresu fizjologii treningu 
sportowego. Trening wydolnościowy można poprowadzić z powodzeniem, jeśli 
wykorzysta się wiedzę z zakresu fizjologii treningu człowieka - trzeba tylko tę wiedzę 
spożytkować. Tym, którzy uważają, że „dzień bez skoków jest dniem straconym”, 
proponuję, by zainteresowali się treningiem skoczków wzwyż. Może warto się przyj-



rżeć, jak wygląda trening 
wysoko skacze.

Vk»v»||Cę 'jhmi?'.

Artura Partyki w różnych okresach roku, jak często i jak

O ile konia przeznaczonego do skoków w konkursach klasy „L”, „P”, „N” moż
na dość łatwo przygotować kondycyjnie poprzez regularną codzienną pracę pod 
siodłem przez około 60-90 minut, o tyle koń, od którego wymaga się startu w klasie 
„C” i „CC’ ’, musi być do tego przygotowany w miarę profesjonalnie. Tylko takie 
przygotowanie pozwala uzyskać szczytową formę w odpowiednim momencie okre
su startowego i utrzymać ją przez dłuższy czas.



Kłusowanie po drągach

Na każdym niemal placu treningowym, na ujeżdżalni otwartej i krytej spotykamy 
drągi od przeszkód ułożone na ziemi, przez które kłusują, a czasem galopują jeźdź
cy. Często można zaobserwować zachowania, które świadczą o tym, iż nie wszyscy 
rozumieją sens tego kłusowania czy galopowania.

Trening sportowy można określić jako świadome działanie, mające na celu pod
niesienie poziomu umiejętności potrzebnych do uzyskiwania jak najlepszych rezulta
tów w danej dyscyplinie sportu. W jeździe konnej, tak jak w innych dyscyplinach 
sportowych, też mamy do czynienia z treningiem. Trening jeździecki różni się od 
innych głównie tym, iż oprócz zawodnika - człowieka, procesowi treningowemu pod
lega równocześnie zawodnik - koń. Specyfika i trudność tego sportu polega właśnie 
na tym, że wytrenować, wyszkolić, nauczyć pewnych pożądanych zachowań musimy 
i siebie, i konia. Od naszej fachowej wiedzy zależy bezpośrednio stopień wyszkolenia 
zawodnika - konia. Oprócz wiedzy i umiejętności, w procesie treningowym wykorzy
stujemy różnego typu przyrządy treningowe, czyli techniczne środki pomagające 
w procesie szkolenia. Znajomość oddziaływania tych przyrządów i umiejętne ich sto
sowanie może pomagać w dochodzeniu do mistrzostwa sportowego.

Ten dość obszerny wstęp zamieściłem, aby uświadomić Czytelnikowi, że dość 
banalna czynność kłusowania po leżących drągach czy kłusowania przez caualetti 
(z włoskiego nazwa drągów uniesionych nieco nad ziemią) to ćwiczenie z wykorzy
staniem przyrządu. Cele takiego ćwiczenia są następujące:

1. Uczenie konia, że drąg należy ominąć tak, aby żadna z końskich nóg go nie 
dotknęła.

2. Ćwiczenie mięśni i stawów kończyn odpowiadających za zginanie się i uno
szenie nóg.

3. Ćwiczenie mięśni położonych w sąsiedztwie kolumny kręgosłupa, odpowia
dających za jego właściwe wygięcie potrzebne podczas skoku (baskil).
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4. Ćwiczenie mięśni szyi utrzymujących odpowiednie wygięcie odcinka szyjne
go kręgosłupa i używanie umocowanej na połączeniu atlasa z obrotnikiem głowy 
konia jako ruchomego balastu wspomagającego jego aparat ruchowy podczas wy
konywania skoku przez przeszkodę.

Z tych czterech punktów wynika, jakim złożonym celom służyć może prosty 
przyrząd w postaci kilku drągów. Może służyć i dawać pozytywne efekty pod kilko
ma jednak warunkami:

1. Odległość pomiędzy drągami musi być indywidualnie dopasowana do ko
nia, aby mógł, zachowując rytm i tempo, kolejno stawiać nogi na podłożu, omija
jąc drągi bez dotykania ich.

2. Koń musi kłusować wolno, rytmicznie, w niezmiennym rytmie kroków.
3. Jeździec musi siedzieć na koniu tak, by swoimi ruchami nie zaburzać równo

wagi konia i nie utrudniać mu wykonania zadania.
Te punkty wydają się oczywiste, ale praktyka pokazuje, że często jest inaczej! Nie 

dba się o precyzję odległości pomiędzy drągami, co powoduje, iż koń nie jest 
w stanie utrzymać wolnego rytmu kłusa. Nie przestrzega się konieczności przygoto
wania konia w spokojnym rytmicznym kłusie. Najczęstszym jednak błędem jest 
zmiana dosiadu przed drągami, która powoduje, iż koń ma zachwianą równowagę 
i wtedy, kiedy powinien zachować rytm i tempo, podniecony zachowaniem jeźdźca 
z reguły przyspiesza, jest podekscytowany j próbuje zaatakować drągi, p

Często spotyka się jeźdźców, którzy przy najeździe na szereg drągów przechodzą 
do pełnego siadu albo pochylają się, stają w strzemionach. Wyjaśnienia tych zmian 
dosiadu bywają różne. Ci, którzy siadają w siodło, twierdzą, że tym sposobem 
wymuszają na koniu większe zaangażowanie zadu, choć trudno sobie wyobrazić, 
żeby obijanie pleców pośladkami w siodle miało wpływ na aktywniejszą akcję tyl
nych kończyn. Ci, którzy przechodzą do półsiadu, twierdzą, iż odciążają koniowi 
grzbiet, choć nadal na nim siedzą, a ich ciężar wcale się nie zmniejsza, bo ważą wciąż 
tyle samo. Mało kto stara się zrozumieć, że trzeba zgrabnie na koniu balansować, 
wykorzystując do tego mięśnie swoich nóg, by zachować równowagę, ułatwiając 
tym samym zadanie koniowi. Można przy tym jechać pełnym siadem, półsiadem 
albo normalnym anglezowanym kłusem, byle zgrabnie balansować. Sposób siedze
nia powinien być świadomie dostosowany do konia i sytuacji.

Np. w przypadku konia pobudliwego, który ma skłonności do przyspieszania 
na widok drągów i zbytniego podniecenia się, najkorzystniejsza jest jazda kłusem 
anglezowanym, bo każda zmiana dosiadu może sugerować takiemu koniowi, że 
zbliżają się drągi i prowokować do atakowania. p \a.

Najważniejsze przy ćwiczeniach polegających na kłusowaniu przez drągi jest 
to, by nie traktować tego jako celu samego w sobie, ale jako jedno z ćwiczeń na 
drodze do celu, jakim jest skok dobry technicznie, z odpowiednio ułożonym 
w powietrzu ciałem (baskil) i odpowiednio zginającymi się w stawach kończyna
mi. Trzeba pamiętać, źe ważne jest nie to, że koń znalazł się po drugiej stronie 
drągów, ale to, jak się zachowywał, wykonując to ćwiczenie. Pokonywanie w kłu
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sie szeregów drągów to jedno z podstawowych ćwiczeń kształtujących odruchy 
potrzebne później przy skokach przez przeszkody. Kolejne ćwiczenia to skoki 
z kłusa i szeregi gimnastyczne.

Zanim przejdę do omówienia ćwiczeń na gimnastycznych szeregach, jeszcze parę 
słów o wykorzystaniu w pracy z koniem najprostszego przyrządu, jakim jest drąg 
położony na ziemi.

Mówiłem o kłusowaniu przez leżące pojedyncze drągi i szeregi drągów. Na leżący 
na ziemi drąg można równie^najeżdż^ć galopem. Jest to bardzo pożyteczne ćwicze
nie, które powoduje u konia -uwragę i spokój przy podejściu do przeszkody. Przega- 
lopowywanie przez leżący drąg wymaga od konia koordynacji w stawianiu kończyn 
na podłożu w taki sposób, by żadna nie trafiła na leżący drąg. W kłusie, który jest 
chodem dwutaktowym z kończynami stawianymi parami po przekątnej, zadanie 
jest prostsze. W trzytaktowym galopie istnieje o wiele większa szansa, by jedna 
z kończyn trafiła na drąg. Aby tak się nie stało, koń musi galopować w pełnej 
równowadze i bez ekscytacji, precyzyjnie stawiać kończyny na podłożu, tak by omi
nęły leżący drąg. By to ćwiczenie miało pozytywny wpływ, koń musi być na pomo
cach, czyli reagować na działania jeźdźca. Jeździec powinien mieć możliwość regulo
wania długości skoku galopu (foule). Szczególnie ważne jest, by koń prawidłowo 
reagował na pomoce skracające (foule). Oprócz pojedynczego drąga, można układać 
drągi w szeregi. Dwa drągi ułożone w odległości +/- 5 m to ćwiczenie, które uczy 
konia skracania foule pomiędzy dwiema przeszkodami. Galopowanie przez leżące 
drągi ma sens tylko wtedy, kiedy koń zachowuje przy tym ćwiczeniu spokój, galo
puje, utrzymując odpowiedni rytm i tempo oraz pozwala na regulowanie długości 
skoku galopu (jest na pomocach).

Jeżeli koń na widok drąga na ziemi wyłamuje się spod kontroli jeźdźca, atakuje 
drąg, przyspieszając galop i nie reaguje na pomoce wstrzymujące, ćwiczenie przesta- 
je mieć sens i powinno być przerwane. Trzeba wrócić do ćwiczeń przywracających 
porozumienie pomiędzy jeźdźcem i koniem, do ćwiczeń stawiających konia na 
pomoce, a na leżące drągi najeżdżać kłusem. Do galopowania przez drąg można 
powrócić po upewnieniu się, że koń odzyskał równowagę i jest w stanie właściwie 
reagować na pomoce jeźdźca.

Kiedy koń nauczy się przegalopowywania przez pojedynczy drąg i przez szereg 
drągów ułożonych w odpowiedniej odległości, będzie mu to pomagało w podej
ściu do przeszkody, a nam pozwoli na wykorzystywanie drągów jako przyrządu re
gulującego długość skoku galopu pomiędzy przeszkodami w szeregach przeszkód 
i jako przyrządu ułatwiającego znalezienie optymalnego punktu odbicia przy skoku 
przez przeszkodę.

Dość powszechnie stosowany, choć nie zawsze z właściwym skutkiem, jest drąg 
położony na ziemi w odległości +/- 2 kroki^przed przeszkodą skakaną z kłusa czy 
+/- 2,5 krokujprzy skoku z galopu. Ten drąg ma sprowokować konia do wykona- 
nia odbicia w optymalnym miejscu. By tak się stało, koń powinien kłusować 
w równym rytmie, zachowując rytm i długość kroków aż do przekroczenia przez 
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drąg i odbicia do skoku. Ponieważ szybkość przy podejściu do skoku w tym ćwicze
niu jest zredukowana, koń do wykonania skoku musi użyć głównie swej siły mię
śniowej. Tak więc ćwiczenie to ma również na celu wyrabianie siły mięśni uczestni
czących w akcie ruchowym, jakim jest skok przez przeszkodę.

Przy prawidłowym wykonywaniu ćwiczenia, jakim jest skok z kłusa przez prze
szkodę poprzedzoną leżącym drągiem, można doprowadzić do skoku przez stacjo- 
natę 120, a nawet 130 cm czy okser 110 cm. Takie wysokości można proponować 
koniom dorosłym (powyżej 6 lat). Wysokością bezpieczną jest 90-100 cm jako 
ćwiczenie główne, poprzedzone kilkoma skokami przez krzyżak 50 cm. Skok z kłu
sa poprzedzony leżącym drągiem wykonywany jest bardzo często jako wstęp do 
skoków na rozprężalni przed konkursem, choć nie wszystkim koniom jest to w tym 
momencie potrzebne i nie wszystkim wychodzi na dobre.



Szeregi gimnastyczne

Kombinacja przeszkód ustawionych w jednej linii, jedna za drugą, w ściśle określo
nych odległościach, zwana jest szeregiem gimnastycznym. Przymiotnik „gimnastycz
ny” sugeruje jasno, jakiemu celowi służyć ma tego typu ustawienie następujących 
bezpośrednio po sobie przeszkód.

Taki szereg to przyrząd, na którym koń powinien się zachowywać w taki sposób, 
aby gimnastykować swe ciało, a konkretnie - aparat mięśniowo-stawowy. Gimna
styka ta ma przynieść efekt w postaci zwiększenia sprawności mięśni zginających 
i prostujących stawy kończyn, mięśni odpowiedzialnych za ruchomość kolumny 
kręgosłupa oraz mięśni współpracujących z wymienionymi podczas wykonywania 
odbicia, układania ciała w locie i lądowania po skoku. Gimnastyka tych mięśni 
powinna polepszać ich funkcje, a także kształtować odruchy składające się na akcję 
złożoną wielu mięśni, zwaną stereotypem ruchowym. Stereotyp ruchowy to specy
ficzne dla sytuacji zachowanie się mięśni, doprowadzone do odruchu. Odruch 
mięśniowy natomiast to akcja mięśni, która odbywa się automatycznie, bez udzia
łu świadomości. Poprzez racjonalne prowadzenie ćwiczeń, dzięki istniejącej w kurcz
liwych włóknach mięśniowych tzw. pamięci mięśniowej, kształtują się pożądane 
odruchy. Odruchy te są „zapamiętywane” i w kolejnych podobnych sytuacjach 
powtarzane, z wykorzystaniem „poprzedniego nagrania”.

Reasumując, szeregi gimnastyczne powinny służyć do pracy nad właściwą tech
niką skoku konia.

Aby móc z powodzeniem stosować szeregi gimnastyczne do kształtowania tech
niki skoku konia, trzeba mieć świadomość, jakie elementy mają wpływ na technikę 
skoku. Jak w wielu innych sytuacjach, tak i w tym przypadku trudność polega 
głównie na tym, by wytłumaczyć koniowi, czego się od niego oczekuje. Oczywiście, 
niczego nie zwojujemygadaniem do konia, bo i tak nie zrozumie. Musimy na bazie 
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naszej wiedzy, doświadczenia i wyczucia poprowadzić konia tak, by zachował się 
zgodnie z naszym oczekiwaniem. W praktyce wygląda to dość prosto. Doprowadza
jąc konia do odbicia na pierwszy element szeregu, jeździec powinien spowodować, 
by koń był przygotowany do wykonania zadania. Przy najeździe powinien, poruszać 
się rytmicznym chodem, energicznie, ale bez zbędnych napięć (rozluźnienie), po
nadto powinien być prosty, skupiony nad zbliżającym się zadaniem. To wszystko 
jeździec musi kontrolować przy najeździe, zachowując jednocześnie pozycję na ko
niu w pełnej równowadze, zgrabnie balansując na sprężynujących kończynach swe
go niezależnego dosiadu (sprężynujący dosiad zapewniają specjalistyczne połącze- 
nia_w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych).

Proponując koniowi ćwiczenia na szeregu gimnastycznym, powinniśmy naszą 
lekcję podzielić na dwie części: wstępną i zasadniczą. Część wstępna pełni funkcję 
taką, jaką w przypadku treningu sportowca - człowieka spełnia wyjaśnienie cech 
i sposobu wykonania ćwiczenia, czasami połączone z demonstracją. W przypad
ku człowieka uciekamy się oczywiście do komunikacji werbalnej, wyjaśniając do
kładnie, co i jak ma być zrobione i jaki ma być tego efekt. W przypadku konia 
w części wstępnej musimy go zapoznać z szeregiem, na którym ma ćwiczyć. Może
my przy tym zastosować dwie metody: metodę analityczną lub metodę całościo
wą. Trzecią możliwością może być umiejętne połączenie tych metod. Na czym 
polegają owe metody?

Metoda analityczna. Zaprogramowaliśmy ćwiczenia na szeregu czteroczlonowym. 
Rozpoczynamy od skoku pojedynczego. Następnie dostawiamy drugą przeszkodę. 
Po skoczeniu podwójnego szeregu dostawiamy trzecią, a następnie czwartą. Podczas 
tej części wstępnej korygujemy odległości tak, by dawały najlepszy efekt w postaci 
poprawnego technicznie skoku.

Część zasadniczą ćwiczenia przeprowadzamy po krótkiej przerwie, która pozwo
li koniowi na wykonanie ćwiczenia zasadniczego w optymalnych warunkach. Przed 
rozpoczęciem części zasadniczej ustalamy wysokość przeszkód, pamiętając, że w sze
regach gimnastycznych wysokość przeszkód nie jest celem i nie powinna przekra
czać 110-115 cm. Liczbę powtórzeń dopasowujemy indywidualnie do konia, pa
miętając o tym, że zmęczenie jest wrogiem techniki.

Metoda całościowa od analitycznej różni się tym, że ustawiamy wszystkie prze
szkody, ale na zdecydowanie mniejszych wysokościach, by koń, zapoznając się 
z zadaniem, z łatwością przeskoczył przez szereg. Podobnie jak w poprzedniej meto
dzie, korygujemy odległości między członami szeregu. Lekcję na szeregu gimna
stycznym trzeba poprowadzić tak, by część zasadnicza wypadła w momencie, kiedy 
koń jest dobrze rozgrzany, ale nie zmęczony. Liczba powtórzeń i przerwy pomiędzy 
powtórzeniami też muszą uwzględniać stan fizyczny i psychiczny konia. Pamiętać 
przy tym należy, że koń, skacząc przez szereg przeszkód, wykonuje ten wysiłek fizycz
ny na bezdechu, czyli skakanie szeregów gimnastycznych pod względem typu wysił
ku fizycznego zbliżone jest do ćwiczeń szybkościowych. Tak jak zwykle podczas 
skoków, przestrzegamy zasady, że po wykonaniu skoku (ostatni element szeregu) 
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koń pozostaje w ruchu i w Linii prostej w taki sposób, jakby w pewnej odległości 
od właśnie wykonanego skoku oczekiwała na niego kolejna przeszkoda.

W jednym z poprzednich rozdziałów wspominałem o tym, że jeździectwo to 
wyjątkowa dyscyplina sportu, w której na sukces w postaci wyniku sportowego 
pracują trzy istoty żywe. Trener, jeździec i koń to trzy istoty, których współpraca 
daje w efekcie wynik sportowy. W tym tercecie tylko rola trenera jest stała: trener 
zawsze jest nauczycielem jeźdźca (bezpośrednio) i konia (pośrednio).

Jeździec bywa nauczycielem szkolącym swego konia, ale i koń bywa nauczycie
lem swojego jeźdźca. Często używa się w stosunku do konia określenia: „ten koń to 
stary profesor”, „ten to niejednego juniora wyszkolił”. Praca na szeregach może być 
wykorzystywana jako element szkolenia jeźdźca z pomocą wyszkolonego konia 
i przyrządów w postaci kilku przeszkód ustawionych w jednej linii na ściśle określo
nych odległościach. Szereg przeszkód stwarza warunki wykonania kilku szybko po 
sobie następujących aktów skoku przez przeszkodę. Jak wiadomo, każdy skok przez 
przeszkodę wymaga od konia wykonania fazy odbicia, fazy lotu i fazy lądowania. 
Fazy te wymagają od jeźdźca specyficznych zachowań w celu utrzymania równowagi 
na koniu oraz zachowania, które potocznie nazywane jest podążaniem za ruchem 
konia. Podążanie za ruchem konia polega na utrzymywaniu zmiennej pozycji tuło
wia podczas wszystkich faz skoku w sposób zapewniający utrzymywanie środka cięż
kości jeźdźca w odpowiednim miejscu.

Pozycja tułowia jeźdźca powinna sprawiać, że środek ciężkości jeźdźca będzie 
nad środkiem ciężkości konia. Umiejętność układania swego ciała podczas skoku 
nabywa się, wykonując w praktyce setki, tysiące skoków. Ktoś kiedyś napisał, że po 
wykonaniu 10 000 skoków można powiedzieć, że umie się skakać. Skoki na szeregu 
są okazją do wielokrotnego wykonywania powtarzalnych ruchów w krótkim odcin
ku czasu. Aby uatrakcyjnić i uczynić bardziej efektywnymi skoki na szeregu, można 
zastosować kilka dodatkowych zadań. Najprostsze, a zarazem bardzo szkolące, jest 
ustawienie przed szeregiem i po ostatniej przeszkodzie wąskiej bramki ze stojaków 
lub innych wskaźników. Te dwa elementy spowodują, że najazd na pierwszą prze
szkodę będzie wymagał precyzji w prowadzeniu konia, a wyjazd po ostatnim skoku 
na wprost z trafieniem w bramkę będzie zmuszał do szybkiego odzyskiwania równo
wagi po lądowaniu z przeszkody i szybkiego nawiązywania kontaktu z koniem, po
trzebnego do poprowadzenia konia dokładnie po linii prostej i trafienia w bram
kę. Takie skakanie szeregu uczy jeźdźca precyzyjnego najazdu i prostej jazdy po 
skoku. Jest to umiejętność, która procentuje później podczas jazdy na parcourze, 
gdzie koń po każdym wykonanym skoku musi być natychmiast gotowy do rozpo
częcia najazdu na kolejną przeszkodę.

Szereg przeszkód jest bardzo dobrym przyrządem do ćwiczenia stabilności 
i niezależności dosiadu. Można to ćwiczyć, skacząc szereg w pozycji „samolot”. 
Najlepiej do tego służy szereg z kłusa poprzedzony kilkoma drągami zwanymi cava- 
letti. Nad drągami jeździec zostawia wodze na szyi konia (dobrze przy tym związać 
koniec wodzy na supeł, żeby lepiej trzymały się one na szyi konia), unosi ręce w bok 
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do pozycji skrzydeł samolotu i tak pozostaje, aż do wylądowania po ostatnim sko
ku. Trzeba przy tym zwracać uwagę, aby jeździec patrzył daleko przed siebie, a nie 
koniowi w grzywę lub w ziemię obok szyi konia. Dla jeźdźców, którzy mają skłon
ności do uprzedzania skoku, do zbytniego wychodzenia tułowiem do przodu bez 
czekania na moment odbicia przednich kończyn konia, dobre efekty daje trzyma
nie jednej ręki na „samolot”, a drugiej opartej dłonią o grzbiet szyi konia możliwie 
blisko końskich uszu. Podobne efekty można uzyskać, trzymając ręce lub rękę na 
biodrze zamiast w pozycji „samolot”. Wiele jest sposobów, które mogą pomagać 
w szkoleniu jeźdźca z wykorzystaniem szeregu przeszkód.

Doświadczenie, wyczucie i wyobraźnia trenera są tu bardzo istotne, bo to on 
organizuje i prowadzi lekcję oraz odpowiada za jej skutki.

Trener, któremu zawdzięczam najwięcej, od czasu do czasu stosował przepyty
wanie z różnych przedmiotów szkolnych podczas treningu skoków na szeregu gim
nastycznym. Było to bardzo dobre ćwiczenie na podzielność uwagi, wprowadzało 
do zajęć element, który czynił trening ciekawym, a w efekcie prowadził do kształto
wania właściwych odruchów podczas wykonywania skoku przez przeszkodę. Tre
ning jeździecki jest skomplikowanym procesem, nakładającym na trenera poważne 
wymagania - od sprostania im często zależy nie tylko wynik sportowy, ale i bezpie
czeństwo uprawiających tę piękną dyscyplinę ludzi i koni.

Skakanie szeregów gimnastycznych może być bardzo pożytecznym ćwiczeniem 
zarówno dla konia, jak i dla jeźdźca.

Jeżeli szereg gimnastyczny ma być głównie ćwiczeniem dla konia, to jeździec 
swoim zachowaniem może koniowi albo ułatwiać zadanie, albo je utrudniać. Aby 
był świadom tego, w jaki sposób jego zachowanie wpływa na konia, musi być od
powiednio wyszkolony, by z rozmysłem panować nad swoim zachowaniem. Pod
stawową sprawą jest opanowanie właściwego dosiadu, czyli utrzymywanie się na 
koniu w całkowitej równowadze przy zastosowaniu tak zwanego dosiadu niezależ
nego, który bazuje na przyleganiu i balansie, przy czym ręce są niezależne od reszty 
ciała i nie uczestniczą w czynnościach zapewniających stabilną równowagę oraz po
dążanie za ruchem konia. Kluczem dobrego, zrównoważonego i niezależnego dosia
du są nogi jeźdźca, a właściwie ich „fragment”, zwany po angielsku upper leg (górna 
noga). Nazwa ta dotyczy części uda od kolana w górę, mniej więcej do połowy jego 
długości. Ta część nogi, przylegająca do siodła, zapewnia najlepszą stabilność dosia
du. Poniżej kolana jest lower leg (dolna noga), ze stopą opartą w strzemieniu 
i elastycznie, jak amortyzator, działającym stawem skokowym, zwana często „roz- 
mownikiem”, bo jej główne zadanie to rozmowa z koniem, a zadanie dodatkowe 
to wspieranie „górnej nogi” przy utrzymywaniu całego ciała w równowadze. To 
nogi jeźdźca decydują o tym, jak daleko od siedziska siodła są jego pośladki, i o tym, 
jak się do niego zbliżają, aż do pełnego kontaktu. Jeżeli nogi nie pełnią tej właści
wej im funkcji przy tworzeniu dosiadu w równowadze, głównym elementem dosia
du stają się pośladki i jeździec zaczyna siedzieć na koniu w taki sposób, jak siada na 
klozecie w wiadomym celu. Nogi do tego nie są mu potrzebne. Jeżeli główną rolę
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w utrzymaniu równowagi przejmują strzemiona, jeździec „sterczy” na koniu, rów
nowaga jego jest chwiejna, nogi nie są w stanie precyzyjnie „rozmawiać” z bokami 
konia, a ręce nie mogą być niezależne, ponieważ muszą pomagać w odzyskiwaniu 
chwiejnej równowagi. Jeździec, którego dosiad oparty jest na przyleganiu „górnej 
nogi” jest w stanie być zawsze w równowadze z koniem, czyli podążać za jego ru
chem, inaczej mówiąc - wybalansowywać ruchy konia i stwarzać mu optymalne 
warunki do wykonania zadania. Ten wywód był potrzebny, aby uświadomić, jak 
ważny jest właściwy sposób siedzenia na koniu.

Jeżeli jeździec nie opanuje dostatecznie niezależnego dosiadu, nie może oczeki
wać, że jego koń będzie zachowywał się tak, jak „książka pisze”. Tak więc, by szereg 
gimnastyczny był rzeczywiście szeregiem gimnastycznym dla konia, zwierzę powin
no na swoim grzbiecie mieć kierowcę z prawem jazdy najwyższej kategorii. Jeździec 
prowadzący lekcję ze swoim koniem na szeregu gimnastycznym powinien podpo
wiadać koniowi, jakim chodem, w jakim rytmie i jakim tempem ma się poruszać 
przy najeździe na szereg. W trakcie pokonywania szeregu jeździec kontroluje kieru
nek, pilnuje impulsu i pozostawia koniowi tyle swobody szyi i głowy, by mógł ich 
użyć bez obawy, że zostanie skarcony za to mocnym naciskiem wędzidła na bezzęb
ne krawędzie dolnej szczęki. Aby koń utrzymywał kierunek prosty w całym szeregu, 
jeździec musi przy najeździe kierować swój wzrok na środek ostatniego elementu. 
Korekta kierunku jest możliwa w trakcie pokonywania szeregu, a najlepszym mo
mentem jest faza, w której przednie nogi konia dotykają podłoża. Ten sam mo
ment jest najodpowiedniejszy do tego, by skrócić konia, który za szybko „wszedł” 
szereg lub spowodować dodanie u konia, który wszedł za wolno. Sygnał łydek 
w momencie, kiedy przednie nogi dotykają podłoża, da efekt w postaci głębiej pod 
tułów postawionych tylnych nóg i mocniejszego ich pchnięcia w następnym skoku 
galopu. Mocniejszy kontakt ręki z pyskiem konia, przy tułowiu doprowadzonym 
do pionu, spowoduje, że koń skróci następny skok galopu i zdoła się „zmieścić” 
w ciasnym szeregu.

Jeździec, świadomie dodając lub skracając w szeregu, może koniowi utrudniać 
zadanie, wpływając na to, że szereg staje się ciasny bądź szeroki. Do tego potrzebna 
jest bezwzględnie stabilność dosiadu jeźdźca i prawidłowa reakcja na pomoce ko
nia. Tak jak przy innych skokach, tak i podczas skakania szeregu należy przestrzegać 
zasady pozostawania w galopie na wprost po ostatnim skoku, aż do momentu, 
kiedy jeździec zdecyduje o przejściu w kłus czy wykonaniu zakrętu.

Jak w każdym treningu, tak i podczas ćwiczeń na szeregach gimnastycznych, 
musimy pamiętać o zasadzie indywidualizacji zadań treningowych.

Aby umiejętnie dopasowywać ćwiczenia do konia i jeźdźca, musimy zdawać 
sobie sprawę z ich słabych stron i tak dobierać ćwiczenia, aby miały one pozytywny 
wpływ oraz stymulowały postęp. W literaturze hipologicznej można spotkać wiele 
przykładów różnego ustawienia przeszkód w szeregi gimnastyczne (Palman czy d’Ne- 
methy). Jest tego sporo i można z powodzeniem dopasować coś, co będzie odpo
wiednie dla naszych potrzeb. Szereg może być tak pomyślany, by ćwiczyć konia 
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wszechstronnie. W takim szeregu przeplatają się przeszkody pionowe z pionowo 
szerokimi (stacjonaty z okserami), a odległości prowokują konia do prawidłowego 
odbijania się i układania ciała do skoku. Ciasne odległości mają wpływ na ładne 
i szybkie „składanie” przednich kończyn. Szersze odległości prowokują do moc
niejszego „pchania” mięśni odpowiedzialnych za odbicie tylnych kończyn. Przy 
użyciu dodatkowych drągów, możemy zastosować pewne modyfikacje, które będą 
nam pomocne w rozwiązaniu niektórych problemów.

Drągi można położyć na ziemi pomiędzy przeszkodami w ten sposób, że odle
głość nazywana „na jedną foule” rozdziela drąg na dwa odcinki, a odległość nazy
wana „na dwie foule” dzieli dwa drągi położone na ziemi na trzy równe odcinki. 
Tak zmodyfikowany szereg wskazany jest dla koni, które mają kłopoty z utrzyma
niem rytmicznego galopu z równą długością foule pomiędzy przeszkodami. Aby 
te drągi położone na ziemi pomiędzy przeszkodami w szeregu odniosły właściwy 
skutek i dały pozytywny efekt ćwiczenia, koń musi uprzednio nauczyć się równe
go galopu przez sam leżący na ziemi drąg. Jeżeli wywołuje on u konia zbytnią 
ekscytację, kładzenie drągów w szeregu traci sens i przynieść może więcej szkody 
niż pożytku. Dwa drągi ułożone jednym końcem na drągu przeszkody, a drugim 
na ziemi w kształcie litery V - gdzie oddalone końce są na zielni, a złączone na 
drągu przeszkody - to tzw. ptaszek. Prowokuje on konia do wykonania baskilu, 
czyli „zapracowania” grzbietem i szyją podczas skoku. Ptaszek pomaga w wyrobie
niu techniki u koni, które niedokładnie „składają przód” i niedostatecznie „pra
cują grzbietem”. Dobrze jest go wprowadzać stopniowo, zbliżając końce drągów 
oparte o przeszkodę aż do litery V.

Im ciaśniejsza podstawa tej litery, tym trudniejsze wymagania. Przy zastosowa
niu ptaszka jeździec musi mieć opanowany dosiad w równowadze, lekkie ręce ze
zwalające na wyciągnięcie szyi podczas skoku i łydki nadzorujące odpowiedni im
puls podczas podejścia i odbicia.

Koniom, które mają skłonność do opukiwania drągów oksera, dobrze robi 
zastosowanie dodatkowego drąga położonego po skosie na obu ścianach oksera. 
Działa on zwykle mobilizująco na konia i prowokuje do staranniejszego zginania 
przednich nóg i wyższego lotu ponad przeszkodą.

Najmniejsze odległości pomiędzy poszczególnymi przeszkodami w szeregu sto
suje się przy ustawieniu szeregu in and out, zwanego po polsku skoki - wyskok. 
Odległość 3,5 m przy najeździe kłusem i ok. 4 m przy galopie powoduje, że koń, 
lądując z jednego skoku, odbija się do następnego. Tak ustawione szeregi są dla 
jeźdźca ćwiczeniem koordynacji pomocy i balansu w dosiadzie, a dla konia ćwicze
niem siłowym mięśni biorących udział w akcie odbijania się do skoku. Ustawienie 
odległości na skok - wyskok w środku szeregu, np. 1 foule, skok - wyskok, 1 foule, 
skok - wyskok, 1 foule, może być skutecznym ćwiczeniem dla koni, które mają 
tendencję do przyspieszania w szeregu. Skok - wyskok w środku szeregu może po
działać wyhamowująco pod warunkiem, źe koń nie pędzi jak szalony i nie potrak
tuje tego jak szeroko rozpiętego oksera.
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Tak jak każdy trening, tak również trening na szeregu gimnastycznym powinien 
być działaniem przemyślanym, a nie tylko ślepym małpowaniem tego, co gdzieś 
inni robią. Dobrze poprowadzona lekcja skoków gimnastycznych na szeregu może 
przynieść korzyści tak dla konia, jak i dla jeźdźca. Zła lekcja może przynieść nega
tywne skutki głównie dla konia, bo pamięć końska jest o wiele trudniej „wymazy- 
walna” niż ludzka.



Spiesz się powoli

Jest w naszym języku ojczystym wiele powiedzeń i przysłów mówiących o tym, że 
nie należy się spieszyć lub kiedy należy się spieszyć i dlaczego. W kręgach ludzi 
zajmujących się końmi i jeździectwem zda się, że te przysłowia są nieznane lub 
znane, lecz niestosowane w praktyce. Generalnie, wśród ludzi, którzy zasługują bądź 
chcieliby zasługiwać na miano koniarzy, dominuje pośpiech w działaniu i brak 
cierpliwości w oczekiwaniu na prawdziwe efekty. Jedno z porzekadeł mówi: „Po
śpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł” i jest to zrozumiałe, natomiast zasto
sowanie pośpiechu w pracy z końmi prowadzi do rozczarowań i zawodów.

W edukowaniu ludzi nikt nie próbuje iść drogą na skróty i nikomu nię przy
chodzi do głowy, że można iść dodicettm- bez ukończenia gimnazjum czy dogimna-" 
•zjum bez ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku szkolenia koni jest to 
procedura nadzwyczaj częsta. Jeżeli nawet nie pcha się konia na skróty do wyższej 
klasy bez pozytywnego ukończenia klasy niższej, to często obciąża się go pracą prze
kraczającą jego aktualne możliwości, ulegając pokusie szybkiego efektu. Wiele koni 
z tego powodu kończy karierę, zanim się ona właściwie rozpoczęła. Dzieje się tak 
z powodu przeciążenia organizmu nadmiernymi, nieadekwatnymi do możliwości 
obciążeniami. Mówiąc o obciążeniach, mam na myśli dzienną długość trwania 
pracy pod siodłem, jej intensywność, liczbę kilometrów i tempo galopu, liczbę, 
częstotliwość i wysokość skoków aplikowanych koniowi. Ludzie lubią skakać, bo 
jest to oczywiście jedna z przyjemniejszych form tego, co nazywamy jazdą konną. 
Mało kto się jednak zastanawia, czy konie lubią skakać i do którego momentu 
lubią, a od którego już nie tak bardzo.

Poprzez świadomą selekcję hodowcy doprowadzili do tego, że coraz więcej rodzi 
się koni z genetycznie odziedziczonymi predyspozycjami, by skakać przez przeszko
dy. Nadal jednak duży procent tych koni nie osiąga sukcesów oczekiwanych przez 
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ludzi, którzy zanadto się spieszą, zbyt lubią skakać i uważają, że dzień bez skoków 
jest dniem straconym. Coraz więcej jest koni, które swe uzdolnienia do skoków 
pokazują dość wcześnie i wyraźnie. Są konie, które przeskakują same przez wysokie 
ogrodzenia czy, puszczone w korytarz z przeszkodami, demonstrują swe możliwości 
w tak zwanych skokach luzem. Żeby wiedziały, co je za to czeka, pewno nie przesko
czyłyby przez leżący drąg. Niektórzy ludzie uważają bowiem, źe skoro koń sam tak 
ładnie skacze, to wystarczy na niego wsiąść, nakierować na przeszkodę i heja 
w powietrze na drugą stronę. Nie zastanawiają się nad tym, źe dla konia obecność 
na grzbiecie nie zawsze zgrabnie zachowującego się jeźdźca, można porównać do 
sytuacji Siergieja Bubki czy Sotomajora z niewielkim plecakiem na plecach. Musie- 
liby sporo potrenować, by dało się w tej nowej sytuacji skoczyć choć 3/4 rekordu 
życiowego. Konie nie zawsze mają dany czas na odnalezienie się w nowej sytuacji, 
na nauczenie się nowej równowagi. Przecież tak świetnie skakał sam! A tu kalendarz 
imprez pełen zawodów, więc dalej, bat, ostroga i nie ma zmiłuj się! Wiadomo, 
prawie każdy jeżdżący konno ma przed sobą cel, jakim jest start w zawodach, o wiele 
mniej jest takich, którzy jeżdżą dla samej przyjemności jeżdżenia. Start w zawodach 
powinien być jednak egzaminem końcowym, wieńczącym cykl nauki, tak jak egza
min kończący edukację w szkole. Do egzaminu powinno się przystępować po uprzed-

,,Maluchy" też powinny być uczone prawidłowej techniki jazdy i poprawnego dosiadu. Zadarte pięty do góry 
i wbite w bok ostrogi, zaciśnięte na wodzach dłonie - to nie jest dobry prognostyk na przyszłość, bo „czym 
skorupka..."
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nim solidnym przepracowaniu roku szkolnego bądź nawet kilku lat, po zaliczeniu 
wielu sprawdzianów i napisaniu wielu klasówek. Wtedy dopiero można liczyć na 
pozytywną ocenę i na zaliczenie egzaminu. Inaczej ryzykuje się blamaż, dwóję czy 
wyrzucenie za drzwi razem z indeksem (czytaj: „rekreacja” czy podróż do Włoch 
w potwornym ścisku!) W jeździectwie ta zasada powinna dotyczyć tak koni jak 
i, a może przede wszystkim, jeźdźców.

W edukacji jeźdźców najczęściej widuje się egzemplarze po „przyspieszonym 
kursie” i tych, co to na skróty. Anglezować już umie, nie spada na zakręcie, „oddaje 
wodze”, no to co? To na zawody. Sporo widuje się takich zawodników, którzy, 
zachęceni gromkimi okrzykami: „Jedź”, jadą. A jakże, aż ziemia dudni! Tylko jak 
daleko zajadą? Może w końcu doczekamy się jakiegoś systemu szkolenia, który 
przyhamuje trochę tych zbyt nerwowych i zmusi do przejścia kolejnych szczebli 
wtajemniczenia przed pierwszym występem na zawodach? (Gdzieś to już wymyślili 
dawno i mają brązowe, srebrne i złote ostrogi.) Może wtedy nie będzie takich ob
razków: maluch na poniaku pędzi po parcourze, kopiąc zaciekle swego kuca odsta
wionymi nogami, zaopatrzonymi w ostrogi i popędzając go jeszcze okładaniem 
palcata, a „trener” zachęca go okrzykiem: „Dawaj mu! dawaj!” Malec musi wygrać, 
nie jest ważne, źe jeszcze nie nauczył się jeździć konno! On już startuje, a jak startu
je, to ma wygrywać!



Odrzucić przemoc

Przed paroma laty, sprowokowany listami od Czytelników, napisałem tekst zatytu
łowany: „Bić czy nie bić” To brzmiące nieco po Szekspirowsku pytanie dotyczyło 
problemu kary w postępowaniu z końmi.

Czytelnicy pytali, czy stosować kary wobec koni, a jeśli tak, to jakie i kiedy. 
Oczywiście, mówiąc o karze, mieli na myśli karę cielesną w postaci mocniejszego 
czy słabszego bicia batem lub kopania ostrogami. W moim ówczesnym tekście 
przedstawiłem swój pogląd, oparty na doświadczeniach wielu autorytetów, pozna
nych przez lekturę, osobiście oraz z własnej praktyki. Konkluzją tego wywodu było 
między innymi stwierdzenie, że właściwie wymierzona kara sprzyja szkoleniu, nato
miast za mocna, ordynarna lub nieprzemyślana działa wręcz przeciwnie.

Od dnia, kiedy pisałem tamten tekst, minęło kilka lat. Te kilka lat to spory bagaż 
nowych doświadczeń i przemyśleń i muszę przyznać, że nie pod wszystkim, co wów
czas uważałem za słuszne, dzisiaj ponownie bym się podpisał. Od lat codziennie 
obcuję z końmi, uczę się od nich permanentnie i tak już pewno będzie do końca. 
Muszę przyznać, że dzień, w którym dostałem do ręki pierwszą książkę Monty’ego 
Robertsa, zapamiętam do końca życia. Książkę pochłonąłem w pociągu relacji Po
znań - Warszawa i dopiero konduktor na stacji Warszawa Wschodnia zdołał mnie 
oderwać od lektury na moment przed odstawieniem składu na bocznicę.

U Monty’ego Robertsa znalazłem potwierdzenie tego, co od dawna intuicyjnie 
czułem.

Doświadczenie i wiedza praktyczna Monty’ego (miesiące spędzone na podgląda
niu dziko źyjących koni) dały mi absolutną pewność. Dziś wiem na pewno, że 
przesłanie, jakie głosi Roberts, a które brzmi: „Przemoc nigdy nie jest rozwiąza
niem^jest najważniejszym drogowskazem dla ludzi, którzy chcą żyć z końmi i chcą 

cieszyć się z nimi ze wspólnych sukcesów, a także dla ludzi, którzy nic z końmi nie 
mają wspólnego, ale chcą żyć szczęśliwie wśród ludzi”. Pojęcie przemocy w relacji 



człowiek - koń ma bardzo szeroki, w wielu przypadkach niedostrzegalny aspekt. 
Trzeba bowiem zrozumieć, że przemoc to nie tylko spętanie nóg konia i powalenie 
go na ziemię, to nie tylko wpędzenie konia do przyczepki za pomocą długich ba
tów, ale również „nauczenie” skróconego galopu wypiętego wypinaczami konia, 
którego organizm (stawy, mięśnie) nie jest gotowy do tego, by taki galop skrócony 
wykonać.

Przemoc to również pędzenie na przeszkodę przerażonego konia przy zastosowa
niu arsenału środków przymusu, nad którymi nie będę się rozwodził, bo i tak jest 
on powszechnie znany.

Pamiętajcie, by w koniach nie zniszczyć tego, co im dała natura, bo jest to coś, 
co, jak zapach kwiatów, gdy raz uleci, już nigdy nie wraca - Pluvinel.

Jest cała masa koni, z których ten „zapach” uleciał albo ulatuje sukcesywnie 
z każdym „treningiem”, bo jeźdźcy, przepojeni wiedzą teoretyczną, wymagają: „Wol
niej! Gdzie wyrywasz? Wygnij się! Teraz się odbij! Stój, gdzie lecisz?” a wszystko 
w duchu: „Musisz, koniu! Bo jak nie, to...” U wielu ludzi, którzy z pewnością do 
tego się nie przyznają, istnieje wewnętrzne przeświadczenie, że skoro koń już wpadł 
w ich ręce, to musi robić to, co mu każą. Zdecydowanie mniej ludzi prezentuje 
opcję, która zakłada, że muszą oni postępować tak, aby koń ze swej nieprzymuszo
nej woli zechciał zachowywać się według ich życzeń. Tylko człowiek, który potrafi 
się wznieść na wyżyny swych możliwości intelektualnych, może doprowadzić do 
tego, że koń zechce być z nim i odda mu wszystko, co ma: najpiękniejszy kłus, 
najlepszy pasaż, najwyższe skoki, najszybszy galop, a nawet życie. Ci, którzy tego nie 
zrozumieją, będą miotali się pomiędzy zwycięstwem a porażką, pomiędzy szczę
ściem a frustracją, a ich konie nigdy nie będą szczęśliwe.

Jeszcze raz szczerze polecam wszystkim lekturę trzech książek Monty’ego Robertsa.
Na koniec jeszcze jedno: przemoc najczęściej występuje wtedy, kiedy brak jest 

solidnej wiedzy i umiejętności, a człowiek uczy się przez całe życie.



Kiepsko, ale w ostrogach

W jeździectwie, tak jak w wielu innych dziedzinach, na sukcesy składa się wiele 
czynników, wśród których są dwa bardzo istotne: talent i umiejętności. Talent się 
ma, a umiejętności się nabywa. W ich nabywaniu bardzo ważną rolę odgrywają 
nauczyciele, bo im lepsza nauka, tym lepsze i trwalsze rezultaty. Ważne, by od 
samego początku uczyć się dobrze, bo czym skorupka za miodu...

Wszystkich zaangażowanych poważnie w jeździectwo bardzo cieszy fakt lawino
wego wprost rozwoju sportu konnego, uprawianego przez dzieci na kucach 
i koniach typu pony. Trochę mniej cieszy fakt, że ilość, przynajmniej na razie, 
wyraźnie przeważa nad jakością. Jest faktem oczywistym, że sport to rywalizacja, 
a rywalizacja to dążenie do bycia lepszym od innych, dążenie do zwycięstwa. W przy
padku sportu, w którym uczestniczą bardzo młode osoby, często ta rywalizacja 
przenosi się na rodziców. Czasami wydaje się nawet, że to dorośli rywalizują między 
sobą, a dzieci stanowią tylko narzędzie tej rywalizacji. Często to przede wszystkim 
dorośli chcą, by ich pociechy wygrywały. Nie zawsze jednak mają wystarczającą 
wiedzę, by pokierować dziećmi w sposób właściwy. Nierzadko liczy się dążenie do 
szybkiego i natychmiastowego sukcesu, zamiast myślenia o długotrwałych sukce
sach w przyszłości. Kto był choć raz na zawodach w kategorii pony, z pewnością 
zauważył olbrzymie zaangażowanie rodziców. Objawia się ono w wielu formach, 
między innymi w głośnym dopingu, mobilizującym pociechy do walki. „Bat! ostrogi! 
Bat! ostrogi!” - to bojowy okrzyk rodzica. Ten okrzyk ma zachęcić malucha do 
„intensywnego” poganiania kuca, zapewne ma dać efekt szybkiego i bezbłędnego 
pokonania toru przeszkód. Pędzą więc te maluchy, kopiąc swe kuce odstawionymi, 
uzbrojonymi w ostrogi butami, wymachując przy tym palcatem nie zawsze regula
minowych wymiarów. Jeśli się uda w takim stylu przepędzić kuca przez wszystkie 
przeszkody szybciej od innych, dostaną nagrodę, medal, coś tam jeszcze i zasłużą na 
zachwyt swych najbliższych, bo najważniejsze jest zwycięstwo!
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Przyjmując taki punkt widzenia, można by zapytać, po co więc marnować czas 
na żmudny trening, pracować nad dosiadem, techniką jazdy. Wystarczy skupić się 
na jednym: byle jak, byle do przodu, bat!, ostrogi! i kto szybszy, ten lepszy. Nieważ
ne jak: bokiem, tyłem, półzwisem czy pełnym tyłkoklepem, byle szybko i byle drągi 
nie spadały!

Po tym dość długim wstępie przystąpię do sedna, do tematu ostróg, bo to one, 
a właściwie ich powszechne i niestety, nazbyt często niewłaściwe używanie wywołało 
temat moich rozważań. Ostrogi, jako część ekwipunku jeźdźca, znane są już od dość 
dawna. Ich wygląd, forma, materiał, z którego je robiono, były różne w różnych 
okresach, ale nie o tym chcę pisać. Zasadniczą kwestią jest ich przeznaczenie, zastoso
wanie i rola, jaką mogą odegrać, używane przez jeźdźców podczas jazdy na koniu.

Na początek przekonajmy się, co na temat ostróg i ich wykorzystania w jeździe 
konnej pisali ci, których wiedza, umiejętności i autorytet w kręgach jeździeckich są 
powszechnie znane i uznawane.

Zacznijmy od Wilhelma Miiselera (tłum. Jerzy Grabowski, Wyd. Roln. i Leśne, 
Warszawa 1978):

„Młody jeździec nie powinien używać ostróg, ponieważ początkowo nie panuje 
dostatecznie nad swoimi ruchami i mógłby nimi jedynie konia kaleczyć, łaskotać lub 
drażnić, pobudzając do różnego rodzaju podskoków, które nawet mogłyby go wyrzucić 
z siodła. Dopiero kiedy jeździec przyswoi sobie na tyle mocny dosiad, że będzie pano
wał nad ruchami nóg, można mu zezwolić na założenie ostróg. Ostrogi są potrzebne 
jedynie wtedy, gdy chcemy wzmocnić efekt nacisku łydek. Nadużywanie ostróg powo
duje przytępienie konia na ten bodziec. Im rzadziej używa się ostróg, tym lepiej. Koń 
może bronić się przed ostrogą, kopiąc tylnymi nogami. Jest to oznaka, że ukłucie ostro
gą pozbawione było odpowiedniego nacisku, zastosowane w sposób nieodpowiedni 
i trwało za długo. Jest to przypomnienie jeźdźcowi, że nie umie jeszcze posługiwać się tą 
pomocą. [...] Ukłucia ostrogą są zawsze bezskuteczne i nie na miejscu, jeżeli nie towarzy
szą im równocześnie oddziaływania krzyżem i łydkami. Specjalnie uważać należy na 
ostrogi przy dosiadaniu koni łechliwych i źrebnych klaczy”.

Z tych samych mniej więcej czasów pochodzi opinia z książki Modern Horseman- 
ship pułkownika Paula Rodzianki (ucznia Jamesa Fillisa i Federica Caprilliego):

„Ostrogi mogą być wielce pomocne w procesie uzyskiwania właściwej reakcji 
konia na pomoce, a konkretnie na łydkę, podczas zaawansowanego treningu. Wszak
że jeździec musi mieć wiedzę i umiejętność ich stosowania.

Niekompetentny jeździec nie powinien nigdy używać ostróg, ponieważ może 
nimi wyrządzić koniowi krzywdę i narazić na niepotrzebne cierpienie. Właściwe 
używanie ostróg jest wielką sztuką. Zanim jeździec zdecyduje się na użycie ostróg, 
powinien być pewien, że jego koń jest już w prawidłowej równowadze, ustawiony 
na pomoce łydek i rąk. Złe użycie ostróg może przynieść dużo szkody”.

Kontynuujemy rozważania na temat ostróg oraz ich powszechnego - niestety, 
nazbyt często niewłaściwego - stosowania.
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Polski autorytet, major Leon Kon, w wydanej w 1958 roku książce Jazda konna 
pisze:

„Ostrogi służą do wzmocnienia działania łydek. Po sposobie dopasowania ostróg 
do obuwia można poznać, czy jeździec nosi je dla dekoracji, czy też racjonalnego 
użytku.

Będąc wzmocnieniem działania łydek, ostroga nigdy nie powinna być użyta sa
modzielnie. Jej działanie powinno być zawsze poprzedzone działaniem łydek. Jeżeli 
łydki działają równomiernym naciskiem, nigdy nie należy wzmacniać również rów
nomiernym naciskiem ostróg, zwłaszcza ostróg ostrych. Dotknięcie ostróg powin
no być krótkie. Jeżeli więc nawet zachodzi potrzeba wzmocnienia równomiernego 
nacisku łydek ostrogami, powinny one działać przez krótkie dotknięcie. Jest to 
jednak trudne do wykonania, ponieważ wówczas dotknięcie dokonuje się odpo
wiednio krótkim ruchem pięty przy nieruchomej łydce. Wymaga to dużej wprawy 
i nie każdy potrafi to dobrze wykonać. Lepiej więc we wszystkich tych przypadkach, 
w których nacisk łydek nie wystarcza, zastosować pchnięcie wzmocnione w razie 
potrzeby ostrogą”.

Przed laty bardzo popularny był w Polsce, przetłumaczony przez Marka Roszczy- 
nialskiego, podręcznik Anthony’ego Paalmana Skoki przez przeszkody. Paalman 
o ostrogach pisze tak:

„Ostróg mogą używać tylko ci jeźdźcy, którzy panują nad swymi łydkami, a nawet 
doświadczeni jeźdźcy muszą bardzo ostrożnie stosować ostrogi w stosunku do wraż
liwych koni. Młode, niedoświadczone konie muszą być ujeżdżane bez ostróg, aż 
nauczą się odróżniać popędzające i przesuwające działanie łydek. Wiele szlachet
nych koni przez całe życie z powodzeniem chodzi i skacze bez ostróg. Leniwe konie 
można użyciem ostróg pobudzić do szybszej reakcji na pomoc łydki. Na klaczach 
w okresie rui nie jeździ się w ostrogach. Użycie ostrogi jest dla konia karą, można 
więc użyć jej tylko wtedy, kiedy koń nie dość szybko reaguje na łydkę. Wtedy 
ostroga działa krótkim uderzeniem, a siła tego uderzenia zależy od wrażliwości ko
nia. Pomoc ostrogi musi być dana tak wyraźnie, by koń ją respektował i w przyszło
ści słuchał łydki bez ostrogi. Zbyt tępe ostrogi i zbyt łagodne ich używanie otępia 
konia i wywołuje skutek odwrotny, koń nie respektuje już łydki bez ostrogi.

Niewłaściwe użycie ostróg, „wwiercanie” lub „wciskanie” ostróg w boki konia 
nie tylko go otępia, ale może wywołać opór. Stulone uszy konia, kręcenie ogonem 
to pewne oznaki niewłaściwego użycia ostróg”.

Jeszcze jeden wielki autorytet, wieloletni dyrektor Hiszpańskiej Szkoły Jazdy 
w Wiedniu, Alois Podhaisky: „Ostrogi mogą być używane tylko przez zaawansowa
nych jeźdźców i tylko jako pomoc w doskonaleniu reakcji na pomoce popędzają
ce. Muszą być stosowane jako ostateczność w sytuacji, gdy zawiodą łydki. Ostrogi 
powinny dotykać boku konia ze zwiększonym naciskiem i muszą ustąpić natych
miast po uzyskaniu reakcji. Ostrogi jako pomoc nie mogą działać przez uderzenie. 
Jeżeli działają gwałtownie, nie są wówczas pomocą, lecz środkiem karania konia.

233



Jeździec musi używać ostróg z wielką rozwagą. Nadużywanie prowadzi do tego, że 
koń przestaje reagować, a jeździec traci swój ostatni argument.

George H. Morris w książce Hunter seat eqmta.ti.on pisze:
„Muszę zaznaczyć, że ostrogi nie są dla początkujących jeźdźców, a czasami na

wet dla średnio zaawansowanych, szczególnie podczas skoków przez przeszkody. Na 
jazdę w ostrogach mogą sobie pozwolić tylko ci jeźdźcy, którzy mają już wyrobiony 
dosiad z odpowiednim ułożeniem nóg, potrafią całkowicie panować nad łydką 
w sposób, który wyklucza bezwiedne użycie ostrogi”.

I na koniec jeszcze jeden autorytet zza oceanu. Bertalan de Nemethy w książce 
z 1990 roku, wydanej w 1997 przez PZJ i JiK w tłumaczeniu Zbigniewa Wierzbic
kiego, pisze:

„Ostrogi są częścią podstawowego ekwipunku jeźdźca. Powinny się stale znajdować 
na wszystkich butach z wyjątkiem butów debiutantów. Ostrogi również z zasady nie 
powinny być używane jako środek karania, lecz narzędzie porozumienia: służą do okre
ślenia pomocy jeźdźca oraz do wyostrzenia czułości konia i powinny być używane dys
kretnie. Nie trzeba ich ordynarnie wbijać w boki konia, jest to agresja, która może 
spowodować tylko opór. Gdy łydka jest poprawnie umieszczona, ostrogi znajdują się 
równolegle do boków i nie powinny być nigdy skierowane do środka. W razie koniecz
ności mogą naciskać boki konia, wykonując ruch od dołu ku górze, lecz jedynie 
w wypadku całkowitego i oczywistego nieposłuszeństwa. Wszystkie konie powinny ak
ceptować ostrogi i nie powinny ich uważać za „wroga”, lecz jedynie za wzmocnienie 
działania pomocy. Akceptacja konia zależy od umiejętności i doświadczenia jeźdźca. 
Często mówi się, źe klacze źle tolerują ostrogi. Moje doświadczenie potwierdziło, że 
jeśli ostroga jest użyta słusznie i z delikatnością, chętnie ją zaakceptują”.

Tyle na temat ostróg pisały światowe autorytety. Myślę, że już na podstawie 
tych kilku cytatów można wysnuć parę właściwych wniosków.

Jeden z nich powinien brzmieć: uczmy się od najlepszych! Uczmy dzieci i mło
dzież nie wygrywania konkursów, ale sztuki jazdy konnej, a wygrywanie przyjdzie 
samo i pozostanie na długo.

Adam Małysz w którymś wywiadzie powiedział: „Ja nie myślę o wygraniu kon
kursu, ja myślę tylko, żeby wykonać każdy skok jak najlepiej technicznie!” I dzięki 
temu ciągle jest w czołówce. .

„Po sposobie dopasowania ostróg do obuwia można poznać, czy jeździec nosi 
je dla dekoracji, czy też w celu racjonalnego użytku” - pisał major Leon Kon. 
Właściwe dopasowanie ostróg, oprócz tego, że decyduje o prawidłowości używania 
ich jako wzmocnienia działania łydek, rzutuje również na coś, co często jest 
w jeździectwie pomijane. Myślę oczywiście o elegancji, estetyce i stylu w wyglądzie 
sportowca siedzącego w siodle lub chwilowo spieszonego, lecz występującego w stroju 
jeździeckim.

Jeździectwo to piękny sport, a koń to piękne zwierzę, tak piękne, że aż nie 
wypada, żeby ludzie wokół niego wyglądali niedbale czy zachowywali się nieeleganc- 
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ko. Nieelegancko wyglądają ostrogi pałętające się na butach na przydługich pa
skach, a już bardzo nieelegancko wyglądają ostrogi pozostawiające krwawe ślady na 
bokach konia, ostrogi zbyt ostre lub użyte w ordynarny i brutalny sposób. Równie 
nieelegancko wygląda jeździec paradujący w przerwie między konkursami w butach 
do jazdy z rozpiętymi zamkami w cholewach. Te zamki wymyślono, by ułatwić 
wzuwanie i zdejmowanie butów z cholewami jeźdźcom, którym ta czynność spra
wiała problem (po kontuzjach takich, jak złamanie nogi itp.), a nie po to, by 
umożliwić wietrzenie przepoconych skarpet!

Przed laty nasi jeźdźcy, w większości występujący w mundurach oficerów Woj
ska Polskiego, słynęli zarówno z lepszych wyników sportowych niż zawodnicy współ
cześni, jak i z wielkiej elegancji. Buty oficera były tak wypolerowane, że można było 
się w nich przeglądać, a ostrogi na butach leżały niczym przyklejone.

Elegancja to nie tylko kwestia wyglądu zewnętrznego. Elegancja łączy się z samo
dyscypliną, z sumiennością, z profesjonalnym podejściem do wykonywanych zajęć. 
Jeździectwo w sposób szczególny winno łączyć się z elegancją i profesjonalizmem, 
wszak konie lubią profesjonalizm, sumienność, kulturę i wszelkie przejawy piękna. 
Obcowanie z tymi zwierzętami rozwija w ludziach pozytywne cechy i zachowania, 
co trzeba umiejętnie wykorzystywać dla dobra i ludzi, i zwierząt.

Ostroga prawidłowo założonaOstroga źle dopasowanaOstroga źle założona



Zaufanie i respekt

Wielu moich rozmówców uskarża się, że nie zawsze mogą wyegzekwować od swoich 
koni to, co zwykło się określać słowem posłuszeństwo.

Przy problemie posłuszeństwa zazwyczaj pojawia się też pytanie o stosowanie kary. 
Wszystkie te kwestie mają generalnie jedno źródło, którym jest brak wiedzy dotyczą
cej funkcjonowania zmysłów konia, brak wiedzy dotyczącej psychiki końskiej.

Relacja między człowiekiem a koniem - aby skutkowała tym, że koń będzie 
dobrowolnie i bez oporów zachowywał się zgodnie z oczekiwaniem człowieka - 
powinna opierać się na zaufaniu i respektowaniu. Tak jak zaufanie nie budzi wątpli
wości i większość ludzi mających kontakt z końmi prawidłowo rozumie sens tego 
określenia oraz przebieg procesu uzyskiwania końskiego zaufania, tak pojęcie re
spektu często jest błędnie rozumiane. Dla wielu ludzi droga do respektu prowadzi 
koniecznie przez przemoc. Wielu ciągle jeszcze uważa, że respekt jest możliwy do 
osiągnięcia jedynie przy zastosowaniu kary. Dość powszechny schemat rozumowa
nia prowadzi do uproszczenia, które brzmi: „Musisz mnie słuchać, bo jak nie, to 
cię ukarzę!”

Kiedyś już wspominałem, źe w postępowaniu z końmi można zauważyć bardzo 
dużo analogii do postępowania z dziećmi. Zdarzają się jeszcze rodzice, którzy 
w wychowaniu dzieci kierują się podobną maksymą do zacytowanej powyżej. Jakie 
mogą być skutki takiego wychowania, łatwo się domyślić.

Szacunek i respekt w relacji koń - człowiek uzyskać można bardzo łatwo. Po
trzebne jest do tego jednak koniecznie postępowanie, które można określić dwo
ma słowami: łagodna stanowczość.

Łagodna stanowczość jest potrzebna w każdym okresie kontaktu człowieka 
z koniem. Potrzebna jest przy postępowaniu z całkiem małym źrebakiem i z dora
stającym czy dorosłym już koniem. Najczęstsze błędy w postępowaniu z koniem 
pojawiają się w okresie, w którym koń jest już użytkowany pod siodłem. To wtedy, 
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zamiast łagodnej stanowczości, ludzie kierują się w stronę prowokowania nieposłu
szeństwa i wymierzania kar.

Przytoczę kilka prostych przykładów.
Najczęściej spotykane jest pobłażanie i pozwalanie koniowi na poruszanie się 

pod siodłem tempem dyktowanym właśnie przez niego. Bardzo często widuje się 
konie, które pod siodłem wloką się leniwie lub takie, które ciągle się spieszą. Oby
dwa te przypadki to przykłady, że koń nie ma respektu dla jeźdźca. Aby ten respekt 
zaistniał, należy po prostu od początku wymagać od konia, by poruszał się tem
pem wyznaczonym przez jeźdźca. Najprostsza droga, by ten cel osiągnąć, to zasada: 
leniwego zawsze jedziemy trochę aktywniej, niż on by chciał, a uciekającego, przy
spieszającego, zawsze trochę wolniej. I to wystarczy, by w koniu rosło przekonanie 
o naszej wyższości i o tym, że człowieka należy szanować i respektować.

Zwykła jazda dookoła ujeżdżalni wzdłuż ściany to również najprostsza lekcja 
respektu i szacunku. Wystarczy przekonać konia, aby szedł po ścieżce przy samej 
ścianie i każdy narożnik pokonywał traktem przez nas wyznaczonym, a nie na „skró
ty,” ścinając zakręty. Jeżeli będziemy w stanie prowadzić konia pomiędzy łydkami, 
a rękami dokładnie po kole, nie zaś po powyginanym łamańcu - zbudujemy re
spekt i szacunek. I tak, krok po kroku, nasz koń, traktowany z łagodną stanowczo
ścią, będzie nas respektował i będzie posłusznie, bez oporów, wykonywał nasze 
polecenia.

Na koniec jeszcze kilka słów o jeździe w krytej ujeżdżalni.
Jesień i zima to okres, kiedy coraz więcej koni i jeźdźców odbywa jazdy w kry

tych ujeżdżalniach. Pamiętajmy, że kryte hale to nie tylko dach nad głową chronią
cy przed deszczem i ściany chroniące przed wiatrem. Kryte ujeżdżalnie to miejsca, 
w których na niewielkiej przestrzeni porusza się wiele koni. Bardzo istotne staje się 
wówczas podłoże, po którym te konie się poruszają. Podłoże ma wielkie znaczenie 
i musi spełniać odpowiednie wymagania: musi być elastyczne, równe, nie może 
zapadać się w różnych miejscach, być zbyt kopne czy zbyt śliskie. Jeżeli wymagamy 
od koni, aby były posłuszne, pięknie się ruszały, wysoko, bezbłędnie skakały, musi
my im zapewnić odpowiednie do tego warunki w postaci podłoża. Trudno sobie 
wyobrazić, by można było uprawiać gimnastykę artystyczną na nierównym betonie 
czy tańczyć tango w błocie. Pamiętajmy o tym, jeśli chcemy, by konie czuły do nas 
szacunek i respekt, zamiast niechęci, strachu czy pogardy.



Bądźmy fair wobec koni

Tak mocno ostatnio dyskutowane, nagłaśniane i budzące coraz szersze zaintereso
wania, naturalne metody treningu koni mają u swych podstaw inne niż dotychczas 
podejście do relacji pomiędzy ludźmi a końmi.

Właściwie rozumiane tytułowe hasło: bądźmy fair wobec koni - może pomóc 
w zmianie na lepsze, może pomóc w drodze do szczęśliwszego jeździectwa. A szczę
śliwsze jeździectwo to jeździectwo z sukcesami osiąganymi przez szczęśliwszych ludzi 
na szczęśliwszych koniach.

Co to znaczy, byśmy byli fair wobec koni? Prosto tłumacząc, być fair wobec 
koni to postępować z nimi w sposób możliwie najbardziej uczciwy. Nasz ludzki 
stosunek do koni właściwie już z założenia jest niezbyt uczciwy. Trudno bowiem 
nazwać całkiem uczciwym ludzkie postępowanie, przez które konie stały się całko
wicie uzależnione od ludzi. Równocześnie jednak ten właśnie fakt nakłada na nas, 
ludzi, obowiązek zadbania o to, by zdane całkowicie na nas zwierzęta nie cierpiały, 
nie odczuwały dyskomfortu tylko dlatego, że my albo czegoś zaniechaliśmy, albo 
coś zbagatelizowaliśmy, albo też po prostu czegoś nam się nie chciało dopełnić. Na 
temat dosiadu wygłoszono tysiące słów i wydrukowano dziesiątki książek. Myślę, że 
w niewielu miejscach można znaleźć jasno wyłożone stwierdzenie: od naszego do
siadu zależy, czy koń, na którym jeździmy, będzie się czuł dobrze czy kiepsko i źle, 
czy wręcz fatalnie. Ktoś powie: „A co mnie to obchodzi, koń ma robić to, co mu 
każę i koniec! Jak nie, to zobaczymy!” Takich osób, niestety, nie brakuje. Jest też 
wielu takich, którzy nie zdają sobie sprawy z korelacji występujących pomiędzy 
zachowaniem się jeźdźca w siodle (czyli w uproszczeniu - pomiędzy dosiadem) 
a tym, jak zachowuje się koń.

Postępować fair wobec konia to między innymi dołożyć wszelkich starań i wysił
ku, aby maksymalnie opanować właściwy sposób siedzenia na koniu, czyli taki 
dosiad, który w możliwie jak największym stopniu pomaga koniowi w wykonywa
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niu stawianych mu zadań. Taki jest cel właściwego, poprawnego technicznie, do
brego dosiadu. Niektórzy myślą, że prawidłowy dosiad to dosiad zgodny z zapisa
nymi przepisami. Oni myślą: „Co tam przepisy! Będę jeździł tak, jak mi jest wygod
nie!” Nie obchodzi ich wcale, czy to, co jest wygodne dla nich, jest również wygod
ne dla ich koni. Tym sposobem postępują z końmi nie fair.

Nie fair postępują wobec swoich koni również jeźdźcy, którzy nie dbają o swoją 
kondycję fizyczną. Widuje się takich, którym starcza sił na pół parcoursu. Od 
połowy przejazdu walczą już tylko ze swą słabością i zachowują się w siodle w spo
sób dla konia nad wyraz niesympatyczny i mało wygodny. Śmiem twierdzić, że taki 
jeździec jest dla konia czymś, co przypomina mu wczepionego w jego grzbiet dra
pieżnika, szarpiącego go pazurami i zębami w wiadomym celu. Z takimi jeźdźcami 
na grzbiecie konie najczęściej pędzą po parcourze, jak gdyby uciekały przed stadem 
wilków.

Jeździec, który z braku kondycji stracił możliwość świadomego i właściwego 
zachowania się na grzbiecie wierzchowca, a oczekuje od konia, że ten będzie czysto 
skakał przez kolejne przeszkody, postępuje nie fair. Jeżeli oczekujemy od koni, by 
skakały przez przeszkody, „tańczyły” na czworoboku i robiły jeszcze wiele innych 
rzeczy wymyślonych przez nas, ludzi, zamiast paść się na bezkresnych łąkach i ste
pach, to musimy najpierw zacząć wymagać od siebie. Wymagać, czyli nie tylko 
ograniczać się do używania własnych mięśni, ale również w maksymalnym stopniu 
używać intelektu. Intelekt jest niezbędny do tego, aby poznać dokładnie naszego 
partnera - konia. Poznać go, czyli także zrozumieć jego zachowania, jego sposób 
funkcjonowania w świecie, sposób reagowania na otoczenie. Poznając i rozumiejąc 
to wszystko, łatwiej nam będzie udoskonalić swoje zachowania tak, by były one dla 
koni zrozumiałe i akceptowalne. To wszystko doprowadzi wreszcie do sytuacji, źe 
zawsze będziemy wobec koni postępować maksymalnie fair, czyli uczciwie, a one 
wówczas z pewnością oddadzą nam o wiele więcej, niż byśmy się spodziewali.



Zaciągnięty w pysku

Z pewnością niejeden jeżdżący konno spotkał się choć raz z pewnym określeniem 
dotyczącym konia i usłyszał, że koń jest „zaciągnięty w pysku” bądź „zaciągnięty na 
jedną stronę”. Ja spotkałem się z tym problemem niejednokrotnie i spotykam się 
nadal, choć nie używam wobec takich koni cytowanego określenia. Wolę używać 
innych, mniej tajemniczych, jaśniej określających problem.

Wśród „zaciągniętych” koni, częściej spotyka się „zaciągnięte na jedną stronę”. 
Zwykle takim pierwszym, najłatwiej dostrzegalnym symptomem problemu jest nie
równo ułożone wędzidło w pysku konia - przeciągnięte na jedną stronę. U konia 
z normalnym, niezaciągniętym jednostronnie pyskiem, wędzidło spoczywa tak, że 
jego środkowa część, zwana ogniwkiem, leży centralnie na języku, a kółka są po obu 
stronach, w tej samej odległości od kącików pyska (rys. 32.1.), natomiast u konia 
„zaciągniętego na prawo” wędzidło (czy inne kiełzno) nie leży symetrycznie w py
sku, lecz jest wyraźnie przesunięte na prawą stronę, a u konia zaciągniętego na lewą 
stronę - odwrotnie (rys. 32.3.).

Jest to objaw problemu dostrzegany z ziemi. Gdy dosiądzie się takiego konia, 
odczuje się kolejne symptomy istniejącego problemu. Zwykle najwyraźniejszy z nich 
to nierówne oparcie na wędzidle. Przy próbie nawiązania łączności z pyskiem ko
nia, nie jesteśmy w stanie utrzymać takiego samego napięcia wodzy w obu rękach.

Kolejny symptom to problemy z zakrętami. A koń „zaciągnięty” na prawo jest:
nasterowany w lewo, czyli wszystkie zakręty w lewo wykonuje, wyprzedzając polece
nia jeźdźca, często mniej lub bardziej wpadając w zakręt łopatką; niedosterowany 
w prawo, czyli każdy zakręt w prawo wymaga użycia siły i pokonania oporu. Opór 
występuje w pysku oraz na całej długości konia po jego prawej stronie.

Geneza problemu: 99% ma swój początek w tym, że konie z natury są nie
symetryczne i mają jedną stronę sprawniejszą od drugiej (strona lewa i prawa to 
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umowny podział wzdłuż kręgosłupa, od potylicy aż do ogona). Bardzo rzadko 
spotyka się konia, który od początku jest tak samo sprawny na lewo, jak i na 
prawo. Spodziewając się takiego problemu, należałoby, zanim się konia dosią
dzie i zacznie „ujeżdżać”, przygotować go wstępnie, pracując z nim na kole 
(lonża i kawecan, nie wędzidło, albo koło bez lonźy), aby dać mu szansę równo
miernego wygimnastykowania obu stron i wzmoc-aienia, usprawnienia tej 
„gorszej”.

Jeżeli już dosiądziemy konia i stwierdzimy, że jego jedna strona jest „łatwiejsza” 
a druga „trudniejsza”, bo gorzej się skręca w tę stronę, trudniej konia poprowadzić 
w zakręt itp., to trzeba przyjąć to jako problem, który należy rozwiązać, a nie pro
blem, z którym powinno się walczyć. To drugie podejście do sprawy prowadzi 
właśnie najczęściej do efektu konia „zaciągniętego” w jedną stronę. Ludzie i w tym 
przypadku popełniają kardynalny błąd w ocenie zachowania się konia i dostosowa
niu do tego własnej reakcji. Najczęściej opór w tej mniej sprawnej, mniej elastycz- 

-rrej4~trudniej zginającej się stronie traktowany jest jako opór zwierzęcia, skierowa
ny przeciwko człowiekowi. Jakże często słyszy się komentarze o koniu: „Nie chce mi 
się zgiąć w prawo” albo „Usztywnia mi się w prawo”.

Takie komentarze budzą w człowieku niewłaściwe reakcje. Człowiek czuje się 
urażony tym, że zwierzę nie chce go słuchać, nie chce się zginać. Urażony człowiek 
natychmiast postanawia pokazać, kto tu rządzi i kto jest panem, a kto ma słuchać. 
Zaczyna się siłowanie i proces „zaciągania” na jedną stronę. Niektórzy usiłują sobie 
pomóc w przełamywaniu oporu, stosując różne, coraz ostrzej działające wynalazki, 
cały czas wychodząc z założenia, że źródłem oporu jest pysk konia.

Tymczasem to wcale nie pysk jest źródłem, pysk jest tylko sygnałem końcowym 
problemu, który ma swoje źródło zupełnie gdzie indziej. Każdy niemal człowiek 
próbował zgiąć się przy prostych kolanach tak, aby dotknąć palcami dłoni podłogi 
i pamięta, jaki temu towarzyszył ból. Jeżeli ktoś zdecydował się poćwiczyć takie 
skłony, przekonał się, że w miarę ćwiczenia ruchomość stawów biorących udział 
w takim skłonie zwiększała się, a ból się zmniejszał. Przy dłuższym ćwiczeniu okazy
wało się, źe można dotknąć podłogi bez odczuwania bólu nie tylko palcami, ale 
i całą dłonią.

Piszę to, aby dać do zrozumienia, że koń, któremu każemy zgiąć się w stopniu 
przekraczającym jego aktualne fizyczne możliwości, odczuwa ból, a ból nakazuje 
jego mięśniom przeciwstawić się sile, która ten ból prowokuje. To jest przeważnie 
źródło wszelkich zapierań, usztywnień, z którymi walcząc, wielu jeźdźców stwarza 
własnoręcznie kolejne, coraz większe problemy, aż do „zaciągnięcia” konia na stałe. 
Wszystkie mięśnie zwierzęcia, które uczestniczą w tej próbie sił, w tej walce z ciągną
cym za wodze jeźdźcem „wytrenowują się” i stają się coraz sprawniejsze w stawianiu 
oporu. Tworzy się w ten sposób tzw. błędne koło: im mocniej ciągniesz, tym więk
szy napotykasz opór, tym bardziej znieczulasz pysk konia na nacisk kiełzna i przyczy
niasz się do tego, źe staje się on coraz mniej czuły, coraz „twardszy”, coraz bardziej 
„zaciągnięty”.
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Jak można taki problem rozwiązać?
Po pierwsze, starać się, by nie dochodziło do próby sił! Gimnastykować, uspraw

niać rtrrfłeaiiaśe-stawew gorszej strony poprzez stopniowane wymagania i czekać na 
efekt, który musi przyjść!

Po drugie, jeśli mamy do czynienia z koniem dobrze „wytrenowanym” w stawia
niu oporu, musimy uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie, zawsze tak samo 
postępując, oczekiwać na efekt. Bardzo ważną sprawą jest spowodowanie, by wędzi
dło leżało w pysku symetrycznie (rys. 32.1. i 32.2.). Można zastosować zwykle wę
dzidło z założonymi na nie kilkoma gumowymi krążkami, które umieszczamy po 
stronie przeciwnej do strony „twardszej” (rys. 32.3., 32.4, i 32.5,). '

Druga sprawa, o wiele trudniejsza, to takie prowadzenie konia, przy którym 
egzekwować musimy identyczne^oparcie na obu stronach pyska (im mniej, tym 
lepiej, byle tyle samo). Przykład: koń zapiera się po lewej stronie. Jeździec, 
zamiast mocować się z tą zapierającą się stroną, w celu przełamania oporu, 
naciąga nieco mocniej przeciwną wodzę, czyli prawą, ale dokładnie tak, aby po 
prawej i lewej stronie było tyle samo (znów im mniej, tym lepiej). Z reguły koń 
na takie działanie wodzy odpowie zmianą ustawienia. Zegnie szyję w prawo 
w stopniu zależnym od napięcia prawej wodzy. Jeździec, nie bacząc na tę zmia
nę ustawienia, będzie nadal jechał dokładnie takim torem, jakim zamierzał, 
prowadząc konia tak, by jego nogi stawały możliwie dokładnie tam, gdzie jeź
dziec zaplanował jechać. Tak prowadzony koń sam po pewnym czasie spróbuje 
wyprostować szyję, ponieważ takie odwrotne ustawienie wcale nie jest dla nie
go najwygodniejsze. Ważne jest, by wyczuć ten moment i pozwolić koniowi na 
zmianę pozycji szyi z odwrotnie ustawionej na prostą i lekko folgując napięcie 
obu wodzy, zaaprobować ten gest. Tak jeździec musi niezmiennie cierpliwie się 
zachowywać, aby zyskać oczekiwany efekt. W 99 przypadkach na 100 efekt przy-

Rys. 32.
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chodzi, jeżeli wykaźemy dość cierpliwości i wyczucia. Zmiany zwykle następują 
według schematu:

1. Koń chodzi w pozycji odwrotnego ustawienia.
2. Koń sam wyprostowuje się, szukając wygodniejszej pozycji dla szyi, ustawia

jąc ją zgodnie z kierunkiem poruszania się.
3. Ta strona, która była lepsza, zaczyna stawiać opór i wydaje się gorsza niż była.
4. Obie strony stają się równe i podobnie reagują na działanie wodzy i ręki 

jeźdźca.
Aby z sukcesem pokonać problem pod tytułem „koń zaciągnięty w pysku”, 

potrzebny jest jeszcze, oprócz zrozumienia i cierpliwości, stabilny, niezależny do
siad, od którego zależy czułe, odpowiednie do sytuacji działanie ręki.



Co do pyska i dlaczego?

W jednym z poprzednich rozdziałów apelowałem, abyśmy byli fair wobec koni, byśmy, 
zanim zaczniemy wymagać czegoś od konia, najpierw postawili wymagania sobie.

Kontynuujemy rozważania w tym duchu, ale dotyczące jednego konkretnego 
obszaru - końskiego pyska. Wiele jest koni cierpiących z powodu indolencji ludzi, 
na których są zdane. Ta indolencja przejawia się między innymi brakiem świado
mości, na jakie odczucia narażony jest koń przez umieszczone w jego pysku kieł- 
zno. Szczególnie, gdy kiełznem tym zawiadują niewprawne, nieczułe ręce człowieka. 
Istnieje powiedzenie, że brzytwa w ręku fryzjera goli, a w rękach małpy może być 
bardzo niebezpieczna. Niestety, ciągle zbyt często jest tak, źe końskie pyski są obiek
tami, na których eksperymentują nieodpowiednie ręce zaopatrzone w „brzytwy” 
Zanim zaczniemy rozważania nad wyjaśnieniem, skąd się wzięło tyle różnych wędzi
deł i czemu one mają służyć, spróbujemy najpierw bliżej przyjrzeć się końskiemu 
pyskowi.

Myślę, że nie będę daleki od prawdy, twierdząc, że bardzo niewielu jeżdżących 
konno zaglądało kiedykolwiek dokładnie do pyska swego konia i zastanawiało się 
nad tym, jak ten pysk wygląda od środka i w jaki sposób koń odczuwa obecność 
w swoim pysku obcego ciała - kiełzna. Większość ludzi jeżdżących konno ograni
cza się do opanowania umiejętności umieszczania kiełzna w końskim pysku, często 
wbrew manifestowanej przez konia niechęci. Myślę, że również większość w sytuacji 
braku oczekiwanych efektów w pracy z koniem jako pierwsze rozwiązanie proble
mu widzi zastosowanie innego rodzaju kiełzna. To dlatego spotyka się tyle koni 
z pyskami przypominającymi spracowane, zniszczone ręce robotnika budowlane
go, który lata pracował na budowie bez rękawic ochronnych.

Często słyszy się określenie „koń twardy w pysku”. Tym, którzy powtarzają te 
„prawdy”, proponuję, aby zajrzeli do takiego „twardego” pyska i dokładnie zasta-
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nowili się nad jego budową anatomiczną i nad stanem tkanek, które mają bezpo
średni kontakt z kiełznem. Kiełzno w pysku konia umieszczone jest w miejscu, 
gdzie^szcz^ka pozbawiona jest zębów. Spoczywa ono na bezzębnych krawędziach 
-dofoej szczeki i na języku.

Ciągnąc za wodze, powodujemy zwiększony nacisk kiełzna na język, na bezzębne 
krawędzie dolnej szczeki i na kąciki warg (odpowiednik naszych kącików ust, 
w których mamy czasami zajady czy bardzo dokuczliwe pęknięcia skóry). Te wymie
nione miejsca są bezpośrednio narażone na odczucia bólu, wywoływane kontak
tem z materiałem, z którego zrobione jest kiełzno. Co takiego twardego jest 
w końskim pysku? Język konia? Mięsień, o którego budowie możemy sobie wyro
bić pojęcie, jedząc ozorki w sosie musztardowym. Ten język spoczywa w szparze 
pomiędzy ramionami kości dolnej szczęki. Czasami jest tak mocno przyciskany 
wędzidłem do tych kości, że aż cierpnie, sinieje i z pewnością boli. Czy może być 
twardy?

Dolna szczęka konia to kość pokryta mocno unerwioną okostną, a ta pokryta 
jest błoną śluzową. Czy jest to twarde? Wystarczy sprawdzić to na własnej szczęce, 
wkładając kawałek metalu w miejsce po wyrwanym zębie i uciskając. „Twardością 
pyska” tłumaczą ludzie naturalne reakcje konia na dyskomfort w pysku (lub gdzie 
indziej), naturalną reakcję ucieczki. Konie są „twarde w pysku”, bo uciekają. Ucieka
ją, bo jest im źle! Każde następne ostrzejsze kiełzno potęguje złe odczucia i wzmaga 
odruch ucieczki. To schemat błędnego koła, z ■jakim- mamy bardzo często do czynie
nia, -jeżeli łudsie nie rozumieją koni, a stać ich na kupno coraz to nowego patentu.

Omawiając kwestię działania wędzidła czy, ogólnie mówiąc, kiełzna na pysk ko
nia, nie sposób pominąć sprawy nachrapników. Można wyróżnić cztery typy na- 
chrapników, różniące się budową i działaniem.

Nachrapnik zwykły (rys. 33.1.) ma właściwie głównie funkcję ozdobną, przekre
ślając mniej więcej w połowie długą linię pyska konia. Zapina się go foezbyt ciasryo, 
aby umożliwić koniowi swobodne poruszanie dolną szczęką - przegryzanie egy „żu- _ - 
cie” wędzidła.

Nachrapnik krzyżowy (rys. 33.2.) powstaje przez dołożenie do nachrapnika 
zwykłego szlufki i dolnego paska'! Odpowiednio dopasowany, ogranicza ruchomość 

dolnej-śzczęki. Ma zastosowanie u koni, które nadmiernie manewrują dolną szczę- 
ką. Górny pasek powinien być na wysokości tuż pod kością policzkową, a dolny 
- skośnie zapięty pod wędzidłem.

Nachrapnik meksykański (rys. 33.3.) ma działanie podobne jak krzyżowy. Zbu
dowany jest z paska policzkowego i długiego paska okalającego pysk konia, krzyżu
jąc się na kości nosowej poprzez rozetę. Nacisk tego nachrapnika suuszczękę regulu
je się za pomocą jednej spinki na podbródku. Przy nachrapniku krzyżowym regulu
je się osobno pasek górny i pasek dolny.

Nachrapnik hanowerski (rys. 33.4.), dość rzadko obecnie stosowany, ograni
cza ruchomość dolnej ^szczeki jednym paskiem, okalającym pysk. Jego część przed
nia uciska na chrząstkę nosową, a część tylna zapinana jest pod wędzidłem.
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Najpopularniejszym i najczęściej używanym u nas jest nachrapnik krzyżowy. 
Niestety, bardzo często widuje się jeźdźców, którzy stosują ten nachrapnik, nie 
zastanawiając się nad jego rolą i działaniem. Najprostszym błędem jest stosowanie 
go w przypadku koni młodych czy surowych i zbyt ciasne zapinanie. Podczas proce
su ujeżdżania konia czy podczas uczenia go pożądanych reakcji na działanie wędzi
dła, zbyt ciasno zapięty krzyżowy nachrapnik utrudnia koniowi zaakceptowanie 
wędzidła w pysku, a bardzo często prowokuje wręcz do niepożądanych reakcji.

Wielu jeźdźców z obawy przed tym, iż pysk nieujeżdźonego konia będzie im się 
sprzeciwiał, starają się go skrępować nachrapnikiem w nadziei, że w ten sposób 
będzie im łatwiej nad nim panować. Tą drogą sami prowokują problemy. Czułość 
i reakcja pyska konia na działanie wędzidła nie zależą bowiem od stopnia zniewole
nia tegoż pyska za pomocą nachrapnika, ale od tego, czyje i jak wprawne ręce 
oraz czyj właściwy dosiad prowadzą owego konia. Jeżeli młodemu nieujeżdżonemu 
koniowi zapniemy pysk ciasnym nachrapnikiem, zamiast lekko przeżuwającego wę
dzidła, z „żywego” pyska „wyprodukujemy” zaciśnięty „martwy” pysk, czekający „jak 
na zbawienie”, na moment, kiedy nachrapnik zostanie odpięty i będzie można 
wypluć to żelastwo.

zwykły (1.) Z dodatkowym paskiem - krzyżowy (2.)

meksykański (3.) hanowerski (4.)

Rys. 33.
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Tak więc na pewno z młodym koniem należałoby zaczynać od grubego, lekkie
go (dętego, tj. pustego w środku), zwykłego, łamanego pojedynczo wędzidła i zwy
kłego nachrapnika, zapiętego tak, aby swobodnie mieściły się pomiędzy paskiem 
a dolną szczęką dwa palce. Powszechnie uważa się, że jeszcze łagodniejsze od pu
stego, grubego, łamanego wędzidła jest wędzidło gumowe czy plastikowe. Wpraw
dzie guma jest oczywiście bardziej miękka od metalu, ale działanie gumowego 
wędzidła nie zawsze jest przyjemniejsze. Gumowe wędzidło ma zastosowanie głów
nie wtedy, kiedy mamy do czynienia z koniem, u którego powstał wyraźny uraz 
do obecności metalowego wędzidła w pysku. Koń, który z jakiegoś powodu nie 
toleruje obecności metalu w pysku, może zaakceptować gumę czy plastik. Trzeba 
jednak zdawać sobie sprawę, że guma może być do zaakceptowania tylko przez 
wilgotny, śliniący się pysk. Pysk, wysuszony przez brak śliny i nadmierne otwiera
nie, potraktowany gumowym wędzidłem może reagować bardzo negatywnie. 
Kontakt gumy z suchą błoną śluzową ^©łnej-.-s®ęzęki może przypominać wyciera
nie napisanego tekstu za pomocą gumki myszki. W przypadku młodych, nie- 
ujeźdżonych koni czy starszych, ale surowych, najwłaściwsze jest zastosowanie 
zwykłego łamanego wędzidła, najlepiej dość grubego, w połączeniu ze zwykłym 
nachrapnikiem. Jeżeli do tego dodamy wprawnego jeźdźca o dobrym, stabilnym, 
zrównoważonym dosiadzie i czułej ręce, to w przyszłości nie będą potrzebne żad
ne patenty.

Kiedy zdarza mi się mieć do czynienia z koniem, o którym mówią, że jest 
„twardy w pysku”, rozpoczynam zwykle od dokładnych oględzin okolic końskie
go pyska najbardziej narażonych na skutki kontaktu z kiełznem. To, co czasami 
odkrywam, może przyprawić o cierpnięcie skóry i bezsilną wściekłość. Nie tak 
dawno trafiłem na konia „twardego w pysku”, który oprócz zrogowaciałych kąci
ków warg, pokrytych bliznowatymi zrostami, miał ułamany jeden z zębów przed
nich górnej szczęki. Z wywiadu, jaki przeprowadziłem, wynikało, że ząb wybił 
koniowi jego jeździec, kopiąc butem w pysk przyciągnięty wodzą za to, że koń 
ciągnął wbrew jego woli. Włos mi dęba stanął na głowie, gdy to usłyszałem, choć 
nie był to pierwszy przypadek brutalnej, okrutnej głupoty, jaką się spotyka wśród jL. 
ludzi, którzy zwą się „koniarzami”. Kilka -dnLtemu relacjonowano mi zdarzenia 
z jednego z naszych torów wyścigowych. Naoczny świadek opowiadał, jak trener- 
ka katowała batem konia uczepionego w karuzeli za to, źe nie chciał chodzić 
w kółko, płosząc się na widok stojącego w sąsiedztwie karuzeli rozrzutnika obor
nika. Koń wspinał się i przewracał, a trenerka okładała go batem, przy akompa
niamencie okrzyków: „Ja cię k... zabijęl”.

Tacy ludzie powinni mieć sądowy zakaz zbliżania się do koni na odległość nie 
mniejszą niż 100 metrów! Na szczęście są oni w zdecydowanej mniejszości, a mam 
nadzieję, źe jeżeli będą odważnie napiętnowani przez prawdziwych koniarzy, to bez 
angażowania sądów sami znikną.

Myślę, źe jest jednak sporo ludzi, którzy nieświadomie przysparzają swym 
koniom niepotrzebnych cierpień, a co najmniej nieprzyjemnych odczuć. Dzie
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je się tak dość często przez brak zrozumienia funkcjonowania zmysłów konia, 
jego naturalnych reakcji na otaczający go świat i na to, co my - ludzie - z nim 
robimy.

Dość często problemy określane jako trudny czy twardy pysk zaczynają się 
od nieprawidłowego dopasowania ogłowia i wędzidła do pyska konkretnego 
konia. Najczęstszym błędem są zbyt długie paski policzkowe ogłowia, a przez to 
zbyt nisko umieszczone wędzidło. Takie wędzidło, szczególnie u ogierów czy 
wałachów, „obija się” o kły, a czasami nawet o okraiki |dofn^L§zczęki. Ponraw- 
nie dopasowane ogłowie powinno mieć paski policzkowe przylegające do po
liczków konia zarówno wtedy, kiedy wodze są całkiem luźne, jak i przy wodzach 
naciągniętych. Za duże ogłowie ze zbyt długimi paskami policzkowymi łatwo 
dostrzec, gdy przy naciągniętych wodzach paski policzkowe odstają od policz
ków konia. Pozostałe trzy najczęstsze błędy, dotyczące dopasowania ogłowia 
i wędzidła ilustrują zdjęcia.

Zbyt wąskie wędzidło w stosunku do 
szerokości {ryska uciska kąciki [ryska 
i może powodować jego bolesne otarcia.

Zbyt szerokie wędzidło w stosunku do 
szerokości pyska działa niekorzystnie na 
kąciki pyska, może być niewprawną ręką 
przeciągane z jednej strony na drugą, 
„piłując" pysk i kąciki warg.

Dobrze dopasowane wędzidło powinno 
być około pół centymetra szersze od 
szerokości pyska końskiego i przylegać 
dokładnie do jego kącików. Na 
wszystkich zdjęciach paski policzkowe 
przylegają dokładnie do kości 
policzkowych głowy konia.

Złe dopasowanie ogłowia i wędzidła będzie skutkowało zachowaniami konia 
manifestującymi niezadowolenie czy dyskomfort. Koń może wyrażać swoją dez
aprobatę przez zbytnie otwieranie pyska, przez manipulowanie językiem, a czasami 
przez niespokojne poruszanie lub potrząsanie głową. Często wszystkie te zachowa
nia występują jednocześnie.

Koń niezadowolony z ogłowia czy wędzidła może manifestować to przez uno
szenie zbyt wysoko głowy lub odwrotnie - przez uporczywe opuszczanie głowy 
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zbyt nisko. Może też starać się kompensować negatywne odczucia w pysku przez 
reakcję napięcia mięśni w innych okolicach. Może napinać mięśnie karku lub 
mięśnie grzbietu. Przy źle dopasowanym ogłowiu czy wędzidle występują wyraźne 
kłopoty z komunikowaniem się z koniem poprzez wodze. Jeżeli wymienione za
chowania mają miejsce, trzeba dokładnie przyjrzeć się dopasowaniu ogłowia
i wędzidła. ________ -— —<

4 Pojechałem pewnego razu w kilka miejsc, zaproszony przez ludzi, którzy chcą się 
uczyć „koniarstwa”, chcą się rozwijać i szukają pomocy u tych, którzy wiedzą więcej 
od nich. Zacząłem od północy Polski, gdzie dwa dni przed moim przyjazdem uro
dziło się źrebię, z którym właściciel, wzorując się na obejrzanej kasecie wideo dra 
R. Millera, zastosował tuż po urodzeniu zajęcia określane jako early training albo 
trening nowo narodzonego źrebięcia. /

Pisałem o tym w jednym z numerów KiR. Efekt zdumiewający! Dwudniowe 
źrebię pozwoliło mi na to, bym je dotykał wszędzie i bym mógł mu podnieść 
wszystkie cztery nóżki (oczywiście nie naraz, ale po kolei). Miałem w planie sam 
przetestować zajęcia ze źrebakiem proponowane przez R. Millera, ale „przespałem” 
poród. Gdy przyszedłem do stajni w nocy, przewidując rozwiązanie, klaczka po 
ogierze Nurejeałod kucki meklenburskiej stała już na trzęsących się nóżkach. Mnie [ 
się nie udało, ale udało się tym, których do tego przekonałem. Będę śledził losy 
źrebaka, który jako pierwszy w kraju (tak sądzę) przeszedł wczesny trening metodą 
dra R. Millera. Z północnego zachodu Polski ruszyłem po przekątnej kraju aż na 
południowy wschód. Odwiedziłem po drodze kilka stajni, spotykając sympatycz
nych „nawiedzonych” koniarzy, którym, mam nadzieję, przekazałem co nieco, by 
ich „koniarstwo” wzbogaciło się i stawało się coraz bardziej świadome, a przez to 
przyjemniejsze dla ludzi i koni.

Lubię te podróże po kraju, ponieważ sam również się uczę. Nowi ludzie, nowe 
sytuacje, różne konie - to najlepszy poligon doświadczalny w dociekaniu do praw
dy. W jednej z odwiedzonych stajni dowiedziałem się na przykład, co to jest „pata- 
chowanie”. Już będzie ze 42 lata, jak jeżdżę konno, a o „patachowaniu” nie wiedzia
łem nic! „Patachowanie” to termin używany przez jednego z trenerów, a dotyczy 
akcji, jaką należy przeprowadzić z koniem, który się usztywnia, nie chce odpuścić, 
zapiera się czy coś tam jeszcze.

Jeżeli koń to robi, wówczas ręką trzymającą wodze wysuwa się, ile można, do 
przodu i robi się „patach”, szarpiąc z całej siły tak, żeby wędzidło walnęło konika 
po dziąśle! Jeśli nie poskutkuje, to jeszcze raz „patach” - aż do skutku. I ja tego nie 
wiedziałem! Teraz już wiem, dlaczego w ujeżdżeniu nie jesteśmy mistrzami Europy. 
Z „patachującymi” trenerami będzie to trudne do osiągnięcia. -------

Tyle wrażeń z podróży po kraju, a teraz na temat: Co do pyska? Jest to pytanie, 
które dręczy wielu jeżdżących konno, wśród nich są i ci, którzy mają problemy 
z porozumieniem się z koniem.

„Jeździec, jako starszy partner, musi dołożyć wszelkich starań, by nauczyć się 
języka zrozumiałego dla konia i rozmawiać z nim w tym dialekcie”. To zdanie 

249



z książki AL. d’Endrody’ego Gwe your horse a chance. Te mądre słowa dają odpo
wiedź na pytanie, dlaczego ludzie miewają kłopoty w porozumiewaniu się z ko
niem. Najczęstszą przyczyną jest niezrozumienie. Niezrozumienie konia, niezro
zumienie przyczyn jego zachowania, w końcu niezrozumienie przez konia języka, 
jakim człowiek usiłuje się z nim komunikować. Jeżeli zdołamy zastosować w prak
tyce to, co zawarte jest w cytowanym powyżej zdaniu, problem „co do pyska 
i dlaczego” przestanie być problemem. Przestanie być problemem, kiedy będzie
my w różnych kiełznach szukać pomocy celem subtelniejszego przekazywania na
szych sygnałów - informacji, a nie instrumentów czy urządzeń, które pomogą 
nam opanować czy ubezwłasnowolnić konia. Konia, który nas nie rozumie, a często 
po prostu się nas boi lub boi się sytuacji, w których każemy mu się odnaleźć, nie 
pytając czy mu się to podoba, czy nie.

Znowu więc zawiodę oczekujących na odpowiedź wprost na zawarte w tytule 
pytanie. Nie odpowiem wprost, bo wprost się nie da. Dałoby się, gdyby koń był 
maszyną, a nie żywym stworzeniem. Na pytanie, co do pyska i dlaczego, każdy musi 
sam znaleźć odpowiedź (często przez pytanie mądrzejszych), korzystając z pomocy 
najdoskonalszego komputera, czyli ludzkiego mózgu (lub, jak kto woli, rozumu), 
traktując każdy przypadek indywidualnie. W trakcie tych poszukiwań trzeba kiero
wać się maksymą: najpierw pokochać, następnie zrozumieć, a potem dopiero szko
lić konia. Szkolić, a nie poskramiać. Różne wędzidła i kiełzna powinny być „porno-



Na zewnętrznej wodzy

Jeżdżący konno spotykają się z określeniem „jazda na zewnętrznej wodzy”. Najeżę- 
ściej takie określenie słyszymy jako komentarz dotyczący czyjejś jazdy i może ono 
wtedy brzmieć: „On za mało prowadzi swego konia na zewnętrznej wodzy”.

Można się też spotkać z poleceniem trenera które brzmi: „Więcej zewnętrznej 
wodzy!”. Mimo iż termin „jazda na zewnętrznej wodzy” jest dość często słyszany, 
myślę, że nie zawadzi przyjrzeć się sprawie nieco dokładniej. Osoba jeżdżąca swego 
konia stylem zwanym English szkoli go według pewnych ogólnie przyjętych, powsta
łych na bazie doświadczeń wielu pokoleń, kanonów. Kanony te określają dość pre
cyzyjnie, jak powinien zachowywać się koń pod jeźdźcem i jakich sposobów jeź
dziec ma używać, aby oczekiwane zachowania sprowokować. Jednym z podstawo
wych warunków, jakie musi spełnić koń pod jeźdźcem jeżdżącym w stylu angiel
skim, jest warunek bycia prostym. Koń powinien być prosty lub - inaczej mówiąc 
- jego kręgosłup od uszu do ogona powinien zachowywać się tak, by jego rzut na 
płaszczyznę pokrywał się z torem poruszania się konia podczas jazdy na wprost, po 
lukach, kolach i woltach.

Nie jest to, wbrew pozorom, prosta sprawa, ponieważ z natury konie, jak i ludzie, 
są niesymetryczne. Większość ludzi to osoby praworęczne. Większość koni chęt
niej zgina się w lewo. Do uzyskania oczekiwanego efektu w pracy nad wyprostowa
niem konia, bardzo przydaje się umiejętność jazdy, nazwijmy to „na zewnętrznej 
wodzy”, choć faktycznie jest to jazda na kontakcie obu wodzy z-lekką przewagą 

^zewnętrznej. W angielskim spotyka się określenia: zewnętrzna, czyli steady, wewnętrz
na, czyli , tnlding and giuing. Zewnętrzna prowadzi napięta, wewnętrzna luzująca. ,

Aby można było skutecznie czynić konia prostym, jeżdżąc na nim, trzeba od 
początku uczyć go „szukania kontaktu z zewnętrzną wodzą”. Uzyskuje się to przez 
stałe piklowanie aktywności, choćby przy użyciu przeważających sygnałów wewnętrz
nej łydki, kontrolując równocześnie energię chodu zewnętrzną wodzą.
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Drugą bardzo istotną sprawą jest technika jazdy w zakrętach, a konkretnie rola 
zewnętrznej wodzy jako wodzy odpowiadającej za wielkość luku zakrętu.

Aby jeszcze łatwiej przedstawić sprawę, można posłużyć się wyobraźnią. Jadąc na 
koniu, trzeba sobie wyobrażać, że cały czas po zewnętrznej stronie (a zewnętrzna to 
przeciwna do kierunku najbliższego planowanego zakrętu) towarzyszy nam płot, 
a my staramy się wewnętrzną łydką prowokować konia do poruszania się jak najbli
żej tego płotu. Gdy płot jest prosty, nasz koń, poruszając się równolegle do niego, 
też jest prosty. Plot może zakręcać po łuku, może zmieniać kierunek pod kątem, 
a nasz koń musi poruszać się wzdłuż tego płotu. Tym wyimaginowanym płotem 
jest zewnętrzna wodza.

Dlaczego właściwie koń ma być prosty? Powie ktoś: otóż dlatego, że tak jest 
napisane w regulaminach FEI czy PZJ. To fakt - tak jest napisane, ale nie jeździmy 
po to, by przestrzegać regulaminów, tylko po to, aby sięgać po.rekordy i medale. 
Z prostym koniem łatwiej sięgnąć po wynik, bo prosty koń jest w stanie podążać za 
naszą myślą, czyli iść dokładnie taką trasą, jaką postanowiliśmy pojechać. To, czy 
koń dokładnie podąża za myślą jeźdźca, szczególnie wyraźnie widać przy jeździe po 
zakrętach podczas jazdy przez przeszkody.

Konie nierespektujące zewnętrznej wodzy, nietrzymające się tego wyimagino
wanego płotu, zwykle w zakrętach są nadsterowne, czyli ścinają nieco zakręty, 
wykonując je ciaśniej niż założenia jeźdźca. Konie trzymające się zewnętrznej wo
dzy dają się prowadzić wybraną przez jeźdźca trasą bardzo precyzyjnie. W konkur
sach skoków jest to bardzo ważne, ponieważ możliwość precyzyjnej jazdy w zakrę
tach daje szansę na odbijanie się do skoków w optymalnych odległościach od 
przeszkód. Odbicie w optymalnej odległości od przeszkody stwarza możliwość 
wykonania czystego skoku, a wiadomo, że coraz częściej tylko bezbłędne przejaz
dy dają szansę na sukces.

Jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa związana z jazdą przy użyciu zewnętrznej 
wodzy: półparada. Jeżeli nasz koń w toku szkolenia nabędzie nawyku „trzymania 
się” zewnętrznej wodzy i reagowania na działanie łydek (a zwłaszcza wewnętrznej), to 
będzie właściwie reagował na półparadę. Na sygnał łydek, z przewagą wewnętrznej, 
pobudzi się w nim energia, którą zmagazynujemy nieco wzmocnionym działaniem 
zewnętrznej wodzy. Półparadę można porównać do jazdy samochodem, kiedy pra
wa noga naciska na pedał gazu, a lewa wyciska sprzęgło. Auto nie przyspiesza, ale 
silnik wchodzi na większe obroty. Te większe obroty w przypadku konia powodują, 
że tylne nogi wkraczają głębiej pod tułów, a przód konia jakby się lekko unosi 
(w samochodzie koła zostają na miejscu, ale asfalt może być spod nich za chwilę 
wyrwany).

Półparada przy właściwej reakcji konia stanowi klucz do rozwiązania wielu pro
blemów i bardzo często jest drogą do czystych skoków.

Tak więc jazda na zewnętrznej wodzy to nie tyle wymóg regulaminu, co sposób 
na prostego konia, który wykonuje zakręty z precyzją centymetrową, a na półpara
dę reaguje jak porsche na „przegazówkę”.
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1. 2.

3. 4.

Cztery różne konkurencje jeździeckie, ale ta sama zasada prowadzenia konia zewnętrzną wodzą. Na wszystkich 
zdjęciach pozycja jeźdźca i działanie napiętej zewnętrznej wodzy prowadzą konia (fot. 1 i 2 - w prawo, 
3 i 4 - w lewo).



Ciastko z kremem

Czy ten koń jest chory na wściekliznę, że tak mu piana leci z pyska? Czy może jest 
taki zmęczony, że aż się spienił?

To pytania, jakie czasami zadają laicy, obserwując zaślinionego konia, któremu 
kapie z pyska. „Nielaicy” nie zawsze potrafią właściwie na takie pytania odpowie
dzieć. Mówią więc, że koń „żuje wędzidło” i stąd bierze się ta piana w jego pysku. 
To najczęstsza odpowiedź, choć nie do końca prawdziwa.

Spróbujmy w takim razie wyjaśnić sprawę do końca, by nie było już żadnych 
wątpliwości. Aby dosiadając konia mieć pewność, że koń będzie szedł tam, gdzie 
człowiek zamierzy, i tak szybko, jak człowiek będzie chciał, wymyślono i umieszczono 
w końskim pysku przeróżne kiełzna. Koń otrzymał zadanie: trzymać w pysku umieszczo
ne tam przez człowieka kiełzno i reagować odpowiednio na wywierany przez to kieł- 
zno nacisk na język i bezzębńe krawędzie^dolnej szczęki. Jak się z tego zadania konie 
wywiązują? Różnie, bardzo różnie, a zależy to od wielu czynników z najważniejszym na 
czele, a jest nim jeździec trzymający w swych rękach wodze przymocowane do kiełzna. 
To właśnie od jeźdźca i od jego rąk, od mistrzostwa, z jakim ich używa, będzie zależa
ło, czy koń pogodzi się z obecnością kiełzna w pysku i uzna je za rzecz, z którą da się 
żyć i, którą można nawet polubić, czy też nie pogodzi się, nie zaakceptuje i będzie 
stale szukał sposobu pozbycia się tego, co w jego pysku się znalazło.

Zęby koń „przyjął kiełzno”, „zaakceptował” jego obecność w pysku czy, inaczej, 
stał się koniem „postawionym na wędzidle”, musi przede wszystkim nabrać przeko
nania, że to, co znalazło się w jego pysku, nie jest źródłem permanentnego dyskom
fortu, a czasem nawet bólu. Żeby tak się stało, jeździec i jego ręce muszą dołożyć 
wszelkich starań, by przekonać konia, że jeśli odczuwa on czasami nieprzyjemne wra
żenia spowodowane obecnością kiełzna w pysku, to dzieje się to tylko okresowo 
i tylko w pewnych sytuacjach i ustaje w każdej chwili, w której koń pod jego działa-
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niem ustępuje choćby o „ułamek milimetra”. Postępując więc w myśl zasady, iż nie 
siła, z jaką działam, lecz moment, w którym przestaję działać, czyniąc moje ręce bier
nymi, decydują o tym, czy koń polubi kiełzno czy nie, można doprowadzić do tego, 
że koń przyjmie wędzidło, czyli stanie się koniem „postawionym na wędzidle” (wędzi
dło traktowane jest jako podstawowy rodzaj kiełzna). Koń postawiony na wędzidle 
oglądany z boku będzie robił wrażenie spokojnego, pogodzonego z obecnością kieł
zna w pysku, a nawet zadowolonego z jego obecności, którą można wykorzystać do 
zabawy w „przeżuwanie”, w „oblizywanie”, połączone z poruszaniem kiełzna za pomo
cą ruchów jfołrtepszczekfo- języka.

Koń niepostawiony na wędzidle będzie wyglądał inaczej. Będzie wyraźnie widać, 
że obecność kiełzna w jego pysku irytuje go i nie jest przez niego zaakceptowana. 
Koń taki będzie trzymał zaciśnięty nieruchomo pysk, a z jego wyrazu da się odczy
tać informację: „Nie cierpię tego świństwa, które mam w pysku, ale muszę je trzy
mać, bo wypluć się nie da. Będę więc zaciskał szczęki, by to świństwo nie ruszało się 
w moim pysku i nie obijało mi dziąseł. Jakoś tak dotrwam do końca jazdy, do 
momentu, gdy będę mógł to świństwo wypluć”.

Inny obrazek konia niepostawionego na wędzidle może być taki: koń będzie 
bardzo wyraźnie „marniał” kiełznem w pysku, tocząc duże ilości spienionej śliny, 
a jego wyraz twarzy będzie zdawał się mówić: „Muszę się pozbyć tego chołerstwa, 
które mam w pysku! Nie da się tego wypluć, więc może da się to posunąć językiem 
w stronę zębów trzonowych i przegryźć to na kawałki. Będę to robił tak długo, aż 
mi się uda tego pozbyć.”

Przytoczyłem tu dwa przykłady zachowań konia, o którym się mówi, źe „nie jest 
postawiony na wędzidle”.

Koń postawiony na wędzidle, czyli koń, dla którego obecność kiełzna w pysku nie 
jest źródłem przykrych odczuć, a raczej czymś, co może być nawet sympatyczne 
i w pewnym sensie przyjemne, będzie miał tak zwany „żywy pysk”. Żywy pysk to pysk, 
który w ledwie dostrzegalny sposób, wykonując ruchy dolna szczęką „przeżuwa” kieł
zno, lekko nim poruszając. Ten przeżuwający ruch dolnej szczęki uaktywania ślinian
ki produkujące ślinę. Ślina „ubijana” w pysku konia przez ruch języka ulega lekkiemu 
spienieniu i ukazuje się w formie białej obwódki, okalającej wargi zwierzęcia. Taki 
otoczony warstewką spienionej śliny pysk konia to „ciastko z kremem”.

„Ciastko z kremem” to jeden z widocznych dowodów tego, że koń jest na wę
dzidle i że jeździec, który na nim siedzi, potrafi czułą ręką zapewnić konia, że obec
ność kiełzna w jego pysku jest rzeczą akceptowalną, a nawet sympatyczną i że można 
dzięki niemu lepiej rozumieć, o co jeźdźcowi chodzi, mieć z nim lepszą relację 
i porozumienie.

Kto chciałby mieć konia, którego pysk podczas jazdy będzie jak „ciastko z kre
mem”, musi pamiętać, że to jego umiejętności i wyczucie czynią koński pysk czu
łym, lekko przeżuwającym, lekko śliniącym się i reagującym na każde drgnienie 
palców czy dłoni jeźdźca. Prawdziwego wyczucia i umiejętności jeździeckich nie 
zastąpią żadne nachrapniki, wypinacze i inne patenty.



Rozpoznać przyczynę

Prawdziwi mistrzowie, prawdziwi fachowcy, to ci, którzy potrafią trafnie odpowie
dzieć na pytanie „dlaczego?”. Umiejętność trafnej odpowiedzi na nie to umiejęt
ność postawienia właściwej diagnozy.

Jak powszechnie wiadomo, umiejętność postawienia właściwej diagnozy odróż
nia dobrego lekarza od lekarza gorszego, czy wręcz kiepskiego. Ta bardzo cenna 
umiejętność dostrzegania przyczyny, czy inaczej - źródła problemu, jest charakte
rystyczna dla fachowców w różnych dziedzinach, między innymi w jeździectwie. Ci 
którzy chcą być dobrymi jeźdźcami, dobrymi trenerami, powinni często zastana
wiać się nad tym, czy naprawdę dobrze i właściwie rozumieją istotę problemu, na 
jaki napotykają. Aby rozjaśnić nieco sprawę, spróbuję posłużyć się przykładem. 
Większość jeżdżących konno, a w szczególności ci, którzy ukierunkowują się na 
konkurencję zwaną ujeżdżeniem, są bardzo uczuleni na to, jak ich koń się zatrzy
muje, a właściwie jak staje. Wszyscy dość szybko dochodzą do wiedzy, która im 
mówi, że koń po zatrzymaniu się powinien stać równo na czterech nogach tak 
ustawionych, aby patrzący z boku miał wrażenie, że zwierzę ma tylko dwie nogi. 
Jeżeli koń po zatrzymaniu się nie stoi tak jak „przewidują przepisy”, to źle. 1 trzeba 
coś z tym natychmiast zrobić! Zaczyna się poprawianie stojącego konia za pomocą 
różnych sygnałów. Może to być kop ostrogą z tej strony, z której noga została 
z tyłu, czy długi bat ujeżdźeniowy właśnie po tej nodze i różne takie. Oczywiście 
poprawka poprzedzona jest kontrolą tego, jak koń stanął. Jeździec nachyla się więc 
i zagląda pod brzuch konia, by zobaczyć, jak stoją nogi. Bardziej zaawansowani 
robią to w ujeżdżalni, tam gdzie są lustra, i spoglądają na swoje i konia odbicie. 
Gdy nie ma luster, można posłużyć się pomocnikiem, który krzyknie: „Źle!”, 
„Lewa z tyłu!”, lub coś w tym rodzaju. Nie każdy bowiem potrafi bez zaglądania 
pod brzuch konia czy bez pomocy asystenta lub lustra wyczuć, jak zachowały się
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nogi wierzchowca, a właściwie jak zachował się cały koń podczas zatrzymywania się. 
Zatrzymanie się konia w pozycji nieruchomej jest efektem tego, co koń zrobił od 
momentu podjęcia przez jeźdźca decyzji o zatrzymaniu do momentu znierucho
mienia konia. Poprawianie konia, który zatrzymał się i stanął w sposób odbiegający 
od „przewidzianego przepisami”, jest typowym przykładem zajmowania się skut
kiem bez świadomości przyczyny. Przyczyn niewłaściwej pozycji konia po zatrzyma
niu się może być wiele. Jedną z podstawowych i dość często występujących jest 
problem równowagi. Równo, na czterech nogach ustawionych parami obok sie
bie, może stać tylko koń, który jest w równowadze. Równowaga zachowana jest 
wówczas, gdy ciężar ciała konia z jeźdźcem jest równomiernie rozłożony na lewą 
i prawą stronę, na przód i na tył. Jeśli koń ma problemy z równowagą, będzie miał 
kłopoty ze staniem na równo rozstawionych kończynach. Łatwo stwierdzić, obser
wując konie bez jeźdźców, jak zgrabnie potrafią się zatrzymać i z jaką łatwością stają 
w pozycji, w której ich ciężar jest równomiernie rozłożony na wszystkie kończyny. 
Jeżeli ktoś poprawia krzywo stojącego konia za pomocą szturchańców ostrogami 
czy przy użyciu bata ujeżdżeniowego tylko dlatego, że wie, jak powinno wyglądać 
prawidłowe zatrzymanie, a nie wie jak doprowadzić do tego, by koń zatrzymywał się 
sam na sygnał i stawał w równowadze, nie szkoli konia, ale dręczy biedne bezbron
ne zwierzę.lO konsekwencjach prawnych dręczenia zwierząt można się było dowie
dzieć sporo z bardzo ciekawych tekstów Jakuba Kolańczyka. [

Spotkałem kiedyś konia, o którym mówili, że „strąca przeszkody, bo nie czuje 
bólu”. Rzeczywiście, koń ten pomimo widocznych predyspozycji i pochodzenia, któ
re gwarantowały uzdolnienia do skoków, nagminnie tłukł nogami o drągi. Ten sam 
koń, puszczony w korytarz, bez jeźdźca na grzbiecie i bez półparad, skakał, nie tykając 
drągów. Pomimo tego faktu i pomimo iż kolejne kiełzna nie polepszały sprawy, nadal 
uważano, że powodem strącania przeszkód jest „brak czucia bólu”. Aby uświadomić 
sobie, jaki ból wywołuje kontakt nogi konia z drągiem o średnicy 10 cm, proponuję 
walnąć się po goleniach kijem bejsbolowym. W końcu ten „trup nieczujący bólu” 
trafił do innego jeźdźca, a ten przestał walczyć z jego niesfornym pyskiem, spróbował 
prowadzić go czułą ręką na bardzo łagodnie działającym kiełznie i siedzieć jak naj
zgrabniej i jak najlżej podczas skoku. Koń natychmiast powrócił do skakania bez 
dotykania drągów. Problemem nie był bowiem „brak czucia bólu”, ale kłopoty 
z pyskiem i bardzo wrażliwy kręgosłup. Kiedy te dwa problemy nakładały się na sie
bie, ból pochodzący od uderzenia w drąg był zagłuszany przez ból pyska i kręgosłupa. 
Cała uwaga konia skupiona była na tych dwóch problemach i nie był on w stanie 
panować w tym samym czasie nad tym, co robiły przednie kończyny.

Przykładów, które ilustrują problem braku wiedzy i umiejętności prawidłowego 
identyfikowania przyczyn, można przytaczać wiele. Aby stać się prawdziwie dobrym 
jeźdźcem, nie wystarczy wyuczyć się na pamięć przepisów, nie wystarczy wiedzieć, 
czym się różni ustępowanie od łydki od łopatką do wewnątrz, czy trawers od ciągu. 
Trzeba rozumieć konie i wystarczająco często zadawać sobie pytanie: „Dlaczego 
koń zachowuje się tak, jak się zachowuje?”
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Mów do mnie szeptem

Wrażliwość koni na bodźce jest o wiele większa, niż się ludziom wydaje. Nieświa
domość tak podstawowego faktu prowadzi do tego, że wiele koni cierpi fizycznie 
i psychicznie, a ludzie, zamiast odczuwać szczęście płynące ze współpracy z koniem, 
„ciężko pracują” na bardzo mierne rezultaty.

Przykładów na wrażliwość i czułość systemu nerwowego konia można przyta
czać wiele. Każdy zauważył, w jaki sposób koń reaguje na muchę, która usiądzie 
mu na szyi, na brzuchu czy na zadzie. Będzie wyczyniał różne rzeczy, by się jej 
pozbyć. Można też przetestować za pomocą ręki wrażliwość receptorów rozmiesz
czonych na ciele konia. Jeżeli potrzymamy dłoń bez dotykania zwierzęcia w bli
skiej odległości od niego, zauważymy drgania skóry w tej okolicy. Jeśli jadąc 
stępem na zupełnie długiej wodzy, obciążymy mocniej prawe strzemię i prawą 
naszą kość siedzeniową, koń zacznie zakręcać w prawo. To jego bardzo czuły błęd
nik zarejestruje zachwianie równowagi i poleci mięśniom odpowiednie zachowa
nie, które tę zachwianą równowagę przywróci. Niejeden bardziej wprawny w jeź
dzie zauważył, że dobrze jeżdżony koń potrafi zagalopować z prawidłowej nogi na 
sygnał, którego właściwie jeszcze nie zdążyliśmy zastosować, bo w naszej głowie 
pojawił się zaledwie zamiar zagalopowania z prawej nogi. Są to ewidentne przy
kłady (a można by ich przytaczać wiele) na to, z jak czułym i wrażliwym na bodźce 
organizmem mamy do czynienia.

Do tej czułości - nazwijmy ją „fizyczną” - dochodzi jeszcze olbrzymia wrażli
wość psychiczna. Konie, mimo swych pokaźnych rozmiarów, psychicznie są jak 
dzieci potrzebujące miłości, aprobaty, pochwały za dobre zachowanie i - general
nie - czułości. Dobrze by było, gdyby pomyśleli o tym od czasu do czasu ci, którzy 
twierdzą, że kochają konie, a w postępowaniu z nimi wciąż uciekają się do przemo
cy, brutalnych środków w imię ujeżdżenia i „rozmiękczenia” koni, które się im 
„usztywniają”. Może by tak najpierw zdobyć nieco wiedzy, a przede wszystkim po
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kory, a nie mówić o fascynacji i miłości do koni, bo co to za miłość, gdy obiekt 
uwielbienia bez przerwy narażany jest na cierpienie cielesne i duchowe.

Jeździectwo nasze nie ma szans wyjścia z zaścianka, dopóki ludzie zajmujący się 
końmi nie pozbędą się zwyczaju postępowania, któremu przyświeca powiedzenie, 
że „koń to bydlę, które z przodu gryzie, z tyłu kopie, a w środku jest strome i też 
niebezpiecznej”.

Póki co, polecam lekturę trzeciej wspaniałej książki Monty’ego Robertsa Czego 

uczą nas konie.

„Czy widzieliście konia piękniejszego ode mnie? Jak można kogoś takiego nie pokochać?”



Bądź naturalny

?
Jeździectwo naturalne to na nowo odkryty sposób porozumiewania się człowieka 
z koniem, odrzucający jakąkolwiek przemoc na rzecz umiejętnego wykorzystania 
naturalnych zachowań koni, zachowań ukształtowanych przez miliony lat istnienia 
tego gatunku na naszej planecie.

Zwolennicy i propagatorzy jeździectwa naturalnego nie zawsze spotykają się ze 
zrozumieniem czy aprobatą, szczególnie tych „koniarzy”, którzy uważają siebie za 
wykształconych jeździecko i nie dopuszczają myśli, iż to, co robią, może być dale
kie od tego, co mogliby osiągnąć, gdyby nie zadufanie i brak samokrytycyzmu. 
Wiadomo, że najtrudniej jest dostrzec braki i ułomności w sobie.

O wiele łatwiej obwinić za brak sukcesów innych, a najprościej konia, bo on 
przyjmie każdą krytykę bezdyskusyjnie. Jest cała masa jeżdżących konno, którzy 
bardzo łatwo „przyszywają koniom łatki” albo przypisują im cechy czy zachowania, 
powodujące to, że osiąganie przez nich sukcesów jest bardzo trudne albo wręcz 
niemożliwe. Jakże często słyszy się z ust takich „mistrzów” opowieści, jaki to ich 
koń jest nadpobudliwy albo tępy i leniwy, albo że się „usztywnia”, albo że się 
„zapiera” itp. Żaden z takich jeźdźców nie pomyśli nawet przez chwilę, źe może to 
on swoim zachowaniem powoduje, że koń jest taki, a nie inny. „Koń jest zwierzę
ciem swojego jeźdźca” - powiedział kiedyś ktoś mądry. „Jeśli masz pretensje do 
swojego konia, to tak jakbyś obwiniał swój wizerunek odbity w lustrze.” - powie
dział ten sam mądry człowiek. „Popraw i ulepsz siebie, a twoje odbicie w lustrze też 
będzie lepsze”.

Wszyscy ci, którzy uważają się za „mistrzów”, patrzą na przedstawicieli jeździec
twa naturalnego z lekką dezaprobatą, a czasem lekko kpiąco komentują , uważając 
to, co oni robią, za „cyrkowe sztuczki”, „tresurę”, coś, co ze sportem nie ma nic 
wspólnego.
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Twierdzą bowiem, że sportowy koń to musi - i tu następuje wyliczanie tego 
wszystkiego, co koń musi spełnić: być zganaszowany, być zebrany, podstawiać zad, 
zginać się, itd. Nie rozumieją biedacy podstawowej rzeczy: mianowicie tego, że koń 
wcale niczego nie musi! Tylko może, jeśli zechce; cały problem jednak w tym, żeby 
zechciał.

Prawdziwi mistrzowie - tacy jak na przykład złoty medalista olimpijski z Sydney 
2000 David O’Conors - uważają zupełnie inaczej.

David powiedział: „Od kiedy poznałem Pata Parelliego, i jego metody pracy 
z końmi; zrozumiałem, że przez całe lata przeciskałem się przez ciasne drzwiczki, nie 
widząc, że tuż obok mam otwartą bramę”. Znajomość O’Conorsów i Parelliego 
przerodziła się w pewnym momencie we współpracę, której celem stało się propa
gowanie jeździectwa naturalnego. Pracując z koniem metodami jego jodzaju jeź- 
dziectwa, dajemy mu najlepsze z możliwych początki, budujemy najlepszy funda
ment, na bazie którego koń może w przyszłości stać się wspaniały w konkurencji, 
którą mu człowiek zaproponuje. Pat Parelli, podczas jednego ze swoich licznych 
pokazów, użył takiego porównania: „Zdarza się czasami, że podczas uczty weselnej 
oglądamy piękny, ozdobiony kremem, wielopiętrowy tort. Gdy przyjdzie moment, 
w którym skosztujemy kawałek, okazuje się, że o wiele gorzej smakuje niż wygląda, 
bo źle zrobiono do niego ciasto biszkoptowe”.

Jest bardzo dużo koni, które wyglądają tak jak ten weselny tort. Z wierzchu 
pięknie zadbane, wyczyszczone, zaplecione, ubrane w najlepszy, najdroższy sprzęt, 
a w środku „niedobre ciasto”! Jeździectwo naturalne daje wszystkim możliwość 
przygotowania bardzo dobrego ciasta biszkoptowego, do którego później dołoży 
się krem, owoce, bakalie, polewę czekoladową - wszystko, co potrzebne, by mieć 
pięknie wyglądający i wspaniale smakujący tort! Dobry biszkopt, to podstawa, a do
datki to wszystko to, co uczyni z konia przyszłego skoczka, dresażystę, wukakawistę 
czy po prostu bardzo dobrego wierzchowca do jazdy dla przyjemności. Naturalne 
jeździectwo opracowałoJtif bardzo dobrze sprawdzone przepisy na upieczenie su- 
perciasta!

Może więc warto, zamiast ciągle ryzykować, że to, co próbujemy upiec, okaże 
się zakalcem, spróbować dokładnie zastosować się do sprawdzonego przepisu.



Lonżowanie czy opędzanie na lince

„Panie trenerze, mam młodego konia. Chciałam z nim zacząć pracę od lonżowania, 
ale mam poważne kłopoty. Koń nie chce biegać wkoło, staje, odwracając się przo
dem do mnie. Kiedy próbuję batem do lonżowania skierować go na koło, jest 
wyraźnie zły i ma zamiar zaatakować mnie, tuląc uszy i uderzając przednimi nogami 
o ziemię”.

Myślę, że wielu Czytelników spotkało się z problemem, który można ogólnie 
określić jako kłopoty z koniem podczas lonżowania.

Praca z koniem na lonży z pozoru wydaje się bardzo prosta. Stajesz na środku, 
koń na lonży, długi bat w ręku i dalej, koniu, biegaj dookoła. Ci, którzy próbowali 
lonżowania, wiedzą, że ta z pozoru banalnie łatwa sprawa często okazuje się trudna, 
a czasami wręcz niewykonalna. Prawdziwe lonżowanie konia jest bowiem tak samo, 
a czasami nawet bardziej skomplikowane niż jazda wierzchem. Wszystko, jak zwy
kle, zależy od tego, jak się do sprawy podchodzi oraz jak się jest do tego przygoto
wanym teoretycznie i praktycznie. Co do przygotowania teoretycznego, właściwie 
można się ograniczyć do jednego zasadniczego zagadnienia. To jedno zasadnicze 
zagadnienie jest bowiem kluczem do tego, czy w relacji człowiek - koń osiągniemy 
sukces w postaci zrozumienia i porozumienia, czy poniesiemy klęskę z powodu 
braku tych dwu elementów.

Aby zrozumieć konia i dojść z nim do porozumienia, musimy spróbować „być 
koniem”. Oczywiście w znaczeniu patrzenia na świat i otoczenie oczami konia. 
„Próbuj być koniem”, „próbuj postrzegać sprawę z jego punktu widzenia”, to hasła 
często spotykane w podejściu do kwestii człowiek - koń, hasła najbliższe tym, 
którzy rozumieją pojęcie jeździectwa naturalnego. Tak więc banalnie prosta sprawa 
jak lonżowanie młodego konia, jeśli podchodzi się do niej rozumnie, a nie na 
zasadzie: „Dalej zasuwaj w kółko, bo jak nie, to ci przyłożę batem”, wymaga od 
człowieka pewnego wysiłku umysłowego i pedagogicznego podejścia.
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Najczęstsze kłopoty i problemy biorą się bowiem z niezrozumienia faktu, iż koń 
może nie rozumieć, czego od niego oczekujemy, w związku z tym może być zdener
wowany, zestresowany aż do skrajnej reakcji, jaką jest agresja w celu wystraszenia 
człowieka, będącego źródłem tych nieprzyjemnych wrażeń i doznań.

Jeśli koń nie był stopniowo edukowany w odczytywaniu sygnałów człowieka, 
które mówiły mu: podążaj za mną, idź w kierunku, który ci wskazuję, zatrzymaj się, 
obróć się, by zmienić kierunek, postawiony w sytuacji przyczepionego do lonży, 
trzymanej przez rękę człowieka, wobec drugiej ręki wymachującej batem, będzie 
miał poważny dylemat. Prawa półkula jego mózgu uruchomi działania instynktow
ne związane z ratowaniem się z opresji. Instynkt będzie mu podpowiadał: „Uciekaj 
od tego gościa!” Ale jak tu uciekać, kiedy druga ręka mocno dzierży lonżę, a ta 
przypięta jest do wędzidła, które rozdziera pysk! To boli, więc trzeba coś zrobić! 
„Może się zatrzymać? Nie, bo za to zaraz bat i okrzyk: «Dalej». Uciekamy! Ale do
kąd? Znów ból w pysku! Chyba już tego nie wytrzymam i pogonię tego dwunożne
go drapieżnika!”

Przedstawiłem tu skrótowy opis procesu myślowego konia, którego niewpraw
ny człowiek postanowił przelonżować. Wiedząc o tym, ile umiejętności, zrozumie
nia konia i taktu wymaga właściwe przeprowadzenie procesu zwanego lonżowaniem, 
mój nauczyciel mawiał, źe lonża to dobry przyrząd do noszenia wiązek siana, 
a pomiędzy lonżowaniem a opędzaniem na lince istnieje olbrzymia różnica.

Dlatego też osobiście polecam mniej wprawnym rozpoczynanie pracy z koniem 
od próby nawiązania z nim porozumienia w ogrodzonym okrągłym padoku o śred
nicy mniej więcej równej dwóm długościom typowej lonży. W takim ogrodzonym 
kółku, odpowiednio ustawiając się i stosując gesty, można, mniej ryzykując poważ
ne kłopoty, dojść do porozumienia z koniem w temacie poruszania się po okręgu, 
wokół stojącego pośrodku człowieka. Można też doprowadzić do tego, że koń bę
dzie wpatrywał się w nas i starał się odczytać nasze intencje, by zrobić to, czego od 
niego oczekujemy.

Jeżeli do tego doprowadzimy, osiągniemy początek tego, co nazywa się porozu
mieniem, a porozumienie to początek wszystkiego innego.



Czym skorupka.*.

Zabiegi przeprowadzane z nowo narodzonym źrebięciem amerykański lekarz wete
rynarii Robert Miller nazwał imprint training.

Ten wczesny trening źrebięcia odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach jego 
życia. Miller dzieli ten okres na 10 części. Zabiegi wykonywane w tym czasie wyko
rzystują fakt, że źrebię rodzi się i od pierwszych chwil widzi, słyszy i czuje prawie jak 
dorosły osobnik. Zaraz po urodzeniu następuje tzw. krytyczny okres uczenia. Umysł 
źrebaka w tym okresie jest gotowy do połączenia się wieżami zaufania z pierwszym 
poruszającym się w pobliżu obiektem. W naturze obiektem tym jest klacz. Oprócz 
klaczy - matki obok źrebięcia pojawiają się również inne poruszające się konie, 
członkowie stada. Takim członkiem stada może być też człowiek. Jeżeli źrebak w pierw
szych chwilach życia będzie miał obok siebie przyjaznego człowieka, zaufa mu i zwiąże 
się z nim, podobnie jak z matką. Będzie się to później objawiało między innymi 
tym, że w zagrożeniu będzie uciekał pod opiekę klaczy albo zaprzyjaźnionego czło
wieka. Zaufanie wynikające z powołania i respektu to pierwszy rezultat wczesnego 
treningu.

Następne efekty to neutralizacja ucieczki jako naturalnej reakcji na bodźce. 
Kolejne zabiegi wczesnego treningu mogą doprowadzić do automatycznej pożąda
nej reakcji na określone bodźce (np. cofanie na nacisk ręki na pierś, ruszanie do 
przodu na nacisk na zad, ustępowanie w bok przez nacisk palcem na bok konia).

Podczas wczesnego treningu ustala się również bezboleśnie dominacja, która póź
niej zaprocentuje uległością konia i dobrowolnym poddaniem się woli człowieka.

Jakie są korzyści płynące z metody wczesnego nauczania?
1. Nowo narodzony źrebak uczy się bardzo szybko.
2. Źrebak jest fizycznie dużo słabszy od dorosłego konia, co ułatwia proces 

uczenia przez możliwość zapanowania nad instynktem ucieczki.
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„Przed chwila przyszedłem na świat i jeszcze nie wiem, jak to na tym świecie będzie.
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3. Informacje przekazane podczas wczesnego okresu pozostają w pamięci konia 
na całe życie.

4. Zneutralizowane reakcje ucieczki na bodźce są permanentne.
5. Wczesny trening rozpoczęty zaraz po urodzeniu stwarza szczególne więzy za

ufania pomiędzy źrebakiem a człowiekiem.
Ktoś, kto zechce spróbować zastosowania wczesnego treningu z nowo narodzo

nym źrebięciem, powinien pamiętać, źe:
1. Wczesne nauczanie może być skuteczne tylko po dokładnym poznaniu me

tody. Złe postępowanie może uczynić poważne szkody.
2. Człowiek musi się zachowywać tak, by nie powodować zagrożenia ani dla 

siebie, ani dla źrebięcia.
3. Źrebak po przeprowadzonych zajęciach musi być spokojny, spokojniejszy niż 

przed rozpoczęciem zajęć. To dowód na to, że zrozumiał i jest gotowy do przyjmo
wania lekcji.

Warto zapoznać się z metodą wczesnego treningu opisaną przez Roberta Mille
ra w książce Imprint training of the newbom foal.

Póki co, może po prostu dobrze jest być obecnym przy narodzinach źrebięcia, 
bo czasami pomoc człowieka bywa bardzo przydatna. Nawet gdy wszystko przebie
ga bezproblemowo, warto to przeżyć i przywitać na tym świecie małego przyszłego 
wierzchowca, dotknąć go przyjaźnie, pogłaskać i powiedzieć mu coś miłego na przy
witanie, ot choćby: „Cześć mały! Witaj w rodzinie!”



/

Kiedy rozum śpi

1 znowu życie podsunęło mi kolejny temat, mimo źe miałem zamiar napisać 
o czymś innym. Bardzo często w rozmowach z ludźmi, którzy zaczynają dopiero 
interesować się jeździectwem, spotykam się z pytaniem, dlaczego nie odnosimy 
znaczących sukcesów w tym sporcie, pomimo tak wspaniałych tradycji i tego, 
źe podobno „Polak rodzi się z nogą w strzemieniu”, jak głosi stare powiedze
nie. Te pytania znów wróciły po ostatnich zawodach na warszawskim Torwarze. 
W konkursie głównym naszych nie było w rozgrywce, a wygrał reprezentant 
Turcji, która, jak wiadomo, ma od nas o wiele uboższą tradycję końsko-jeź- 
dziecką.

Nie jest łatwo w paru słowach odpowiedzieć, dlaczego przegrywamy z Turcją, 
z reprezentantami Estonii, Czech, Ukrainy. Powodów jest przynajmniej kilka. Co 
do jednego jestem pewien, a upoważnia mnie do tego wieloletnie doświadczenie 
w obcowaniu z końmi i jeździectwem oraz wiedza ludzi mądrzejszych ode mnie. 
Niestety, stwierdzić trzeba, że w naszym jeździectwie nazbyt często mamy przykłady 
postaw i postępowań dobitnie świadczących o tym, że często „rozum śpi”. Już 
słyszę komentarze niektórych: „Przesadza facet jak zwykle!”, „Znów popada w skraj
ność” itp.

Służę więc przykładami. Co można powiedzieć o wypowiedzi pani z wyższym 
humanistycznym wykształceniem, która autorytatywnie wygłasza opinię: „Konia 
trzeba stanowczo ukarać, by go zdominować, bo inaczej to on zdominuje człowie
ka i nie będzie słuchał”. Rzecz dotyczyła przypadku, kiedy koń odmawia skoku!

Inny pan z wykształceniem wyższym weterynaryjnym, praktykujący lekarz, twier
dzi stanowczo, opierając się na opinii znajomego trenera, że „są konie, które należy 
złamać, by wymóc uległość”. (Co znaczy złamać, każdy może sobie wyobrazić!)

I jedna, i druga osoba to ludzie bezpośrednio związani ze środowiskiem upra
wiającym sport jeździecki.
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Oto inne przykłady „śpiącego rozumu”. Znana jest opinia, że w pracy z koniem 
należy używać głosu. Głos uważany jest w teorii jazdy konnej za jedną z pomocy 
naturalnych. Są więc tacy, którzy używają głosu nawet bardzo często: „Uspokój się” 
- woła jeździec do swojego konia, zachowującego się nazbyt nerwowo. „Uspokój 
się!” - powtarza głośniej. Ponieważ zamiast się uspokoić, koń denerwuje się jeszcze 
bardziej, otrzymuje szarpnięcie wodzami (tzw. patach!). Szarpnięcie jest tak mocne, 
że koń aż przysiada na zadzie z wytrzeszczonymi z przerażenia oczami. Jeździec, uży
wając swego głosu, komentuje: „Nie będę mu k..., trzy razy powtarzał!”

Inna scena: koń boi się przejść koło uchylonych wrót hali. Pewno wydaje mu 
się, że za wrotami czyha na niego niebezpieczeństwo. Amazonka mówi do konia 
wyraźnym głosem „Przestań”! „Co robisz?” Koń nie odpowiada i boi się dalej. Za 
następnym okrążeniem hali rzecz się powtarza i znów polecenie „Przestań!” Koń 
jest już całkiem skonfundowany, bo jeszcze na dodatek dostał kopa ostrogą! „Ile 
razy można mu powtarzać” - myśli amazonka.

Kolejna sytuacja: koń po skoku z kłusa przez małą przeszkodę przyspiesza 
z zamiarem wykonania kilku kozłów, co bywa naturalnym objawem dobrego humo
ru. Przypomina sobie, że za to może oberwać, patrząc w tył na jeźdźca (konie potrafią 
kierować wzrok do tyłu, nie odwracając głowy) unosi głowę i nieco hamuje. Jeździec, 
tracąc równowagę, leci do przodu i o mało nie spotyka się nosem z głową konia. 
Krzyczy na zwierzę: „Co ty, k..., robisz?” Koń nie odpowiada. Jeździec najeżdża na 
przeszkodę ponownie. Koń w skoku wystraszony złym nastrojem jeźdźca, powtarza 
poprzednie zachowanie. Tym razem zostaje za to posadzony na zadzie potężnym 
szarpnięciem i znów z ust jeźdźca pada pytanie: „Co robisz, przecież mi nos rozbi- 
jesz?!” I to jest ostatnie pytanie w rozmowie, „chłopa z obrazem”. Brak odpowiedzi 
tak rozsierdzą chłopa, że chwyta za bat i dalej okładać konia gdzie popadło! Leje 
konia, który „nie słucha, co się do niego mówi!”

Przytoczę jeszcze jeden przykład „śpiącego rozumu”, a właściwie jego całkowite
go braku. Tym razem jest to rozmowa telefoniczna pomiędzy dwoma jeźdźcami. 
Rozmawiano o koniu, który kiedyś świetnie skakał, ale w pewnym momencie „zło
żył przysięgę”, że już nie będzie. Rozmówca znajomego mi jeźdźca, też jeździec (sze
roka czołówka krajowa), opowiada mu, jaki to sposób znalazł na tego konia, by go 
przekonać do skakania żeby się nie zatrzymywał. Człowiek ten mówi: „Wiesz, co 
robię żeby... skakał? Biorę długi ujeżdżeniowy bat i jak mu przy... parę razy po 
jajach, tak żeby mu się na nich zawinął! Wiesz, jak potem skacze? Jak nowy!”

Mógłbym jeszcze przytaczać przykładów „śpiącego rozumu” więcej, ale dość. Nie będę 
już opisywał działania przyrządu zwanego „nakrętka ósemka” - może kiedy indziej.

I tak, gdy mnie ktoś pyta o przyczyny braku sukcesów naszego sportu na arenie 
międzynarodowej, staram się wymigać od odpowiedzi, żyjąc nadzieją, źe kiedyś to 
się zmieni. Podbudowuje moją nadzieję między innymi fakt, że bilety na pokaz 
Monthy’ego Robertsa rozeszły się jak świeże bułki. Póki co, niestety: tam gdzie 
„rozum śpi, budzą się demony”, konie cierpią i sukcesów brak.



Gdyby konie mogły mówić

W Sejmie III Rzeczypospolitej leży i czeka na rozpatrzenie Deklaracja Praw Zwierząt. 
Wszystkie zwierzęta, małe i duże, oczekują na uchwalenie tej ustawy z nadzieją, że 
poprawi ona sytuację wielu z nich. Konie również na nią czekają. Liczą na nią także 
ludzie, którym los koni nie jest obojętny i którzy, mając oparcie prawne w takim 
dokumencie, będą mogli śmiało występować w ich obronie. Lawinowo przybywa 
w naszym kraju ludzi zajmujących się w różny sposób końmi, ludzi od których 
świadomości uzależniona jest egzystencja i żywot coraz większej liczby koni. Działa 
już w Polsce kilkaset większych i mniejszych ośrodków zajmujących się konną rekre
acją. Wydawałoby się, że ktoś decydujący się na prowadzenie takiego ośrodka, jeże
li jest człowiekiem odpowiedzialnym, powinien albo sam być fachowcem w tej 
dziedzinie, albo zatrudniać takiego i jemu powierzyć opiekę nad użytkowanymi 
końmi. Teoretycznie tak powinno być. W praktyce jednak bardzo często dzieje się 
inaczej. Rekreacją konną zajmują się niejednokrotnie ludzie, którzy twierdzą, źe 
„bardzo lubią konie”, a wiedzę o nich posiedli ze źródeł takich jak: „Dziadek miał 
konia”, „Wujek służył w kawalerii”, „Czytałem dużo o koniach” (np. 600 rad dla 
miłośników koni) itp.

W ośrodkach prowadzonych przez takich „fachowców” spotyka się niestety 
konie, które cierpią w milczeniu, zarabiając pieniądze dla swych właścicieli kosztem 
utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, dając „przyjemność” klientom, nieświa
domym tego, źe opłacana jest ona cierpieniem zwierzęcia.

Oto kilka przykładów z życia wziętych. Częsty przypadek to użytkowanie 
zbyt młodych koni i przymuszanie ich do wysiłku nieadekwatnego do możliwo
ści. Zdarza się, źe półtoraroczne czy dwuletnie konie służą do jazd, często wie
logodzinnych i bardzo intensywnych. Każdy mądry człowiek powinien wiedzieć,
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że Jcoń półkrwi-rozwija się fizycznie do 5. roku życia. Jeżdżąc wierzchem na 
niedojrzałym fizycznie koniu, nie uwzględniając jego możliwości, przeciąża się 
jego układ kostny, stawowy, mięśniowy, oddechowy i krążenia, narażając na 
uszkodzenia i na cierpienie. Przeciążony kręgosłup młodego konia po prostu 
boli i może zostać trwale uszkodzony.

Użytkując konie w rekreacji wiele godzin dziennie, nie uwzględnia się potrze
by odpoczynku, regeneracji sił, czyli tego, co w przypadku ludzi pracujących fi
zycznie (np. sportowców), nazywa się pięknie odnową biologiczną. W wielu ośrod
kach konie traktowane są jak sprzęt, który musi zarabiać, więc musi „chodzić”, 
bo klient płaci. Nieważne, że właśnie wrócił z jazdy; jest następny chętny, więc 
koń idzie na kolejną jazdę. Przymyka się oko na to, że jest obtarty na kłębie czy 
obtarty pod popręgiem, ma opuchnięte nogi itp. Jeżeli „krew się nie leje” i klient 
tego nie zauważa (czasami zauważa, ale myśli, że tak musi być), siodło na grzbiet 
i dalej. Siodło jest często byle jakie, zdeformowane, z brudnym czaprakiem oraz 
ze sztywnym od potu i brudu popręgiem.

Koń rekreacyjny, aby zarabiać, musi dziennie pracować kilka godzin, ale musi 
mieć wygodne dla niego siodło, które nie będzie powodowało otarć, oparzeń, od- 
gnieceń. Musi mieć dopasowane czyste ogłowie, odpowiednie kiełzno - niespra- 
wiające cierpienia. Musi także mieć przerwy w pracy, aby zregenerować siły, dobrze 
zjeść i odpocząć w wygodnej stajni, gdzie mógłby się położyć w suchej ściółce 
i podrzemać. Widziałem ośrodek rekreacyjny, w którym koniom kazano zjadać 
szybko obrok południowy z siodłami na grzbietach, bo szkoda było czasu na roz- 
siodłanie.

Powszechnie spotyka się w stajniach (nie tylko rekreacyjnych) konie z bardzo 
złym stanem kopyt, z gnijącymi, zanikającymi strzałkami, zawężającymi się kopy
tami. Jest to przyczyna częstych cierpień, bólu stawów, ścięgien, mięśni, popuch- 
niętych kończyn w wyniku upośledzonego krążenia krwi. Regularne workowanie 
kopyt, średnio co 6 tygodni, sucha ściółka w stajni i codzienne wygrzebywanie 
nawozu i ziemi z rowków przystrzałkowych to jedyna szansa na zdrowe kopyta, na 
zdrowe nogi oraz dłuższy i przyjemniejszy żywot konia. W wielu ośrodkach rekre
acji konnej uważa się, że największą frajdą podczas jazdy (dla tych, co już nie 
spadają z konia z byle powodu) jest galop. No, i „dają czadu”, nie bacząc na to, 
czy koniom sprawia to przyjemność, czy nie. Nieważne, że następnego dnia obo
lałe zwierzęta, z zakwasami, mają trudności z poruszaniem się, zanim się rozgrzeją 
i zanim ich wrażliwy system nerwowy, nie zważając na ból, każę im mimo wszyst
ko poruszać się, bo ucieczka jest ich instynktowną reakcją na cierpienie. Wiele 
koni tak użytkowanych kończy z rozedmą płuc, rozbitymi łopatkami, uszkodzo
nymi ścięgnami i stawami.

Prawdziwi „koniarze”, a takimi są tylko ci, dla których dobro konia jest zawsze 
na pierwszym miejscu, tylko wtedy odczuwają przyjemność z jazdy na nim, kiedy 
mają świadomość, że koń nie cierpi, ale z radością, ufnością, w dobrym samopo
czuciu niesie swego jeźdźca na grzbiecie.
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Tych kilka przykładów niech będzie zaczynem do przemyśleń dla tych, którzy 
już działają w rekreacji konnej lub zamierzają się taką działalnością zająć. Tam, 
gdzie ludzie zażywają rekreacji kosztem cierpienia koni, nie może być mowy o tym, 
co Anglicy określają trudno przetłumaczalnym słowem horsemanship. Tam, gdzie 
nie ma horsemanship, jest niebezpieczna zabawa przy wykorzystywaniu koni, a taką 
działalność powinno się traktować jako niegodną człowieka.

Gdyby konie mogły mówić, wielu „koniarzy” usłyszałoby, oj, usłyszałoby!



Jeździectwo, elegancja, kultura

Jeździectwo od dawien dawna uważane jest za sport, który dostarcza ludziom bar
dzo wielu wrażeń. Wśród nich niezwykle istotne są wrażenia estetyczne, bo jeździec
two to niewątpliwie piękny sport. Słyszy się czasami opinie, że jest to sport elitar
ny. Nie wszyscy jednak właściwie pojmują elitarność jeździectwa. Jeździectwo rze
czywiście jest elitarne, bo ludzie zajmujący się tą dyscypliną sportu powinni two
rzyć grupę, elitę ludzi, których cechują specyficzne przymioty czyniące ich ze wszech 
miar godnymi obcowania z tym najszlachetniejszym i najpiękniejszym zwierzęciem, 
z którym człowiek współegzystuje od tysięcy lat.

Spróbujmy te przymioty przeanalizować.

Kultura
Kultura ludzi zajmujących się końmi i jeździectwem powinna przede wszystkim 

przejawiać się prawdziwie koniarskim traktowaniem tych zwierząt. Człowiek z uwa
gi na to, iż udomowił konia, zabrał go z jego środowiska i zamknął w stajni, jest za 
niego w pełni odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność powinna trwać przez całe ży
cie konia, od momentu narodzin, któremu często towarzyszy człowiek, nadzorując 
i dbając, by wszystko odbyło się właściwie, poprzez całe końskie życie, aż do godne
go końca. Za całe końskie życie i za wszystko, co się w tym życiu przydarzy, odpo
wiedzialny jest człowiek. Jeśli koń trafia do sportu, skacze przez przeszkody na par- 
-courze- czy galopuje w terenie po trasie krosu, wszystko to robi nie dlatego, że 
postanowił zostać sportowcem, ale dlatego, że człowiek podjął za niego taką decy
zję. Człowiek musi sobie z tego zdawać sprawę i postępować z koniem w sposób 
kulturalny i odpowiedzialny.

Dalekimi od kultury i odpowiedzialności są wszelkie objawy brutalności wo
bec koni, jakie niestety bardzo często mają miejsce na naszych placach treningo
wych i stadionach. W krajach, w których świadomość tych spraw jest większa, 
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a stosunek do zwierząt bardziej przesiąknięty kulturą (a kulturę narodu poznaje 
się między innymi po jego stosunku do zwierząt), publiczność zasiadająca na 
trybunach stadionów, na których rozgrywane są zawody jeździeckie, na wszelkie 
objawy brutalności reaguje gorąco, wygwizdując takiego zawodnika długo i gło
śno. Na naszych hipodromach jeszcze takich reakcji się nie spotyka, ale myślę, że 
najwyższy już czas, aby tych wszystkich pseudokoniarzy, pseudomiłośników koni, 
którzy za swoje dyletanctwo natychmiast winią zwierzę, a chwytając za bat, zaglą
dają pod jego brzuch, by trafić nim w jak najczulsze miejsce, w okolice słabizny, 
wygwizdywać zdecydowanie i powtarzać gwizdy przez dłuższy czas przy każdym 
pojawieniu się takiego osobnika na parcourze. Każdy normalny, przeciętnie inte
ligentny człowiek rozumie, że jeżeli koń nie chce przeskoczyć przeszkody, to nie 
dlatego, że postanowił jeźdźcowi zrobić na złość (ryzykując lanie), lecz z powodu 
tego, źe człowiek swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem sprowokował ko
nia do takich zachowań. Więc jeśli należą się komuś baty (po słabiznach, głębo
ko pod brzuch, bo tam najbardziej boli), to na pewno nie koniowi. Jeżeli ktoś 
kończy parcours i swoją złość oraz niezadowolenie z kilku zrzutek wyładowuje na 
koniu, udzielając mu kopniaków ostrogami czy szarpiąc wodzami i wędzidłem 
po bezzębnych krawędziach .pyska., a wszystko to na oczach pełnych trybun, to 
jest po prostu chamem, który zamiast widzom dostarczyć miłych wrażeń, wywo
łuje w nich uczucie niesmaku czy współczucia dla cierpiącego zwierzęcia. Wygwiz
dać prostaka i niech swą złość wyładowuje na przykład na rowerze, kopiąc 
w szprychy za to, że spadł łańcuch.

Jeździectwo jest sportem elitarnym i dominować w nim powinni ludzie kultu
ralni. Chamów należy wygwizdywać, niech się zajmują czym innym. Niestety nie 
spotkałem jeszcze konia, który, bity, ściągnąłby zębami delikwenta z siodła i mu 
dokopał. W imieniu koni musi więc wystąpić publiczność i takiego jeźdźca po
prostu wygwizdać.

Elegancja
Starszemu pokoleniu jeździectwo kojarzy się przede wszystkim z elegancją. 

U młodszych z tą elegancją jest różnie. Pamiętam czasy, gdy na naszych hipodro
mach widywało się w roli sędziego majora Leona Kona. Nie wyobrażam sobie, by 
wówczas ktoś odważył się chodzić po terenie zawodów w bryczesach i w klapkach 
czy w innym obuwiu niż buty z cholewami. Dziś jest to dość powszechne, a do tego 
widuje się jeźdźców, którzy chodzą po parcourze w wysokich butach z zamkami 
błyskawicznymi i odpiętymi, klapiącymi cholewami.

Elegancja to błyszczące, wyczyszczone buty, czysty rząd konia, czyste siodło, cza
prak i czysty strój jeźdźca. Elegancki jeździec dba o swój wygląd nie tylko podczas 
zawodów, ale i na co dzień. Codzienny strój treningowy też powinien być odpo
wiedni. Wyciągnięta ze spodni rozwiana koszula to po prostu niechlujstwo. Brak 
elegancji to również palcat za cholewą buta czy papieros w ustach podczas jazdy. 
Nieelegancko jest kłaniać się na parcourze ręką trzymającą bat (mowa tu o panach, 
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którzy zdejmują toczek, nie o paniach, które kłaniają się przez skinienie głową). 
Nieelegancko jest także wyjechać do dekoracji z palcatem w ręku.

Elegancja obowiązuje jeźdźców, którzy są aktorami widowiska pod tytułem: za
wody jeździeckie w każdym momencie ich trwania. Przez szacunek dla widowni 
i tradycji tego sportu niedopuszczalne jest, aby zawodnicy po terenie zawodów 
poruszali się w niekompletnych strojach.

Dotyczy to również sędziów. Ostatnio sędziowie coraz częściej do marynarek 
noszą kapelusze typu melonik. Niestety nie wszyscy przywiązują wagę do tego, aby 
rzeczywiście był to melonik, a nie jakiś śmieszny czarny, okrągły, czasami lekko 
zgnieciony kapelusik.

Jeździectwo jest sportem eleganckim i wszyscy jego uczestnicy powinni z przeja
wami nieelegancji i braku kultury stanowczo walczyć. Apeluję więc do tych, któ
rym zależy, aby jeździectwo polskie kojarzone było z kulturą i elegancją. Reagujcie 
stanowczo na wszelkie objawy braku kultury, nie przymykajcie oczu na niewłaściwe 
zachowania. Sędziowie - bądźcie w swym działaniu bezwzględni, spikerzy - apeluj
cie do publiczności o reakcje potępiające wszelką brutalność wobec koni.

Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, 1992 r. Autor w rozmowie z księżniczką Anną, córką królowej Anglii, 
Elżbiety II.



Prawdziwa więź z koniem
System TTouch

Linda Tellington Jones

PRAWDZIWA WIĘŹ Z KONIEM
Metoda Ttouch
Linda Tellington-Jones
16,5 x 24 cm, około 190 str., cena 32,00 zł

Czy wygląd głowy konia może świadczyć o jego charakterze? Czy garbonos zawsze będzie uparty, a koń 
o głowie szczupaczej płochliwy? Czy układ trzech wicherków na czole musi oznaczać konia o nieprze
widywalnych zachowaniach?
Linda Tellington-Jones wyjaśnia w swojej książce, w jaki sposób cechy wyglądu głowy konia wskazują 
na jego wrodzoną osobowość. Uczy nas, jak określić, czy na charakter konia negatywnie wpłynął stres 
lub ból wywołane złym stanem zdrowia, warunkami życia, czy też tym, że koń jest trenowany do dys
cypliny, do której nie nadaje się ze względu na budowę ciała. Książka pomoże nam wybrać konia o od
powiednim dla nas temperamencie, budowie i predyspozycjach do dyscypliny jeździeckiej, którą chce- 
my trenować.

WSZECHSTRONNE SZKOLENIE KONI
lane Savoie
Papier kredowany, 16,5 x 24 cm, str. 256, cena 33,50 zł

Znakomita edukacyjna książka zarówno dla jeźdźców początkujących, jak i dla doświadczonych, a także 
ila trenerów. W pełni uświadamia Czytelnikowi, że na linii koń - człowiek musi istnieć całkowite poro
zumienie. Przekonuje jednocześnie, że w edukacji jeździeckiej niczego nie można czynić na skróty.
Napisana jest jasnym i zrozumiałym językiem, a bogate ilustracje rysunkowe i zdjęciowe ułatwiają przy- 
iwojenie konkretnych elementów treningu lub unaoczniają błędy popełnione podczas wykonywania ćwi- 
tzeń. Jane Savoie w pełni potrafi przekonać Czytelnika, że bez opanowania podstaw ujeżdżenia w żad- 
Oej z pozostałych sześciu konkurencji jeździeckich nie osiągnie się sukcesu.

Wszechstronne 
szkolenie koni

HARMONIA JEŹDŹCA 
I KONIA

HARMONIA JEŹDŹCA I KONIA
Sally Swift
Konsultacja: Wojciech Mickunas
16.5 x 24 cm, str. 190, cena 28,00 zł

Przez ponad połowę wieku Sally Swift była pionierką w nowej filozofii nauczania jazdy konnej opiera
jącej się przede wszystkim na świadomości własnego ciała, jego równowadze oraz stosowaniu wzroku 
rozproszonego. Uzupełniła tradycyjną szkołę jazdy konnej, wykorzystując wiedzę o ludzkiej i końskiej 
anatomii oraz analityczne podejście do tej wiedzy. Sally zapewnia, że jeśli tylko ludzie zrozumieją, w jaki 
sposób porusza się ich ciało, jak reaguje na bodźce, to zaoszczędzą wiele godzin na końskim grzbiecie. 
Jej metody zebrane w formie książki umożliwiają jeźdźcom i ich koniom uzyskanie harmonii bez bó
lu i niewygody, z odrzuceniem jakiejkolwiek formy przemocy i cierpienia konia. Dodatkowym atutem 
książki są niezwykle dokładne ilustracje i fotografie nie stosowane nigdy wcześniej w książkach na te
mat jazdy konnej.

DOSIAD NATURALNY - HARMONIA JEŹDŹCA I KONIA CZ. II
Sally Swift
16,5 x 24 cm, str. 312, cena około 36,00 zł

Siedemnaście lat po ukazaniu się pierwszej książki, autorka rozwija i uzupełnia wcześniej przekaza
ną wiedzę. Metody szkoleniowe Sally Swift zostały tu wzbogacone o nowe elementy i ćwiczenia, a tak
że bogato zilustrowane zdjęciami. W odróżnieniu od wielu tradycyjnych szkół, Sally Swift odrzuca sto
sowanie siły w treningu konia. Jej podejście oparte jest na bogatej wiedzy o anatomii człowieka i ko
nia. Wiedza ta skłania do zmiany przyzwyczajeń i nawyków w celu uzyskania lepszej pozycji w siodle 
■współpracy z koniem. Autorka uważa, że jeździec, zyskując świadomość ruchów swojego ciała oraz ru
chów konia, zaczyna poruszać się w harmonii z koniem co pozwala na wypracowanie naturalnej swo
body ruchów. Ponadto, koń szkolony zgodnie z zaleceniami Sally Swift czerpie więcej radości z jazdy, 
a trening jest dla niego mniej stresujący.

NIEPOKONANY SEABISCUIT
Laura Hillenbrand
14.5 x 20,5 cm, str. 408, cena 28,00 zł

Niepokonany Seabiscuit to prawdziwa historia opowiedziana ze znawstwem, humorem i polotem.
Laura Hillenbrand zabiera nas w czasy, kiedy największy symbol Ameryki miał cztery nogi, a w mediacl 
poświęcano mu więcej miejsca niż prezydentowi Rooseveltowi, Hitlerowi czy Mussoliniemu. Bohate 
rem tej prawdziwej historii jest Seabiscuit - niepozorny koń, kapryśny, przekorny i „za mały, aby wygry 
wać”, trenowany przez podstarzałego, cierpiącego na artretyzm kowboja oraz dosiadany przez zbyt cięż 
kiego, niewidzącego na jedno oko dżokeja. Po trudnych początkach i wbrew opiniom ekspertów staje si 
największą gwiazdą torów wyścigowych Ameryki.
Laura Hillenbrand opowiada czarującą historię tego cudownego zwierzęcia, świata, w którym żył, ora 
ludzi, którzy dla jego oszałamiającej kariery kładli na szalę swoje fortuny, a nawet życie.
Książka uznana w USA za kultową. Film na jej podstawie nominowano do Oscara w 2004 roku.

Sally Swift

DOSIAD 
NATURALNY

HARMONIA JEŹDŹCA I KONIA II

LAURA HILLENBRAND

Niepokonany 
Seabiscuit 
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Prawdziwy Świat Koni
PRAWDZIWY ŚWIAT KONI
Jaime Jackson
21 x 28 cm, str. 128, cena 36,00 zł.

Założenia Szkoły Jeździectwa Naturalnego przewracają do góry nogami obowiązujący dotychczas sp.. 
sób myślenia. Przy podejściu naturalnym koń z radością daje z siebie wszystko, nie tracąc swojej wro. 
dzonej osobowości i ducha, a jednocześnie zachowując szacunek dla będącego jego partnerem człowje. 
ka. Jeździec naturalny chętnie znajduje sposoby pozbycia się starych metod i instrumentów dominacji 
Rezygnuje z ostróg i munsztuka, nigdy nie nadużywa działania kiełzna, nie używa bata, rozważnie posfe. 
guje się palcatem, zdaje sobie sprawę z fatalnego działania utrudniających chód podków.
To tylko przykłady świadczące o tym, że jeździec cały czas ma na względzie dobro i stan konia. Nie jest 
to trudne, gdy człowiek zna i ceni to, czym jest dziki koń w warunkach naturalnych, a przy tym potrafi 
się zachować jak prawdziwy pedagog i szanuje powierzoną sobie istotę.
Książka ta stanowi wkład Jaime’ego Jacksona w ideę Szkoły Jeździectwa Naturalnego.

I

MOJE KONIE, MOI NAUCZYCIELE
Alois Podhajsky
16,5 x 24 cm, str. 172, cena 29,00 zł.

Alois Podhajsky napisał książkę stanowiącą zestaw bardzo szczególnych instrukcji. Chciał, aby były one 
zrozumiałe i przy odrobinie starań łatwe do wprowadzenia w życie. Nie zostały więc ujęte w sposób ści
śle akademicki. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, autor opowiedział o tym, czego nauczy
ły go konie - jego najwierniejsi nauczyciele jazdy.

SEKRETY KOŃSKIEGO UMYSŁU
Robert M.Miller
14,5 x 20,5 cm, str. 208, cena 22,00 zł.

Dr Robert M. Miller jest lekarzem weterynarii i ekspertem w dziedzinie zachowań koni. Jego techniki 
imprintowanego szkolenia źrebaków są stosowane przez hodowców na całym świecie. W swojej książ
ce wyjaśnia, w jaki sposób można przewidzieć zachowanie konia. Podpowiada również, co zrobić, by 
uzyskać pożądaną reakcję zwierzęcia i jak eliminować jego złe nawyki. Dzięki lekturze tej książki na
uczysz swojego konia, aby:
- ignorował rzeczy, które go płoszą i stał cierpliwie po przywiązaniu,
- akceptował rutynowe zabiegi weterynaryjne i kowalskie,
- pozbył się „klejenia do stajni” i „klejenia do stada”,
- wchodził do przyczepy chętnie i spokojnie,
- ustępował po nacisku na głowę, szyję i nogi już jako nowo narodzony sysak,
- reagował pozytywnie podczas pokazów, na przejażdżce czy w stajni.

Z MYŚLĄ O KONIU
Mark Rashid
16,5 x 24 cm, str. 208, cena 29,00 zł

Zabawne historie opowiedziane przez Marka Rashida pokazują, jak bez użycia siły rozwiązywać proble
my występujące przy szkoleniu koni. Autor omawia takie tematy, jak dobre maniery na ziemi, podnosze
nie nóg, okazywanie niechęci przy podnoszeniu głowy, załadunek do przyczepy, problemy przy wsiada
niu, ponoszenie i rzucanie głową.

Beata Filonowicz 
Z myślą o koniu szczególnie warto polecić tym, którzy mają, lub mieli do czynienia, z tzw. „trudnymi 
końmi”. Mark zajmował się leczeniem problemów „trudnych koni” przez lata i to właśnie te konie wiele 
go nauczyły - przede wszystkim patrzenia na sprawy oczami konia.
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Z MYŚLĄ 0 KONIU
,' Opowieści o rozwiązanych problemach 

i naukach z nich pryrMJcych

Wojciech Mickunas

Bogaty materiał ilustracyjny, wyczerpujące opisy, praktyczne zastosowanie metod pracy Roberta, a tak
że obszerny rozdział poświęcony odpowiedziom na najczęściej zadawane pytania powodują, że książka 
stanowi cenne źródło wiedzy o koniach. Książka prezentuje także nieznane dotychczas w Polsce metody 
programowania koni tj. imprintingu źrebiąt.

ODE MNIE DLA WAS (Wydawnictwo PDM)
Wiedza, którą zdobywałem przez całe życie, trenując konie klasy mistrzowskiej 
Monty Roberts
Oprawa twarda, papier kredowany, 19,7 x 26,2 cm, str. 260, cena 120,00 zł
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Wojciech Mickunas, urodzony w 1947 roku w Sompolnie na Kujawach, rozpoczął 

swojąprzygodę z końmi w wieku 13 lat. Zamiłowanie do koni zaszczepił w nim ojciec Jan 
Mickunas, znany jeszcze w okresie międzywojennym  jeździec i trener jeździectwa. To on 
był nauczycielem i trenerem Wojciecha Mickunasa, przekazując mu całą swoją wiedzę 
zgromadzoną przez lata doświadczeń.

Wojciech Mickunas to trzykrotny Mistrz Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego i dziewięciokrotny medalista Mistrzostw Kraju. Od 1972 roku trener. Ab
solwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 1988 roku przygotował zespół 
Polski do Igrzysk Olimpijskich w Seulu, gdzie polscy jeźdźcy zajęli zespołowo czwarte 
miejsce. Trzykrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich: był zawodnikiem (1972, 
Monachium), trenerem (1988, Seul) i sędzią przeszkodowym (1992, Barcelona).

Obecnie jest szkoleniowcem, sędziąjeździeckim, wciąż czynnie uprawia jazdę konną, 
specjalizując się w szkoleniu młodych koni i w „leczeniu” koni z problemami psychicznymi.

ISBN 83-89896-14-1

9 788389 8961 48


