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Dzieje  wystaw artystycznych  nie  notują  podobnego  wydarzenia.
Oto mamy pokaz dorobku artysty,  który jednocześnie prezentuje
efekty pasji kolekcjonerskiej. Nie dość na tym, za pośrednictwem
wszechstronnej  dokumentacji  poznajemy  doskonałego  jeźdźca
i znawcę  topologii.  A  jeśli  dodamy,  że  charakter  kompozycji
przestrzennej  został  wiernie  przeniesiony  z  własnego  domu,  to
wówczas śmiało rzec można, że takiej wszechstronnej a zarazem
jednorodnej  ekspozycji  jeszcze  u  nas  nie  było.  To  wydarzenie
prekursorskie dużej rangi.

Dla miłośników koni Andrzej Grzybowski jest postacią znaną, lecz
nie  zawsze  umieszczaną  we  właściwym  kontekście.  Rysownik?
Sportsmen?  Projektant  dekoracji  filmowych?  Hipolog?  Czy
kolekcjoner i bibliofil wreszcie? 

Rzecz  w  tym,  że  Andrzej  Grzybowski  połączył  wszystkie  te
uzdolnienia i pasje. I to w sposób tak harmonijny, że trudno mówić
o dominacji którejś z osobna.
 

Otwarcia wystawy „Zbiory i prace
Andrzeja Grzybowskiego" 1 IX 1983 r.

dokonują: od lewej: prezes PAN, prof. dr
Aleksander Gieysztor i nestor polskich
hipologów, prof. dr Jan Grabowski. Za

nimi stoją: autbr wystawy, Andrzej
Grzybowski oraz kurator Łazienek
Królewskich w Warszawie, doc. dr

Marek Kwiatkowski (fot. P. Syndoman)

Andrzej Grzybowski urodził się 1 września 1930 r. w Warszawie i z kaprysu losu zapałał miłością do
koni. Uczucie to podlegało naturalnej ewolucji i to tak dostrzegalnie, że dyrektor Liceum im. Reytana
upominał  ulubionego  ucznia:  „Oj  —  Andrzeju,  ty  chyba  maturę  na  koniu  przejeździsz”.  Toteż
prawdziwym dylematem był  wybór  kierunku studiów:  rolnictwo czy też  dawno wymarzona kariera
teatralna?

Próbuje połączyć oba wydziały, lecz niezwykła osobowość Aleksandra Zelwerowicza przeważa szale na
korzyść sceny. Rozpoczętych studiów na SGGW nie kończy, lecz zdobyta tam wiedza umożliwia dalsze,
indywidualne studia w tej  dziedzinie.  W efekcie  powstaje imponujący księgozbiór  topologiczny,  nie
posiadający sobie w Polsce równych.

Lata studenckie to jednocześnie intensywna praktyka jeździecka na Służewcu, gdzie w dowód uznania
za  głębokie  przywiązanie  do  koni  i  umiejętności  jeździeckie  otrzymuje  od  prywatnego  hodowcy
w podarunku... folbluta, Irlandkę (po Wagram od Irisch Star). Jak w bajce.

Entuzjazm  do  ekwitacji  nie  pozwala  Grzybowskiemu  poprzestać  na  własnym  treningu.  Wespół
z przyjaciółmi zakłada klub sportowy na terenach Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,  a  następnie
sekcję jeździecką KS Ogniwo na Grochówie. Nie omija też bazy cyrkowej w Julinku, gdzie poznaje
tajniki  specjalistycznego  ułożenia  koni.  Jest  stałym  bywalcem  najpoważniejszych  ośrodków
hodowlanych, takich jak: Janów Podlaski, Golejewko, Walewice, Pruchna, Białka...

Lata sześćdziesiąte otwierają kolejny rozdział w życiorysie Andrzeja Grzybowskiego. 

W 1964 r. odwiedza Syrię, gdzie w Damaszku prowadzi klub jeździecki dla korpusu dyplomatycznego. 

W 1967  r.  poznaje  w  Janowie  Podlaskim panią  Erikę  Schiele,  światowej  sławy piewczynię  konia
arabskiego.  Znajomość  przeradza  się  w  przyjaźń,  w  wyniku  której  Andrzej  Grzybowski  zwiedza
stadniny konia arabskiego w RFN oraz w Maroko, w tym stadninę królewską Hassana II.

W pokłosiu  tych  peregrynacji  fascynacja  końmi  pełnej  krwi  ustępuje  adoracji  konia  orientalnego,
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którego wyrafinowana uroda dyktuje artyście nie tylko tematy „arabica”,  w postaci setek rysunków,
szkiców  i  akwarel,  lecz  także  współpracę  edytorską  z  Eriką  Schiele.  Andrzej  Grzybowski  zostaje
zaproszony przez znakomitą autorkę do zilustrowania kilku jej dzieł: Araber in Europa, Arabiens Pferde
— Allahs liebste Kinder, a także jej artykułów w kwartalniku Arabische Pferde. W ilustracjach tych nie
tylko  podziwiamy  biegłość  i  ekspresję  kreski  Andrzeja  Grzybowskiego,  lecz  także  zrozumienie
eksterieru i specyficznej „mentalności” ras pustynnych.

Znajomość jeździectwa, rzędów i pojazdów, jak również tak charakterystycznej obyczajowości „życia
z koniem”,  pozwoliła  Grzybowskiemu  na  podjęcie  ambitnych  i  uwieńczonych  sukcesem  prób
współpracy z filmem. Według jego projektów powstają opracowania scenograficzne do Janosika, Damy
Pikowej, Dantona, Balzaka i Mazepy. Nieprzejednana bezkompromisowość Andrzeja Grzybowskiego
w obronie prawdy dziejowej zraża jednakże dowolnie interpretujących historię reżyserów.

To wszystko nie wyczerpuje całego przymierza Andrzeja Grzybowskiego z koniem. 

W  okresie  obchodów  150-lecia  Stadniny  w  Janowie  Podlaskim  organizuje  wystawę  malarstwa,
ofiarowuje autentyczne ogłowia  arabskie utkane z  wełny,  projektuje  emblematy Janowa oraz  wzory
urzędowych papeterii. Do dziś są podziwiane na całym świecie.

Rysunki  Andrzeja  Grzybowskiego  znamy  zresztą  nie  tylko  z  książek  Eriki  Schiele,  łam  „Konia
Polskiego” czy witryn Galerii Sztuki Piotra Nowickiego. 

Może najpełniej objawił się ów samorodny talent w Hipologii dla wszystkich prof. Jana Grabowskiego.
Ten  znakomity  hipolog  i  nestor  polskiego  koniarstwa  tak  scharakteryzował  prace  Andrzeja
Grzybowskiego: Do tego był potrzebny nie tylko zdolny rysownik, lecz jednocześnie koniarz dawnego
autoramentu, znający anatomię konia. Jeden z tych, którzy rodzą się koniarzami. 

Wrodzona pasja i rzeczowe studia sprawiły, że Andrzej Grzybowski przedstawia typ rasowego koniarza,
co przy jego zdolnościach rysunkowych pozwoliło nam na idealne zrozumienie. Z racji swego wieku
jest  Andrzej  Grzybowski  jak  gdyby  łącznikiem  pomiędzy  koniarzami  fin  de  siecle’u  a  młodszą
generacją.

Wypowiedzi utrzymane w podobnym duchu spotykamy zresztą i  na innych książkach z ekslibrisem
Andrzeja Grzybowskiego. Autorskie dedykacje płk. Karola Rómmla, mjr. Adama Królikiewicza, rtm.
Stanisława Gepnera, Eriki Schiele, prof. Witolda Pruskiego, dyr. Andrzeja Krzyształowicza jednogłośnie
podnoszą artystyczne, jeździeckie i hipologiczne kwalifikacje pana Andrzeja.

Kiedy  o  jeździectwie  Grzybowskiego  już  mowa,  to  nie  spotkamy  go  na  listach  profesjonalnych
zawodników,  lecz  na  maneżach  najpierwszych  stad  i  stadnin,  gdzie  dosiadał  najlepsze  konie,  ku
obopólnemu pożytkowi i zadowoleniu. Ten rodzaj bezinteresownego jeździectwa jest najszlachetniejszą
formą współżycia z koniem.

W zacisznej sali łazienkowskiej Podchorążówki spotykamy się raz jeszcze z Andrzejem Grzybowskim,
oczarowani urodą jego rysunków i przepysznych zbiorów. Na tę bezprecedensową kolekcję składają się
obrazy, rysunki i sztychy, siodła i akcesoria jeździeckiego oporządzenia, medale i odznaki, a wreszcie
książki, ryciny i fotografie. 

Niespotykany w muzealnictwie sposób ich aranżacji  przywołuje wspomnienie staropolskich domów,
gdzie prekursorzy rodzimej  hodowli kreowali  także ideowy program siedziby polonusa-koniarza.  Tą
swoistą atmosferą i wystrojem tchnęły Sławuta i Gumniska Sanguszków, Sawrań Rzewuskich, Jezupol
i Jaraczowce Dzieduszyckich, Biała Cerkiew Branickich, Antoniny Potockich, Pełkinie Czartoryskich...
Wspominam  je  dlatego,  że  są  to  źródła  polskiej  kultury  hipologicznej.  Chwała  Andrzejowi
Grzybowskiemu, że do nich nawiązał, ukazując możliwości ich kontynuacji.
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Wystawa "Zbiory i prace Grzybowskiego, aneks ekspozycji "Koń nasz przyjaciel", wrzesień-grudzień 1983, gmach
Podchorążych Łazienki. Fragment wystawy: jedna ze ścian z charakterystyczną dekoracją wokół "Husarza" Januarego

Suchodolskiego.
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