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Ujezdzenie
bliższe sztuce

Jeździec rękoma usiłuje utrzymać głowę konia w dole, piłuje i ciągnie 
– to częsty obrazek w stajniach rekreacyjnych i na sportowych arenach.

Ekstremalną formą tego błędu jest jazda w hiperfleksji (rollkur), 
wywołująca niepoprawne z punktu widzenia biomechaniki wzorce ruchu, 

a w efekcie – poważne schorzenia. A przecież – istnieje alternatywa! 

tekst: Ewa-Rot-Buga, zdjęcia: Pola Gałczyńska, dzięki uprzejmości Anny Marciniak (na zdjęciach)
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fot. 1 
Ciąg w kłusie. 
Koń rozumie ćwiczenie: 
sam utrz ymuje z gięcie 
w kierunku ruchu, wypięcia 
i długie wodze są zupełnie luźne.
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jazda w lekkości (franc. légèretè) to po-
wodowanie koniem bez wywierania 
nadmiernego wpływu na jego pysk 

za pomocą rąk, bez zadawania mu bólu, 
szarpania i ciągnięcia. prowadzi do niej 
trening klasyczny respektujący fizyczne 
i psychiczne zdolności konia oraz zasa- 
dy biomechaniki. jego podstawą jest pra-
ca z ziemi, a odmianą – praca na długich 
wodzach. koń, pozbawiony dystraktora 
w postaci ciężaru jeźdźca, może łatwo 
nauczyć się wszystkich elementów haute 
école (wyższej szkoły), czyli osiągnąć naj-
bardziej zaawansowany stopień ujeżdże-
nia obejmujący elementy takie jak piaff, 
pasaż, piruet, w których będzie niósł się 
sam. praca na długich wodzach to tech-
nika praktykowana od wieków i kulty-
wowana we współczesnych szkołach kla-
sycznego jeździectwa.

Najpoważniejszym błędem popeł-
nianym przez jeźdźców jest powodo- 
wanie u konia bólu za pomocą złego 
działania i nadużywa- 
nia wodzy. Dotyczy to 
zarówno pracy z ziemi, 
gdy koń jest lonżo- 
wany na wędzidle (z 
wypięciem lub bez), 
jak i jazdy, gdy jeź-
dziec ciągnie za wo-
dze lub nieustannie 
„majzluje” w pysku 
konia. W krótkim 

czasie tego rodzaju 
„trening” wywołuje 

u konia opór, uniki, 
nerwowość bądź agre-

sję. Im bardziej koń wal-
czy, tym ostrzej jeździec 

zaczyna działać, aby zmu- 
sić go do posłuszeństwa,  

a wówczas koń zaczyna się 
przeciwstawiać jeszcze moc-

niej – to błędne koło! W konse-

kwencji może prowadzić do wyuczonej 
bezradności, czyli stanu psychicznego, 
w którym koń przestaje stawiać opór, 
przestaje cokolwiek chcieć – bo już na 
niczym mu nie zależy, jest mentalnie 
martwy. Dlatego dziś za najbardziej 
istotny aspekt pracy z końmi Fritz Stah-
lecker uważa brak przemocy. opowia-
da się zdecydowanie przeciw traktowa-
niu treningu konia, w tym ujeżdżenia, 
jako musztry – padnij/powstań. Szkole-
nie zwierzęcia postrzega jako proces ko-
munikacji prowadzący do porozumie-
nia i harmonii. 

Fritz Stahlecker zaleca rozpoczęcie 
pracy metodą HSH z młodym, nieza-
jeżdżonym jeszcze koniem, gdy ten ma 
2-3 lata, bez względu na to, w jaki spo-
sób później zamierzamy go użytkować. 
(oczywiście, nie ma przeszkód, by me- 
todą tą pracować z dorosłym koniem). 
trener podkreśla, by wprowadzić wszyst-
kie wymagane na późniejszym etapie 

elementy z ziemi, zanim 

ktokolwiek dosiądzie 
konia. regularny podstawowy trening  
w ręku powinien trwać 6-12 miesięcy, 
w zależności od możliwości i naturalne-
go talentu konia. W tym czasie uczy się 
konia wszystkich elementów ujeżdże- 
niowych, zaczynając od podstaw (jak ru- 
szanie i zatrzymywanie, ruch do przo-
du), a kończąc na Grand prix (np. piruet 
w galopie). Na tym etapie celem nie jest 

fot. 2 
Galop roboczy 

– wewnętrzna tylna noga konia 
wkracza głęboko pod środek ciężkości.

fot. 3 
 Aktywizowanie 

tylnych nóg konia w kłusie. 
 Praca w poz ycji za koniem 

to esencja ćwiczeń na długich wodzach.

fot. 4 
Jazda kłusem w samoniesieniu: 
zaangażowany zad, nos przed pionem, 

potylica najwyższ ym punktem.
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Fritz Stahlecker od dzieciństwa był związany z końmi. Z po-
czątku nie był jednak delikatnym jeźdźcem. 

Swego pierwszego konia trenował siłowymi metodami. Pewnego dnia spostrzegł, że  klacz stoi 
apatycznie w rogu boksu i ma przygaszone, smutne spojrzenie. Wówczas zrozumiał, że mu- 
si coś zmienić. Zainspirowany dokonaniami Pluvinela, Guernière’a, Lorkego, Seuniga opraco- 
wał metodę, którą nazwał Hand-Saddle-Hand i opisał w książce „Das motivierte Dressurpferd. 
Die Hand-Sattel-Hand Methode. Von den Anfängen bis zum Grand Prix” (Zmotywowany  
koń ujeżdżeniowy. Praca metodą H-S-H: w ręku – w siodle – w ręku. Od pierwszych kroków 
po Grand Prix). Wyszkolone przez Fritza konie i jeźdźcy zdobywają najwyższe trofea w kon-
kursach dresażowych na poziomie Grand Prix – najbardziej utytułowanym koniem był wy-
szkolony przez niego ogier Weyden, na którym Sven Rothenberg wywalczył brązowy me- 
dal w klasyfikacji indywidualnej podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 r. Fritz 
pomimo zaawansowanego wieku (ma już 88 lat!) wciąż doskonali swoją metodę, publi-
kuje artykuły o klasycznym ujeżdżeniu, szuka nowych dróg w treningu. W czasie wolnym  
maluje abstrakcyjne obrazy, na których ukazuje emocje – radość, energię, poczucie 
wolności, bycie razem. W sztuce dla Fritza każdy element ma znaczenie, w wyrazie dąży  
do precyzji i dokładności niemalże naukowej. W jeździe konnej poszukuje za to doznań stricte artystycz-
nych: harmonii i zmienności, a także ekspresji i energii bliskiej energii żywiołów. Ujeżdżenie postrzega jako dziedzinę sztuki, która swą  
inspirację czerpie z natury – bo koń jest przede wszystkim częścią natury, a klasyczne ujeżdżenie – niczym innym jak rozwijaniem  
jego naturalnych ruchów. Więcej informacji: http://www.hsh-fritz-stahlecker.de
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Fritz Stahlecker prosi konia o piruet w galopie z ziemifot.: z archiwum Fritza Stahleckera
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perfekcyjne wykonywanie tych elemen-
tów – podkreślmy, nie chodzi o ich wy-
konywanie w parametrach Grand prix, 
lecz o to, by koń zrozumiał ćwiczenia, 
wypracował koordynację, nabył świa- 
domości własnego ciała (gdzie ma sta-
wiać nogi, jak wysoko je podnosić, jak 
bardzo uginać stawy, w której części cia-
ła i jak bardzo się zginać, jak się nieść). 
celem jest wykształcenie zalążka ru-
chu, który będzie dopiero systematycz-
nie rozwijany tak, by w końcu koń był 
w stanie zaprezentować go w maksymal-
nej jakości w skali ujeżdżeniowej. Dla- 
tego treningi nie trwają dłużej niż 20- 
-25 minut (nie ma więc mowy o jakim-
kolwiek przeciążeniu) – koń po dobrze 
wykonanym ćwiczeniu, suchy i spokoj-
ny jest odprowadzany do stajni. Dzię-
ki tak zorganizowanej pracy stopnio-
wo rozwija także siłę mięśni i poczucie 
równowagi. Gdy osiąga wiek czterech 
lat i gdy wówczas po raz pierwszy do-
siada go jeździec, jest  
gotowy do pracy pod 
względem fizycznym, 
emocjonalnym i, co 
najważniejsze, men-
talnym.

Nauka z ziemi 
wymaga od zwierzę- 
cia skupienia i kon-
centracji, ale ponie- 
waż odbywa się bez 

przemocy, z posza-
nowaniem jego oso-

bowości, rozwija konia 
mentalnie. koń uczy 

się, że ma w człowieku 
współtowarzysza zabawy  

i że człowiek jest przywód-
cą, który ma ciekawe po- 

mysły na to, co można razem 
zrobić. podpowiada, co zrobić 

i nagradza, a nie wymusza. Nie 

tylko koń uczy się nowych figur, lecz 
także trener się uczy –  obserwuje, jak 
uczy się jego koń, co go motywuje, ja- 
ki ma charakter, co sprawia mu trud-
ność, wobec czego wykazuje zaintere-
sowanie, a wobec czego niechęć. język 
komunikacji jest systematycznie budo-
wany i rozwijany, dzięki czemu koń jest 
obeznany z poleceniami człowieka oraz 
sprzętem, a także ufny i skoncentrowa-
ny na trenerze. ponieważ nie był zmu-
szany do treningu, chętnie współpracu- 
je z człowiekiem. Zgodnie z zasadami 
klasycznego ujeżdżenia trening jest na-
kierowany na rozwijanie umiejętności 
zbierania się – obniżania zadu, unosze-
nia (lekkości) przodu i w efekcie – poru-
szania się w samoniesieniu.

Istotny jest sprzęt do pracy w rę- 
ku. podczas pracy z ziemi nie stosuje  
się wędzidła. pysk konia jest „ziemią 
świętą” – podczas treningu należy wy-
eliminować wszelkie formy zadawania 

bólu. Na wędzidle nie 

sposób byłoby tego 
uniknąć, gdyż nasze ręce nie 
są dość stabilne, gdy poruszamy 
się obok konia. koń powinien 
mieć założony kawecan (jest to 
zmodyfikowana przez Fritza wer-
sja tradycyjnego kawecanu), po- 
nieważ wówczas ewentualny nacisk 
na nos rozkłada się na większą po-
wierzchnię, a w pysku nie odczuwa 

fot. 5 
Kandarehandarbeit: 

galop zebrany. 
Najbardziej zaawansowany etap pracy 

 z koniem z ziemi – na munsztuku 
 i na wędzidle. Dłoń trenera 

oparta o kłąb konia jest stabilna 
względem poruszającego się konia.

fot. 6 
 Ciąg w galopie.

Koń naśladuje ruchy trenera. 
Demonstruje maksymalny wykrok w bok.

fot. 7 
Piruet w stępie

to prz ygotowanie do piruetu w galopie.
Trener pozostaje w bez pośrednim 

 kontakcie z zadem konia.
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fot. 8 
Kandarehandarbeit: 

aktywizowanie przednich 
nóg konia w galopie. 
Koń rozumie oczekiwania: 

lekkość przodu, maksymalna 
swoboda łopatki i maksymalny 

 wykrok przedniej nogi.
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żadnego dyskomfortu. kawe-
cany stosowane przez Fritza 
nie mają, jak te tradycyjne, 
żadnych metalowych części 
w nachrapniku; zarówno 
pod nachrapnikiem, jak 
i naczółkiem są wyłożo-
ne specjalnym miękkim 
tworzywem obszytym 
skórą (grubość tej po- 
duszeczki można sa- 
memu modyfikować 
w zależności od po-
trzeb). oprócz 2 
wodzy częścią ek- 
wipunku są rów-
nież wypinacze, 

których – uwaga! – 
nie skracamy w ogóle podczas 

początkowego etapu treningu. przypi-

namy je do siodła i kawecanu, ale w ta- 
ki sposób, by wisiały zupełnie luźno  
– tylko po to, by koń obył się ze sprzę-
tem. Wypięcie będzie wprowadzane 
stopniowo dopiero wówczas, gdy koń 
będzie umiał wykonać większość za-
awansowanych ćwiczeń bez niego – ja- 
ko sugestia do utrzymania prawidło- 
wej pozycji, a nie sposób przymuszenia 
go do czegokolwiek. Sprzączki i zapię-
cia są wykonane w taki sposób, by ła-
two puściły, gdyby koń się spłoszył,  
a nie uwięziły go i wprawiły w jesz-
cze większą panikę. Długie wodze róż-
nią się od zwykłych lonży tworzywem, 
z jakiego są wykonane – przenoszą one 
bardzo dobrze drgania i wibracje, ale  
są bardzo lekkie. to właśnie za pomo- 
cą wibracji, które poprzez wodze są prze-
noszone na nachrapnik, przekazujemy 
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koniowi większość informacji – używa-
my ich, aby zasugerować zmianę kierun-
ku, zgięcie czy zatrzymanie. Dokładnie 
w ten sam sposób (drżenie palców dło-
ni!) będziemy oddziaływać później na 
konia z siodła, prowadząc go na wo-
dzach wędzidłowych i munsztukowych. 
Warto dodać, że Fritz Stahlecker skon-
struował munsztuk, którego działanie 
jest dużo bardziej delikatne i precyzyj- 
ne niż tradycyjnych. 

czy trening metodą Hand-Saddle-
Hand Fritza Stahleckera jest dla wszyst-
kich? czy w ten sposób mogą pracować 
także jeźdźcy rekreacyjni? odpowiedź 
brzmi: tak, ale… Może być to droga 
zarówno dla zwykłych jeźdźców, jak  
i tych, którzy mają wysokie ambicje 
sportowe, ale pod warunkiem, że są go- 
towi na systematyczną pracę oraz na 
zmianę swojego sposobu myślenia. jeź-
dziec nie może traktować konia jako na-
rzędzia do osiągnięcia celów, musi my- 
śleć o nim jak o partne-
rze, a ujeżdżenie po- 
winien postrzegać ja- 
ko sport zespołowy, 
a nie indywidualny. 
Zgodnie z zasada-
mi klasycznego jeź-
dziectwa nie wol- 
no stawiać konio-
wi na jakimkol-
wiek etapie tre- 

ningu nadmiernych 
wymagań. Następne 

umiejętności wypraco-
wuje się bardzo powo-

li, krok po kroku, dążąc 
do perfekcji w prostszym 

elemencie, zanim poprosi-
my konia o wykonanie bar-

dziej skomplikowanego. Wy-
pracowanie solidnych podstaw 

przynosi jednak zbawienne re-

zultaty i po wstępnym, trwającym zwy-
kle ok. pół roku dość żmudnym trenin-
gu, rozpoczyna się okres gwałtownego 
progresu. to wspaniała nagroda za owe 
godziny „brodzenia w głębokim piasku”, 
a także za wysłuchiwanie docinków in-
nych osób. osoba pracująca na długich 
wodzach może spotkać się z brakiem 
akceptacji: od zaskoczenia i ciekawości 
(„to dziś nie wsiadasz?”), po wesołkowa- 
te uwagi („przyuczasz konia do wozu?”, 
„Dziś będziecie orać?”), na niechęci i zło-
śliwych docinkach kończąc – choć oczy-
wiście nie jest to regułą.

Warto dodać, że obecnie na świe-
cie odradza się i powstaje coraz wię-
cej enklaw klasycznego jeździectwa, bo 
system ten ma do zaoferowania o wie-
le więcej niż tzw. modern dressage, któ-
rego znakiem rozpoznawczym są ko-
nie poruszające się z nadmierną akcją 
przednich nóg w „cyrkowym” kłusie bez  
połączenia zadu z przodem. W ten ogól-

noświatowy ruch, które- 

go celem jest odrestaurowa-
nie klasycznego systemu szkoleniowego  
i wartości, które z sobą niesie, znako- 
micie wpisuje się Fritz Stahlecker wraz 
ze swoją koncepcją treningową. klasycz-
ne jeździectwo to partnerstwo i harmo-
nia, a także nieustanne poszukiwanie 
piękna. to rozwój ciała i ducha – jeźdź-
ca i konia. któż z nas nie chciałby te- 
go spróbować?

fot. 9 
 Kandarehandarbeit: 

nauka krótkich kroków 
jest wstępem do nauki piaffu. 

fot. 10 
Po pracy w zebraniu 

– odpoczynek w rozluźnieniu. 
Koń wyciąga sz yję maksymalnie 

w przód i w dół. Nos przed pionem.

fot. 11 
Kłus hiszpański 

możemy traktować jako wstęp do pasażu. 
Prosząc o kłus hisz pański, 

kształtujemy w koniu świadomość ciała.
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Anna Marciniak systematycznie szkoli się u Fritza Stahleckera w Niemczech i regularnie pracuje ze 
swoimi końmi z ziemi na długich wodzach. Obecnie wykonują one część elementów 

wymaganych na poziomie Grand Prix – z siodła tylko te, które są w 100% dopracowane z ziemi. Po raz pierwszy odwiedziłam Annę 
Marciniak w czerwcu 2013 r., by zobaczyć „na żywo” jak wygląda trening tą metodą. Uderzyły mnie trzy rzeczy: po pierwsze, obydwa 
konie Anny poruszały się w samoniesieniu, ze wspaniałą lekkością przodu. Po drugie, były niesłychanie skupione i skoncentrowane, 
po prostu wsłuchane w trenerkę. Pomimo że wykonywały zaawansowane elementy, jak np. piruet w galopie, nie wywoływało to  
u nich niepotrzebnego podekscytowania. Artur Kottas-Heldenberg, emerytowany dyrektor Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu, pi-
sze: „Koń trenowany według zasad szkoły klasycznej nie tylko jest sprawny, silny, rozluźniony i posłuszny, lecz także cieszy się długim  
i spokojnym życiem, gdyż w pełni rozumie to, czego się od niego wymaga”. Zachowanie koni trenowanych przez Annę Marciniak  
jest świetnym dowodem na słuszność tego twierdzenia. Po trzecie wreszcie, obydwa konie były niesłychanie zmotywowane,  
wprost rwały się do pracy, wyczekiwały kolejnego polecenia i sposobności, żeby się wykazać. Podczas tej wizyty po raz pierwszy  
miałam okazję wykonać piruet w galopie, choć właściwie należałoby powiedzieć, że to 5-letni koń Furious Dancer wykonał pi- 
ruet w stępie, a następnie płynnie przeszedł do piruetu w galopie. W czerwcu 2013 Anna Marciniak rozpoczynała ze swoją klaczą  
Wiwien pracę nad równowagą w kłusie – wstępem do pasażu. Wtedy były to tylko trzy kroczki. Gdy odwiedziłam ją ponownie  
w październiku 2013 r. okazało się, że Wiwien oferuje zbalansowany kłus na dzień dobry. Anna pozwoliła mi wówczas jej  
dosiąść. Na pytanie, czy nie obawia się, że „zepsuję” jej konia, tylko się roześmiała i stwierdziła: „Koni trenowanych tą metodą nie  
da się zepsuć! Po prostu jedź!”. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie i wspaniała zachęta, by popróbować sił w pracy na długich 
wodzach.


