
Zenon Lipowicz
Ludwik Maciąg - między siodłem a paletą

7 sierpnia 2007 roku zamknęła się jedna z najpiękniejszych kart w historii malarstwa polskiego -
karta malowana przez Ludwika Maciąga. Nazywana przez niego „Malowanym pamiętnikiem"
jest tradycyjnie patriotyczna, oparta na narodowej sztuce polskiej i kontynuuje pracę wielkich
mistrzów: Kossaków, Matejki, Brandta, Gierymskiego i Byliny. Kartę tę stworzył nie tylko wielki
artysta, ale szlachetny, wierny zasadom, o silnym charakterze człowiek.

Twórczość  Ludwika  Maciąga,  w  której  był  on  zawsze  wiemy
tradycji  i  realistycznemu  odtwarzaniu  natury  i  przyrody,  nie
poddająca się  trendom sztuki  nowoczesnej  i  której  busolą  była
głoszona  przez  Niego  „wierność  doznaniom”  była  długo
lekceważona  i  traktowana  jako  anachronizm.  Kierunek  tej
twórczości ukształtowany został już we wczesnej młodości.

Ludwik Maciąg urodził się w 1920 roku w Krakowie, w rodzinie
o  wojskowych  tradycjach.  Jego  ojciec  walczył  pod  Verdun,
z armią  generała  Hallera  wrócił  do  Polski.  Został  oficerem  9.
Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej.

Dwaj bracia Ludwika byli oficerami Wojska Polskiego; najstarszy
Józef,  urodzony  w  Bośni,  po  walkach  w  kraju  w  1939  roku
przedostał się na Bliski Wschód, a stamtąd do Anglii. Z Anglii,
jako cichociemny, został zrzucony do Serbii na tereny opanowane
przez  gen.  Michąjłowicza.  Tam  zorganizował  polski  oddział
i zginął w walce z Niemcami. Drugi brat Otton internowany do
Rumunii, przedostał się przez Bejrut do Francji, a po jej upadku
do  Wielkiej  Brytanii.   Jako  oficer  I  Dywizji  Pancernej  gen.

Przegląd w stadninie

Maczka brał udział w walkach we Francji, Belgii i Holandii. Po wojnie osiedlił się w Anglii, gdzie dal
się  poznać jako uzdolniony artysta  zajmujący się  malarstwem, rysunkiem i  ceramiką.  Córka Ottona
Anna, podobnie jak ojciec i stryj kocha i maluje konie. Jej prace o subtelnych kolorach, odznaczają się
lekkością, delikatnością i starannym wykonaniem.

Maciągowie  pielęgnując  tradycje  wojenne,  stworzyli  sagę  rodzinną,  którą  łączy  wspólne
zainteresowanie i miłość do malowanych obiektów w Polsce i kraju osiedlenia - Wielkiej Brytanii.

Życie koszar, w których zamieszkała rodzina przed wojną, oglądanie codziennych ćwiczeń i parad miało
kolosalny  wpływ  na  wyobraźnię  i  ukształtowanie  zainteresowań  młodego  chłopca  i  spowodowało
pierwszą fascynację koniem.

Za największe przeżycie tamtych czasów uznał Artysta zetknięcie z orientalnymi końmi ze stadniny
w Janowie Podlaskim. Ogromne wrażenie wywarły na Nim uroda i wspaniały ruch tych koni.

Po wybuchu wojny Ludwik Maciąg ukończył podziemną podchorążówkę Armii Krajowej i w 1944 roku
dostał przydział do 34. Pułku Piechoty AK, dowodzonego przez majora Stefana Wyżykowskiego ps.
„Zenon”. W zwiadzie konnym tego pułku brał udział w słynnej akcji osłonowej przerzutu ze wsi Jeziory
do Anglii fragmentów pocisku V-2 wyciągniętego z błot nadbużańskich przez 16 partyzanckich koni.
Uczestniczył w przejęciu siedmiu lotników amerykańskich z zestrzelonego przez Niemców bombowca
B-17, lecącego z Wielkiej Brytanii do Odessy po bombardowaniu obiektów zbrojeniowych w okolicy
Berlina. Lotnicy ci uczestniczyli w walkach prowadzonych przez oddział „Zenona” do momentu jego
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rozwiązania,  kiedy to  zostali  przekazani  „za pokwitowaniem” jednostce wojsk radzieckich.  Profesor
długo utrzymywał z nimi kontakt korespondencyjny. W oddziale „Zenona” Ludwik Maciąg uczył się nie
tylko tego, czym jest honor, Ojczyzna i patriotyzm. Utrwala! chwile powstańcze, stwarzając epopeję
leśną  partyzantów.  W uznaniu  zasług  „Zenon” podarował  Ludwikowi  Maciągowi  swoją  klacz  Iskrę
i siodło wojskowe, które chorąży „Sas” przekazał do zbiorów muzeum w Siedlcach.

Ludwik Maciąg ze swoim ulubionym ogierem Eos 1984 (Banat - Elektorkapo Andrut), Kurozwęki

Prawdziwe malarstwo zaczął Maciąg po zakończeniu wojny i  demobilizacji.  Podjął On wtedy pracę
w stadninie koni w Janowie Podlaskim, jako leśniczy i masztalerz, ukrywając się tam przed NKWD
i zsyłką na Sybir, co było losem wielu członków AK. Kiedy stało się to możliwe Ludwik Maciąg podjął
studia na krakowskiej ASP i kontynuował w warszawskiej ASP Pełnił rolę asystenta prof.  Tadeusza
Kulisiewicza, a po dyplomie był adiunktem na wydziale malarstwa u prof.  Michała Byliny, którego
zawsze  bardzo  ciepło  wspominał.  Prof.  Bylina  miał  również  partyzancką  przyszłość  i  był  jednym
z nielicznych malarzy, którzy w tamtym czasie mieli odwagę zajmować się „tematyką końską”. Ludwik
Maciąg był wieloletnim profesorem warszawskiej uczelni, otrzymał na niej tytuł profesora zwyczajnego.
Piastował funkcję dziekana; był zamiłowanym pedagogiem i wychowawcą licznych malarzy. Dyplomy
w jego pracowni uzyskali wybitni artyści Stanisław Baj i Andrzej Novak-Zempliński.

Profesor Ludwik Maciąg mieszkał w Gulczewie w domu przez Niego zaprojektowanym i wzniesionym
z olbrzymich bali. Obok budynku mieszkalnego stoją kryte strzechą zabudowania gospodarcze: stajnia
i stodoła  z  wozownią,  a  otaczają  je  padoki  dla  ulubionych  koni.  Całość  zbudowana  jest  w  lasku
otoczonym  malowniczymi  polami  i  łąkami  z  przepływającą  nieopodal  majestatyczną  rzeką  Bug.
Posiadłość wybudowana we własnym stylu sprawia wrażenie mini  skansenu.  Te barwne lasy i  pola
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malowniczego Podlasia, wśród których Profesor spędził większą część swojego życia, w dużej mierze
sugerowały treść i kolorystykę Jego dzieł. Tam powstawały przesiąknięte duchem wsi polskiej pejzaże
z szachownicą barwnych łanów, lub zimową, surową szarzyzną śniegu, lasy malowane o różnych porach
roku, stanowiące często temat pięknych akwarel.

Rozpiętość tematyczna prac Profesora jest bardzo duża. Mieści się
w  niej  rzeźba,  grafika  użytkowa,  plakaty,  ilustracje  książek,
projekty  gobelinów,  znaczków  pocztowych  -  serie:  „Konie
polskie“,  „Jazda  polska“,  „150-lecie  Stada  w  Sierakowie“.
Jednakże  motywem  przewodnim  twórczości  są  najpiękniejsze
stworzenia  świata  -  konie.  Wszystkie  te  prace  są  poprzedzone
rzetelnymi studiami koni,  rzędów i ubiorów. Konie różnych ras
i użytkowania  prezentowane  są  w  efektownym  ruchu,  na
swobodzie,  w  scenach  batalistycznych,  biegach  myśliwskich,
ciągnące  chłopskie  wozy,  dworskie  pojazdy,  sanie,  w  znojnej
pracy na polu. Wszystkie te dzieła bardzo realistycznie, doskonale
pokazują precyzję ruchu konia.

Profesor bardziej był związany ze światem jeźdźców i hodowców,
aniżeli  ze  środowiskiem  malarstwa  ASP.  Brał  bardzo  aktywny
udział  w  trudnych  dla  konia  i  jeźdźca  rajdach  i  biegach
myśliwskich,  uczestniczył  w  realizacji  scen  batalistycznych  do
filmu  Andrzeja  Wajdy „Popioły”.  Osobliwością  malarstwa
Ludwika  Maciąga  były  obrazy  „malowane  z  siodła”.  Pędząc
w szeregu  jeźdźców  miał  możliwość  oglądania  szarży  poprzez
wzniesione z szablami ręce szwoleżerów gwardii. Potęgowało to
autentyzm i wrażenie uczestniczenia w przedstawianej scenie.

Z  obrazów  Profesora  emanuje  duch.  Łatwo  w  nich  odczytać
najbardziej  charakterystyczne  cechy  związane  z  prezentowaną
formacją. Silę i bojowość średniowiecznego rycerza, powagę

Zaparowane konie

i dumę skrzydlatego husarza, szybkość i niepowstrzymany pęd szwoleżera gwardii, czy elegancję i urok
ulana przedwojennej Polski.

Profesor zawsze twierdził, że najbliższymi jego sztuce byli Piotr Michałowski i Józef Chełmoński. Zaś
najwspanialszym malarzem koni w skali światowej był Juliusz Kossak.

Jego twórczość zbliżona była bardzo do patriotyczno-romantycznego pisarstwa Henryka Sienkiewicza,
autora mojego ulubionego dzieła literackiego - Trylogii.

Zasady,  poglądy  i  sympatie,  jakimi  kierował  się  Profesor  w  swojej  twórczości,  mieliśmy  z  żoną
możliwość poznać podczas miesięcy,  jakie spędziliśmy z Ewą i  Ludwikiem pod jednym dachem na
naszej farmie w Arizonie i w czasie wspólnych podróży po Polsce i Stanach Zjednoczonych. Z tego
okresu  pochodzą,  rzadko  spotykane  wśród  dzieł  Artysty,  westernowe obrazy przedstawiające  grupę
kowbojów biorących udział w rodeo i wywiadowcę indiańskiego na koniu.

Zauroczeni dziełami Profesora, gromadziliśmy je systematycznie. W tej chwili nasza arizońska kolekcja
jest  jednym z największych zbiorów Jego prac.  Od lat  cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem
i uznaniem naszych polskich i amerykańskich przyjaciół, koneserów sztuki i koniarzy, hodowców koni
z obu Ameryk i Europy, uczestniczących w pokazach koni arabskich. Nasza kolekcja pokazywana była
na  kilku  wystawach  organizowanych  w  Arizonie.  Jej  reprodukcje  zamieszczane  były  w  polskich
i amerykańskich czasopismach.
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Atak husarii

Ogiery arabskie
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Sanna

Codzienne  przebywanie  wśród  obrazów  prof.  Maciąga  i  osobisty  z  nim  kontakt  daje  ogromne
zadowolenie,  zmusza  do  refleksji  i  przypomina  spędzone  z  Nim wspaniale  chwile.  Ja  i  moja  żona
Jolanta jesteśmy szczęśliwi,  że osobiście  znaliśmy Profesora i  Jego uroczą małżonkę Ewę oraz,  że
zaskarbiliśmy sobie ich przyjaźń.

Poza  Stanami  Zjednoczonymi  prof.  Maciąg  miał  szereg  wystaw  indywidualnych  w  Anglii,  RFN,
Holandii, Danii i Kanadzie. Uczestniczył w międzynarodowych wystawach sztuki polskiej w Chinach,
Związku Radzieckim, Indiach, Iranie, na Węgrzech, w Rumunii, Austrii, Włoszech, Libanie Niemczech,
Jugosławii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Japonii, Bułgarii i Mongolii.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów: Wojska Polskiego,
Narodowego  oraz  Łowiectwa  i Jeździectwa  w  królewskich
Łazienkach  w  Warszawie;  w  Zamku  w  Golubiu-Dobrzynlu,
w klasztorze  w Leśnej  Podlaskiej,  w  Biblioteque  Nationale
w Paryżu, w galeriach Folkestone i Cassel w Anglii oraz w wielu
zbiorach  prywatnych  na  całym  świecie.  Prac  Profesora
znajdujących  się  w  prywatnych  zbiorach  w  Arizonie  nie
powstydziłoby się wiele muzeów.

W  zbiorach  Toma  Chaunceya,  właściciela  jednej
z najwspanialszych  farm  koni  arabskich  świata,  znajduje  się
portret importowanego z Polski słynnego ogiera Nabor.

Ogromną  kolekcję  polonijnych  działaczy  Elżbiety  i  Bogumiła
Horchemów zdobią  obrazy  olejne  i ogromny  kilim
przedstawiający  bohatera  obojga  narodów  Kazimierza
Pułaskiego na koniu, salutującego przed powstańczą mogiłą.

Powrót do domu
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Profesor uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
z Mieczami,  Medal  Dziesięciolecia,  Medale  Obronności  Kraju  -  Brązowy i  Srebrny,  Złotą  Odznakę
Tysiąclecia  Państwa  Polskiego.  Za  zasługi  dla  kultury  polskiej  i  osiągnięcia  w  pracy  artystycznej
pośmiertnie  odznaczony został  przez  prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Na  cmentarzu  w  Wesołej,  gdzie  spoczął  obok  żony  Ewy,  żegnali  Go  przedstawiciele  władz
państwowych,  duchowieństwa,  przyjaciele,  artyści,  koniarze,  wykładowcy  ASĘ  wychowankowie
Profesora,  delegacje  stadnin  i  stad  państwowych,  żołnierze  AK  i  Kompania  Honorowa  Wojska
Polskiego.  Za  trumną  postępowały  dwa  wierzchowce  arabskie  -  Jego  Eos  i  Metropolis  -  ogier  ze
stadniny w Janowie Podlaskim.
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