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Jeździec i malarz koni
czyli o tym jak Andrzej Grzybowski trzyma wodze i pędzel

Rysunkowa i malarska twórczość Andrzeja Grzybowskiego jest,
obok  projektowania  architektury  rezydencjonalnej,  równoległą
i nie mniej ważną. Ma jednak

bardziej  kameralny,  gabinetowy  charakter.  Akwarelowe
i rysunkowe  portrety  koni,  projekty  historycznych  pojazdów,
uprzęży,  rzędów jeździeckich  i  strojów służby zaprzęgowej  dla
potrzeb filmów kostiumowych,  oraz działalność ilustratorska są
wynikiem umiejętności malarskich, wiedzy i wielkiej hippicznej
pasji tego Artysty.

Andrzej  Grzybowski  to  znany  architekt,  który  wskrzesza
współcześnie,  z  niespotykanym  znawstwem,  style  historyczne
projektując wille, dwory i pałace, które wydają się być śladami
minionych  epok.  W  osiemnastowiecznej  formie  i  stylistyce
wykonał  także  projekty  rekonstrukcji  wyposażenia  królewskich
komnat Zamku Królewskiego w Warszawie. Są tak perfekcyjne, iż
brane  są  za  autentyczne,  pochodzące  sprzed  dwóch  wieków.
Również  malowane  przez  Grzybowskiego  konie  i  zaprzęgi
charakteryzują  się  stylem  i  manierą,  tkwiącymi
w osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych wzorcach.

Andrzej Grzybowski to także doskonały jeździec, uprawiający ten
sport od młodzieńczych lat. Jego mistrzami byli rotmistrz Stefan
Jacobson, rotmistrz Stanisław Gepner,  major Henryk Rojcewicz
oraz dwaj olimpijczycy: pułkownik Karol Rómmel i major Adam
Królikiewicz.  Także  liczne  podróże  po  niemal  wszystkich
polskich i zagranicznych stadninach, podczas których uczył się od
doświadczonych hodowców i koniarzy właściwego patrzenia na
konia,  były  nie  bez  znaczenia  w  kształtowaniu  osobowości
rasowego  koniarza.  Wszystko  to,  połączone  z  wrodzonymi
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Gniady koń, akwarela, tusz, papier, 1983.
Zbiory prywatne.

predyspozycjami, uczyniły z Andrzeja Grzybowskiego bardzo wysoko ocenianego przez fachowców,
wytrawnego  jeźdźca.  Profesor  Jan  Grabowski  napisał  kiedyś,  iż  posiada  on  jeszcze  jeden  zupełnie
wyjątkowy walor.  Z  racji  urodzenia  jeszcze  w  dwudziestoleciu  międzywojennym  jest  osobą,  która
wychowana w tradycji fine de siecleu, przenosi we współczesność jego dawny, z przynależną mu klasą
i elegancją,  styl  bycia  koniarza-dżentelmena.  Czerpiąc  zatem  z  najlepszych  wzorców,  znając  cały
obyczajowy  a  także  kulturowy  kontekst  jeździectwa,  przy  olbrzymiej  umiejętności  rysunkowej
i malarskiej, z maestrią i lekkością przedstawia Andrzej Grzybowski wizerunki wierzchowców oddając
anatomiczne  szczegóły  ich  budowy  i  urodę  jeździeckich  rzędów.  Podobnie  zainteresowanie
historycznym  konnym  zaprzęgiem,  któremu  towarzyszy  badawcza  pasja,  doprowadziło  Artystę  do
olbrzymiej  fachowej  wiedzy  na  ten  temat,  z  którą  współgra  wyjątkowa  umiejętność  malarskiego
przedstawiania  ekwipaży  ze  wszystkimi,  precyzyjnie  oddanymi,  szczegółami  budowy  pojazdów,
elementów ubiorów stangreckich i końskich uprzęży.

Andrzej Grzybowski malarstwa uczył się u Henryka Szczyglińskiego, a kaligrafii u Tadeusza Woltera.
Od  najmłodszych  lat  zafascynowany  koniem  i  konnym  zaprzęgiem,  właśnie  te  hippiczne  motywy
uczynił głównym przedmiotem swoich pierwszych rysunkowych i malarskich prób, a potem następnych,
coraz bardziej dojrzałych realizacji. Z czasem coraz częściej, zafascynowany stylistyką dawnych epok,
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zaczął  przydawać  swej  twórczości  coraz  bardziej  wysublimowanej  maniery  osiemnasto-
i dziewiętnastowiecznych — malarstwa i grafiki.

Jego  twórczość  przybrała  początkowo  oryginalną  formę
ozdabiania kopert, w których wysyłał korespondencję do swoich
przyjaciół-koniarzy. Był to miniaturowe akwarelki z ukochanymi
hippicznymi motywami Artysty. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat
powstało  kilkaset  tych  niecodziennych,  „kopertowych”,
miniaturowych akwarel, często podkreślanych piórkiem, miniatur.
Ich  tematem  są  galowe  osiemnastowieczne  karoce,  eleganckie
z belle-epoque  ekwipaże,  wyczubione  karosiery,  czy
przedstawienia  jeźdźców  podczas  polowań  i  spacerów,  tak
w historycznym  jak  i we  współczesnym  kostiumie,  pośród
których nierzadko można rozpoznać autoportrety samego Artysty.
Duża cześć  kopert  Grzybowskiego ozdobiona jest  wizerunkami
koni czystej krwi w orientalnych rzędach i jeźdźców w burnusach.
Dzieła te powstały podczas jego pobytu na Bliskim Wschodzie.

Niezwykle  oryginalna  w  tym  zbiorze  jest  koperta  wysłana  do
ówczesnego dyrektora Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, pana
Andrzeja Krzyształowicza, w roku jubileuszu 150 lecia Stadniny.
Na kopercie tej  znaczek pocztowy za 60 gr.  w całości wyszedł

Portret konia, akwarela, papier, 1969.
Zbiory prywatne.

spod  ręki  Grzybowskiego,  i  jako  taki  został  uznany  za  oryginalny  przez  Pocztę  Polską.  Na  tym
„znaczku” umieścił Artysta, otoczone laurowym wieńcem, tondo z widokiem Janowa: słynnej czołowej
janowskiej stajni, z galopującymi przed nią janowskimi arabami. 

Ogier czystej krwi w arabskim rzędzie, 
akwarela na kopercie, 1981. Zbiory 
prywatne.

Amerykan w parzystym zaprzęgu, 
akwarela na kopercie, 1962
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Grzybowski  zaprojektował  także  logo,  papier  firmowy  janowskiej  stadniny  i  zaproszenia  na
jubileuszowe  uroczystości.  Typowa  dla  Malarza  stylizacja  sprawiła,  że  tak  jak  bardzo  często  jego
architektoniczne projekty brano za oryginalne, tak tym razem wytrawny historyk sztuki i muzealnik —
prof.  Stanisław  Lorentz  -  wziął  za  takie  logo  stadniny,  uważając  że  zostało  ono  odbite
z dziewiętnastowiecznego klocka.

Andrzej  Grzybowski  tworzył  także  i  tworzy do  dzisiaj  „naturalnych”  rozmiarów akwarele,  rysunki
i szkice  przedstawiając  konie  i  zaprzęgi.  Wizerunki  wierzchowców  naznacza  Artysta  lekkością
i dynamiką.  Przedstawione  realistycznie,  są  szlachetne  w  pokroju,  zatrzymane  w  uchwyconym  na
moment, często manierycznym ruchu. Konie arabskie — w stylowych, orientalnych ogłowiach, a pełnej
krwi  —  w  eleganckich,  angielskich  z  lakierowanej  skóry  uzdach,  lub  też  pełne  ekspresji,  spięte,
z rozwianymi  grzywami  i  ogonami  rumaki.  Grzybowski  maluje  też  konne,  w manierze  angielskich
sztychów, portrety — statyczne, pełne spokoju i elegancji. Duża grupa prac Malarza, to wykonywane
akwarelą i tuszem szkice, zapełniające całe kartony, kartki czy zaledwie skrawki papieru. Te układające
się w mimowolne kompozycje, często jedynie fragmenty sylwetek koni, pulsują zamaszystymi, pełnymi
pociągnięciami pędzla. Może właśnie w tych szkicach najbardziej widać malarską pasję Grzybowskiego,
jego zachłyśnięcie koniem i tę radość, jaką daje mu ich przedstawianie.

Andrzej Grzybowski należy do tych nielicznych, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat historii
powoźnictwa. Zna zmieniającą się na przestrzeni wieków budowę wszystkich tych niezliczonych typów
pojazdów, których używano na monarszych i magnackich dworach czy też w skromnych ziemiańskich
siedzibach.  Jego  olbrzymia  wiedza,  w  połączeniu  z  malarską  i  rysunkową  umiejętnością,  daje  ten
zdumiewający efekt, jakim są malowane przez niego zaprzęgi. Jak rzadko który badacz historycznych
ekwipaży, potrafi namalować je czy narysować, a nie jedynie opisać czy o nich opowiedzieć. Maluje je
w barwnej,  urokliwej  formie,  zawierając  przy  tym  cały  „merytoryczny”  i  stylistyczny  kontekst
przynależny temu przedstawieniu,  perfekcyjnie  ukazując szczegóły budowy,  kolorystyczna harmonię
i obyczajowy entourage.

Tę  olbrzymią  wiedzę,  połączoną  z  umiejętnością  precyzyjnego
przedstawiania  historycznych  zaprzęgów,  wykorzystał  Andrzej
Grzybowski  także  przy  produkcji  filmów  kostiumowych,
w projektach  pojazdów,  uprzęży,  rzędów  jeździeckich  oraz
strojów służby zaprzęgowej.  „Dama Pikowa” z 1971 roku była
pierwszym  filmem,  dla  którego  wykonał  Grzybowski  projekty
stylowej chomątowej, galowej dwukonnej uprzęży. W 1972 roku
powstała cała  grupa projektów stylowych zaprzęgów do serialu
Jerzego Passendorfera „Janosik” oraz projekty do serialu „Wielka
miłość  Balzaka”.  Poza  pojazdami,  uprzężami  i  strojami  służby
zaprzęgowej,  Grzybowski  narysował  także  sceny  z  udziałem
ekwipaży  i  jeźdźców.  Kolejny  film,  dla  którego  Artysta
zaprojektował  ekwipaże  i  rzędy  jeździeckie,  to  „Mazepa”
Gustawa  Holoubka.  W  1986  roku  zaprojektował  Grzybowski
zaprzęgi  do  „Biesów”  Andrzeja  Wajdy,  a  w  roku  1999  kilka
europejskich jak i charakterystycznych dla dziewiętnastowiecznej
Rosji zaprzęgów do filmu „Anna Karenina”.

Znaczek „jubileuszowy“. Stadnina Koni
w Janowie Podlaskim, akwarela na
kopercie, 1967. Zbiory prywatne.

Malarska  biegłość  i  fachowa  wiedza  wykorzystane  zostały  także  w  ilustracjach,  jakie  Andrzej
Grzybowski  wykonał  do  książek  poświęconych  hipologii.  Zilustrował  dwie  prace  Eriki  Schiele,
światowej sławy znawczyni koni arabskich: „Arabiens Pferde Allahs liebste Kinder” wydanej w 1972
roku i „Araber in Europa” w 1982. Erica Schiele stawia Grzybowskiego w jednym rzędzie z cenionymi
przez siebie polskimi malarzami koni podkreślając, że malowane przez niego araby naznaczone są całą
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tą właściwą im rasowością, urokiem i temperamentem. Erica Schiele pisze, że tak jak kiedyś mówiło się,
iż w Polsce najlepsze araby hodowali  Dzieduszyccy,  a malował Kossak, tak współcześnie najlepsze
araby w Polsce hoduje Janów i Michałów, a maluje Grzybowski. „Kto widział Pana Grzybowskiego
choć raz jeżdżącego konno, ten zrozumie. Trzyma on wodze równie lekką ręką jak pędzel.”

Projekt karety arcyksiężniczki do filmu „Janosik“, 1972. Zbiory prywatne.

Andrzej Grzybowski zilustrował wydaną w 1984 roku pracę prof. Jana Grabowskiego „Hipologia dla
wszystkich”. „Wrodzona pasja i (...) rzeczowe studia sprawiły, że Grzybowski przedstawia typ rasowego
koniarza,  co  przy  jego  zdolnościach  rysunkowych  pozwoliło  nam  na  idealne  rozumienie  się.  Ja
wskazywałem tematy, on je odtwarzał. Rysunki Grzybowskiego np. pokroju, są dla mnie ideałem tego,
co powinien objaśniać tekst książki o koniach, a to dlatego, że przy „fotograficznej” dokładności mają
jednocześnie wyraz estetyczny — są małymi dziełami sztuki.” wspominał współpracę z Artystą prof.
Grabowski.

Andrzej  Grzybowski  zilustrował  także  pracę  Zbigniewa  Prus-Niewiadomskiego  „Karety  bryczki
i uprzęże w zbiorach polskich”, wydaną w 1996 roku, wykonując akwarelowe przedstawienia konnych
zaprzęgów, części uprzęży i elementów stroju stangreckiego, dzięki czemu książka zyskała na urodzie
i fachowym, wyczerpującym materiale ikonograficznym.

Prace  malarskie  Andrzeja  Grzybowskiego  były  kilkakrotnie  prezentowane  podczas  indywidualnych
i zbiorowych  wystaw:  w Galerii  Piotra  Nowickiego  w Warszawie  w 1982,  autorska;  w roku 1983,
w ramach zorganizowanej w Łazienkach Królewskich wystawy „Koń mój przyjaciel” zaprezentowano
hipologiczne zbiory Artysty:  malarstwo, akcesoria  jeździeckie i  zaprzęgowe oraz własne prace o tej
tematyce.  W  2000  roku,  w  Łańcucie,  w  Muzeum-Zamku  odbyła  się  kolejna  autorska  wystawa
„Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja Grzybowskiego”. Tej ostatniej towarzyszyła książka, która omawia
tę  dziedzinę twórczości  Artysty,  twórczości  w której  Andrzej  Grzybowski  ukazując swoje ukochane
wierzchowce i zaprzęgi z perfekcją i maestrią przenosi we współczesność urodę i wykwintną jakość
świata, który dawno już odszedł.

zdjęcia Marek Kosior
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