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Juliusz i Wojciech Kossak, Józef Chełmoński należą do czołówki polskich malarzy koni. Ich dzieła są
znane  i  cieszą  się  powszechnym  uznaniem.  Każdy  z  tych  malarzy  wykreował  swój  własny,
charakterystyczny  i  niepowtarzalny  styl.  Konie  Kossaków  są  namalowane  szczegółowo.  Widać
najmniejszy element obrazu, zaznaczone są mięśnie, a używane kolory są delikatne, jasne, można nawet
powiedzieć,  że  wyblakłe.  Z  kolei  cechami  typowymi dla  malarstwa Chełmońskiego są  konie,  które
pogrążone są w szaleńczym galopie. Myślę, że tym wybitnym artystom dorównuje współczesny malarz
i rzeźbiarz, Ludwik Maciąg.

Ludwik Maciąg urodził się 13 lipca 1920 roku w Krakowie. Swoje dzieciństwo Maciąg spędził w Białej
Podlaskiej  w  koszarach  Pułku  Artylerii  Lekkiej.  Nie  był  wybitnym  uczniem.  Miał  problemy
z matematyką, fizyką i chemią, a w szkole zauważono, że nie zwiąże przyszłości z tymi przedmiotami.
Nauczyciele, zwłaszcza dyrektor gimnazjum, do którego chodził widział, że przeznaczeniem Maciąga
jest malarstwo. W zeszytach nie znajdowano notatek z lekcji, zamiast tego masowo pojawiały się tam
rysunki koni,  jeźdźców, scen batalistycznych. Już w wieku 14 lat  Maciąg stworzył  zeszyt  z ręcznie
wyklejonym napisem na okładce, w którym znajdowały się małe akwarele z „Ogniem i mieczem”. Nie
są to rysunki doświadczonego artysty, ale widać, że dziecko, które je stworzyło posiadało talent i pasję.
Akwarele utrzymane są w ciepłych i jasnych kolorach. Niektóre przedstawiają pojedyncze postaci na
koniach,  m.in.  Jana  Skrzetuskiego,  Bohuna  czy  Księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego.  Na  innych
rozgrywa się dynamiczna akcja z udziałem wielu koni, jak na przykład szarża husarii.

Przed wybuchem II wojny światowej ojciec przyszłego malarza, Michał Maciąg, był chorążym Wojska
Polskiego w 35 Pułku Artylerii Lekkiej. Matka artysty, Rozalia Dokić, pochodziła z Chorwacji. Rozalia
i Michał spotkali się w Wiszegradzie nad rzeką Driną. Tam też urodziło się ich pierwszy syn, Józef,
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a krótko potem narodził  się  Otto.  Przed rozpoczęciem wojny Michał  Maciąg ukończył  szkołę jazdy
konnej po której ukończeniu uzyskał stopień młodszego oficera. Skierowano go na front serbski.1 Przed
zakończeniem wojny Michał został skierowany na front zachodni, pod Verdun. Tam wstąpił do armii
Generała Hallera, z którą powrócił  do Polski, do Krakowa. Wraz z nim wróciła jego żona, Rozalia.
Zamieszkali w Krakowie, w którym w 1920 roku narodził się Ludwik.

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku obudził w Maciągu, jak i w wielu młodych ludziach potrzebę
obrony i  walki  za  ojczyznę:  „[…] sam na początku września  ruszyłem z  dwoma kolegami na  apel
w sprawie  mobilizacji”.2 Po  dotarciu  do  celu  dotarła  do  nich  pogłoska,  że  wojna  się  skończyła,
a w Niemczech panuje rozłam. Podejrzewano, że tę informację rozpowszechnili Sowieci, aby uniknąć
mobilizacji Polaków. Maciąg postanowił udać się do Białej Podlaskiej. W tym czasie jego brat, Józef,
rozpoczął tworzenie ruchu oporu w Białej. W tym czasie Otto ukończył szkołę podchorążych artylerii
przeciwlotniczej w Traugutowie. 

Ludwik  Maciąg  w  roku  1942  wstąpił  do  szkoły  podchorążych  Armii  Krajowej.  Wcześniej  jego
codzienne  zajęcie  nie  miało  charakteru  konspiracyjnego.  Zajmował  się  rozłupywaniem  kamieni,
z których później tworzono drogi w Białej Podlaskiej. W 1943 roku Maciąg postanowił, że postara się
o przyjecie do oddziału partyzanckiego. Gdy otrzymał przydział nadano mu pseudonim „Sas”. 20 lat
później  powstał  obraz  zatytułowany „Podchorąży  Sas  na  czatach”.  Jest  on  utrzymany  w brązowo-
beżowych barwach. Postać samego Maciąga i  konia znajdują się na pierwszym planie.  W tle widać
innego żołnierza, który również siedzi na koni i trzyma w ręce karabin. Konie malowane przez tego
artystę  znacznie  różnią  się  od  wierzchowców  Kossaków  czy  Chełmońskiego.  Rumaki  Maciąga
malowane są grubą linią, można powiedzieć, że chaotyczną. Szczegóły takie, jak białe pęciny są słabo
widoczne.  Mięśnie  minimalne  zaznaczone.  Charakterystyczne  dla  późnego  malarstwa  Maciąga  jest
jednak to, że jego konie są ciężkie z szerokimi zadami.

Maciąg  trafił  pod  opiekę  ułana  o  pseudonimie  „Bomba”:  „[…]
żołnierz jeszcze z września, który serdecznie się ze mną obchodził
i  od  razu  wykombinował  mi  konia  –  wielką  kobyłę.  Broń
otrzymywało  się  stopniowo.  Najpierw  dostałem  granat,  potem
nagan, a dopiero później karabin”.3 Pierwsza akcja, w której wziął
udział jest dowodem na to, że znał się na koniach i umiał się z nimi
obchodzić.  Jego  zadaniem  było  utrzymanie  ośmiu  spłoszonych
wybuchami i świstami kul wierzchowców. 

Gdy  Maciąg  służył,  jako  partyzant  nie  spędzał  tyle  czasu  na
malowaniu, ile by chciał. Zawsze jednak znajdował na to chwilę.
Najczęściej  tworzył  portrety  kolegów  z  oddziału.  Jego  talent
i starania zostały zauważone przez dowódców: „Raz na inspekcję
przyjechał  gen.  Bitner  <<Zenon>> zwrócił  się  do  mnie,  żebym
podarował  jakiś  rysunek  generałowi.  Zgodziłem  się  nie
przywiązując  do  tego  faktu  nadmiernej  wagi,  ku  mojemu
zaskoczeniu  w  uroczystym  przemówieniu  generał  bezpośrednio
odniósł się do mojej  osoby wskazując,  że jest  wśród nas artysta
i ważne jest, aby przetrwał dla potomności”.4

„Podchorąży Sas na czatach” Ludwik
Maciąg, 1963

Ogromna  część  malarstwa  Maciąga  została  poświęcona  II  wojnie  światowej.  Płótna  przedstawiają
wydarzenia  i  epizody,  w  których  artysta  sam  brał  udział  lub  był  naocznym  świadkiem.  Często

1 Michał Woźniak „Maciąg” s. 44
2 Michał Woźniak „Maciąg” s. 61
3 Michał Woźniak „Maciąg” s. 61
4 Michał Woźniak „Maciąg” s. 68
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pojawiającym  się  motywem  jest  również  husaria.  Było  to  wyzwanie  dla  artysty.  Husarię
charakteryzowała bogato zdobiona zbroja z wieloma misternie wykonanymi elementami: „Połyskujące
zbroje, często opasane skórami panter lub tygrysów, błyszczące od złota cugle i hafty na kulbakach,
posrebrzane wędzidła, hełmy wysadzane drogocennymi kamieniami i oczywiście dekoracyjne skrzydła
z piór. To przyćmiewało wszystko, co można było spotkać wówczas w Europie i na świecie. Zmierzenie
się z tym wszystkim było dla mnie prawdziwym wyzwaniem, ale i wielką przygodą”.5 

Do  namalowania  husarii  skłoniła  Maciąga  potrzeba  pokazania  narodu  polskiego,  jako  dumnego
i takiego, który przeżył momenty wielkiej chwały.

W roku  1945  Maciąg  rozpoczął  studia  na  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Krakowie.  Z  tego  okresu
pochodzą portrety rysowane węglem. Nie powstało ich przez okres twórczości artysty wiele. Obecnie
większość z nich znajduje się w zbiorach prywatnych. Pierwsza wystawa odbyła się jeszcze w czasie
studiów. Zaprezentowano na niej obraz przedstawiający studentów medycyny podczas niedzielnej pracy:
„Ja coś takiego namalowałem. Młodych mężczyzn jak piłują w kitlach zęby koniowi, domek z pustaków,
jeden goni krowę, drugi prosiaka”.6 Od tego czasu Maciąg regularnie, co roku, przeznaczał jeden obraz
lub grafikę na ogólnopolską wystawę malarstwa. W swoich pracach przedstawiał rzeczywistość taką,
jaką  ją  widział.  Jeżeli  malowidło  przedstawiało  ciężko  pracujących  górników i  hutników była  ona
utrzymana  w  ciemnych,  szarych  kolorach.  Była  ponura,  ponieważ  tak  Maciąg  odbierał  ich  życie
i panującą wokół atmosferę.

W swoich  pracach malował  rzeczywistość  taką,  jaką  ją  widział.
Jeżeli  malowidło  przedstawiało  ciężko  pracujących  górników
i hutników  była  ona  utrzymana  w  ciemnych,  szarych  kolorach.
Była ponura, ponieważ tak Maciąg odbierał ich życie i panującą
wokół atmosferę. 

Po  pierwszym  semestrze  artysta  kontynuował  naukę  na  ASP
w Warszawie. Zaraz po otrzymaniu dyplomu został adiunktem na
Wydziale Malarstwa u profesora Michała Byliny. Stało się tak na
żądanie samego profesora Byliny, który w czasie okupacji działał
w konspiracji.7 W 1951 roku Ludwik Maciąg otrzymał dyplom.

Karierę na Akademii w Warszawie Maciąg wspomina następująco:
„W całej swojej pracy pedagogicznej starałem się przekazywać jak
najwięcej  wiedzy  i  doświadczeń  formalnych,  ale  nigdy  nie
narzucałem swojego języka malarskiego”.8 

Chociaż jego sztuka była przepełniona końmi, naturą, pejzażem, to
nie  narzucał  swoim studentom określonej  tematyki.  Chciał,  aby
każdy uczeń czuł się dobrze malując, przede wszystkim to, co mu
odpowiada.

„Husarze w natarciu”. 
Ludwik Maciąg, 1997

W  okolicach  1950  roku  Maciąg  stworzył  ilustracje  do  „Kopciuszka”  Janiny  Porazińskiej.  Artysta
stworzył  wiele małych akwareli,  w których uwagi nie przyciągał Kopciuszek czy Książę, ale konie.
Charakterystyczne  dla  malarstwa  Maciąga  ciężkie  konie,  o  szerokich  zadach  i  bujnych  grzywach.
Akwarele charakteryzują intensywne kolory oraz szczegóły, na których Maciąg nie skupiał się malując
duże prace przedstawiające te zwierzęta. Za wyjątek można uznać obrazy przedstawiające husarię.

5 Michał Woźniak „Maciąg” s. 89
6 Michał Woźniak „Maciąg” s. 107
7 Michał Woźniak „Maciąg” s. 124
8 Michał Woźniak „Maciąg” s. 127
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Kolorowe  ilustracje  przedstawiające  postaci  z  bajki,  zwierzęta,
pejzaże, które zostały wydane zachwycają nie tylko najmłodszych,
do których ta praca jest skierowana. Myślę, że pod wrażeniem będą
także dorośli.  Uwagę przyciągają bogato zdobione uprzęże koni.
Złote ogłowia z drobnymi elementami, złote strzemiona, misternie
wykonana  rękojeść  miecza.  Konie  są  przedstawione  podczas
galopu,  jednak  obserwator  nie  odczuwa  pędu,  w  którym  się
znajdują.

Pracując na uczelni Maciąg nigdy nie rozstał się z jeździectwem.
Brał czynny udział w m.in. rajdach i biegach myśliwskich, które
były motywem często pojawiającym się w jego sztuce.

Czas spędzony w siodle i na pracy przy koniach był sposobem na
odreagowanie. W ten sposób Maciąg odcinał się od krytyki, która
towarzyszyła mu przez cały okres twórczości: „Tego rodzaju głosy
negacji  towarzyszyły  mi  praktycznie  bez  przerwy,  aż  do  tego
stopnia, że zaczynałem mieć poważne wątpliwości i ograniczałem
to malarstwo. 

Ilustracja do „Kopciuszka” Janiny
Porazińskiej. Ludwik Maciąg ok. 1950 r.

Z czasem doszedłem jednak do wniosku, że powinienem malować na zasadzie szczerości, w zgodzie
z własnymi zamiłowaniami. I właśnie ten zaścianek dla mnie jako malarza, jest najbardziej interesujący
i ma więcej do zaproponowania”.9 

Biegi myśliwskie były dla malarza niezwykle ważne ponieważ ludzie, którzy brali w nich udział byli
głęboko związani z polską tradycją. Byli to m.in. oficerowie kawalerii. Wynikało to też z faktu, iż za
konie, które udostępniała stadnina odpowiadał jej dyrektor. Obawiano się wówczas, że ludzie, którzy nie
są  doświadczonymi  jeźdźcami  mogą  te  zwierzęta  skrzywdzić:  „Aby  wziąć  udział  w  biegach
myśliwskich, trzeba było umieć dobrze jeździć konno i zdobyć zaufanie masztalerzy. Stadniny koni były
państwowe,  więc  za  zmarnowanie  konia  odpowiadał  dyrektor,  dlatego  nie  dawał  go  osobom  bez
doświadczenia”.10

Maciąg  malując  konie  wiedział,  że  aby  były  one  prawdziwe,
a obraz szczery,  musi wykreować swój własny styl.  Artyście nie
wolno kierować się wskazówkami i tym, jak inni malarze widzieli
konie.  W rozmowie  z  Woźniakiem  Ludwik  Maciąg  wspomniał
wybitnych polskich  malarzy i  ich  sposób widzenia  i  malowania
koni:  […]  Juliusz  Kossak,  który  miał  ogromny  talent
obserwatorski.  Stworzył  konia  arabskiego  pokazując  go
w optymalnej,  pięknej  formie,  genialnej  trafiając  w  jego
orientalność, charakter, ruch i prezencję. Z kolej Wojciech Kossak
stworzył  konia  wojskowego,  odrębnego  wobec  konia
hodowlanego,  rasowego.  […]  Wreszcie  Chełmoński,  który
stworzył  typ  konia  zupełnie  innego  względem  innych  artystów.
Z jednej  strony  pełnego  mocy  i  gwałtowności,  z  drugiej
szlachetności  i  harmonii,  niekiedy  wręcz  baśniowej
monumentalności”.11 Artysta  wykreował  charakterystycznego  dla
siebie  konia.  Patrząc  na namalowany bez  niego obraz,  widz ma
pewność, kto jest autorem dzieła.

9 Michał Woźniak „Maciąg” s. 127
10 Michał Woźniak „Maciąg” s. 162
11 Michał Woźniak „Maciąg” s. 162
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Maciąg nawet po śmierci jest uznanym i szanowanym artystą. Świadczą o tym wystawy, które odbywały
się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, Holandii, Danii i Niemczech. Ten wybitny artysta był
także autorem znaczków pocztowych, na których przedstawiono takie konie, jak araby, konie półkrwi,
sportowe,  tarpany,  konie  sokólskie  oraz  mazurskie.  Na  części  znaczków  przedstawił  również,  jak
wyglądało polskie jeździectwo w X, XIII, XV, XVII, XVIII wieku oraz w latach 1831, 1939 i w 1945.
31 stycznia 1980 roku Poczta Polska wydała osiem znaczków, które zaprojektował Maciąg z okazji 150-
lecia Stadniny Koni w Sierakowie. Znaczki przedstawiały jeźdźca na koniu przed przeszkodą, konie
w treningu,  bieg  myśliwski,  masztalerza  z  koniem,  sanie,  pracujące  konie  w  zaprzęgu  roboczym,
czwórkę  w  zaprzęgu  oraz  rozgrzewkę.  Maciąg  był  również  autorem  wielu  rzeźb,  które  również
przedstawiały bliskie jego sercu konie oraz gobelinów, na których również dumnie prezentowały się
wierzchowce podczas gonitwy myśliwskiej oraz jeźdźcy w czerwonych frakach.

Profesor Ludwik Maciąg zmarł 7 sierpnia 2007 roku w Gulczewie. Został zapamiętany, jako artysta,
który zawsze dzielił się swoją wiedzą i pasją. Chętnie wspierał młodych artystów, ale nigdy nie narzucał
im  swojego  zdania.  Chętnie  zapraszał  studentów  do  swojego  domu  i  pracowni.  Polska  tradycja
jeździecka  pozostała  dla  niego  bardzo  ważna.  Osiadając  w  Gulczewie  zadecydował,  że  należy  na
tamtym terenie wskrzesić tradycje ułańskie. 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Wyszkowie powrócił do
życia dzięki jego staraniom. To również dzięki Maciągowi, po wieloletniej przerwie, ponownie zaczęły
się odbywać ułańskie pielgrzymki z Wyszkowa do Częstochowy. 

Ludwik Maciąg został zapamiętany, jako wybitny artysta batalistyczny, pejzażysta, a przede wszystkim,
malarz koni, które całe życie darzył ogromną miłością i szacunkiem. Maciąg nie jest tak znanym artystą,
jak  Chełmoński  czy  Kossakowie,  ale  na  pewno  dorównuje  im  talentem.  Pamięć  o  nim  dalej  jest
kultywowana na terenie Podlasia. Przyjaciele profesora oraz osoby podziwiające jego sztukę regularnie
starają się organizować wystawy jego prac, które w dużej mierze znajdują się w kolekcjach prywatnych.
W 2020 roku w Gulczewie oraz na Podlasiu  zorganizowano wystawy upamiętniające  100 urodziny
Ludwika Maciąga.
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