BUCKAROO- GENEZA, ETAPY SZKOLENIA,
HACKAMORE HORSE, BRIDLE HORSE

XIX wieczni jeźdźcy vaquero
GENEZA
Ze stylu jaki za chwilę opiszę wywodzi się tak wspaniałe narzędzie jak bosal, a także metody pracy z
koniem, które dziś nazywane są „naturalnymi”.
Na ten styl jazdy ogromny wpływ mieli maurowie, którzy przybyli na półwysep w celu podbojów.
Przywieźli oni między innymi ze sobą nowe metody pracy z koniem, hackamore (o czym później) oraz
kiełzno z łyżeczką.
Po tym czasie na półwyspie iberyjskim w Hiszpanii rozwinął się styl Doma Vaquera co potocznie można
przetłumaczyć na „metody szkolenia konia do pracy z bydłem” oraz Doma Clasica (szkolenie konia do
jazdy kllasycznej) co dzś znamy jako klasyczną szkołe jazdy i zobaczyć ją możemy między innymi w
Klasycznej Szkole Jazdy w Wiedniu.
Po odkryciu nowego świata styl ten dotarł do meksyku i rozprzestrzenił się na półwysep kalifornijski nie
przenikając znacząco dalej przez górskie bariery i stepy.

Jeździec Doma Vaquera
Do dziś w hiszpanii stosuje się jazdę na kawecanie łącząc go razem z jazdą na wędzidle, a podobieństwa
można spostrzec czytając dalszą część artykułu.

BUCKAROO

Jeździec Buckaroo
Po dotarciu do ameryki, niektóre hiszpańskie słowa „zamerykanizowały” się. Tak więc np. la reata stała
się lariat’em, a vaquero stało się buckaroo.
Bucakroo/Vaquero przez długi czas nie mieszali się znacząco z resztą jeździectwa na kontynencie
północnoamerykańskim, ponieważ byli odgrodzeni przez Góry Skaliste.

Mapa podziału Buckaroo / Cowboy
Więcej informacji o róźnicach między vaquero i cowboy można znaleźć w tym anglojęzycznym artykule:
“The cowboy & buckaroo in American ranch hand styles”
http://nature.berkeley.edu/huntsingerlab-wp/wp-content/uploads/2013/08/cowboy-buckaroo.pdf

ETAPY SZKOLENIA

Powyższe zdjęcie pokazuje etapy szkolenia konia buckaroo. Na najdalszym planie widać konia
szkolonego na hackamore, następnie konia w fazie przejściowej między munsztukiem, a hackamore,
kiedy to oba te narzędzia używane są w jednym czasie. Koń na pierwszym planie przedstawia konia
„ukończonego”, którego jeździć można już na samym munsztuku, a mały bosal pod spodem służy tylko
do prowadzenia konia z ziemi.

„HACKAMORE HORSE”

Ray Hunt
Sam styl jazdy na ogłowiu bezwędzidłowym zwanym ‚”al-hakma’…’la jaquima’ (czyt. hakima)…
’hackamore’… wywodzi się z bliskiego wschodu skąd przywędrował do Europy przez maurów na
półwysep iberyjski. Hakma było pierwotnie czymś w rodzaju nachrapnika, uplecionego z tego, co było
pod ręką, i używane do jazdy na wielbłądach.”
Bosal jest częścią całego zestawu, które nazywa się właśnie hackamore czyli bosal, wodza i ogłowie.
W większości źródeł podane jest, że gdy zaczyna się szkolenie z młodym koniem pierwsze około trzy
jazdy odbywają się na kantarze sznurkowym dopiero potem wprowadza się bosal 7/8 (dla większych
koni) lub ¾ cala.

Po około kilku miesiącach lub latach (duża rozbieżność w materiałach) wprowadza się bosal 5/8 cala, a
następnie bosal ½ cala.
Po około 2 do 7 lat (rozbieżność w materiałach) koń osiągał taki poziom wyszkolenia, że poziom ten
posiada swoją własną nazwę: „Hackamore horse”.
W skrócie jest to koń spokojny, ułożony na pomoce i bardzo dobrze znający podstawowe manewry,
oraz pracę z bydłem i chodzący właśnie na hackamore i powodując nim jedną ręką.
Poniżej podaję link do dwóch nagrań, które pokjazują właśnie konie na poziomie hackamore horse:
https://www.youtube.com/watch?v=CB1bb4vwLrM
https://www.youtube.com/watch?v=nxI1nnqB72Y
Wiele razy wspominane jest, że nie każdy koń może być „hackamore horse” ponieważ koń
nadpobudliwy, strachliwy i niespokojny może tego nie osiągnąć.
Po osiągnięciu wspomnianego poziomu wprowadza się munsztuk typu spade bit czyli kiełzna z łyżeczką
oraz dopina specyficzne wodze, zwykle z łańcuszkami zwane „Romal reins”.

Wędzidło typu Spade
Jest w tej metodzie faza przejściowa („two reins” czyli używanie dwóch par wodzy w tym samym
czasie), w której koń jednocześnie nosi bosal o minimalnej średnicy ½ cala lub mniejszy(bosalito), a na
to dodatkowo założony jest munsztuk:

Munsztuk oraz bosal czyli faza „two reins”

Faza ta ma pomóc koniowi zrozumieć działanie munsztuka i jeśli koń nie reaguje odpowiednio na
kiełzno np. nie wygina się, wtedy bosal wspiera wygięcie.
Jest to analogiczne podejście do zakładania np. w angielskiej szkole jazdy dwóch kiełzn. Pojedynczo
łamanego oraz munsztuka oraz operowania nimi w takt potrzeb.

„BRIDLE HORSE”

Ukończony koń czyli Bridle horse
Po wprowadzeniu tego narzędzia kolejnym etapem jest dążenie do „Bridle horse” co może zająć około
2 lata.
„Bridle horse” jest to koń na wyższym poziomie: chodzący w ustawieniu, gdy jeździec używa tylko
jednej ręki do powodowania koniem, gdy wygięcie konia powoduje się głownie dosiadem, a w
niewielkim stopniu munsztukiem, i przede wszystkim nie używa się już bosala do korygowania wygięcia
konia.
Bridle horse jest czymś w rodzaju dzieła sztuki, które osiąga się po latach.
Poniżej podaje linki do nagrań pokazujące konie na poziomie Bridle horse:
https://www.youtube.com/watch?v=q6g3ioOgZXs
https://www.youtube.com/watch?v=qrciOeJKnp0
https://www.youtube.com/watch?v=-8OqVGUM5Fk

Uwieńczeniem tak wyszkolonego konia jest zdjęcie wodzy mecate z bosala i zalożenie jej na szyje konia
węzłem „Alamar”:

Węzeł alamar jest oznaką, że szkolenie danego konia zostało zakończone.
Na tym poziomie nie powinno być problemu odbyć przejazd bez używania jakiegokolwiek ogłowia. To
dosiad ma powodować wygięcie, ruch do przodu, w bok i cofanie. Kiełzno ma tylko ustawiać konia i
wprowadzać precyzyjną jazdę.
Potem bosal pozostaje na końskim nosie pod kiełznem lecz służy on już jedynie do prowadzenia konia z
ziemi, a wygląda to tak:

Przeprowadzona lina przez bosal do prowadzenia z ziemi
Trzeba pamiętać, że jedynie skróciłem i uogólniłem tu historie i metody jakimi posługują się jeźdźcy
buckaroo, ponieważ na ten temat można napisać tomowe książki jak np. Ed Connel.
Zachęcam więc do szukania więcej informacji na stronach angielskojęzycznych.

Marcin Ruda

