
LMACłĄG



ISBN 83-906189-3-1
Wydawca • Publisher
KANWA

ul. Kaniowska 132, 01-520 Warszawa 
Polska, Warszawa 1999 r.

Redakcja, opracowanie graficzne: Zdzisław Bogaczewicz 
Wprowadzenie: Stanisław Ledóchowski 
Zdjęcia: Erazm Ciołek, Maciej Skoczeń 

Tłumaczenie: Anna Maciąg, Rodney Hume, P. J. Shaw, Alina Maciąg 
Studio DTP: DIAMOND - Krzysztof Giedziński 

Druk: A » Z Andrzej Zieliński 
Oprawa: GRAGO Grażyna Gołębiowska

Copyright © Ludwik Maciąg



LUDWIK

NIACIAG



a kartach tego albumu spotkamy się 
z twórczością Ludwika Maciąga - jedne
go z najwybitniejszych batalistów i pejza

żystów polskich dobry obecnej a jednocześnie 
zasłużonego pedagoga: wieloletniego profeso
ra i dziekana Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie. Dla miłośników narodowych tradycji 
jest Ludwik Maciąg autorytetem i przewodni
kiem, nie tylko przypominającym epizody na
szej sławy i chwaty (Wiedeń, Samosierra, Wól
ka Węglowa...), lecz nade wszystko ukazują
cym, jak można łączyć dochowanie wierności 
własnym ideałom z wyzwaniami nadal żywej 
i rozwijającej się sztuki.

Artysta mieszka nad wielką wodą, rzeką wy
kreślającą wschodnią rubież naszego kraju, 
w drewnianym, z potężnych bali wzniesionym 
przez siebie domu. Wokół rozłożyły się zabu
dowania gospodarcze: stajnia, powozownia, 
spichlerz... i najważniejszy tu zapewne, ogro
dzony żerdziami wybieg dla trzech koni. Bo
wiem od zawartego na partyzanckim szlaku 
przymierza (zachowały się kapitalne rysunki 
i szkice z tamtych dni) nie rozstaje się Ludwik 
Maciąg z końmi, będącymi dla Niego nie tylko 
wspomnieniem bujnej i chmurnej młodości, 
lecz także organiczną tkanką Jego sztuki, 
wciąż na nowo przeżywanym, głównym moty
wem powstających tu obrazów.

Aby malować, trzeba na grzbiecie konia prze
biec nadbużańskie pola i łąki, ciemnym fiole
tem rysujące się na horyzoncie lasy i zagajni
ki... A kiedy nurt rzeki otworzy pod kopytami 
swoje podwoje i bryzgi wody wysrebrzą pro
mienie słońca, wówczas farby układają się na 
płótnie jakby same, posłuszne nieodgadnionej 
mocy, kształtującej poprzez otaczającą nas na
turę duszę człowieka.

ithin the pages of this book we see the 
work of Ludwik Maciąg, who is one of 
the best Polish battle and landscape 

painters of our times and a distinguished 
teacher, for many years professor and dean 
of the Academy of Arts in Warsaw. For the 
followers of national traditions, Ludwik 
Maciąg is an authority and a guide, not only 
reminding them of times of fame and glory 
(Vienna, Somosierra, Wólka Węglowa...) but 
most of all revealing how to reconcile 
absolute faith in one’s own ideals with the 
challenge of living and evolving art.

The artist lives near the great river which 
defines the eastern border of the country. The 
house was specially built for him from thick 
timbers, with stables, a barn and a coach 
house nearby, and probably the most 
important feature, fenced paddocks for his 
three horses. After striking up a bond with 
horses during his partisan days (from which 
period outstanding drawings and sketches 
remain), Ludwik Maciąg is never far from a 
horse. Horses not only remind him of his 
adventurous and stormy youth, but form the 
organic fibre of his art, a motif which he 
repeatedly recreates anew.

To become inspired it is enough to course 
on horseback through meadows and fields 
towards dark violet woods and coppices on 
the horizon... and when the river flows under 
the horse’s hooves and the sunlight changes 
the water’s spray into silver, then the colours 
place themselves on the canvas, obedient to 
a mysterious force, which shapes the human 
soul through nature.

In Ludwik Maciąg’s art, one can see an 
individual approach to nature, deeply
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W sztuce Ludwika Maciąga postrzegamy 
znamienny stosunek do natury: głęboko uczu
ciowy, lecz i racjonalny zarazem. Malarskie 
studium uwzględnia tu co prawda obiektywną 
postać rzeczy, ale jedynie po to, aby w dalszym 
procesie tworzenia ukazać ją w formie subiek
tywnej, przetworzonej na własny język - malar
skiej syntezy. To nowatorskie i odkrywcze kre
owanie pejzażu plasuje artystę wśród takich re
formatorów ojczystego malarstwa, jak Jan Sta
nisławski (1860-1907) czy Julian Fałat 
(1856-1929).

Pejzaże Ludwika Maciąga, wznoszone wywa
żonymi płaszczyznami cichych, stonowanych 
barw ku niebu, mają coś z wczesnośrednio
wiecznych, romańskich budowli, w których po
waga i dostojeństwo współbrzmią z idealną 
kompozycją i harmonią formy. Obrazy Ludwika 
Maciąga posiadają bowiem sobie tylko właści
wą, precyzyjnie przemyślaną i uformowaną 
konstrukcję, będącą następstwem naturalnej 
symbiozy przyrody i architektonicznej prze
strzeni. Dlatego z tak doskonałym rezultatem 
przenosić można te dzieła na tkaninę, dlatego 
ukazują one najpełniej swoje walory w akcie 
współistnienia z architekturą, z jej wnętrzem.

Polski krajobraz jest w twórczości Ludwika 
Maciąga nie tylko źródłem estetycznych do
znań i wzruszeń oraz malarskich inspiracji, lecz 
także powrotem minionego czasu: lat wojny 
a zarazem wielkich, nie zawsze i nie do końca 
spełnionych nadziei. I zapewne dlatego w tych 
pejzażach obecny jest koń, nieodłączny towa
rzysz żołnierza, powiernik młodzieńczych snów 
o szpadzie. Ludwik Maciąg - syn uczestnika bi
twy pod Verdun i hallerczyka, brat dwóch ofice
rów walczących w kraju i w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie, pozostał wierny ro
dzinnej tradycji. Wszak dzieciństwo spędził 
w garnizonie 9 Pułku Artylerii Lekkiej w Białej 
Podlaskiej, wśród ludzi, dla których koń był 
kimś ważnym i bliskim. Tam po raz pierwszy 
znalazł się na końskim grzbiecie, tam też ukoń
czył Konne Przysposobienie Wojskowe. Potem 
przyszły lata wojny: służba w partyzanckim 
Zwiadzie Konnym Armii Krajowej, kiedy las 
i konie zastępowały rodzinny dom.

To właśnie wówczas ukształtowała się malar
ska mentalność artysty, który potrafił spojrzeć 
na wojnę bez nienawiści, chęci odwetu czy po
niżenia, lecz poprzez humanizm swojego po
wołania. W Jego sztuce dominuje głęboko 
ludzki, filozoficzny stosunek do jakże zmienne
go i złożonego losu człowieka.

Koń w malarstwie Ludwika Maciąga to nie tylko 
reminiscencje wojny, lecz również rajdy i biegi 
myśliwskie, w których od wielu lat uczestniczy, 
to piękno rodzimych zaprzęgów: bryczek, sań 

sensitive but rational. His artistic study 
transforms objective reality into a subjective 
form through his own creative process of 
synthesis. This innovatory and exploratory 
interpretation of landscapes puts the artist 
among many outstanding creators reformers 
of Polish national art such as Jan 
Stanisławski (1860-1907) or Julian Fałat 
(1856-1929). Ludwik Maciąg’s landscapes 
with their balanced planes of quiet, soft 
colours ascending to the sky, have some 
affinity with early medieval Romanesque 
buildings, where solemnity and dignity 
coexist with perfect composition and spatial 
harmony. His paintings have their own 
precisely thought out and formed construction 
which grows organically from the symbiosis of 
nature and architectural space. For that 
reason these works of art can be successfully 
transferred onto tapestry, because they 
present their qualities most perfectly in 
coexistence with architecture.

In Ludwik Maciąg’s work Polish landscape is 
not only the source of aesthetic experience, 
feeling and artistic inspiration but also the 
return of times past: years of war and great, 
not always and not completely, fulfilled 
hopes. That is possibly the reason why the 
horse plays a part in his landscapes, the 
inseparable companion of a soldier and the 
confidont of those youthful dreams of glory.

Ludwik Maciąg’s father participated in the 
battle at Verdun and was a member of 
General Haller’s Army. One of his brothers 
was an officer fighting in Poland and the other 
in the Polish Forces in the West. Ludwik 
remained faithful to the family tradition. He 
spent his childhood in the garrison of the 
Ninth Regiment of the Light Artillery in Biala 
Podlaska amongst people for whom a horse 
was somebody important and close. There he 
rode a horse for the first time and completed 
training in a Mounted Cadet Unit. Later came 
the years of war: service in the partisan.

Mounted Reconnoitring Unit in the 
Underground Army, where forest and horse 
replaced family and home. It was then that his 
artistic mind was formed. He was able to look 
at war without hatred, desire for revenge or 
humiliation, due to the humanity of his 
vocation. His art is dominated by a 
profoundly human and philosophical 
approach to the changeability and complexity 
of the human condition. The horse in Ludwik 
Maciąg’s paintings is not restricted only to 
wartime memories, but also horse rides and 
drag hunts in which he has taken part for 
many years, and beautiful native equipages: 
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i wozów, którymi się na co dzień posługuje. 
Trzeba być rzeczywiście od dziecka zrośnię
tym z koniem, aby dostrzec wszystkie niuanse 
jeździeckiego dosiadu, a jednocześnie ruchu 
i eksterieru konia. Dostrzec i przeobrazić w ma
larskie tworzywo. Przeglądając obrazy Ludwika 
Maciąga i analizując Jego twórczość, zauwa
żyć można, że układa się ona w swoisty Pa
miętnik, utrwalający wydarzenia ulotne, dla ich 
bohatera i dla nas tym cenniejsze.

Tak jak rozróżniamy konie wielkich batali
stów: Piotra Michałowskiego, Józefa Brandta, 
Juliusza Kossaka..., tak samo istnieje powoła
ny przez niepowtarzalną osobowość artysty - 
koń Maciąga: mocno i harmonijnie zbudowany, 
emanujący siłą i niezawodnością, ukazany 
z wielkim znawstwem i zrozumieniem jego cha
rakteru. Najbliższy jest mu zapewne koń Piotra 
Michałowskiego, lecz różnice są zbyt oczywi
ste, aby można było wyjść poza krąg estetycz
nych i emocjonalnych sympatii. Koń Maciąga 
jest syntezą suchego, wytrwałego konia kreso
wych zagończyków, bojowego konia husar
skich i pancernych znaków, a wreszcie niestru
dzonego oracza polskiej gleby.

Dziś - po latach, Ludwik Maciąg odbiera za
służoną nagrodę w postaci powszechnej afir- 
macji swojej sztuki, która dzięki absolutneją 
uczciwości i niezależnośćci od zmiennych ko
niunktur jest naturalnym płodem rodzimej tra
dycji i ziemi a zarazem wkładem we wspólne 
dzieło europejskiej kultury. 

britzkas, sledges and carts which he uses 
every day. One haOs to grow up with a horse 
since childhood to be able to perceive all the 
nuances of the rider’s seat and horse’s 
movement and form.
Looking through and analysing Ludwik 
Maciąg’s work one can see that it formulates 
a specific diary recording fleeting events for 
the hero and for us, even more preciously.

Just as we can distinguish between the 
horses of the great battle painters: Piotr 
Michałowski, Jozef Brandt and Juliusz 
Kossak... similarily created by the unique 
personality of the artist is Maciąg’s horse: 
strong and well balanced, radiating power 
and dependability, portrayed with a deep 
knowledge and understanding of his 
character. Probably Piotr Michalowski’s horse 
is most similar but differences are apparent. It 
shows that it does not go beyond aesthetic 
and emotional sympathy. Maciąg’s horse is a 
synthesis of the clean bone and stamina of 
the horse of the advanced units of the east 
border, the battle horse of the Hussars and 
armoured knights, and also the indefatigable 
Polish plough horse.

Today after many years, Ludwik Maciąg 
receives well deserved recognition for his art, 
which, because of its absolute honesty and 
independence from changing trends, is a 
natural flowering out of the Polish soil and 
tradition, contributing to European culture.

Stanisław Ledóchowski.
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Ludwik Maciąg Ur. w 1920 r.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor tej uczelni; 

autor wielu znanych ilustracji książkowych, 
plakatów, projektów znaczków pocztowych i gobelinów.

W dorobku malarskim szereg wystaw indywidualnych w kraju i za granicą
- m.in. w Anglii, Holandii, Danii, RFN, USA i Kanadzie; 

uczestnictwo w wystawach zbiorowych sztuki polskiej w wielu krajach Europy, 
jak również w Chinach, Indiach i Iranie;

liczne nagrody i wyróżnienia.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

a także w Bibliothèque Nationale w Paryżu, Galerii Folkestone i Cassel Galerie w Anglii 
oraz w zbiorach prywatnych, głównie w USA.

Ludwik Maciąg Born in 1920. 
Graduate, and now - professor, of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

His remarkable output includes popular book illustrations, 
designs of posters and stamps, tapestries and paintings. 

He has had many individual exhibitions in Poland and abroad, 
e.g. in Great Britain, Holland, Denmark, West Germany, USA, Canada, 

and has taken part in several group presentations 
of Polish art in Europe, China, India, Iran, 

His works, for which he received many awards, 
are in the National Museum and the Polish Army Museum in Warsaw, 

Bibliothèque Nationale in Paris, Cassel Galerie, Folkestone Gallery in England 
and private collections - mainly in the United States.
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Niezręcznie jest pisać o sobie, 
ale charakter tego albumu, 

mego dorobku, wymaga niezbęd
nych wyjaśnień obranej postawy. 
Moja droga do sztuki wiodła nie 
poprzez środowisko artystyczne, 
kontakt z historią sztuki - fascyna
cja tym co przeżywałem, co mnie 
otaczało, stwarzała od najwcze
śniejszych lat dzieciństwa potrzebę 
wewnętrzną rysowania, malowa
nia. Miałem wtedy przed oknami 
plac koszarowy Pułku Artylerii 
Lekkiej, w którym służył mój ojciec 
Michał. Chłonąłem życie koszar, 
koniowiązy, pojenie koni, komendy, 
od czasu do czasu ćwiczenia bate
rii pełne eksperesji, chrzęst dział, 
wyjazdy pocztu honorowego z trąb
ką. Dni były dzielone trąbką sygna
łową trębacza, a wieczorami po 
apelu niosły się tęskne pieśni kano- 
nierów. Ojca mego, utalentowane
go jeźdźca, artylerzystę armii au- 
stro-węgierskiej drogi wojenne 
I wojny światowej wiodły przez 
front jugosłowiański, włoski aż 
pod Verdun. Tam, w końcowej fa
zie walk dostał się do niewoli fran
cuskiej, skąd wrócił do Polski z Ar
mią generała Hallera do Krakowa. 
Matka moja - Dalmatynka, z bra
tem Józefem, urodzonym w Bośni, 
Ottonem, urodzonym na Węgrzech, 
wśród szalejącej tam rewolucji 
zmierzała do nieznanej sobie Pol
ski, do Krakowa, gdzie przysze
dłem na świat. Po dwóch latach 
przenieśliśmy się do Białej Podla
skiej. Atmosfera tego prowincjo
nalnego wówczas, niemniej ambit
nego miasta, później wpływ wybit
nego pedagoga i wychowawcy dy-

ENGLISH TRANSLATION 
on pages 15

Ojciec po przybyciu do Krakowa z armią gen. Hallera. 
My father after arriving with gen. Haller’s Army in Krakow.

Ojciec w drodze pod Verdun. 
Father on the way to Verdun.

Matka Rozalia Dokić. 
My mother Rozalia Dokić.
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Brat Józef w poczcie sztandarowym 34 pp. w Białej Podlaskiej.
My brother Jozef escorting the colours of 34 Infantry Regiment in Biala Podlaska.

■■

Brat Józef Maciąg ppor. 34 pp. w Białej Podlaskiej. 
2nd Lt. Jozef Maciag, 34 Infantry Regiment, 
in Biała Podlaska.

Brat Otto Maciąg por. 1 p. art. plot, w Holandii.
My brother, Lt. Otto Maciag, 1st Polish Light AA Regiment, 
in Holland.

Brat Józef na ćwiczeniach
My brother Jozef at military manoeuvrs.

rektora gimnazjum Stanisława 
Damrosza kształtowały braci i mo
ją osobowość. Po maturze złożyłem 
papiery do ASP w Warszawie, ale 
wojna przedłużyła mi czas samo
uka. Okupacja niemiecka sprowo
kowała natychmiastową konspira
cję. Najstarszy mój brat Józef, pod
porucznik 34 P.P. brał udział 
w obronie Brześcia, wrócił z grupą 
rannych żołnierzy od generała Kle
berga. Rozwinął intensywną dzia
łalność konspiracyjną. Po jego wy
dostaniu się na Bliski Wschód 
przejąłem po nim pseudonim 
„Sas”. Ukończywszy podchorą
żówkę AK dostałem przydział 
wczesną wiosną 1944 do oddziału 
partyzanckiego „Zenona” 34 P.P. 
AK, do konnego zwiadu. Jeden 
z najbitniejszych i największych 
oddziałów na Podlasiu brał udział 
w działaniach osłonowych akcji V- 
2. Satysfakcją dla naszego plutonu 
kawalerii było podjęcie zestrzelo
nych przez Niemców 7 lotników 
amerykańskich. Kilka szkiców 
z chlebaka z amunicją, szkiców 
z natury, z życia oddziału, kto wie 
czy nie zdecydowało o wyborze 
dalszej drogi artystycznej. Trzeba 
pamiętać, że nie istnieje żadna do
kumentacja wizualna leśnych od
działów, tak jak nie istnieje doku
mentacja i tych z 1863 roku. Nad
szedł okres fałszowania historii, 
deprecjonowania tego, co przeży
waliśmy my, którzy walcząc usiło
waliśmy uniknąć losu likwidowa
nych w niemieckich i radzieckich 
rzeźniach dla ludzi, a później przez 
UB. Byliśmy świadkami gigantycz
nej masakry’ najlepszych, najwspa
nialszych spośród nas, Polaków, 
getta żydowskiego, wreszcie dzie
siątków tysięcy jeńców radzieckich,
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masa po której nie pozostawiono 
śladów - w niczyim interesie nie 
leżało ujawnianie metody dopro
wadzania do kanibalizmu skaza
nych dosłownie na śmierć głodową 
mas ludzkich. Był czas, kiedy 
chciałem, miałem ambicję ratowa
nia od zapomnienia chociaż frag
mentarycznych przeżyć mego poko
lenia. Okazało się, że koliduje to 
z kreowaną, wygodną dla każdego 
kolejnego układu politycznego 
sztuką, a teraz wręcz jest niepo
trzebne, anachroniczne. Zresztą 
pełnym głosem było niepodobne 
mówić. Pozostałem jednak przy ro
dzaju malowanego pamiętnika. Nie 
ubiegając się o rozgłos, zdecydo
wałem się na pozostawienie możli
wie autentycznego śladu istnienia. 
Nie ułatwiała mi życia ani obrana 
konwencja, postawa, klimat swo
iście pojmowanej polskości, ani 
wreszcie moja pasja - konie - ak
cent ideologicznie niedobry, 
a w sztuce współczesnej wręcz nie
poważny. Znamienne, że zupełnie 
podobną postawę przyjął mój star
szy brat, malarz, Otto - kapitan ar
tylerii przeciwlotniczej z Dywizji 
generała Maczka, który brał udział 
w inwazji, zaznał satysfakcji zwy
cięstwa pod Falaise i goryczy po
zostania na obczyźnie, w Anglii. 
Najstarszy mój brat, Józef oficer 
piechoty, zrzucony z Bliskiego 
Wschodu na tereny opanowane 
przez generała Michajlovicza 
w górach Serbii do Misji Angiel
skiej stworzył tam polski oddział 
w sile ok. batalionu. Zginął w wal
ce z Niemcami - znalazł miejsce 
w historii II wojny światowej jako 
kpt. „Nash”. Żona moja, Ewa, jest 
córką Ireny i kpt. Juliana Zbyszyń- 
skiego, który, nim dostał się do An-

Na ogierze "Alaryk" 1938. 
Riding the stallion "Alaryk” 1938.

Na klaczy "Nuna" 1944. 
Riding the mare ”Nuna” 1944.

Wolne chwile w partyzantce. 
A moment ot rest for the partisans.



Akcja V2 - powrót z patrolu. 
’’Operation V2”: returning from patrol.

Bieg myśliwski ’’Legii” w Kampinosie. 
The ”Legia’s” drag hunt in Kampinos.

Po Hubertusie na ’’Orbisie”. 
On "Orbis" after St. Hubert.

glii, przenoszony był przez KGB 
z więzienia do więzienia, z lagru 
do lagru, w ostatniej chwili cofnię
ty z transportu do Katynia. Brat 
Żony, Lech, był żołnierzem batalio
nu „Zośka”, brał udział w powsta
niu warszawskim. Wobec takiego 
„ życiorysu ” rodziny nie mogłem 
inaczej pokierować swoim życiem. 
Po rozbrojeniu się jesienią 1944 
roku naszego oddziału uniknąłem 
zesłania na Sybir dzięki połączone
mu z ryzykiem przyjęciu mnie wraz 
Z koniem przez ówczesnego Dyrek
tora Stadniny Koni w Janowie .
Podlaskim K. Kajetanowicza jako 
leśniczego w lasach nadbużańskich 
należących do Stadniny. Pozwoliło 
mi to przetrwać najtrudniejszy 
okres aż. do rozpoczęcia studiów na 
ASP w Krakowie, dokąd dotarłem 
w mundurze mastalerza. Po pierw
szym semestrze przeniosłem się do 
warszawskiej ASP, aby kontynu
ować studia. W ostatnim semestrze 
zostałem asystentem u profesora 
Tadeusza Kulisiewicza, a bezpo
średnio po dyplomie adiunktem na 
Wydziale Malarstwa u profesora 
Michała Byliny. Ten wspaniały Po
lak pomógł mi wytrwać w nie naj
bardziej przychylnej atmosferze 
Wydziału jako pedagogowi, aż do 
uzyskania stopnia profesora zwy
czajnego. Kiedy kompromis egzy
stowania w środowisku sięgał gra
nic poczucia godności, zdecydowa
liśmy się z Żoną na porzucenie tej 
atmosfery i miejskiego życia, kupi
liśmy, nie bez trudu, hektar lasu 
pod Wyszkowem, stary drewniany 
wiejski dom, który od nowa usytu
owaliśmy w naszym lesie. Surowe 
warunki, brak telefonu to niewąt
pliwie twarde życie, ale niezależ
ność nie ma ceny. 2 konie (ogiery),

12



5 psów, koty pozwalają nam nie 
odczuwać nadmiernej samotności.

Udało nam się usytuować szereg 
starych budynków gospodarczych 
krytych strzechą w coś w rodzaju 
miniskansenu. W jakimś sensie sam 
usuwam się z życia środowiska. 
Mam świadomość wyobcowania 
swojej postawy wobec współcze
snych trendów w sztuce. Wynisz
czenie dawnej inteligencji polskiej 
w czasie II wojny światowej przez 
Niemców i Rosję Sowiecką, oraz 
późniejsze działania tak zwanej 
„Władzy Ludowej" sprzyjały elimi
nowaniu polskich tradycji i pol
skiego ducha na rzecz budowania 
uniwersalnej rzeczywistości, narzu
conej nam przez politykę ZSRR. Do 
głosu doszła nowa, socjalistyczna 
inteligencja, w dużej mierze zdomi
nowana przez elementy obce i wro
gie, działające niszcząco na poczu
cie świadomości i tożsamości naro
dowej Polaków, idące w kierunku 
narzucania nam innej mentalności. 
Mieszanina postkomunistycznego 
wychowu i konsumpcyjnego sto
sunku do rzeczywistości nasilająca 
się poprzez środki przekazu i poli
tykę kulturalną każą mi zachować 
szacunek dla polskich tradycji. 
Stąd niezależnie od „malowanego 
pamiętnika” usiłuję uczestniczyć 
w różnych staraniach o nawiązy
wanie do polskich „korzeni”. Nie 
jest to łatwe.

Myślę, że nawet nie zdają sobie 
sprawy Ci, którzy nie z wyracho
wania kolekcjonują moje prace, 
jakim bezcennym wsparciem jest 
ich zainteresowanie, trudno 
o Nich nie wspomnieć chociażby 
ze względu na egzotykę miejsc, 
Z którymi się związali.

Ojciec Ewy kpt. Julian Zbyszyński. 
Ewa’s father capt. Julian Zbyszyński.

Lech Zbyszyński syn Juliana 1943.
Julian’s son, Lech Zbyszyński 1943.

Rodzinne spotkanie, od lewej: Ojciec, Matka, Matka Ewy, Babcia Ewy, mój syn Krzysztof, siostra Helena 
i moja żona Ewa.
Family reunion, from the left: my father, my mother, Ewa’s mother, Ewa’s grandmother, my son Krzysztof, 
my sister Helena and my wife Ewa.

Syn Krzysztof z rodziną.
My son Krzysztof with his family.



Z żoną Ewą.
With my wife Ewa.

Pierwsze spotkanie Paryż 1956.
The first meeting, Paris 1956.

14



My road to art was not determined by an artistic environment or familiarity with the history of art but by fascination with my surroundings 
and what I lived through, which, from my early childhood, I had a deep need to draw and paint. I could then watch from my window the 
barracks and yard of the Light Artillery Regiment in which my father, Michal, served. I absorbed the life of the barracks by observing the 

watering of the horses, the tethering rails, the issuing of commands and from time to time impressive exercises and parades. The days were 
divided by bugle calls and, after the evening roll-call, the nostalgic songs of the gunners were heard. My father was a talented horseman, an 
artillery man in the Austro-Hungarian army who, during the first world war, was on the Yugoslavian front, then the Italian front and finally at 
Verdun. There, during the last phases of the battle, he deliberately surrendered and became a French prisoner in order to join the new Polish 
army of General Haller which returned to Krakow. Poland finally became independent after 120 years of partition and occupation.
My mother, a native of Dalmatia, with my brothers, Jozef bom in Bosnia, and Otto, bom in Hungary amidst the throes of its revolution, made 
her way to the unfamiliar country of Poland and to Krakow, where I was born. After two years, we moved to Biala Podlaska. The atmosphere of 
this provincial but nonetheless ambitious town and the influence of Stanislav Damrosz, an outstanding teacher and headmaster of our grammar 
school, played an important part in our upbringing. After matriculation, I applied to the Warsaw Academy of Art but due to the war 1 had to 
continue my education on my own.
The German occupation provoked immediate resistance. My eldest brother, Jozef, a Sub-Lieutenant of the 34th Infantry Regiment, took part in 
the defense of Brzesc and returned with a group of wounded soldiers from General Kleberg. He evolved an intensively active underground 
movement. After his departure for Palestine, I chose his pseudonym of „Sas ”. After completing the underground cadet officers school of the Home 
Army, I got an assignment to the reconnoitring detachment of the partisan unit of Zenon of the 34th Infantry Regiment in the early spring of 1944. 
This was one of the foremost and largest units in the Podlasie and took part in the undercover operation to recover an unexploded V2 rocket. 
Parts of it were transported to Britain. This intelligence operation was one of the biggest blows to the German „ Wunderwaffe One 
achievement of our cavalry platoon was the rescue of seven American pilots shot down by the Germans. Sketches of life in the unit, kept in my 
ammunition haversack, may have decided the route of my artistic future. It must be remembered that there exists no other visual documentation 
of the forest-based units, just as there exists no authentic documentation of the 1863 uprising against the Russians. The ensuing period falsified 
history and belittled the fact that we tried to fight without incurring the retaliatory massacre of the local population by both the Germans and 
the Soviets, and later the Secret Police.
We witnessed the large scale massacre of Poles, the Jewish ghettos and then the disappearance, without trace, of tens of thousands of Soviet 
captives. Almost the entire professional and educated population, namely our potential leadership, was wiped out deliberately by the Germans 

and Soviets. It was in no-one’s interest to publicise the methods which led to cannabilism amongst the masses of people doomed to death by 
enforced hunger. I wanted to rescue fragments of the experiences of my generation from oblivion. It happened that my artistic intentions clashed 
with the kind of art which conformed with each successive political programme, and now, anachronistically, is no longer required. It was not 
possible to speak openly. I did, however, put together a sort of diary consisting of paintings. Not seeking publicity, I decided to leave a reasonably 
authentic record of my existence. My life was made difficult by the adopted conventions, attitude and climate of the authorities understanding of 
Polishness, and also my passion for horses which was ideologically not acceptable and was not taken seriously in contemporary art. Typically, 
Otto, my elder brother, took a similar stance. As a lieutenant in the Anti-Aircraft Regiment of the Armoured Division of General Maczek, who 
took part in the Normandy landings, he experienced both the satisfaction of victory at Falaise and the bitterness of exile in Britain where he 
became an artist and teacher. My elder brother, Jozef, an infantry officer, parachuted into terrain controlled by General Michajlowicz in the 
Serbian mountains and, as part of the British Mission, formed a Polish unit the size of a battalion.
He was killed in battle by the Germans and found a place in the history of the second world war as Captain „Nash”. My wife, Ewa, is the 
daughter of Irene and Captain Julian Zbyszynski who, before he got to Britain, was taken from prison to prison and from one concentration camp 
to another by the KGB and, at the last moment, escaped from a transport to Katyn where at least 17,000 Polish officers were killed by the 
Russians in 1940. My wife’s brother, Lech, was a soldier in the „Zoska” battalion and took part in the Warsaw uprising. In the context of such 
a family background, I could not steer my life in any other way. After the dissolution of our unique unit, I narrowly avoided deportation to Siberia 
thanks to the risk taken by the Director of the stud of Janow Podlaski, K. Kajetanowicz, in taking me on as a forester, with my horse. This enabled 
me to survive the most difficult period until I started to study at the Academy of Art in Krakow, still in the uniform of a groom. After the first term, 
I transferred to the Warsaw Academy of Art to continue my studies. In the last term, I became an assistant to Professor Tadeusz Kulisiewicz and, 
immediately after graduation, an assistant in the department of painting under Professor Michal Bylina. This wonderful Pole helped me to 
survive a hostile atmosphere initially as a lecturer and finally a professor in his department.
When my way of life had stretched compromise to breaking point, my wife and I decided to escape the constraints of the times and city life and 
bought, with some difficulty, a hectare of forest near Wyszkow and a traditional old timber house which we resited there. We managed to 
situate several thatched old farm buildings to form something like a mini skansen. In some senses, I withdrew myself from society. I intended to 
isolate myselffrom contemporary trends in art. The destruction of almost all the educated population of Poland during the second world war by 
the Germans and the Russians, and later the activities of the so called „People Power" favoured the elimination of Polish traditions and soul 
which was replaced by universal uniformity imposed by the Soviet Union. The upper hand was taken by the new „Socialist Intelligentsia” to a 
large extent dominated by foreign and hostile elements acting destructively on the identity and consciousness of Poles. The mixture of post 
communism and a consumer orientated society supported by the media and government policy also encourage me to respect Polish tradition. 
I am grateful for the priceless encouragement I get from those who collect my work in faraway places.
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ZE SZKICOWNIKA PARTYZANTA
FROM THE PATISAN S SKETCH-BOOK
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Pasienie koni. 
Grazing the horses.

s.

Postój w lesie. 
Resting in the forest. 17
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Postój w stodole. 
Resting in a barn.
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produkcji polskiej
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Kościuszko w obronie Warszawy, olej. 
Kościuszko in the defence of Warsaw, oil.38





Pa
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j. 
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l, o

il.

Gen. Józef Bem pod Ostrołęką, olej. 
Gen. Jozef Bem at Ostrołęka, oil.



Patrol, olej. 
Patrol, oil.

G
en. Józef B

em
 pod O

strołęką, olej. 
G

en. Jozef B
em

 at O
strołęka, oil.
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Szarża 14 pułku Ułanów pod Wólką Węglową, olej.
The charge of the 14 Cavalry Regiment at Wolka Węglowa, oil. 

Fragment - pchor. E. Iwanowski, olej.
Detail from "The charge" - cadet officer E. Iwanowski, oil.







Artyleria lekka zajmuje stanowiska ogniowe, akryl/olej. 
Light artillery taking up firing positions, acrylic/oil.46



Major Hubal, olej. 
Major Hubal, oil.
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Przeprawa przez bagno, olej. 
Crossing the marsh, oil. 49





Nocna spowiedź, Klasztor o. Paulinów - Leśna Podlaska, 1993, akryl/olej.
Confession at night.,Cloister of Father’s - Leśna Podlaska, 1993 acrylic/oil. 51



O świcie, akryl/oil. 
At dawn, acrylic/oil.

Deszcz, 1990 r. akryl/olej. \
Rain. 1990, acrylic/oil. '
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Spalone drzwi, 1980, akryl/olej.
Burnt door. 1980 acrylic/oil.

Na czatach, monotypia. \ 
Outpost, mono-type. '54
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W lesie, 1991 r. akryl/olej.
In the forest. 1991, acrylic/oil.60



Przyszli, akryl/olej.
They've come, acrylic/oil. 61



Jeńcy, akryl/olej. 
Prisoners of war, acrylic/oil.

1



Ślady, olej. 
Footprints, oil. 63



Portret żony 1982, akryl/olej. 
Portrait of my wite. 1982 acrylic/oil.64



Autoportret, 1985, akryl/olej.
Self-portrait. 1985 acrylic/oil. 65



Przedwiośnie, akwarela. 
Early spring, water-colour.



HZ polu, akryl/olej. 
In the fields, acrylic/oil.
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Pejzaż, akwarela. 
Landscape, water-colour.



Tarnina, 1991, akryl/olej.
Blackthorn, 1991 acrylic/oil.72
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Pole, akryl/olej.
Field, acrylic/oil.
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Pola, akwarela.
Farmland, water-colour.



Burza, akwarela.
Storm, water-colour.



Wiosna, akwarela.
Spring, water-colour. 77



Piaszczysty brzeg, akwarela. \ 
Sandy bank, water-colour. '

Młode sosenki, akwarela.
Young pines, water-colour.





Brzeg Bugu, akwarela.
The bank of the river Bug, water-colour.80





Droga, akwarela. \ 
Country road, water-colour. '

Bug, akwarela.
River Bug, water-colour.











/ Jesienne ognie, olej. 
\ Autumn fires, oil.

Wierzby, akwarela.
Willows, water-colour. 87



oo
Nad Wisłą, akwarela.

Rv the Vistula, water-colour.



Jesień w polu, akwarela.
Autumn fields, water-colour. 89
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Pierwszy śnieg, akwarela. 
First snow-fall, water-colour.



Ice floes

P
ierw

szy śnieg, akw
arela. 

First snow
-fall, w

ater-colour.





Zwózka drewna, akryl/olej. 
Carting timber, acrylic/oil. 93
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Chłopskie sanie, olej. 
The farmer's sleigh, oil.94
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Zima w lesie, akwarela. 
Winter in the forest, water-colour.



Las zimą, akwarela. 
The forest in winter, water-colour.



W zaspie, akryl/olej. 
In the snow-drift, acrylic/oil.





Zima, akwarela.
Winter, water-colour.

Sanie w lesie, olej. 
Sleigh in the forest, oil. 99



HZ szronie, olej. Przez las zimą, akryl/olej.
Hoar-frost, oil. Through the forest in winter, acrylic/oil.
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Sanna, olej. 
Sledging, oil.102



Sanna w konie z siatkami, olej. 
Sleigh and horses with snow-nets, oil. 103





/ Roztopy, akwarela. 
\ The thaw, water-colour.

deszczu, akryl/olej. 
In the rain, acrylic/oil. 105
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Spacer w Michałowie, olej. 
Walking at Michałow, oil.106



Św. Hubert w Kostomłotach, olej. 
The St. Hubert's ride at Kostomłoty, oil. 107
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Lis! olej. 
Tally-ho! oil.114





Przy ogniu, akryl/olej. 
By the fire, acrylic/oil.116



Bieg myśliwski w Pępowie, akryl/olej.
Chase at Pepow, acrylic/oil. 117



Przegląd ogierów, akryl/olej. 
Inspection of the stallions, acrylic/oil.118



W stadzie ogierów w Kętrzynie, olej. 
Stallions at Kętrzyn, oil.



Jeździec, olej. 
Rider, oil.120
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HZ Janowie Podlaskim, akryl/olej. 
In Janów Podlaski, acrylic/oil.
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Jeźdźcy, olej. 
Riders, oil.122



Defilada zwycięzców, akryl/olej.
Winners parade, acrylic/oil. 123
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Konie zimnokrwiste, olej. 
Throughbreds, oil.
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"Parówka”, akryl/olej. 
Ririinri anrl learlina anrvlin/nil126



Po grudzie, akryl/olej.
Difficult going over frozen ground, acrylic/oil. 127





Joanna Grootings ze swoim ulubieńcem, olej.
Joanna Grootings with her favourite, oil. 129
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Studium konia, akwarela.
Study of a horse, water-colour.132



Spłoszony koń, akwarela. 
Frightened horse, water-colour.



Studium konia, akwarela.
Study of a horse, water-colour.134
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Rozdroże, olej.
Crossroads, oil.

HZ niedzielę, olej. \ 
On Sunday, oil. '





Pola, akryl. 
Farmland, acrylic.138



Generał K. Puławski, 1979, gobelin-wełna.
General K. Puławski. 1979 wool tapestry. 139



Kulig, 1979, gobelin-wetna.
Carnival. The sledging cavalcade, wool tapestry.140



’Hubertus", gobelin-wetna. 
"Hubertus", wool tapestry. 141



Tarpany, gobelin-wełna.
Tarpans, wool tapestry.142
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Znaczki pocztowe - seria "Konie polskie".
Postage stamps - series "Polish Horses". 143



KONIE SPORTOWE

Znaczki pocztowe - seria "Konie polskie”.
Postage stamps - series "Polish Horses".144



POLSKA

Pierwszy dzień obiegu FDC — PPF „Ruch

Pierwszy dzień obiegu FDC — PPF „Ruch

Znaczki pocztowe - seria "Jazda polska".
Postage stamps - series "Polish Horses". 145



JAZDA
POLSKA

/

Pierwszy dzień obiegu FDC — PPF „Ruch"

Znaczki pocztowe - seria "Jazda polska".
Postage stamps - series "Polish Horses".146



Znaczki pocztowe - seria "Jazda polska”.
Postage stamps - series "Polish Horses”. 147



Znaczki pocztowe - seria "Jazda polska".
Postage stamps - series "Polish Horses".148
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150-ŁECIE STADNINY KONI 
W SIERAKOWIE

150-LECIE STADNINY KONI 
W SIERAKOWIE

Znaczki pocztowe - seria "150-lecie stadniny w Sierakowie”.
Postage stamps - series "150tn anniversary of the stud at Sieraków”. 149



Znaczki pocztowe - seria "150-lecie stadniny w Sierakowie”.
Postage stamps - series "150tn anniversary of the stud at Sieraków".150



Wydania albumowe • Publications
Ksawery Piwocki
Maria Morawińska-Brzezicka
„Polska ilustracja książkowa”
Jan Grabowski
„Wojsko Polskie w sztuce współczesnej”
„Barwy Polskiego Oręża”
Cezary Chlebowski
Mirosław Prosną
Sławomir Botdak
Dr. Richard Keller

Wojciech Krauze

Alina Więcko
„Wiedza i Życie”
Teresa Sawińska
Wiesława Wierzchowska
Maria Ceuda
Tadeusz Kucharski
Edmund Grzybowski
Edmund Grzybowski
Anna Grzybowiecka
Anna Jabłońska
Stanisław Ledóchowski
Szymon Kobyliński
USA Kazimierz Kaz. Ostaszewicz
USA Zenon Lipowicz
Carol W. Mulder
Stanisław Ledóchowski
Ludwik Maciąg
The Arab Horse society News
„A Family of Artists

- „Współcześni Malarze Polscy” - 1967
- „Sport w sztuce Polskiej” - 1975
- 1964
- „Hipologia dla wszystkich” - 1982
-1968
- (Zachęta) 1988
- „Drogi wojenne Maciągów”
- „Widnokręgi” - 1985
- „Malarstwo Ludwika Maciąga” Przegląd Artystyczny - 1962
- Pobus Pferdezucht im Spiegel Moderner Freimarken - Gestaltung - „Sankt 

Georg” - 1964
- „Ludwik Maciąg” Wystawy indywidualne malarstwa w warszawskich zakładach 

pracy 1971-1972
- Ludwik Maciąg - „Niemcy” - 1961
-1968
- BWA w Piastowie - 1975
- „Konfrontacje” - 1966(?)
- „Perspektiren vom Pferd aus gesehen” - „Uroda” - 1989
- „Koń a sprawa Polska” - „Kultura” - 1985
- „Malarstwo jest sztuką” - „Stolica” - 1974
- „Koń w malarstwie Ludwika Maciąga” - „Stolica” - 1975
- „Malarz i Jeździec” - „Świat Młodych” - 1974
- „Gorzkie pejzaże” - „Nowa wieś“ - 1989
- „Wśród koni Ludwika Maciąga” - 1985
- „Konna kuracja” - Przegląd Polski - 1993
- „Człowiek który się nie kłaniał" - „Wiadomości Piastowskie” - 1993
- „Ludwik Maciąg” „Arabian Horse World” - 1987
- The Polish Sale and other travels - „Arabian Horse World” - 1978
- „Bliskie z daleka” - katalog - Stara Kordegarda - 1985
- „Maciąg” 1994 (bez dystrybucji)
- Winter 1995 No 85 „Ludwik Maciąg” - Polish Artist”
- Otto • Anna • Ludwik Maciąg” - 1998 (bez dystrybucji)

Filmy • Films
Jarosław Brzozowski
(T. Brzozowski, J. Nowosielski, L. Maciąg, muzyka Pendereckiego)
Jacek Sawicki, Jarosław Kamiński - z cyklu „Postawy” - „Ostatni Rozkaz”

- „Interpretacje”
- film oświatowy
- 1992, Naczelna Redakcja Programów

St. Grabowski, Jerzy Machałowski, Jan Marszałek - „Żołnierz Nieznany"
Edukacyjnych

- „Sas” - 1992, Naczelna Redakcja Programów
Wojskowych TVP

Ostatnie wystawy • Recent exhibitions
Arts festival organiser Susie Martin - Llangibby Walia - Ludwik. Otto. Anna Maciąg, Stanisław Baj 1995
Janów Podlaski 1997
Radzyń Podlaski 1997
Kortowe 1998
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Na okładce: reprodukcja obrazu pt. "Sulki". 
Cover illustration: reproduction of the picture entitled "Sulki“.
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LUDWIK MACIĄG
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