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Konstanty Laszczka, wybitny polski rzeź-
biarz, nie studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, ale był jej znakomitym pe-
dagogiem, a w latach 1911–1912 i 1929–1930 
pełnił zaszczytną godność rektora Matejkow-
skiej uczelni. Zaproszony w 1899 roku do 
reformowanej przez Juliana Fałata Akade-
mii, związał się z nią na stałe. Pracował tutaj 
oraz uczył młodych adeptów rzeźbiarstwa 
przez 35 lat. 

W tym roku obchodzimy 60 rocznicę 
śmierci Konstantego Laszczki, który zmarł 
w Krakowie 23 marca 1956 roku. Przypomi-
nając zatem jego sylwetkę, dorobek arty-
styczny oraz zasługi dla naszej uczelni, Se-
nat Akademii ogłosił Konstantego Laszczkę 
patronem roku 2016. Ten dobry obyczaj, 
zapoczątkowany przez poprzedniego rektora, 
prof. Adama Wsiołkowskiego, nabiera jesz-
cze większego znaczenia w okresie zbliżania 
się do jubileuszu 200-lecia ASP w Krakowie. 
Przygotowując się do tego doniosłego dla nas 
wszystkich – pedagogów, pracowników oraz 
studentów – wydarzenia, coraz częściej się-
gamy pamięcią do naszych tradycji i przypo-
minamy sylwetki wielkich artystów, którzy 
tutaj uczyli, tworzyli i wywierali ogromny 
wpływ na misję edukacyjną i artystyczną, 
a także decydowali o zmianach zachodzą-
cych w najstarszej uczelni sztuk pięknych 
w Polsce.

Konstanty Laszczka urodził się 3 września 
1865 roku w Makówcu Dużym na Mazow-
szu. Uczęszczał do szkoły podstawowej 
w Dobrem – miejscowość kultywuje dziś 
pamięć o swoim rodaku, wielkim rzeźbiarzu 
i pedagogu. Na początku edukacji artysta 
związany był z Warszawą, gdzie kształcił się 

w prywatnej szkole rzeźby Jana Kryńskie-
go i pokazywał swoje prace na wystawach 
organizowanych przez Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych. Za zaprezentowaną w 1891 
roku rzeźbę otrzymał pierwszą nagrodę, uzy-
skując tym samym stypendium na wyjazd 
do Paryża. Kontynuując studia w paryskich, 
renomowanych uczelniach, Konstanty Lasz-
czka zaprzyjaźnił się m.in. z – przebywają-
cymi w tym okresie w stolicy Francji – Stani-
sławem Wyspiańskim i Józefem Mehofferem, 
co miało duże znaczenie dla jego późniejszej 
kariery w Krakowie.

Do najwybitniejszych dzieł Konstantego 
Laszczki należą nastrojowe i liryczne por-
trety kobiece oraz dziecięce. Dodać do tego 
trzeba również olbrzymi dorobek ceramicz-
ny, medalierski, a także motywy zwierzęce, 
symboliczne oraz realizacje pomnikowe, 
nagrobne i sakralne. Rzeźbiarz uprawiał też 
malarstwo akwarelowe, rysunek satyryczny 
i grafikę. Uważany był za kontynuatora szko-
ły genialnego Augusta Rodina, która pozwa-
lała pozostawiać pewne fragmenty rzeźby 
w fazie dynamicznej i szkicowej.

Oeuvre Konstantego Laszczki zawiera 
elementy naszej historii, choćby poprzez 
utrwalenie w rzeźbach i płaskorzeźbach por-
tretowych wyjątkowych postaci, takich jak: 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Mikołaj 
Kopernik, Fryderyk Chopin, Stefan Batory, 
Józef Piłsudski, Józef Sowiński… 

Wybór kuratorski, dokonany z bogate-
go dorobku rzeźbiarskiego Konstantego 
Laszczki, opisany został i przedstawiony 
w specjalnie przygotowanym wydawni-
ctwie, dopełniającym wystawę rzeźb artysty 
zorganizowaną w pomieszczeniach Muze-

um ASP, Galerii ASP oraz Galerii Wydziału 
Rzeźby w budynku głównym Akademii przy 
placu Matejki 13. Dzieła te zostały wypoży-
czone m.in. z kolekcji Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Społecznego Muzeum Konstan-
tego Laszczki w Dobrem oraz ze zbiorów 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a także z kolekcji prywatnych 
rodziny artysty. 

Serdecznie dziękuję tym instytucjom 
oraz osobom z rodzinnego kręgu Konstan-
tego Laszczki za życzliwy gest współpracy 
i umożliwienie prezentacji w Akademii 
większej liczby dzieł znakomitego rzeźbiarza 
i pedagoga. Dziękuję kurator wystawy, pani 
Małgorzacie Sokołowskiej, za zaangażowa-
nie i wkład pracy. Podziękowania kieruję 
do pani dr Magdaleny Szymańskiej, autor-
ki koncepcji aranżacji wystawy. Dziękuję 
prof. Karolowi Badynie za współpracę i or-
ganizację konferencji oraz autorkom opraco-
wania merytorycznego niniejszego wydaw-
nictwa, pani Zofii Weiss i pani Katarzynie 
Łomnickiej. 

Zaprezentowanie i przypomnienie śro-
dowisku Akademii, a także krakowskiej 
publiczności sylwetki oraz twórczości Kon-
stantego Laszczki z pewnością służyć będzie 
ugruntowywaniu ciągłości kulturowej oraz 
propagowaniu tych wartości, jakie wnieśli 
do polskiej kultury i sztuki artyści związani 
z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie. 

Prof. Stanisław Tabisz
Rektor ASP w Krakowie

Kraków, październik 2016

Słowo od Rektora

9



Konstanty Laszczka przyszedł na świat 
3 września 1865 roku w mazowieckiej wsi 
Makówiec Duży, leżącej w ówczesnym powie-
cie radzymińskim, a obecnie mińskim, jako 
jedno z ośmiorga dzieci Antoniego i Katarzy-
ny z Kupców. Nad brzegami przepływającej 
przez wieś rzeki Osownicy działały dawniej 
trzy młyny wodne – właścicielem jednego 
z nich był ojciec Laszczki. Młody Konstanty 
na co dzień obserwował więc wartki nurt 
rzeki wprawiający w ruch młyńskie koło, 
słuchał opowieści o wodnikach i strzygach. 
Obrazy i wizje, które powstały wówczas 
w dziecięcej wyobraźni, po latach powró-
ciły w realizacjach rzeźbiarskich artysty, 
stały się także inspiracją dla jego utworów 
poetyckich opiewających piękno krajobrazu 
rodzinnych stron. Pierwsze próby rzeźbiar-
skie młodego Konstantego – figurki zwierząt 
oraz karykatury kolegów i nauczycieli ze 
szkoły w Dobrem, gdzie uczęszczał, a przede 
wszystkim karykatury właściciela wsi, Jana 
Ostrowskiego, zwróciły uwagę tego ostat-
niego na niewątpliwy talent chłopca. Dzięki 
protekcji Ostrowskiego, zaznajomionego 
z rzeźbiarzem Janem Kryńskim, Laszczka 
w 1885 roku wyjechał do Warszawy, aby 
kształcić się w sztukach pięknych.

a, b. Fotografie portretowe rodziców Konstantego  
Laszczki: Antoniego i Katarzyny z Kupców, ok. 1895, 
zbiory Rodziny Artysty

c. Odpis świadectwa urodzenia Konstantego Laszczki, 
z dnia 31 sierpnia 1939, zbiory Rodziny Artysty

d. Konstanty Laszczka, Moi Rodzice, 1918, plakieta, 
lak, drzewo bukszpanowe, 8 × 11 cm, zbiory Rodziny 
Artysty

Nad Osownicą

a b 

c 

d 
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a. Poświadczenie urodzenia Konstantego Laszczki z dnia 
5 września 1865 roku, zbiory Rodziny Artysty

b. Fotografia portretowa siostry Konstantego Laszczki – 
Ewy Koneckiej, Warszawa, ok. 1900, zbiory Rodziny 
Artysty

Nr aktu 113 Makówiec Duży
Działo się we wsi Dobre dnia piąte-

go Września tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
piątego roku o godzinie piątej wieczorem 
stawił się Antoni Laszczka ojciec dziecięcia 
dzierżawca z Makówca Dużego lat trzydzie-
ści w obecności Konstantego Marciulewicza 
kowala lat dwadzieścia sześć i Jana Bank 
wyrobnika lat dwadzieścia cztery liczących 
obydwóch z Makówca Dużego i okazał nam 
dziecię płci męskiej, oświadczając, iż tako-
we urodzone jest w Makówcu Dużym dnia 
trzeciego Września roku bieżącego o godzinie 
dziesiątej wieczorem z jego małżonki Katarzy-
ny z Kupców liczącej lat dwadzieścia siedem. 
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu 
dzisiejszym przez nas odbytym, nadane zosta-
ło imię Konstanty, a rodzicami jego chrzest-
nymi byli Konstanty Marciulewicz i Julianna 
Podgórska.

a 

b 
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a. Rzeczka Osownica, fotografia współczesna
b. Budynek dawnego młyna z lat 40. XX wieku w Makówcu,  

na rzeczce Osownicy, fotografia współczesna
c. Głaz-pomnik w Makówcu Dużym, posadowiony w 1977 

roku nieopodal miejsca, gdzie znajdował się dom ro-
dzinny Konstantego Laszczki, fotografia współczesna

Nad Osownicą

W zacisznej wiosce, dalekiej od 
zgiełku i wiru wielkiego świata, nad 

strumykiem, ocienionym brzozami płaczącemi 
i schylonemi nad wodą wierzbami, siadywał 
przed laty kilkunastu młody chłopiec, niepo-
wszedniej pełen zadumy… (…) I co dzień pra-
wie wyjąwszy z przejrzystych fal strumienia 
nieco gliniastego iłu, nieudolnie zrazu, potem 
coraz więcej urzeczywistniając swe pragnie-
nia, lepił postacie znanych sobie ludzi, to 
znowu zwierzęta lub fantastyczne postacie 
z baśni, słyszanych wieczorami w izbie. (…) 
Baśni i bajki, opowiadania gminne, pełne 
zabobonów, ożywiające całą przyrodę, którą 
wkoło siebie widział, owo ludowe uduchowia-
nie żywiołowych sił, wpływało nader silnie 
na wrażliwy, a pełen kontemplacyi i jakiegoś 
smętku umysł chłopca. (…) Kiedy chwytał za 
kozik, aby w drzewie wyrzynać ulubione swe 
postacie, lub z gliny, nad strumieniem pod 
brzozą siedząc, lepił, te olbrzymy, te karły, 
zaczarowane księżniczki, baby czarownice, 
które zaludniały wszechwładnie umysł jego, 
nabierały życia, prawie poza wiedzą chłopca, 
w glinie, którą miał w palcach…

Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki, Konstanty 
Laszczka, „Wędrowiec”, nr 42, 9 październi-
ka 1899, s. 823

a 

b 

c 
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Wieś moja rodzinna…
 

Makowiec Duży, wieś moja rodzinna,
Tam, kędy Ossownicy woda płynie –
Staw długi, szeroki wodę gromadzi –
Ptactwem różnorodnem, rybami słynie!
 
Grobla szeroka z gościńcem się ładzi…
Tuż młyn sędziwy wiekami spowity
Kół cztery w młynie rozhowor prowadzi. –
Dalej pagórek złotym piaskiem lity…
 
Tuż dąb stary, wiekami okryty,
Lat tysiąc na dróg stoi skrzyżowań,
Wiele burz przetrwał, huraganów knowań!
Obrazkami świętych cały pień okryty.
 
W konarach ptasząt słychać świergoty…
A pod dębem kształt dziwnego krzyża –
Pustelnia starego rąk roboty –
Barwy czerwonej – od zaraz chroni golgoty…
 
Pod dąb potok pełen miraży się zbliża –
Ziół, kwiatów, ryb i raków tu wiele!…
W obramowaniu cudnem – ukryty w ziele,
Dzieje świata początków opowiada…
 
Dąb potokowi z przeżyć się spowiada – 
Jęczy z cicha, jak żubr strzałą przeszyty…
Pustelnikiem zwą ów potok brzemienny,
Szumiący wiecznie, jak liść jesienny…

Sąsiedni wzgórek – prawa drogi strona –
Gdzie krzyże stoją nad mogilną ciszą,
Zdobiąc całe pułki wojsk Napoleona…
U krzyżów ramion dzięcioły wiszą
I dziwnie droczą się z cmentarną ciszą –
 Gdzie ukrzyżowan Chrystus kona!…

a. Rękopis wiersza Konstantego Laszczki Wieś moja 
rodzinna, zbiory Rodziny Artysty

b. Nieistniejący budynek w Dobrem, w którym najpew-
niej mieściła się szkoła, gdzie pierwsze nauki pobierał 
Konstanty Laszczka, fotografia, Archiwum Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dobrem

a 

b 
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Sztuka i konspiracja

W 1885 roku Konstanty Laszczka przyjechał 
do Warszawy, gdzie podjął naukę w pracow-
ni rzeźbiarza Jana Kryńskiego (1850–1890). 
Warsztat rzeźbiarski i odlewnia prowadzone 
przez Kryńskiego wyróżniały się poziomem 
na tle innych warszawskich atelier. Artysta 
tworzył popiersia portretowe, epitafia i rzeź-
by nagrobne. W roku przybycia Laszczki do 
Warszawy Kryński uzyskał pierwszą nagrodę 
w konkursie na pomnik sepulkralny pastora 
Leopolda Otto. Monument, ustawiony dwa 
lata później na warszawskim cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim, budził uznanie 
ówczesnego środowiska artystycznego, 
z Wojciechem Gersonem na czele. Laszczka 
od początku znalazł się więc pod należytą 
opieką artystyczną, a zaczynając naukę od 
kopiowania oraz wykonywania odlewów 
rzeźb zaznajomił się z przebiegiem kolejnych 
etapów żmudnego procesu rzeźbiarskiego. 
Te doświadczenia wykorzystał w swojej 
późniejszej pracy pedagogicznej, gdy prowa-
dził kursy odlewów w gipsie w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Jan Kryński, pierwszy warszawski nauczy-
ciel i mistrz młodego Konstantego Lasz-
czki, był także zaangażowany w szerzenie 
idei wprowadzania „sztuki stosowanej do 
przemysłu”. Propagując koncepcje ruchu 
Arts & Crafts, zakładające ścisłą współ-
pracę pomiędzy artystą-projektodawcą 
a rzemieślnikiem-wykonawcą, Kryński 
przez lata współpracował z fabryką wy-
robów srebrnych i brązowych Norblina 
i Wernera oraz wyrobów platerowanych 
Frageta. Wykonywał projekty tzw. galanterii 
stołowej, jak świeczniki, cukiernice, wazo-
ny, patery itp., w których uwidaczniała się 
już zapowiedź secesji. On pierwszy między 
naszymi rzeźbiarzami wziął florę krajową za 
wzór, bo we wszystkim starał się o typowość 
rodzimą. („Biesiada Literacka” 1890, nr 12, 
s. 179, cyt. za: Maria Irena Kwiatkowska, 
Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 
1995, s. 266) U progu XX wieku Konstanty 
Laszczka również zaangażuje się w krzewie-
nie idei odnowy rzemiosła – współtworzyć 
będzie wówczas na gruncie krakowskim 
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, 
a praktycznie zrealizuje te cele w projektach 

swoich wyrobów ceramicznych. Podejmie też 
współpracę z Zakładem Odlewniczym Braci 
Łopieńskich, projektując tam lampy gabi-
netowe, kandelabry i robiąc liczne odlewy 
swoich rzeźb (m.in. Faun, Sulima).

Po śmierci Jana Kryńskiego w 1890 roku 
prowadzenie warszawskiego atelier przy 
ulicy Wilczej 57 przejął jego przyjaciel 
i zarazem współpracownik, Ludwik Pyrowicz 
(1859–1910). Laszczka kontynuował w tej 
pracowni naukę. Pyrowicz zasłynął jako 
autor licznych nagrobków figuralnych na 
Powązkach (w tym nagrobka z brązowym 
medalionem przedstawiającym Kryńskiego) 
oraz twórca cyklu medalionów z podobi-
znami wybitnych Polaków. Wykonywał też 
mniejsze formy rzeźbiarskie w terakocie. 
Młody Laszczka rzeźbił w tym czasie reali-
styczne ujęcia typów ludzkich, jak: Chłopiec 
grający na fletni, Kolporter czy Dziewczyny 
wiejskie, wzorując się zaś na swym nauczy-
cielu wykonywał płaskorzeźby bohaterów 
narodowych: Tadeusza Kościuszki, Jana 
Kilińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza 
(dzisiaj nierozpoznane). 

Konstanty Laszczka był również żywo 
zaangażowany w działalność patriotyczną. 
Zajmował się między innymi kolportażem 
cyklów rysunkowych Artura Grottgera oraz 
akcjami oświatowymi, przeprowadzanymi 
w pełnej konspiracji. W okresie krakowskim, 
tzn. po 1899 roku, kontynuując swoją misję, 
przewoził do zaboru rosyjskiego dzieła 
zakazane przez cenzurę, takich autorów jak 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Teodor 
Tomasz Jeż. 

a. Nagrobek Jana Kryńskiego na Powązkach z medalio-
nem wyrzeźbionym przez Ludwika Pyrowicza, 1890, 
fotografia współczesna

b. Artur Grottger, Losowanie rekrutów z cyklu Wojna 
(1866–1867), reprodukcja z oryginalnego rysunku, 
26,1 × 32,1 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

Bądź Grottgerem dla naszej rzeźby 
(…) Pamiętaj, że talent, praca 

– samo życie należy do kraju… Noś zawsze 
w sercu, choć mnie już nie będzie, to com Ci 
powtarzał – miej serce czyste – a myślą sięgaj 
do gwiazd…

Z listów Juliusza Czechowskiego do Konstan-
tego Laszczki, 1892–1895, cyt. za Jadwiga 
Puciata-Pawłowska, Konstanty Laszczka. 
Życie i twórczość, Muzeum Okręgowe w Siedl-
cach, 1980, s. 14

a 

b 
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W roku 1891 Konstanty Laszczka wziął 
udział w konkursie rzeźbiarskim ogłoszo-
nym przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, wystawiając dwie prace: 
akt kobiecy Do kąpieli i terakotowe popiersie 
mężczyzny Czarna dusza. Zdobył pierwszą 
nagrodę i otrzymał stypendium z fundacji 
Ignacego Ciszewskiego, które umożliwiło mu 
kontynuowanie studiów w Paryżu. 

Z Warszawy do Paryża

Odpis dokumentu wystawionego 
w 1897 roku

Ministerstwo Oświaty – okręg naukowy war-
szawski. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Królestwie Polskiem. 25 lutego 1897 roku 
Nr 477 Warszawa.
Poświadczenie
Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Królestwie Polskim niniejszym poświad-
cza, iż artysta rzeźbiarz Konstanty Laszczka 
na wniosek Pana Kuratora Warszawskiego 
Okręgu Naukowego z dnia 11 października 
1891 r. Nr 15298 został mianowany stypen-
dystą Towarzystwa z fundacji Ciszewskiego, 
celem udoskonalenia się w rzeźbiarstwie za 
granicą i w tym też celu, pobierając rzeczone 
stypendyum, uczęszczał do Narodowej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Paryżu (L’Ecole Nationale 
et Speciale des Beaux Arts) od 1892 do 1896 
roku oraz, iż tenże Laszczka na odbytym w To-
warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w 1896 r. 
konkursie w zakresie rzeźby otrzymał pierw-
szą nagrodę pieniężną za rzeźbiarskie dzieło 
sztuki, przez niego przedstawione. –
 
Prezes Towarzystwa Zarządzający Warszaw-
skim Okręgiem Naukowym W. Dobrowolski

a. Konstanty Laszczka, Widok Paryża, 1892, olej na 
desce, 30 × 38 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

b. Medalion nagrobny Ignacego Ciszewskiego 
(1806–1880), sztukatora, fundatora stypendium dla 
studentów malarstwa i rzeźby (1881–1914), autorstwa 
Andrzeja Pruszyńskiego, cmentarz ewangelicko-augs-
burski w Warszawie, fotografia współczesna 

c. Dokument potwierdzający przyznanie stypendium 
Konstantemu Laszczce przez Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, z fundacji Ignacego Ciszewskiego, 
1897, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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a. Panorama Paryża, fotografia, ok. 1890

Do liczby artystów, którzy sztuce 
krajowej przynosząc zaszczyt, 

dodatnio przedstawiają działalność Towa-
rzystwa [Zachęty Sztuk Pięknych], jako 
rozsadnika nowych sił, należy bez zaprzecze-
nia dotychczasowy jego jeszcze stypendysta 
Konstanty Laszczka. Wzmagający się w siłę 
niepośledni talent tego młodego rzeźbiarza, 
dając na przyszłość jak najlepsze nadzieje, 
zasługuje na to, aby szersza publiczność 
zapoznała się z dotychczasową jego pracą 
artystyczną.
(…)
W roku 1891-ym staje Laszczka do konkursu 
i otrzymuje stypendyum Towarzystwa Zachęty, 
i ze stu rublami w kieszeni udaje się do Pary-
ża. (…) Wspaniała świątynia sztuki, wiekową 
wyrobiona tradycyą, stoi przed nim otworem; 

dzięki uśmiechowi losu przeniesiony na bruk 
paryski, znajduje się wobec nowych warun-
ków, nowego otoczenia; jakże są różne one od 
tych, na których tle pierwsze jego marzenia 
o rzeźbie powstały!
W owem olbrzymiem mrowisku ludzkiem, 
jakiem jest Paryż, Laszczka bardzo prędko 
wśród młodzi artystycznej wynurza się ponad 
poziom. Niezwykłe zdolności, wsparte wielkim 
zamiłowaniem i pracą, zwracają na niego 
oczy mistrzów tej miary, co Gerôme, Mercier, 
Collin, Falquier. Za ich poparciem państwo-
wa szkoła sztuk pięknych przyjmuje naszego 
rzeźbiarza do grona swych uczniów, chociaż 
jest cudzoziemcem.

Henryk Piątkowski, Konstanty Laszczka, „Ty-
godnik Illustrowany” 1895, nr 28, s. 21–22

W opiekę nad Konstantym Laszczką, 
w którego siłę talentu od początku nie-
zmiennie wierzył, zaangażował się Juliusz 
Czechowski, członek rzeczywisty Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Podczas pobytu artysty w Paryżu to właś-
nie Czechowski starał się o przedłużenie 
stypendium, wysyłał przyznawane Laszczce 
pieniądze, a nierzadko dodawał coś od siebie 
„na kupno zimowego palta”. Zabiegał, aby 
młody artysta regularnie przysyłał swoje 
prace na warszawskie wystawy, znajdował 
również odbiorców jego rzeźb, zapewniając 
mu tym samym dodatkowy dochód. Cieszył 
się z każdego sukcesu, troszczył o bieżące 
sprawy, był bez wątpienia prawdziwym 
wsparciem dla Laszczki, który w Paryżu żył 
wówczas bardzo skromnie. 
 

Wiem, że za kilkanaście franków 
można dostać łóżko, stolik i krzeseł-

ko to i dosyć na początek. Wieczorem można 
się zabrać do języka francuskiego.
Trzeba sobie kupić kaftanik ciepły, bo się 
łatwo zaziębić w paryskich mieszkaniach (…) 
trzeba także pamiętać i szanować swoje zdro-
wie i nie nadużywać do zbytnio wytężeniem.
„Głowę chłopca” przyślij na mój koszt, mam 
nadzieję, że uda mi się ją sprzedać komuś ze 
znajomych.
Stypendium przyznane w dawniejszych 
rozmiarach (…) trochę się lepiej odżywiaj, 
wychodź do Lasku Bulońskiego… „Rozpacz” 
[dotyczy rzeźby] jeszcze nie nadeszła.
W Paryżu koncertuje Paderewski, słynny nasz 
muzyk i jemu posłałem „Gazetę Warszawską”, 
aby wiedział o Tobie. W ogóle artykuł ten stał 
się tu głośnym.
 
Z listów Juliusza Czechowskiego do Konstan-
tego Laszczki, 1892–1895, cyt. za Jadwiga 
Puciata-Pawłowska, Konstanty Laszczka. 
Życie i twórczość, Muzeum Okręgowe w Siedl-
cach, 1980, s. 13–14

Z Warszawy do Paryża
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W pracowniach mistrzów

W Paryżu początkowo Laszczka uczęsz-
czał do prywatnej szkoły artystycznej 
Académie Julian, gdzie kształcił się pod 
kierunkiem prof. Antonina Mercié. W latach 
1892–1896 studiował w paryskiej École 
Nationale et Spéciale des-Arts w pracowni 
prof. Alexandre’a Falguière’a oraz przejścio-
wo w pracowni prof. Jeana Leona Gérome’a. 

Laszczka bardzo cenił Falguière’a, jako 
znakomitego pedagoga i wybitnego artystę, 
który posiadał świetne opanowanie technik 
rzeźbiarskich, widoczne zarówno w realiza-
cjach monumentalnych, jak też w małych 
formach plastycznych; Falguière był po-
nadto autorem naturalistycznych portretów 
rzeźbionych w glinie i terakocie. Laszczka 
zawdzięcza Falguière’owi swą swobodę 
poruszania się w różnorodnych koncepcjach 
rzeźbiarskich, ogarnięcie zasad monumen-
talizmu, szerokie otwarcie horyzontów na 
bogate tradycje rzeźby renesansu włoskie-
go i francuskiego. Zrozumiał też Laszczka 
w Paryżu niektóre wartości gotyckiej rzeźby 
francuskiej, aktualne jeszcze dla twórców 
dzisiejszych (Władysław Józef Dobrowolski, 
Maria Fredro-Boniecka, Konstanty Laszczka, 
Warszawa 1959, s. 7).

Okres paryski miał ogromny wpływ na 
ostateczne ukształtowanie się drogi twórczej 
Konstantego Laszczki. Czerpiąc z doświad-
czeń ówczesnej rzeźby francuskiej, artysta 
konsekwentnie wypracowywał indywidu-
alny styl. W swoim Curriculum vitae z 1920 
roku (w archiwum ASP) Laszczka napisał: 
brałem czynny udział w wystawach dorocz-
nych „Société des Artistes Français”, gdzie 
prace moje były wyszczególniane. Według róż-
nych zapisów, Konstanty Laszczka w 1895 
roku wystawił na paryskim Salon des 
Artistes Français rzeźby: W rozpaczy (gips, 
1894) oraz Opuszczony (gips), a w 1896 
pokazał prace: Lato i Zima, występującą pod 
nazwą La cigale (Konik polny). Rzeźba ta 
w tym samym roku otrzymała w warszaw-
skiej Zachęcie pierwszą nagrodę.

Ja niżej podpisany zaświadczam, 
że Pan Konstanty Laszczka przyjęty 

do L’ École Nationale et Spéciale des Beaux-
-Arts (numer wpisu 4.484) uczęszczał w ciągu 
czterech lat (od 17 października tysiąc 
osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku 
do 15 lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesią-
tego szóstego roku) do mojej pracowni rzeźby 
i w tym czasie zdał obowiązkowe egzaminy 
i konkursy, i zakończył swoje studia wybitnie, 
i przy pełnej mojej satysfakcji.

A. Falguière, Paryż, 10 września 1899 

a. Portret Aleksandre Faulgière’a autorstwa Leona Bon-
nata, 1887, akwaforta, zbiory prywatne

b. Académie Julian, kurs dla mężczyzn, ok. 1880, foto-
grafia, zbiory prywatne 

c. Druk ulotny z ofertą nauki w Académie Julian, 
ok. 1890, zbiory Rodziny Artysty

d. Dokument wystawiony przez Alexandre Falguière’a 
poświadczający odbycie przez Konstantego Laszczkę 
nauki w jego pracowni w latach 1892–1896, 10 wrześ-
nia 1899, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 

d 

23



Impasse du Maine

Po przyjeździe do Paryża w 1891 roku 
Konstanty Laszczka zamieszkał początkowo 
na rue Vaugirard 103, a następnie prze-
niósł się na Impasse du Maine, w dzielnicy 
Montparnasse, gdzie swoje pracownie mieli, 
zaprzyjaźnieni z nim, Stanisław Wyspiański 
oraz Józef Mehoffer. Wyspiański, wracając do 
kraju jesienią 1894 roku, pozostawił Laszcz-
ce pod opieką wyposażenie swojego atelier 
przy Avenu du Maine 14, które nieco wcześ-
niej dzielił z Mehofferem (Laszczka mógł tam 
także zamieszkać). Na początku 1894 roku 
Mehoffer przeniósł się na Impasse du Mai-
ne 17 bis, a po likwidacji pracowni Wyspiań-
skiego, wiosną 1895 roku Laszczka zamiesz-
kał przy Impasse du Maine 18 bis. Trudności 
z identyfikacją adresów wynikają z faktu, iż 
pracownie w tzw. cité d’artistes, zgrupowane 
na tyłach kamienic, w podwórzach, były 
dość prowizoryczne. Przypominały budki lub 
małe hale fabryczne, z reguły trzypiętrowe, 
z drewna, cegły i szkła. Impasse du Maine 
(impasse – fr. zaułek, ślepa uliczka), obecnie 
Rue Antoine Bourdelle, stanowiła skupisko 

pracowni o niezwykłej randze historycznej. 
Tu mieszkali rzeźbiarze Jules Dalou i Antoi-
ne Bourdelle (nr 16, obecnie Musée Antoine 
Bour delle), rzeźbiarz Georges Récipon, które-
go dwie kwadrygi wieńczą Grand Palais, jak 
również malarze: Jean-Paul Laurens, profesor 
w Académie Julian, oraz Jules Bastien-Lepage 
czy Eugène Carrière. W pobliżu Impasse du 
Maine, przy Rue Vercingetorix nr 6, w 1894 
roku miał swoją pracownię Paul Gauguin. 
Oprócz artystów francuskich odwiedzali ją 
też Polacy, jak również August Strindberg 
i Edward Munch. 

Laszczka mieszkał w Paryżu do końca 
czerwca 1896 roku, do Warszawy będzie 
wracał przez Monachium, Wiedeń i Kraków. 
Mehoffer, widząc, że opustoszało Impasse 
du Maine, napisze w swoim Dzienniku: Ja 
teraz zostałem sam w moim impasie, widuję 
się dosyć często tylko ze Ślewińskim, on ma 
pracownię w ogrodzie… (Józef Mehoffer, 
Dziennik, oprac. Jadwiga Puciata-Pawłowska, 
Kraków 1975, s. 430). a. Konstanty Laszczka, Widok Paryża, 1892, olej na 

desce, 30 × 38 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

b. Fotografia portretowa Konstantego Laszczki, Paryż, 
1896, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 
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24 marca 1953 roku Leon Pło-
szewski przeprowadził z Laszczką 

rozmowę na temat przyjaźni z Wyspiańskim: 
„poznali się w Paryżu, mieszkał przy Avenue 
du Maine 14, zajmując atelier na tym sa-
mym podwórzu co Wyspiański i Mehoffer. Po 
wyjeździe Wyspiańskiego zajął jego atelier, 
Wyspiański mieszkał u niego w Warszawie. 
Potem, w Krakowie, gdy Wyspiański mieszkał 
koło kościoła Mariackiego, a Laszczka miał 
pracownię na Krowoderskiej – odwiedzali się 
niemal codziennie”. 
 
Leon Płoszewski, Maria Rydlowa, Listy 
Stanisława Wyspiańskiego różne – do wielu 
adresatów, Kraków 1998, s. 493–494 

a. Józef Mehoffer, Widok z okna pracowni Mehoffera  
i Wyspiańskiego w Paryżu, 1891, akwarela na papie-
rze, 18,9 × 10,4 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Antoni Austen, Portret Konstantego Laszczki, repro-
dukowany przy artykule: Antoni Austen, Artyści nasi 
w Paryżu, „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 36, s. 701

c. Szkicownik Konstantego Laszczki, Paryż 1891–1896, 
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

Dawniejsza pracownia Laszczki 
była niewielka i z trudnością 

pozwalała na jaką większą pracę. Obecna jest 
duża, może jednak górne światło, jakie posia-
da, nie dość jest silne do prac pomniejszych. 
Już to większa część pracowni rzeźbiarskich 
w Paryżu ma wygląd wozowni lub maneżu. 
Z konieczności rzeźbiarze muszą się lokować 
na parterze i zwykle zamieszkują specyal-
nie dla nich wybudowane wielkie parterowe 
baraki o cieniutkich ścianach, za pomocą 
jeszcze cieńszych przepierzeń podzielone na 
oddzielne pracownie. Do każdej z nich prowa-
dzą drzwi prosto z dworu. Dobrze, jeśli który 
artysta zrobi z portyer rodzaj przedpokoiku, 
który trochę tamuje wiejące z dworu zimno, 
i nie pozwala przy uchylonych drzwiach objąć 
okiem z podwórza całej pracowni. W takiej 
pracowni zastajemy Laszczkę. 
Prawie pusta, bo tych kilka niezbędnych mebli 
ginie zupełnie po kątach, tylko żelazny piec 
z wielką rurą rzuca się w oczy i w odstępach 
kilka kawalet z rozpoczętemi pracami, staran-
nie okręconemi płótnem. Mumie te gospodarz 
ostrożnie odwija, i spostrzegamy kilka wybor-
nych, pełnych życia, prawdy i podobieństwa 
portretów. Jeden jest znanego chyba wszystkim 
poety Zenona Przesmyckiego (Miriama), drugi 

doktorowej M. W innym rogu już odlany w gip-
sie stoi biust filozofa Hoene-Wrońskiego, który 
artysta musiał stworzyć, nie mając prawie 
żadnych dokumentów w ręku, mogących mu tę 
pracę ułatwić. 

Antoni Austen, Artyści nasi w Paryżu, „Tygo-
dnik Illustrowany” 1896, nr 36, s. 701

a 

b 
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Wyspiański i Mehoffer

a. Stanisław Wyspiański, Wnętrze paryskiej pracowni 
artysty, 1893, pastel na papierze, 45,5 × 59,0 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie 

b. Stanisław Wyspiański, Autoportret, 1894, Paryż, 
pastel na papierze, 56,5 × 45 cm, Muzeum Narodowe 
w Warszawie 

Kraków, dnia 22ego  
Października 1894 rp.

Kochany Kolego!
(…) 
Ja się tu po Krakowie bieduję jak mogę, i led-
wo dziś dopiero zacznę obraz mój rozpoczęty 
kończyć – i skoro tylko jakie zamówienie do-
stanę lub stypendium natychmiast do Paryża 
powracam. O wszelkie moje rekwizyta jestem 
bardzo spokojny, bo wiem jakiego im stróża 
zostawiłem boję się tylko, czy nie za wielkim 
ciężarem Kochanego Kolegę obarczyłem.
W Krakowie o wszystko trudno, trzeba się 
ujadać ze wszystkiemi i o wszystko kilkanaście 
razy dopominać. (…)
Co słychać z pańskiem malowaniem, – czy Pan 
robi postępy. (…)
Rad bym mieć jaką wiadomość od Kochanego 
Kolegi – pod adresem
Stanisław Wyspiański

Z listu Stanisława Wyspiańskiego do Kon-
stantego Laszczki [w:] Listy Stanisława 
Wyspiańskiego różne – do wielu adresatów, 
t. IV, Kraków 1998, s. 120

[Kraków, 20 Marca 1895]

Kochany Kolego!
(…)
Bardzo zawsze pozostanę Koledze wdzięczny 
za przechowanie mi rzeczy moich i proszę aby 
gdy Kochany Kolega z hotelu, gdzie chwilowo 
chce zamieszkać, przeniesie się do jakiegoś 
atelier znowu, zechciał zabrać sobie nadal 
sprzęty o jakich sądzi żeby mu się przydały. 
(…)
Serdecznie Kolegę pozdrawiam 
Stanisław Wyspiański

Z listu Stanisława Wyspiańskiego do 
Konstantego Laszczki [w:] Listy Stanisława 
Wyspiańskiego różne – do wielu adresatów, 
t. IV, Kraków 1998, s. 124

27ego Stycznia rp. 
Kraków

Kochany Karolu! Dziękuję ci za twój list gdzie 
mi nareszcie o sobie nieco donosisz i bardzo 
wdzięczny ci jestem za wiadomość udzieloną 
mi o Panu Laszczce. Myślą wciąż jestem w Pa-
ryżu i myślą siedzę stale w moim dawnèm ate-
lier, a w obecnèm pana Laszczki i nieraz mam 
takie złudzenie, że później to nie wiem czemu 
wierzyć bardziej: prawdzie czy imaginacji. 

Z listu Stanisława Wyspiańskiego do Karola 
Maszkowskiego [w:] Listy Stanisława Wy-
spiańskiego, t. III, Kraków 1997, s. 323–324

a 

b 
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a. Stanisław Wyspiański, Studium portretowe Kon-
stantego Laszczki, 1894, rysunek na papierze, 
20,0 × 16,5 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Józef Mehoffer, Projekt kurtyny do Teatru Miejskie-
go w Krakowie, pośrodku przedstawienie Józefa 
Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego na wieczor-
nym spacerze ulicami miasta, 1892, olej na płótnie, 
112,5 × 144 cm, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

[Kraków, 7 stycznia 1896]

Kochany Karolu!
(…)
Druga rzecz z którą się do mnie zwróciłeś – to 
wzmianka że się koledzy od ciebie odsunęli. 
(…) od tego spostrzeżenia wyłączam stanow-
czo dwóch ludzi – mianowicie pana Laszczkę 
i pana Antoniego Szybalskiego. Są to ludzie 
z charakterami niezwykłymi (…) Pozwalam 
sobie na taki dla nich hymn pochwalny, bo 
zawsze z uwielbieniem obydwóch tych ludzi 
wspominam. Jednego jako artystę duszą i ima-
ginacją, drugiego jako człowieka z gustem 
i serdecznego. Obydwaj są biedni, ledwo wy-
żyć mogą to prawda pomóc ci nie będą mogli, 
ale gdybyś sobie był umiał ich pozyskać (…) 
na nich jako kolegów nie byłbyś się uskarżał.
 
Z listu Stanisława Wyspiańskiego do Karola 
Maszkowskiego [w:] Listy Stanisława Wy-
spiańskiego, t. III, Kraków 1997, s. 334–335

10ego Czerwca 1896

(…)
24ego Czerwca powraca Laszczka z Paryża do 
Warszawy i będzie w Krakowie jak mi dono-
si, więc prosiłem go do siebie na parę dni, 
dopokąd zechce zabawić. Będę zatem miał 
kilkodniową przyjemność. 
 
Z listu Stanisława Wyspiańskiego do Lucja-
na Rydla [w:] Listy Stanisława Wyspiańskie-
go, t. II, Kraków 1979, s. 339

W liście do matki z dnia 11 listo-
pada 1895 roku Mehoffer pisał: 

wieczór poszliśmy wszyscy na Paryż na 
bulwary – Maszkowski, Henryk Opieński 
i Laszczka… 

Józef Mehoffer, Dziennik, oprac. Jadwiga 
Puciata-Pawłowska, Wydawnictwo Litera-
ckie, Kraków 1975, s. 428

a 

b 
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Wyspiański i Mehoffer

Przyjazne kontakty łączyły Laszczkę również 
z Józefem Mehofferem, który w 1894 roku 
namalował jego portret we wnętrzu skrom-
nej pracowni. W tym samym roku tenże 
obraz Mehoffera Portret rzeźbiarza (Pracow-
nia artysty) nagrodzony został złotym meda-
lem na Wystawie Powszechnej we Lwowie, 
zdobywając uznanie krytyki. Mehoffer wraz 
w Wyspiańskim spierali się co do walorów 
rzeźb Laszczki, a najwięcej kontrowersji 
wzbudzała wówczas kompozycja La cigalle 
(znana też pod tytułami: Konik polny, Zima), 
przedstawiająca omdlewającą kobietę, moc-
no odchyloną do tyłu, w pozycji siedzącej, 
z opuszczoną lutnią. Laszczka rozpoczął nad 
nią pracę w 1893 roku, zainspirowany bajką 
La Fontaine’a Konik polny i mrówka. 

22.9.[1893] Piątek

Wczoraj była bardzo żwawa, choć krótka dys-
puta – po długiej przerwie. Poszedłem do pra-
cowni Laszczki skropić pozaczynane roboty – 
przedtem już mówiłem Wysp[iańskiemu], że mi 
się nie podobają jego roboty, miał przyjść zo-
baczyć je, kiedy będą poodwijane. Jest tam „ci-
gale” – siedzi złamana, oparta na lutni – czy 
są zalety? – oto była kwestia. – Ja widziałem 
tam takie braki, coś tak nieprzyjemnego było 
w całej robocie, że poprzestałem na tym pierw-
szym wrażeniu i nie doszukiwałem się tam już 
więcej niczego. On przyszedł i powiedział, że to 
ładne – uśmiechnął się z zarzutów robionych 
przeze mnie i zakończył, że albo gniewa mnie 
to, że to jest takie, jakie jest, i nie widzę uczucia 

i wrażenia, które w tym jest – i dlaczego nie 
widzę, kiedy w naturze go widzę – albo i nie 
widzę. (…) (Przecież wczoraj powiedział, kiedy 
krytykowałem nogi niezgrabne tej „cigale”, że 
krytykuję dlatego, że to nie jest forma banalna, 
przyjęta w sztuce). Odpowiedziałem na to, jak 
trzeba było – nigdy żadnych przyjętych form 
w sztuce nie uznawałem, a jestem pewny, że 
ona, gdyby tu siadła, to nic by mnie w niej nie 
raziło, choć form przyjętych do sztuki może nie 
ma, więc Laszczka ma być pierwszym, który 
wprowadza formy nowe, oryginalne, dotąd nie 
znane, do sztuki (…)

Józef Mehoffer, Dziennik, oprac. Jadwiga Pu-
ciata-Pawłowska, Kraków 1975, s. 238–239

a. Józef Mehoffer, Autoportret, 1894, olej na płótnie, 
64 × 45 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu

b. Józef Mehoffer, Zima – rzeźba Konstantego Laszczki, 
1893/1894, tusz na papierze, 24,9 × 15 cm,  
Muzeum Narodowe w Warszawie 

a 

b 
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a. Józef Mehoffer, Portret rzeźbiarza Konstantego Laszczki, 
Paryż, 1894, olej na płótnie, 146,5 × 97,2 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

b. Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer w pracowni 
paryskiej, 1893, olej na desce, 34 × 25 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

Paryż. 10.1.94
(…)

Zostaje jeszcze pracownia Laszczki przy wie-
czornym oświetleniu, którą chciałbym zrobić 
koniecznie. Jest to bardzo surowe – bardzo 
ponure – oświetlone tylko światłem dobywają-
cym się z pieca, które pada na drewniane stoł-
ki do modelowania, czerwoną firankę – przy 
tym on sam siedząc przy piecu majaczeje –  
jak uosobienie smutku i ciemna. –

Józef Mehoffer, Dziennik, oprac. Jadwiga 
Puciata-Pawłowska, Kraków 1975, s. 265

13.3.[1894]
(…)

Dziś poniedziałek. W sobotę rozpocząłem portret 
Laszczki. Praca z Ellą dotąd bezskuteczna, za-
czynam się już męczyć tą sprawą. Za to dodaje mi 
nadziei i otuchy do roboty ten portret Laszczki. 

9.4.
Prawie miesiąc i ani słówka. –
Robota portretów przewlekła się aż do dziś dnia. 
Oba niby podkończone. W ostatnich dniach 
wszystko się zerwało, bo Laszczka zachorował – 
to opóźniło wszystko. Dziś zacząłem na nowo, 
spodziewam się za parę dni wysłać. Portret Lasz-
czki jest dobry (…)

Józef Mehoffer, Dziennik, oprac. Jadwiga Puciata-
-Pawłowska, Kraków 1975, s. 275

a 
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Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 
urządzona została w 1894 roku na obszarze 
50 ha. Składało się na nią 129 pawilonów, 
przydzielonych do 34 głównych działów. 
Na czele Komitetu Wystawy stał książę 
Adam Sapieha. Wystawa była zarówno prze-
glądem dorobku gospodarczego Galicji, jak 
też prezentacją kultury materialnej i sztuki 
wszystkich polskich ziem znajdujących 
się pod zaborami. Specjalnie na tą okazję 
namalowana została Panorama Racławicka. 
Wystawę zobaczyło w ciągu czterech i pół 
miesiąca 1 mln 150 tys. osób. Konstanty 
Laszczka zaprezentował na lwowskiej wysta-
wie gipsową rzeźbę Skończona pieśń (posąg 
z gipsu), która w 1895 roku będzie pokazana 
w Zachęcie. 

Józef Mehoffer został natomiast uhonoro-
wany złotym medalem za Portret pana K. L. 
(Portret rzeźbiarza Konstantego Laszczki). 
W grudniu 1894 roku obraz ten został poka-
zany na wystawie w Sukiennicach w Kra-
kowie, a już na początku następnego roku 
zaprezentowano go również w warszawskiej 
Zachęcie.

Za parę dni na Wystawie Sztuk 
Pięknych ukaże się nowa praca 

wielce utalentowanego rzeźbiarza, ucznia 
prof. Falguiera w Ecole des Beaux Arts, 
Konstantego Laszczki. Tytuł jej „Skończona 
pieśń”.
 
Konstanty Laszczka, t. I: Bibliografia, oprac. 
Bogdan Laszczka, Kraków 1960 (wykonano 
pięć numerowanych egzemplarzy na pra-
wach rękopisu), s. 11 

 

Wyspiański i Mehoffer

a 

b 
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Maska

a. Antoni Kamieński, Artyści (Na wyżynach), 1893, rysu-
nek, repr. za: „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 15 

b. Konrad Brandel, Fotografia portretowa Antoniego 
Kamieńskiego, ok. 1890. Antoni Kamieński (1860–
1933), rysownik i ilustrator, w latach 1891–1894 prze-
bywał w Paryżu, gdzie studiował w Académie Julian, 
pracując głównie nad rzeźbą u prof. Antonina Mercié, 
kilka miesięcy uczęszczał również do atelier malarza 
Williama-Adolphe’a Bouguereau. Współpracował jako 
ilustrator z gazetami paryskimi oraz z „Tygodnikiem 
Illustrowanym”.

Paryskie atelier Konstantego Laszczki odwie-
dzało wielu polskich artystów przebywają-
cych wówczas nad Sekwaną. Zaprzyjaźniony 
z rzeźbiarzem znakomity rysownik Antoni 
Kamieński, w 1893 roku wykonał zbiorowy 
portret artystów w pracowni zatytułowany 
Na wyżynach i reprodukowany następnie 
w „Tygodniku Illustrowanym” jako Artyści. 
Obok Laszczki, Kamieński przedstawił tam 
między innymi malarzy: Władysława Ślewiń-
skiego, Ludwika de Laveaux, Stanisława 
Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. 

Dzieło to – eksponowane na Wystawie Po-
wszechnej we Lwowie w 1894 roku, zyskało 
barwny opis.

(…) wyborny kredkowy rysunek 
p. Kamieńskiego: „Na wyżynach”. 

Wglądamy we wnętrze ciasnej a zaludnio-
nej izby na poddaszu; w kątach stoją prace 
rzeźbiarskie, na ścianach obok mandoliny 
wiszą rysunki, akty ze Szkoły Sztuk Pięk-
nych, odlewy z natury. Jesteśmy niewątpliwie 
w Quartier Latin, mamy przed sobą kółko 
młodych artystów i poetów, pragnących odno-
wić sztukę, gotowych świat przewrócić, byle 
dokuczyć filistrom. Młodzieńcy zrzucili kurtki 
i kamizelki, siedzą w kapeluszach na głowie 
i słuchają – a z jak natężoną, z jak różnorod-
ną uwagą! – słuchają, wmyśleni, całą duszą 
oddani utworowi, który jeden z nich czyta. 
Jestże to wiersz Maeterlinka, albo idealistycz-
ny poemat Jana Lahor? albo może przekład 
z Gerharda Hauptmanna? Nie, to musi być 
utwór samego lektora. Jedni ze słuchaczy 
pogrążyli się w dziele i w dymie fajeczek, ci 
przebywają doprawdy na wyżynach.

Konstanty M. Górski, Polska sztuka współ-
czesna 1887–1894 [w:] Powszechna wystawa 
krajowa we Lwowie w 1894 r., t. II, Kraków 
1896

a 

b 
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a. Antoni Kamieński, Portret Konstantego Laszczki, Paryż, 
1892, pastel na papierze, 45,5 × 59,3 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

b. Konstanty Laszczka, Maska (Portret Antoniego Ka-
mieńskiego), 1894, fotografia, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

Między dawniejszymi pracami, 
rzuca się w oczy maska pośmiertna 

człowieka, który mimo to chwała Bogu jeszcze 
żyje. Jest nią maska Antoniego Kamieńskie-
go, znanego illustratora. Na zapytanie moje, 
gospodarz wyjaśnił mi tę zagadkę.
Za czasów pobytu Kamieńskiego w Paryżu, 
Laszczka modelował duży jego portret, lecz 
musiał swą pracę przerwać, gdyż zapadł cięż-
ko na zdrowiu. Przez czas choroby Laszczki 
starano się niedokończony portret zwilżać, 
ażeby glina nie wyschła, czyniąc dalszą pracę 
niemożliwą. Że jednak to konserwowanie było 
nieumiejętne lub zbyt uciążliwe, więc Kamień-
ski, widząc swą podobiznę, mówiąc nawiasem 
doskonałą, w złym stanie, zamknął jej sam 
powieki, co właśnie nadało twarzy wyraz rzeź-
by pośmiertnej, a następnie z całego portretu 
wykrojono tylko maskę i dano jej ostatecznie 
wyschnąć. W ten sposób powstała rzeźba, tak 
dziwne robiąca wrażenie.

Antoni Austen, Artyści nasi w Paryżu, „Tygo-
dnik Illustrowany” 1896, nr 36, s. 701

a 
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W Paryżu Konstanty Laszczka poznaje 
Zenona Przesmyckiego „Miriama” (1861–
1944) poetę, tłumacza i wydawcę, z którym 
połączyła go wieloletnia przyjaźń i wspól-
nota poglądów artystycznych. Przesmycki 
był propagatorem idei odrodzenia sztuki 
stosowanej, wielokrotnie przytaczał teksty 
Johna Ruskina i Williama Morrisa, czerpał 
też wiele myśli z twórczości Cypriana Kamila 
Norwida, którą wydobył z zapomnienia. 

Jeszcze w okresie paryskim Konstanty 
Laszczka wyrzeźbił popiersie Miriama, ryso-
wał także karykatury przyjaciela. Zainspiro-
wany pasją badawczą Miriama, który pobyty 
w Paryżu poświęcał przede wszystkim gro-
madzeniu materiałów na temat Józefa Marii 
Hoene-Wrońskiego (1776–1853), matema-
tyka, fizyka i filozofa, jednego z twórców 
polskiej idei mesjanizmu, wykonał jego 
popiersie rzeźbiarskie. Podstawą był paste-
lowy portret z roku 1845, namalowany przez 
Laurenta Charlesa Maréchala.

Swoje późniejsze książki poświęcone cera-
mice oraz wykłady dla studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, które wygłaszał 
jako rektor uczelni, Laszczka opatrywał 
nierzadko mottem zaczerpniętym z utworów 
Miriama bądź przytaczał całe wiersze poety. 
Twórczość Laszczki oddziaływała z kolei na 
pisarstwo Przesmyckiego, który poświęcił je-
den z utworów poetyckich rzeźbie W nieskoń-
czoność, wystawionej w Towarzystwie Zachę-
ty Sztuk Pięknych w Warszawie w 1897 roku, 
reprodukował również tą rzeźbę w 10 tomie 
„Chimery” w 1907 roku.

Miriam

a. Konstanty Laszczka, Karykatura Zenona Przesmyckiego, 
1902, rysunek na papierze, 17,0 × 13,5 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie

b. Laurent-Charles Maréchal, Portret Józefa Hoene- 
-Wrońskiego, 1845, pastel, Muzeum w Metz, Francja

c. Konstanty Laszczka, Popiersie Józefa Marii Hoene-
-Wrońskiego, ok. 1894, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty

a 

b 
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Zielony Balonik

Okres Młodej Polski to czas intensywnego 
rozwoju różnych literacko-artystycznych 
form satyrycznych oraz początek funkcjono-
wania kabaretów, w tym najsłynniejszego, 
jakim niewątpliwie był krakowski Zielony 
Balonik. Nieco wcześniej, w latach 1903–
1905 w Krakowie, a następnie we Lwowie, 
ukazywał się dwutygodnik „Liberum Veto”, 
będący pismem o wyraźnie satyrycznym 
charakterze. Komentując bieżące wydarze-
nia, operował satyrą polityczną, obyczajową 
i literacką. Uzupełnienie tekstów stanowiły 
rysunki – świetne karykatury autorstwa wy-
bitnych artystów epoki, takich jak Kazimierz 
Sichulski, Fryderyk Pautsch, Karol Frycz, 
Władysław Jarocki, Witold Wojtkiewicz, 
Stanisław Rzecki, Stanisław Kuczborski. 
W kilku numerach „Liberum Veto” z 1903 
roku zamieszczone zostały także karykatu-
ry rysowane przez Konstantego Laszczkę. 
Artysta posługiwał się prostą, zdecydowaną 
kreską, tworząc sugestywny obraz portre-
towanej postaci, między innymi Teodora 
Axentowicza, Feliksa Jasieńskiego, Zenona 
Przesmyckiego czy też samego siebie. 

Życie towarzyskie i artystyczne ówczesne-
go Krakowa rozwijało się intensywnie, kon-
centrując się zarówno w salonach, jak i przy 
stolikach modnych kawiarni. Do rangi sym-
bolu młodopolskiej epoki urosła cukiernia 
Jana Michalika z powstałym tam kabaretem 
Zielony Balonik. Krąg przyjaciół i znajomych 
Laszczki tworzyli Leon Wyczółkowski, Julian 
Fałat, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, 
Feliks Manggha Jasieński – by wymienić 
tylko kilka najważniejszych nazwisk, związa-
nych równocześnie z Jamą Michalika. 

Cukiernia założona została w lokalu przy 
ulicy Floriańskiej 45 w 1895 roku, przez 
przybyłego ze Lwowa Jana Apolinarego 
Michalika. Wkrótce stała się miejscem 
spotkań artystów, literatów, dziennikarzy 

i całej krakowskiej cyganerii. W 1905 roku 
rozpoczął tam działalność wspominany 
kabaret Zielony Balonik. Wnętrze cukierni 
zaprojektowane zostało przez młodopolskich 
artystów. Pierwotny wystrój (niezachowany) 
z 1906 roku był dziełem malarza Henryka 
Szczyglińskiego. Kilka lat później, w 1910 
roku, w związku z rosnącą popularnością, 
lokal powiększono o dodatkową salę. Projekt 
architektoniczny przygotował Franciszek 
Mączyński, a wystrój wnętrza Karol Frycz. 

a, d. Wnętrza cukierni Jana Michalika, repr. za: „Sztuka 
Stosowana”, Wydawnictwo Towarzystwa „Polska Sztu-
ka Stosowana” w Krakowie, Kraków 1911, zeszyt XV

b. Konstanty Laszczka, Autoportret – autokarykatura, 
„Liberum Veto” 1903, nr 10, Małopolska Biblioteka 
Cyfrowa

c. Konstanty Laszczka, Prof. Aksentowicz, karykatura 
Teodora Axentowicza, „Liberum Veto” 1903, nr 29, 
Małopolska Biblioteka Cyfrowa

a 
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Historię powiększania „Jamy” opowiada wier-
szem w Szopce sam Michalik:

W samą porę pan tu zaziera
Właśnie się u mnie nowa sala otwiera.

Urządzona będzie ślicznie,
Co się zowie artystycznie.
Podłoga, sufit czy ściana,
Wszystko albo sztuka czysta, 
albo stosowana.
Pan Sichulski z panem Fryczem 
nie cofają się przed niczem.
Pan Laszczka mi robi 
do pieca kafle,
Pan Szczepkowski będzie mi co dzień 
modelował wafle,
Pan Warchałowski sam 
haftuje mi obrusy,
A Dunikowski na wazony 
przyrzekł mi swoje foetusy.
Axentowicz panneau mi skleci
(Już właśnie zrobił siedmioro dzieci).
Tylko krzeseł nie ma do ostatka,
Bo będzie się brać miarę 
z każdego stałego gościa.
Będzie mi bardzo miłem,
Jeśli pan się do stolarza obróci tyłem.

Antoni Waśkowski, Znajomi z tamtych czasów, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956, s. 117

Tekst przypomina o związku Konstantego 
Laszczki z Fabryką Pieców Kaflowych Józefa 
Niedźwieckiego i Spółki w Dębnikach pod Kra-
kowem – stąd słowa Michalika: Pan Laszczka 
mi robi do pieca kafle. Rzeczywiście, jest on 
wymieniany wśród projektantów kafli pieco-
wych, czym zajmowali się wówczas też inni 
znani artyści. W fabryce wykonywano również 
wiele prac o charakterze czysto artystycznym 
czy okolicznościowym, jak słynne główki po-
staci z Szopki Zielonego Balonika, modelowane 
przez Karola Brudzewskiego i Jana Szczepkow-
skiego.

a. Konstanty Laszczka, Portret Tadeusza Żuka-Skarszew-
skiego, dedykowany: Wierzbięcie KLaszczka 1903, 
1903, gips, wysokość 79 cm, Zamek Królewski na 
Wawelu. Tadeusz Żuk-Skarszewski (1858–1933) po-
wieściopisarz i publicysta, jeden z twórców kabaretu 
Zielony Balonik

a 
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Zielony Balonik

„Zielony Balonik” był „kropką 
nad i” przeobrażenia starego 

Krakowa; był niby ową małą 5 farsą, jaką 
niegdyś w dawnym teatrze dawano po pię-
cioaktowej dramie. Czerpał soki z wszystkich 
owych spraw, które się rozegrały w artystycz-
nym światku Krakowa w poprzedzającym go 
dziesięcioleciu. Znamienną rzeczą jest, że 
„Zielony Balonik” był pierwotnie pochodzenia 
malarskiego raczej niż literackiego, narodził 
się przy „stoliku malarskim” w kawiarence 
opodal Akademii Sztuk Pięknych. Bo też 
przemiana, która się dokonała w świecie 
malarskim, była najbardziej dotykalna. Przed-
tem, na schyłku życia Matejki, panował w tej 
uczelni malarskiej też swojego rodzaju terror, 
terror genialnej, ale zamkniętej w sobie indy-
widualności. Gdy z Zachodu szły już nowinki 
o „plenerze”, słońcu, impresjonizmie, w szkole 
były wciąż gipsy i draperie, i historyczne 
„kobyły” epigonów Matejki. Ci, którzy rwali się 
do pejzażu, do natury, kryć się niemal musieli 
przed Mistrzem. Naraz – zupełna zmiana. 
Słońce i powietrze w miejsce brudnych pra-
cownianych „sosów”; zamiast Monachium – 
Paryż, koleżeńska swoboda zamiast dystansu 
i respektu. Paryż!
 
Tadeusz Boy-Żeleński, Komentarz do Słówek 
pisany w Warszawie w grudniu 1930 roku 
(uwzględniony w kolejnych wydaniach 
Słówek) 

a. Konstanty Laszczka, Maska Witolda Noskowskiego, 
ok. 1903, terakota, 46 × 23 × 23 cm, Muzeum Narodowe 
w Warszawie. Witold Noskowski, pseudonim „Taper” 
(1873–1939), dziennikarz, krytyk literacki, teatralny 
i muzyczny, współzałożyciel kabaretu Zielony Balonik, 
autor tekstów oraz kompozytor muzyki do większości 
jego programów

b. Kazimierz Sichulski, Karykatura Witolda Noskowskiego 
przy pianinie, 1905, fragment zaproszenia do Kabaretu 
Zielony Balonik, litografia, zbiory prywatne

a 

b 
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Konstanty Laszczka, jako bywalec Jamy, stał 
się również bohaterem tekstów kabareto-
wych pisanych do przedstawień Zielonego 
Balonika. Uwieczniony został w Słówkach 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, w satyrycznym 
wierszu komentującym życie artystycz-
ne Krakowa i głośny wówczas pojedynek 
„O cześć Sztuki” Leona Wyczółkowskiego 
z Józefem Mehofferem w 1908 roku.

POTPOURRI Z MALARSKIEGO ŚWIATKA 
Nuta: Umarł Maciek, umarł 

 
Oj, w malarskim światku bigos był nie lada, 
U każdego w ręku pistolet lub szpada, 
Ten z armatą, ten z rapierem, 
Ale się skończyło... „Zerem” 
Oj Zero, zero, zero, zero, zero, ro! 
 
Strasznie honorowa była ta afera, 
Zbrakło już tużurków czarnych u Gajera, 
Gdzie rozejrzeć się naokół, 
Wszędzie pisze się protokół 
Oj prototototokół protototokół. 
 
Nawet się przelała w końcu krew człowiecza, 
Wyczół z strasznym rykiem porwał się do miecza 
I pociął na drobne szmatki... 
Sekundantom swym – pośladki; 
Oj Wyczół, Wyczół itd. 
 
W „Salonie” znów inne dzieją się igraszki, 
Bowiem Blaszke z Raszką wzięli się do Laszczki; 
Ładna będzie z tego kaszka: 
Laszczka-Raszczka, Raszka-Blaszka. 
Oj la la la la la la la-szczka, la la la la-szczka. 
 
Przeżyły się, widać, dawne sztuki hasła, 
Zatem nowa grupa klei się jak z masła, 
A dewiza jej nadobna (z uczuciem) 
„Sprzedać razem – lub z osobna!” 
Oj Zero, zero, zero, zero, zero, ro! 
 
Został tego dziwu pan Wojciech prezesem, 
Wystąpił z hiszpańskim swoim interesem: 
Nazbyt śmiała to impreza, 
Zrobić z Wojtka Welaskeza: 
Oj, Wojtek, Wojtek itd. 
 
Chociaż mnie do śmiechu bierze chętka szczera, 
Jest przysłowie: Śmiać się jak głupi do – „Zera”; 
Wolę więc z twarzą ponurą 
Płakać nad tą awanturą: 
Oj Zero, zero, zero, zero, zero, ro! 
 
Pisane w 1908 roku
Tadeusz Boy-Żeleński, cyt. za: Boy, Słówka, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 165–166

a. Kazimierz Sichulski, Walka profe-
sorów Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie [karykatury Józefa 
Mehoffera, Leona Wyczółkow-
skiego, Feliksa Jasieńskiego 
i Adama Łady Cybulskiego], 1908, 
tusz, pastel, węgiel, srebro, 
pozłota, papier, 88,5 × 124,5 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Konstany Laszczka, Maska Engel-
hardta (Engelberta) Blaschke, 
terakota, 1905, klisza szklana, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych Kraków. [Ignacy]  
Engelbert Blaschke (1882–
1943) – rzeźbiarz i rysownik; 
w latach 1902–1909 studiował 
w pracowni Laszczki w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych; 
był związany z krakowską 
cyganerią artystyczną, projek-
tował plakaty i zaproszenia do 
Zielonego Balonika; po studiach 
osiadł we Lwowie

a 

b 
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Zielony Balonik

Jedną ze sławnych aktorek, pojawiających 
się w Szopce Zielonego Balonika, była Stani-
sława Wysocka (1877–1941), od 1901 roku 
zaangażowana na scenę Teatru Miejskiego 
w Krakowie przez ówczesnego dyrektora 
Józefa Kotarbińskiego. Znakomita w rolach 
dramatycznych, nadawała swoim postaciom 
cechy monumentalne. Opracowała własny 
styl gry tragicznych bohaterek, inspirowany 
dramatem starożytnej Grecji. W II Szopce 
Krakowskiej z 1912 roku, pojawia się jako 
Pallas Atena, a jej karykatura na zapro-
szeniu podpisana została słowami „Pani 
Pysocka tragiczna gwiazda”. Jeden z portre-
tów rzeźbiarskich Wysockiej, powstały około 
1903/1904 roku, znajdował się w Jamie Mi-
chalika i został zniszczony w czasie II wojny 
światowej.

a. Konstanty Laszczka, Głowa artystki dramatycznej Stani-
sławy Wysockiej, 1903/1904, gips, 28,5 × 31 × 22 cm, 
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Głowa Stanisławy Wysockiej, 
ok. 1901, gips, 28 × 24 × 14 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Głowa młodej kobiety, 1904, tera-
kota, wysokość 35 cm, sygnowana: K. Laszczka / 1904, 
fotografia, Archiwum Domu Aukcyjnego Desa

d. Głowa Stanisławy Wysockiej w otoczeniu innych głów 
autorstwa Konstantego Laszczki na Salonie w Warsza-
wie, repr. za „La Revue Moderne”, 30 kwietnia 1938

a 

b c 

d 
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Helena Gottowt, znana pod pseudonimem 
scenicznym Sulima (1879–1944), zasłynęła 
przede wszystkim z roli Racheli w Weselu 
Wyspiańskiego oraz Jessyki w Kupcu Wene-
ckim Szekspira, granych na scenie Teatru 
Miejskiego w Krakowie. Konstanty Laszczka 
wykonał kilka jej rzeźbiarskich wizerunków.

a. Konstanty Laszczka, Portret Heleny Sulimy, 1901, tera-
kota, 42 × 38 × 30 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Portret aktorki Heleny Sulimy, 
1901, brąz patynowany, wysokość 43 cm, fotografia, 
Archiwum Domu Aukcyjnego DESA Unicum

c. Karol Frycz, Helena Sulima jako Rachela w Weselu 
Wyspiańskiego, autolitografia, papier, 31,8 × 15,9 cm, 
Teka Melpomeny, Kraków 1904, fotografia, Archiwum 
Domu Aukcyjnego Nautilus

d. Konstanty Laszczka, Maska Sulimy, 1901, terakota,  
27 × 23,5 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

a 

b 

c 

d 
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Fałat

Julian Fałat, wybrany w 1895 roku dyrek-
torem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
powołał w ramach reformy uczelni Kon-
stantego Laszczkę na stanowisko profesora 
rzeźby. Z czasem ich oficjalne stosunki prze-
rodzą się w serdeczną przyjaźń, a wzajemne 
relacje utrzymywać się będą aż do śmierci 
Fałata w 1929 roku.

[Julian Fałat był] człowiekiem to-
warzyskim, grzecznym, uprzejmym 

pod każdym względem, pozbawionym uprze-
dzeń, przy tym bardzo prostym i skromnym. 

Hermann Landau, Der Nachfolger Matejko’s, 
„Das Neues Wiener Tagblatt” nr 147, 
30 maja 1895, s. 1–2, cyt za: Joanna Gra-
bowska, Katarzyna Ochałek, Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie w czasach Konstantego 
Laszczki (1899–1935), „Wiadomości ASP” 
2016, nr 75, s. 54

a. Konstanty Laszczka, Popiersie Juliana Fałata, 1912, 
brąz, 38 × 48 × 25 cm, Akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie 

b. Konstanty Laszczka, Maska Marii Fałatowej, 1903, 
terakota, 19 × 13 × 9,5 cm, Muzeum Narodowe w Kra-
kowie 

c. Konstanty Laszczka, Portret Julianowej Fałatowej, 
1902, marmur, rzeźba zakupiona z wystawy „Sztuki”, 
Wiedeń 1902, do zbiorów wiedeńskiej Österreichische 
Galerie Belvedere, fotografia

d. Konstanty Laszczka, Portret Julianowej [Marii] Fała-
towej, 1903, terakota, 53,5 × 43 × 26 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie

a 

b 

c d 
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Jedną z najpiękniejszych realizacji portreto-
wych Konstantego Laszczki było popiersie 
znanej z urody Marii Fałatowej, żony Juliana 
Fałata, ówczesnego rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Pokazane na wysta-
wach Towarzystwa Artystów Polskich „Sztu-
ka” w Pradze i Wiedniu w 1902 roku zostało 
zakupione do wiedeńskiej Österreichische 
Galerie Belvedere, zyskując tym samym 
autorowi wielki rozgłos i pozycję wybitnego 
portrecisty. Za tym sukcesem poszło wiele 
zamówień, głównie od dam ze środowiska 
ziemiańskiego. Popularność popiersia Fa-
łatowej spowodowała, iż Laszczka wykonał 
wiele jego wersji, aż po marmurowe repliki 
w latach dwudziestych.

Artysta wcześnie zdobył dla wag 
talentu uznanie, a jednym z naj-

większych początkowych jego sukcesów był 
zakup dla wiedeńskiego muzeum państwowe-
go, kapitalnego dzieła, portretu p. Fałatowej. 
Laszczka stał się wkrótce ulubionym portreto-
wym artystą, gdyż umiał czysto rzeźbiarskie-
mi środkami, opartemi na głębokiem studjum 
natury, wydobyć wewnętrzne życie oraz 
psychiczny charakter modela. 

Zbiorowa wystawa dzieł Konstantego Laszczki, 
„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 105, 
15 kwietnia 1935

a. Sala wystawowa z widocznym popiersiem Marii 
Fałatowej, Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, Sosnowiec 1911, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty

b. Strona tytułowa gazety „Zlata Praha” z informacją 
o wystawie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” 
w Pradze, 1902, zbiory Rodziny Artysty

c. Józef Sebald, Fotografia portretowa Marii Fałatowej, 
Kraków, ok. 1900, Muzeum Narodowe w Krakowie

a 

b 

c 

81



Fałat

Kochany Ju – 
(…) Wyobraź sobie, że w Grandzie 

wczoraj trafiłam na całą bandę akademicką. 
Axen był „uniżony sługa”, Malczewski ob-
łudny jak pajac, wygląda pelerynę czerwoną 
podszytą jak torrero! Warjat. Zaraz po Wiel-
kanocy podaje się do dymisyj. Mówi, że teraz 
rozumi co za życie miałeś!, że postępowali jak 
szewcy z Tobą (ja) ażeby tylko jak szewcy – ja 
mam szewcy I class! – śmiał się. Malczewski – 
Pani jedna może takie okropności mówić, bo 
Pani cudowna a jaki chłopak! Togo zajadał 
się ciastkami (…) Laszczka jeszcze najlepszy. 
Mocno się przemilał. O życie!
 
Z listu Marii Fałatowej do męża Juliana Fa-
łata, Kraków, ok. 15 września 1912 [w:] Fałat 
znany i nieznany, t. III. Korespondencja z lat 
1910–1916, oprac. Maria Aleksandrowicz, 
Bielsko-Biała 2013, s. 130

Fałat

a. Konstanty Laszczka, Portret Julianowej Fałatowej (Marii 
Comello), ok. 1920, marmur, wysokość 53 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie

b. List Marii Fałatowej do męża, Kraków, ok. 15 września 
1912, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

c. Konstanty Laszczka, Głowa żony Juliana Fałata (Marii 
Luizy Comello), ok. 1900–1910, gips, biała polewa,  
34 × 21 cm, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

a 

b 

c 
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Od około 1900 roku Konstanty Laszczka wy-
jeżdżał w miesiącach letnich, wraz z rodziną, 
na Podhale i mieszkał u górali w Poroninie. 
Pamiątką spotkań artystów pod Tatrami jest 
ta piękna akwarela z potokiem Zakopianka 
i widokiem na Giewont, którą Fałat zadedy-
kował przyjacielowi.

a. Julian Fałat, Widok na Tatry z Poronina, 1902, akwarela 
na papierze, 50 × 90 cm, dedykowana: Laszczce ofiaruje 
Fałat Poronin 1902, Muzeum Mazowieckie w Płocku

b. Konstanty Laszczka, Karykatura Juliana Fałata, 1902 
(na rewersie karty wizytowej K. Laszczki), rysunek na 
papierze, 11,8 × 7,5 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Fotografia portretowa Juliana Fałata, 1912, zbiory 
Rodziny Artysty 

d, e. Konstanty Laszczka, gipsowy projekt medalu „Julia-
nowi Fałatowi/ Koledzy w uznaniu wielkich zasług po-
łożonych dla Sztuki i Akademii”, 1912, średnica 6 cm, 
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

Z końcem pierwszej dekady XX wieku na 
krakowskiej Akademii nasiliły się nastro-
je kryzysowe, związane między innymi 
z dużym naborem studentów, co odbiło się 
negatywnie na dydaktyce i warunkach pracy 
na uczelni. Zachwiały się również niena-
ganne dotychczas relacje między profeso-
rami. Zmalało także poparcie dla Akademii 
ze strony władz austriackich, o co zawsze 
skutecznie zabiegał Fałat. Studenci zawią-
zali komitet strajkowy, chcąc zainteresować 
swoimi postulatami władze w Wiedniu. 
W tej atmosferze Julian Fałat podjął decyzję 
o przejściu na urlop, którego konsekwencją 
było zakończeniu pracy na uczelni. W 1912 
roku Laszczka wykonał pamiątkowy medal, 
wyrażający podziękowanie kolegów za zasłu-
gi byłego rektora.

a 

b 

c 

d 

e 
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Wyczółkowski

W czasie pierwszego pobytu w Warszawie 
Konstanty Laszczka miał możliwość pozna-
nia starszego od siebie Leona Wyczółkow-
skiego, uznanego już wówczas malarza. 
Kontynuując studia rzeźbiarskie w Paryżu 
Laszczka uczestniczył w wystawach sztuki 
organizowanych przez warszawskie Towa-
rzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie re-
gularnie wysyłał swoje prace. Wyczółkowski 
był w tym czasie członkiem Komitetu Zachę-
ty i poznawał na bieżąco dzieła młodszego 
kolegi. Znajomość pomiędzy artystami prze-
rodziła się stopniowo w serdeczną przyjaźń, 
szczególnie od momentu, gdy obaj spotkali 
się w Krakowie. Wyczółkowski mieszkał już 
wtedy od kilku lat pod Wawelem, powołany 
w 1895 roku przez Fałata na stanowisko pro-
fesora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Laszczka dołączył do grona profesorskiego 
cztery lata później. Od samego początku 
artyści – malarz i rzeźbiarz – podejmowali 
wspólne realizacje rzeźbiarskie, do których 
należał między innymi projekt tablicy pa-
miątkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
czy też projekt pomnika Jana Matejki. Lasz-
czka i Wyczółkowski wielokrotnie wzajemnie 
się portretowali. Około 1900 roku Laszczka 
wykonał w glinie głowę Wyczółkowskiego, 
powtarzaną w brązie, a także, mające cha-
rakter karykatury, popiersie roześmianego 
malarza z gwizdkiem odpustowym w kształ-
cie kogutka zawieszonym na piersiach. Z ko-
lei Wyczółkowski namalował w tym samym 
czasie Autoportret z Konstantym Laszczką 
oraz znakomity pastelowy portret przyjacie-
la prezentującego swą rzeźbę we wnętrzu 
pracowni, zadedykowany Leon Wyczółkowski 
Laszczce. Poza kolejnymi studiami portreto-
wymi Wyczółkowski przeniósł też wizerunek 
przyjaciela na kamień litograficzny. Lasz-
czka zawdzięcza Wyczółkowskiemu wspólne 
wyprawy tatrzańskie, a tym samym posze-
rzenie swego skromnego dorobku malarskie-
go o te właśnie motywy.

Kontakty Laszczki z Wyczółkowskim obej-
mowały nie tylko artystyczną sferę działal-
ności – dotyczyły także ich życia prywatne-
go. Wyczółkowski został ojcem chrzestnym 
starszej córki Laszczki, Jadwigi, urodzonej 
w lutym 1902 roku.

Obraz ma w sobie coś z tempera-
mentu i rozmachu przeniesionego 

przez artystę z Ukrainy. Jest tu humor oparty 
na kontrastach dwóch popiersi arcyżywych 
i zadumy popiersi rzeźbionych, dwóch wyglą-
dów i dwóch charakterów przyjaciół, dwóch 
karnacji, dwóch sposobów czesania wąsa: wąs 
na dół, wąs do góry, dwóch spojrzeń, dwóch 
odmian niby nowoczesnych Don Kichotów.

Maria Twarowska, Leon Wyczółkowski, War-
szawa 1973, s. 23

a. Konstanty Laszczka, Portret Leona Wyczółkowskiego, 
1900, brąz, 34 × 44 × 28,5 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

b. Leon Wyczółkowski, Autoportret z Konstantym Laszczką, 
ok. 1900, olej na płótnie, 70 × 94 cm, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie

a 

b 
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W rektoracie Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, w galerii portretów, wisi 
wspaniały pastelowy portret Konstantego 
Laszczki, rektora uczelni w latach 1911/1912 
i 1929–1931, namalowany przez Leona 
Wyczółkowskiego. Przedstawia on artystę 
w pracowni, trzymającego w rękach glinia-
ny model nowej rzeźby, przypominający 
Niewolnicę. Na ścianie, za plecami rzeźbia-
rza, widać plakietę z profilowym popier-
siem Leona Wyczółkowskiego i dedykacją 
Leonowi Laszczka 1900, a poniżej znakomite 
pastelowe studium starca Boligłowy, które 
Wyczółkowski namalował w 1899 roku. 
Ciasna przestrzeń pracowni dopełniona jest 
elementami jakby rodem z gabinetu osobli-
wości, kolekcją motyli, wypchanym ptakiem 
i figurką świętej. Pastel datowany jest na 
ok. 1902 rok; w 1903 roku był reproduko-
wany w niemieckiej gazecie „Die Kunst für 
Alle” (R. XVIII, 15 marca, s. 287 pod tytułem 
Rzeźbiarz (Ein Bildhauer)).

a. Leon Wyczółkowski, Portret Konstantego Laszczki, 
ok. 1902, pastel na kartonie, 122 × 112 cm, dedykowa-
ny L Wyczółkowski Laszczce, Akademia Sztuk Pięknych  
w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Plakieta z profilowym popiersiem 
Leona Wyczółkowskiego, 1900, brąz, 42 × 35 cm, 
dedykowana Leonowi Laszczka 1900, Muzeum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego 

c. Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka, 1902,  
olej na kartonie, 47 × 67 cm, Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

c 

a 

b 
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części kompozycji zostały przedstawione 
sarkofagi założycieli uczelni: królowej 
Jadwigi i Władysława Jagiełły. Nad sarko-
fagami, na cienkich kolumnach podtrzy-
mujących fragmenty sklepień, zaznaczono 
między innymi fragmenty Wawelu i kościoła 
Najświętszej Marii Panny; u dołu tablicy, 
pośrodku, znalazły się drzwi prowadzące 
do krypty, a po ich obu stronach postacie: 
Kopernika z astrolabium w ręce i św. Jana 
Kantego z księgą. Poniżej z lewej i z prawej 
spis ówczesnych profesorów ASP: Julianus 
Fałat, Constantinus Laszczka, Joannes Sta-
nisławski, Josephus Unierzyski, Marianus 
Gorzkowski, Constantinus Górski, Joannes 
Fotter oraz: Leo Wyczółkowski, Theodorus 
Axentowicz, Hyacintus Malczewski, Floria-
nus Cynk, Casimirus Kostanecki, Vincentius 
Zakrzewski. 

Obaj artyści wykonali szereg szkiców przy-
gotowawczych. Pierwowzór tablicy wywodzi 
się z kompozycji malarskich Leona Wyczół-
kowskiego przedstawiających królewskie 
sarkofagi; nadał on im również formę pełno-
plastycznego reliefu, stanowiącego projekt 
tablicy pamiątkowej. Z zamysłów Konstante-
go Laszczki zachował się rzeźbiarski projekt 
sarkofagu królowej Jadwigi.

Wyczółkowski

Julian Fałat, dyrektor ówczesnej Szkoły 
Sztuk Pięknych, wystąpił na posiedzeniu 
grona profesorów w marcu 1900 roku 
z propozycją uświetnienia jubileuszu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i ufundowa-
nia tablicy pamiątkowej. Wniosek przyjęty 
został pozytywnie, a Leon Wyczółkowski 
i Konstanty Laszczka zobowiązali się do 
wykonania tablicy w gipsie, a następnie 
odlania jej w brązie. Koszt odlewu pokryto 

a. Konstanty Laszczka, Projekt sarkofagu królowej Jadwigi, 
ok. 1900, terakota, 29 × 13 × 12,5 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

b. Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka, Tablica 
jubileuszowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900, 
brąz patynowany, 98 × 79 cm, Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

a 

b 

ze składek profesorów, natomiast praca 
artystyczna Wyczółkowskiego i Laszczki 
była przez nich od początku traktowana pro 
publico bono.

Tablica pamiątkowa ufundowana przez 
profesorów Akademii Sztuk Pięknych dla 
uczczenia 500. rocznicy odnowienia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego była pierwszą pracą 
podjętą w 1900 roku we współpracy Lasz-
czki z Leonem Wyczółkowskim. W górnej 

86



a. Leon Wyczółkowski, Sarkofag Królowej Jadwigi, 1898, 
olej na płótnie, 99,5 × 139,5 cm, Muzeum Narodowe 
w Warszawie

b. Leon Wyczółkowski, Sarkofagi, 1896, olej na tekturze, 
45,5 × 65,2 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Leon Wyczółkowski, Sarkofagi (projekt tablicy pamiąt-
kowej na 500-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej 
w 1900 roku), ok. 1899–1900, gips polichromowa-
ny, drewno, 49 × 74,5 × 7 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 

W Bibliotece Jagiellońskiej na kruż-
gankach na pierwszym piętrze tabli-

ca Wyczółkowskiego i Laszczki: Jagiełło, Jadwiga, 
Kazimierz Wielki leżą obok siebie. Napis dał 
prof. Morawski imieniem Akademii Sztuk Pięk-
nych na jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 1900 roku. Odlano jeden egzemplarz w brązie, 
a druga płyta jest z kamienia wykuta, ma dużo 
ornamentu. Leon Piniński i Konstanty Górski 
mówili, że doskonałe, bardzo ładne, ale za małe. 

Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia, oprac. 
Maria Twarowska, Wrocław 1960, s. 113

a 

b 

c 
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Wyczółkowski

a. Leon Wyczółkowski, Portret Konstantego Laszczki, 
1921, kredka litograficzna na tekturze, 48 × 43 cm, 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy

b. Konstanty Laszczka, Popiersie Leona Wyczółkowskiego, 
1905, klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie (brązowy odlew tego popiersia, 
59,5 × 69,3 × 37 cm, znajduje się w zbiorach Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

c. Konstanty Laszczka, Medalion dedykowany Leonowi 
Wyczółkowskiemu, 1921, gips patynowany, średnica 
18 cm, zbiory Rodziny Artysty 

a 

b 

c 
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…wyrąbałem wam okno na nowe, 
olbrzymie horyzonty, aby wam 

dowieść, że możecie kpić z europejskich 
dogmatów, że jedyny profesor to natura, którą 
należy przetwarzać po swojemu, każdy z was 
po swojemu, a wszyscy społem po naszemu. 
Pokazałem wam Japonię, żeby was nauczyć 
myśleć o Polsce, na wzór artystów, którzy 
przez dwa tysiące lat po japońsku o Japonii 
myśleli…

Feliks Jasieński, Z deszczu pod rynnę,  
„Ilustracja Polska” 1901, nr 5, s. 88–90 

a. Feliks Jasieński w stroju samuraja na balkonie swego 
krakowskiego mieszkania na rogu ul. Św. Jana i Rynku, 
ok. 1903–1904, fotografia, Muzeum Narodowe w Kra-
kowie 

b. Popiersie – karykatura Leona Wyczółkowskiego 
autorstwa Konstantego Laszczki, z nałożonym na 
głowę samurajskim hełmem, we wnętrzu mieszkania 
Feliksa Jasieńskiego, ok. 1910, fotografia, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe

c. Konstanty Laszczka, Portret Leona Wyczółkowskiego 
z kogutkiem. Karykatura, 1901, terakota,  
70 × 27,5 × 24 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

d. Konstanty Laszczka, Karykatura Feliksa Jasieńskiego 
według litografii z Teki Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Grafików, „Liberum Veto” 1903, nr 4, Małopolska 
Biblioteka Cyfrowa

Manggha

W kolekcji Feliksa Jasieńskiego znalazła 
swoje miejsce również rzeźba współczesna. 
Można wymienić całą plejadę wybitnych 
nazwisk, poczynając od Antoniego Kurzawy, 
poprzez profesora „nowej” rzeźby, Konstan-
tego Laszczkę i jego uczniów: Xawerego 
Dunikowskiego, Jana Szczepkowskiego, Hen-
ryka Hochmana, Włodzimierza Koniecznego, 
Olgę Niewską. Na licznych zachowanych 
fotografiach z wnętrz mieszkania Feliksa 
Jasieńskiego można dostrzec wiele dzieł 
rzeźbiarskich, do dziś uważanych za najwy-
bitniejsze. Wśród nabytków od Konstantego 
Laszczki warto wymienić przede wszystkim 
popiersie żony Juliana Fałata oraz karyka-
turę Leona Wyczółkowskiego z odpustowym 
kogutkiem zawieszonym na szyi; na głowę 
tej rzeźby Jasieński, z artystyczną nonszalan-
cją, odkładał swój hełm samurajski. 

a 

b 

c d 
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a, b, c. Wnętrze mieszkania Feliksa Jasieńskiego,  
tzw. Duży salon, ok. 1910, fotografia, Narodowe Archi-
wum Cyfrowe 

d. Konstanty Laszczka, Karykatury Feliksa Jasieńskiego, 
Józefa Mehoffera i Leona Wyczółkowskiego, ok. 1903, 
rysunek na papierze, 10,5 × 17,5 cm, Muzeum Narodo-
we w Krakowie

Manggha

Kochany Panie, 
Ponieważ najżyczliwsi nawet nie 

wiedzą, pomimo wydrukowania głównych 
paragrafów umowy z miastem w pismach, jak 
się rzecz ma, donoszę w kilku słowach, by Pan 
kłamstwom zaprzeczał. Wszystko, co sekcyja 
i dyrekcyja muzeum narodowego uchwaliły, 
rada uznała za głupie i odrzuciła, zadecydo-
wała zaś, że przyjdzie do mnie sama zobaczyć 
i zawyrokować. Był to piękny dzień. Odczy-
tałem im list do syndyka miasta, w którym 
oświadczam, że wobec takiego postępowania 
nie narzucam dalej mych zbiorów miastu. 
Rada pożarła się na pamiętnem posiedze-
niu i na mej skórze załatwiała swe prywatne 
rachunki (…) i siedzą w kawiarni i wyrokują, 
jak to ja chciałem z miasta krew wyssać. (…) 
proszę Leonowi [Wyczółkowskiemu] opowie-
dzieć, bo on jak dziecko, co mu kto nagada, to 
uwierzy. 
Ale po cóż mam być błotem obrzucany za me 
dobre chęci? Nie chcecie, pójdź ciele do domu. 
Nic nie dostaniecie. Ładnie bym wyglądał 
mając 72 kołtunów na karku i ciągłe pretensy-
je pism. (…) 
Ściskam Pana serdecznie 
Feliks Jasieński 
 14/4 06 

List Feliksa Jasieńskiego do Konstantego 
Laszczki z dnia 14 kwietnia 1906 roku,  
zbiory Rodziny Artysty

List jest wyrazem wielkiego zniechęcenia 
Mangghi postawą władz miasta, które utrud-
niały przekształcenie jego kolekcji w muze-
um. W 1903 roku zwrócił się z propozycją 
przekazania zbiorów Muzeum Narodowemu 
w Krakowie, prosząc o stworzenie osobne-
go oddziału. Opór radców miejskich wobec 
warunków niepodzielności kolekcji i uzna-
nia Jasieńskiego dożywotnim kustoszem był 
jednak bardzo silny. W styczniu 1906 roku 
Jasieński pisze nową wersję testamentu na 
rzecz muzeum, ale trafiając na te same prze-
szkody, po raz kolejny wycofuje darowiznę.

a 

b 

c 

d 
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…otrzymałem wczoraj z Paryża 
12 tom Mangghi Hoksaia [Katsu-

shika Hokusai], z Tokio zaś, via Lwów, za 
pośrednictwem St. Dębickiego, miłośnika, 
znawcy i zbieracza japońszczyzny, której 
wielbicielami są Stanisławski, Wyczółkowski, 
Pankiewicz, Fałat, Axentowicz, Mehoffer, 
Ruszczyc, Laszczka, Weiss, Kamocki, Pień-
kowski i inni (…) drzeworyt jednobarwny 
Tojohira (wiek XVIII), przedstawiający bójkę 
żebraków.

Feliks Jasieński (Manggha), fragment ręko-
pisu, cyt. za: Łukasz Kossowski, Małgorzata 
Martini, Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii 
w polskim malarstwie i grafice, Warszawa–
Toruń 2016, s. 34

a, b, c, d, e, f. Drzeworyty japońskie z kolekcji Konstante-
go Laszczki, zbiory Rodziny Artysty

a b 

c 

d 

e f 
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W Ciemnych Smreczynach

W rozbudzeniu młodopolskiego zaintereso-
wania Tatrami pierwszorzędną rolę odegrał 
Stanisław Witkiewicz, który w swoich teks-
tach publicystycznych rozpropagował naj-
wyższe polskie góry nie tylko jako fenomen 
przyrody, ale znacznie szerzej – jako bogate 
zjawisko kulturowe i źródło narodowej tożsa-
mości. Artyści, literaci i intelektualiści coraz 
liczniej zaczęli przyjeżdżać na Podhale. Mała 
i niewiele znacząca wioska Zakopane szybko 
przekształcała się w uzdrowisko, a równo-
cześnie nieformalną stolicę artystyczną 
pozbawionego państwowości kraju. W 1911 
roku mogła już szczycić się własną galerią 
sztuki, będącą kontynuacją idei Pałaców 
Sztuki wznoszonych w Krakowie czy Lwowie. 

Wśród artystów zainspirowanych przyrodą 
oraz kulturą Tatr i Podhala znalazł się też 
Konstanty Laszczka. Początkowo, jak wielu 
innych, zatrzymywał się w Poroninie (tam 
też mieszkali: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Jan Kasprowicz, Władysław Orkan, Leopold 
Staff, Leon Wyczółkowski), potem zaś w Willi 
na Bystrem w Zakopanem. Leon Wyczół-
kowski natomiast, w okresie ich wspólnych 
eskapad w góry, około 1905 roku, mieszkał 
w willi wdowy po prof. Piotrze Chmielow-
skim. 

Tatry 
  

Patrz, oto tam potężne gór osady – 
Piętrzą się w niebiosa olbrzymów gromady... 
Gdziekolwiek okiem sięgniesz, doznajesz trwogi. 
Ze skruchą szukasz w twem sercu początków drogi. 
  
Korzysz się przez Twórcy potęgą nieznaną – 
Skupiasz się w myślach z duszą mocno stroskaną, 
Jak pokutnik z pokorą z wolna się zbliżasz, 
Wchodząc w granitowe chramy – głowę zniżasz. 
  
Tam chmury odwieczne osnowy sprawują, 
W których pioruny tam sił swoich próbują. 
Tu prochem się czujesz – potęgą rażony 
Głosu nie wydasz – istotą upokorzony.

Konstanty Laszczka 

a. Rękopis wiersza Tatry Konstantego Laszczki,  
zbiory Rodziny Artysty 

b. Konstanty Laszczka, Widok na Tatry, 1905–1906, 
ołówek na papierze, karta ze szkicownika, zbiory 
Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka, Widok na Regle, 1905, pastel  
na tekturze, 51 × 62 cm, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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Lato 1901 rodzina Laszczków 
spędziła w Poroninie. Najpierw 

pojechała Maria z synkami, a Konstanty do 
nich dołączył. Przypominała mu w jednym 
z listów, żeby zabrał farby i papiery, bo „tak 
piękne widoki”. Pisze także: „Jeżeli chciałoby 
Ci się, Kotku, to możebyś mi zrobił jedną rzecz, 
a mianowicie w szafie dziecinnej w stołowym, 
za drugiemi drzwiami stoją gąsiorki z nalewką 
wiśniową. W pierwszej z brzegu jest nalewka, 
żebyś to ją zlał do butelki z wina a kazał kupić 
cukru miałkiego i wsypał na te wiśnie. Natu-
ralnie nalewkę zabierz ze sobą bo tu nie mam 
ani kropli wódki żadnej, a zresztą za długoby 
stała na tych wiśniach. W drugim jest już tylko 
likier, który może stać do jesieni”. No cóż, 
nalewka z wiśni na wakacjach niezbędna. 

Ze wspomnień Teresy Janoty, córki Jadwigi 
Wierzbiańskiej (Laszczkówny) a wnuczki 
artysty

Pamiętam wszystkie swoje wakacje 
od 1905 roku, tj od ukończenia 

3 lat życia, kiedy przez dwa lata rodzice moi 
wynajmowali dom góralski na Bystrem, w Za-
kopanem naprzeciwko Nosala. Dom ten kiedyś 
później spłonął, wiadomość ta zrobiła mi 
dużą przykrość. Obecnie mniej więcej w tym 
miejscu wznosi się sanatorium dziecięce UJ, 
a Zakopane w ciągu tych 50 lat ogromnie się 
zmieniło. Jednak i teraz czuję się zawsze jakoś 
odświętnie gdy tam jestem, zwłaszcza okolica 
Bystrego i Jaszczurówki zawsze mi jest miła. 
Jakżeż byłam malutka na tych zakopiańskich 
wakacjach, a jednak miałam już wtedy po-
czucie, że jestem „duża”, że jestem indywidu-
alnością, osobą, która już pokonała wstępne 
trudności życia i ma w świecie określoną 
pozycję. Na pewno nie byłam takim ot maleń-
stwem, które nic nie rozumie i z którym nie 
trzeba się liczyć, a właśnie bardzo często tak 
myślą dorośli o trzy- i czteroletnich dzieciach.

Zajmowaliśmy cały parter pięknego góral-
skiego domu, na górze mieszkali jacyś inni 
letnicy. Wchodziło się po schodach na gane-
czek, stąd do środkowej świetlicy, po bokach 
były dość spore izby, z tyłu znów jakiś ganek, 
kuchnia i inne akcesoria. Naokoło trawa, 
spory teren ogrodzony płotkiem i osłonięty od 
drogi świerkami. Dalej łąki i las. Naprzeciwko 

biegnące w górę poletka owsa i ziemniaków, 
tu i ówdzie przy drodze domy góralskie. 

Pamiętam, że opodal mieszkała w lecie 
rodzina profesora Waholtza z dziećmi Zosią 
i Dzidkiem, starszymi od nas, a także profe-
sor UJ Kreuz z żoną i synem.

Siedzieliśmy w Zakopanem długo, zwykle 
do października, bo nas szkoła jeszcze nie 
wzywała, a ojciec zaczynał rok w akademii 
dopiero 1.10. Jednego roku śnieg spadł zanim 
wyjechaliśmy. Odwiedzał nas malarz Wyczół-
kowski, o którym mówiło się u nas po prostu 
„pan Leon”. Szli wtedy z ojcem moim w góry 
i tam malowali, gdyż ojciec mój nie mogąc 
rzeźbić poza pracownią chętnie malował 
w czasie wakacji. Pamiętam też że bywał tam 
u nas doktor Kunzek, a także pan Blaszke 
[Blaschke] – czeski uczeń mojego ojca. 

Ze wspomnień Jadwigi Wierzbiańskiej, 
córki Konstantego Laszczki, zbiory Rodziny 
Artysty

a. Dzieci Konstantego Laszczki: Bogdan, Jadwiga  
i Czesław na Podhalu, 1905, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty

b. Rówień Krupowa, ok. 1876–1878, fotografia, Muzeum 
Tatrzańskie w Zakopanem 

a 

b 
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Pierwsza rzeźba Konstantego Laszczki 
przedstawiająca górala (Głowa Górala, 
terakota) powstała w 1889 roku, kiedy 
artysta kształcił się pod kierunkiem Jana 
Kryńskiego w Warszawie. Należała do cyklu 
przedstawień rodzajowych różnych typów 
ludzkich i wystawiona została w tymże roku 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Nie 
ma żadnych informacji dotyczących wypraw 
Laszczki na Podhale w okresie warszawskim, 
wiadomo jednak z corocznych sprawozdań 
Zachęty, że w tym czasie zaczął wystawiać 
tam swoje rzeźby o tematyce góralskiej 
Wojciech Brzega i na pewno musiało do-
chodzić do jakiejś wzajemnej wymiany 
myśli. W konkursie na rzeźbę rozpisanym 
przez Towarzystwo w 1896 roku, w którym 
Laszczka zajął pierwsze miejsce, Wojciech 
Brzega otrzymał III nagrodę za wypukłorzeź-
bę w drewnie wyobrażającą głowę Sabały. 
Zaprzyjaźniony z Laszczką Leon Wyczółkow-
ski zaczął wyjeżdżać w Tatry od 1896 roku 
i wydaje się, że było to, obok rzeźbiarskiego 
dialogu z Brzegą, drugie źródło, które mogło 
zwrócić uwagę Laszczki na kulturę tatrzań-
skich górali i na sam majestat gór. Za parę 
lat Laszczka będzie ulubionym partnerem 
wysokogórskich plenerów Wyczółkowskiego. 

W Ciemnych Smreczynach

Około 1900 roku Konstanty Laszczka tworzy 
serię rzeźbiarskich portretów górali, w tym 
popiersie Jana Krzeptowskiego (Sabały) 
wykonane trzykrotnie: w gipsie, terakocie 
i brązie. Inne terakotowe popiersia przedsta-
wiają Klimka z Zakopanego (Góral), Suleję 
z Bystrego (Juhas), Jana Króla z Zakopanego 
czy Wojtka Topora z fajką (Stary góral, Góral 
z fajką). 

W 1900 roku rzeźba przedstawiająca Wojt-
ka Topora pojawiła się też w czasopiśmie 
„Młodość”, niskonakładowym miesięczniku 
akademickim, założonym w 1898 roku w set-
ną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza 
i wydawanym w Krakowie do 1900 roku. 

Na łamach „Młodości” ukazywały się arty-
kuły poświęcone literaturze i sztuce, utwory 
poetyckie i dramatyczne młodych twórców 
oraz recenzje, rozprawy i kronika życia 
akademickiego. Pismo ilustrowane było 
pracami czołowych artystów Młodej Polski. 
Zeszyt „Młodości” z lipca i sierpnia 1900 
roku poświęcony został tematyce podhalań-
skiej. Znalazły się w nim utwory Władysława 
Orkana, Andrzeja Galicy i Andrzeja Stopki, 
wraz z reprodukcjami obrazów Stanisława 
Witkiewicza oraz rzeźb Wojciecha Brzegi 
i Konstantego Laszczki. 

a. Konstanty Laszczka, Wojtek Topór, ok. 1900, repr. za: 
„Młodość”, lipiec–sierpień 1900, Fundacja Muzeum 
Wojciecha Weissa 

b. Sabała (Jan Krzeptowski), przed 1894, fotografia, 
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

c. Konstanty Laszczka, Popiersie Sabały (Jana Krzeptow-
skiego), ok. 1901, fragment fotografii, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

a 

b c 
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Jedną z najbardziej znanych rzeźb Konstan-
tego Laszczki, powstałą podczas pobytów 
artysty na Podhalu, była praca przedsta-
wiająca popiersie górala Wojtka Topora 
z fajką, wykonana w terakocie. Zdobyła ona 
uznanie i była reprodukowana w artykule 
omawiającym sztukę polską przełomu XIX 
i XX wieku, który ukazał się w angielskim 
czasopiśmie „The Studio” w 1907 roku. Na-
tomiast w 1908 roku rzeźbę zaprezentowano 
w piśmie „Brush and Pencil: An Illustrated 
Magazine of the Arts of Today”.

a. Okładka czasopisma „The Studio”, w którym  
zamieszczono fotografię rzeźby Wojtek Topór z fajką  
(A Zakopane Mountaineer), s. 122, Biblioteka ASP 
w Krakowie 

b. Konstanty Laszczka, Popiersie górala z Poronina  
(Wojtek Topór z fajką), Poronin, 24 sierpnia 1901, tera-
kota, 47 × 37 cm, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

a 

b 
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W Ciemnych Smreczynach

Konstanty Laszczka często towarzyszył Leo-
nowi Wyczółkowskiemu w jego tatrzańskich 
eskapadach, a pojawiające się na ich obra-
zach te same motywy potwierdzają wspólne 
cele artystycznych wędrówek. Obaj malowali 
Czarny Staw około 1905 roku i wyprawili 
się do Boru Ciemnosmreczyńskiego, gdzie 
powstały dzieła ukazujące stare świerki 
i ich potężne pnie wyrastające z omsza-
łych złomów. Miejsce to, szczególnie dzikie 
i tajemnicze, inspirujące dzieła malarskie 
i poetyckie, odwiedzali również Jan Kaspro-
wicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław 
Witkiewicz i Mieczysław Karłowicz. 

Nie można oczywiście porównywać rozle-
głej skali talentu i możliwości technicznych 
Wyczółkowskiego z próbami malarskimi 
Laszczki, niemniej jednak górskie wyprawy, 
wspólnie intensywnie przeżywane, musia-
ły znacząco wzbogacać także wrażliwość 
plastyczną rzeźbiarza. Źródła wymieniają 
powstałe wtedy pastele Laszczki, takie jak 
Ciemne Smreczyny w nocy, Wodogrzmoty, 
Widok z okna szpitala w Zakopanem (1904), 
akwarelę Czarny Staw i liczne inne obrazy 
tatrzańskie (wg Wielkiej encyklopedii tatrzań-
skiej Zofii i Witolda H. Paryskich; wydanie 
internetowe).

Wyobraź sobie – byłem w Borze 
Ciemnosmereczyńskim, jestem ocza-

rowany – przywiozłem kilka studii, ale to mnie 
nie zadawalnia. Muszę iść drugi raz; teraz jest 
chmurno i ma się na deszcz.
 
Z listu Leona Wyczółkowskiego do Feliksa 
Jasieńskiego, 1905 [w:] Leon Wyczółkowski. 
Listy i wspomnienia, oprac. Maria Twarow-
ska, Wrocław 1960, s. 254

a. Leon Wyczółkowski, Ranek w Borze Ciemnosmreczyń-
skim, 11 września 1905, pastel, gwasz, akwarela na 
papierze, 50 × 61 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Las w nocy, olej na tekturze,  
106 × 78 cm, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

c. Konstanty Laszczka, Bór Ciemnosmreczyński, ok. 1905, 
olej na tekturze, 65 × 84 cm, zbiory Rodziny Artysty 

a 

b 

c 
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Wyczół (w Katalogu IX Wystawy TAP 
Sztuka Wydawnictwa Zielonego Balo-
nika) 

Morskie oka, stawy czarne
Sandomierskie gobeliny
Krampo bór kosodrzewiny
Mgły i smoki legendarne
Maluje par ekscelans 
W tatrzański wpadłszy trans
Drabów czterech, Laszczka piąty
Prowiant mi wiozą remonty
Terrequisty, eleopata 
Kute ramy, no i basta
 
Wierszyk ten odnosi się do wypraw tatrzańskich 
okresu lat 1902/3 – 1906/7 w Ciemnosmreczyny 
i innych, skąd artyści schodzili do Wodogrzmo-
tów Mickiewicza, gdzie matka moja, ze mną 
[Maria Laszczkowa z synem Bogdanem]  
na koźle dorożki zakopiańskiej, dowoziła zapasy 
żywności dla malujących w górach artystów.
(…)
W tym okresie mój Ojciec, jak i Wyczółkowski, 
malowali przeważnie pastelami olejnymi francu-
skimi. Większość obrazów z tego okresu zakupił 
min. spr. zagr. [Minister Spraw Zagranicznych] 
Aleksander hr. Skrzyński. 

Konstanty Laszczka, t. II: Katalog dzieł. Kata-
log wystaw. Przypisy, oprac. Bogdan Laszczka, 
Kraków 1961, s. 1–2 (wykonano pięć numero-
wanych egzemplarzy na prawach rękopisu)  

a, b. Konstanty Laszczka, Studia lasu (Bór Ciemnosmre-
czyński), 1905–1906, ołówek na papierze, karty ze 
szkicownika, zbiory Rodziny Artysty 

c. Leon Wyczółkowski, Studium korzeni świerków, 1906, 
ołówek na papierze, 28,3 × 33 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Tatry, ok. 1906, pastel i olej na 
tekturze, 27 × 44,5 cm, Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego

b. Rodzina góralska przed chatą, ok. 1905, fotografia, 
zbiory Rodziny Artysty 

c. Wizyta nieznanej damy w pracowni Konstantego Lasz-
czki, na ścianie na wprost widoczny obraz przedsta-
wiający widok na Giewont, ok. 1906, fotografia, zbiory 
Rodziny Artysty

W Ciemnych Smreczynach

Malarz i uczeń Wyczółkowskiego Teodor 
Grott w swoich listach opisuje pracę profeso-
ra wśród tatrzańskich turni:

Studiował pejzaż górski o każdej 
porze dnia. Już od wczesnego ranka 

z otwartego namiotu podpatrywał efekty 
światła pierwszych promieni słońca, jakie 
padały na olbrzymi masyw granitowych szczy-
tów… Specjalnie lubił malować góry w dnie 
pochmurne, ponure. Silne wrażenie wywierały 
na Wyczóła stawy górskie. Godzinami przesia-
dywał nad nimi.

Leon Wyczółkowski, Listy i wspomnienia, 
opr. Maria Twarowska, Wrocław 1960, cyt. 
za: Anna Król, Wyczół w Japonii. Inspiracje 
japońskie w twórczości Leona Wyczółkow-
skiego, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha, Kraków 2012, s. 90

a 

b 

c 
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a. Leon Wyczółkowski, Czarny staw (Wrażenia z Tatr), 
1905, pastel na papierze, 76,5 × 107 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie 

b. Konstanty Laszczka, Czarny staw, ok. 1905, pastel,  
48 × 60,5 cm, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

101



a 

b 

c 

Halny wiatr
 

Halny wiatr śród wierchów turni się rodzi,
Zwolna potężnieje – próbuje swej siły
Wdziera się w lasy, ze szczytów omiata pyły
Po halach się przechadza, groźnie zawodzi
Kurzem miecie, po dolinach w potoki wchodzi
Siłą swojej potęgi wdziera się w groty.
Drzewa łamie, wyrywa – znosi dachy, płoty,
Grozą ludzi przejmuje, w równiny wchodzi,
Wszystko wywraca swą mocą, drogi grodzi,
Wściekły, kipiący żądzą – niesamowity!

Konstanty Laszczka

W Ciemnych Smreczynach

a. Konstanty Laszczka Pejzaż z przydrożną kapliczką, 
akwaforta, 12,7 × 19,9 cm, zbiory Rodziny Artysty

b. Rękopis jednej z wersji wiersza Halny wiatr Konstante-
go Laszczki, zbiory Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka, Pejzaż z przydrożną kapliczką, 
akwarela, 28,5 × 41,5 cm, zbiory Rodziny Artysty
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Serdeczny stosunek do Tatr Konstanty Lasz-
czka przekazał swoim dzieciom. Jego syn 
Bogdan, z wykształcenia architekt, zapro-
jektował schronisko na Hali Kondratowej, 
był też działaczem Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego.

a 

b 

a. Obraz Stanisława Witkiewicza Wiatr Halny  reproduko-
wany obok rzeźby Konstantego Laszczki Wojtek Topór,  
„Młodość”, lipiec–sierpień 1900, Fundacja Muzeum 
Wojciecha Weissa

b. Konstanty Laszczka z synem Bogdanem na Plantach 
w Krakowie, ok. 1930, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty 

c. Schronisko na Hali Kondratowej wzniesione przez Pol-
skie Towarzystwo Tatrzańskie, zaprojektowane przez 
Bogdana Laszczkę w latach 1947–1948. Poprzednio 
stał w tym miejscu schron narciarski Jerzego Uznań-
skiego, w 1913 roku zniszczony przez lawinę, a od 
1933 bacówka, fotografia współczesna

c 
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Demon Wodnik

Rzeźbiarska wizja Wodnika Konstantego 
Laszczki, mająca już u początku kilka 
różnych wersji i tytułów, pojawia się gdzieś 
na pograniczu okresu paryskiego i powrotu 
artysty do Warszawy. W 1896 roku Laszczka 
tworzy, prawdopodobnie jeszcze w Pary-
żu, gipsową rzeźbę znaną jako Wodnik lub 
Topielec. Równocześnie jednak odnotowane 
zostaje pojawienie się kompozycji rzeźbiar-
skiej Strzyga. W 1899 roku prasa pisze: 

O ile poprzednie prace są kompozy-
cyami ogólno-ludzkiemi, w dzie-

dzinie ducha każdego narodu powstającemi, 
o tyle „Strzyga” lub „Wodnik” są utworami 
naszemi. Szkice to także, nie wykończone 
jeszcze, ale już doskonale uplastyczniające 
chęci autora. „Strzyga” to człowiek, co nocą 
na rozstajnych drogach drapie konwulsyjnie 
ziemię, potępiony za życia, po śmierci na tak 
okrutną skazany pokutę. Laszczka dał mu 
wielki ból, świetny układ postaci i jakkolwiek 
będzie to właściwie studyum aktu męskiego 
w odpowiednim układzie, ma jednak ta praca 
swojski, tak przecie pożądany koloryt. (…)  
Wodnik, wodny człowiek właściwie, to potwór 
liśćmi obleczony, demon moczarów i bagien, 
który wyszedł pod brzeg sitowiami zarosły 
i wabi przechodniów w głębiny. 

Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki, Konstanty 
Laszczka, „Wędrowiec”, nr 42, 9 październi-
ka 1899

Zatem już na początku pojawia się problem 
z identyfikacją Wodnika. Na zachowanej 
z 1897 roku fotografii z wnętrza pracowni 
widać postać, która najbardziej odpowiada 
opisowi rzeźby z tym motywem, powstałej 
jeszcze w paryskiej pracowni: 

Pan Laszczka stworzył Topielca 
w postaci nagiego prawie człowie-

ka, o silnej budowie ciała, który przysiadł na 
wybrzeżu, lecz ruch jego wskazuje, że gotów 
jest choćby natychmiast rzucić się na ludzką 
zdobycz, skoro tylko ukaże się na lądzie lub 
wodzie. Niemłoda już twarz Topielca tchnie 
rozpaczą tęsknoty za utraconym życiem 

oraz chęcią zemsty. Chce on, by inni tegoż 
co on doznali losu. Konchowate jego uszy 
nadsłuchują i rozróżniają dolatujące szele-
sty. Wyczekuje ofiar i pała żądzą. Ze szmat 
okrywających gdzieniegdzie muskularne 
jego ciało, z rodzaju kapelusza, fantazyjnie 
oskrzydlającego głowę, z brody dopełniającej 
usta o wyrazie bolesnej ironii, woda zdaje się 
ociekać, a końce wysuniętej naprzód stopy 
prawie dotykają rąbka jakiej wodnej prze-
strzeni, której lekkie fale znaczą się zamiera-
jąc na wybrzeżu.

Janina Kraków, W pracowni Konstantego 
Laszczki w Paryżu, „Przegląd Tygodniowy” 
1896, nr 1, s. 9

a. Topielec/Wodnik w warszawskiej pracowni Konstante-
go Laszczki, 1897, fotografia, zbiory Rodziny Artysty 

a 
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W 1896 roku Laszczka przedstawił Wod-
nika – Topiciela jako demoniczną postać 
wyłaniającą się z szuwarów w kapeluszu 
z muszli lub liścia na głowie. W „Przeglądzie 
Tygodniowym”, w przywołanym już artykule 
W pracowni Konstantego Laszczki w Paryżu 
Janina Kraków sugeruje, aby rzeźbę Laszczki 
zakupić z paryskiej pracowni: 

Niechby, kto, posiadający park nad 
rzeką lub jeziorem, zechciał w nim 

mieć „Topiciela” pana Laszczki, wykutego 
z kamienia i w monumentalnych rozmiarach 
(…) Czy wśród ludzi majętnych nie ma u nas 
miłośników sztuki? Czy nie ma nikogo pragną-
cego posiadać utwór prawdziwej artystycznej 
wartości i co więcej – pierwszy na tle rodzimej 
fantazji ludowej? 

Janina Kraków, W pracowni Konstantego 
Laszczki w Paryżu, „Przegląd Tygodniowy” 
1896, nr 1, s. 9

W gazetach pojawiały się też propozycje 
by Topiciela – Wodnika zakupić z pracowni 
paryskiej i umieścić nad stawem w Ogrodzie 
Saskim lub w parku w Alejach Ujazdowskich. 
Pomysły te nie zostały zrealizowane, podob-
nie jak projekt fontanny w kształcie sa-
dzawki z postaciami wodnika i wodnic, oraz 
figurką chłopca pławiącego konie, wykonany 
przez Laszczkę dla Warszawy w 1898 roku.

Rzeźbę sfotografowaną w warszawskiej 
pracowni trzeba uznać za zaginioną, nato-
miast w zbiorach muzealnych pojawia się 
inna postać Wodnika, siedzącego jak gdyby 
w szuwarach, również z muszlą czy liściem 
na głowie. Jej kontynuacją będzie seria 
Wodników z odkrytą, pozbawioną włosów 
głową, spopularyzowanych jako niewielkie 
figury, w wersjach głównie terakotowych 
i ceramicznych. 

a. Konstanty Laszczka, Wodnik – Topiciel, 1896, gips 
patynowany, 62 × 36 × 58 cm, Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

b. Rzeźba Wodnik – Topiciel, 1896, klisza szklana,  
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

a 

b 
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W bogatej i wrażliwej artystycznie wyobraźni 
Konstantego Laszczki połączyły się inspi-
racje plastyczne wypływające z dokonań 
ówczesnej rzeźby francuskiej, z motywami 
rodzimymi. Ludowe baśnie i legendy pobu-
dzały wyobraźnię wielu ówczesnych arty-
stów. Opowieści zasłyszane w dzieciństwie 
w chłopskich gospodarstwach i w szlache-
ckich zaściankach splotły się z odradzający-
mi się nastrojami romantycznymi, odnoszą-
cymi się w sposób szczególny do ludowości. 
Na tej podstawie wyrosła baśniowa wyob-
raźnia Witolda Pruszkowskiego, wspomi-
nanego w kontekście Laszczki w recenzjach 
warszawskich: 

Artysta taki jak Laszczka (…) tu 
nie tylko będzie on sam z całą swą 

duszą, ale z nim wkroczy do sztuki duch ludu 
polskiego, którego Pruszkowski tak uroczo 
w obrazach swych odczuł i dawał. 

Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki, Konstanty 
Laszczka, „Wędrowiec”, nr 42, 9 październi-
ka 1899

Ale pojawił się też niezwykły świat Stani-
sława Wyspiańskiego, wyobrażony w takich 
kompozycjach, jak Skarby Sezamu, Moczar 
(Topiel) czy Pałac lodowy, które były od-
niesieniem do Ballad i romansów Adama 
Mickie wicza. Skarby Sezamu z około 1897 
roku powstały niemal równocześnie z Wod-
nikami, Topielcami i Strzygami Laszczki.

Demon Wodnik

a. Konstanty Laszczka, Mały wodnik, 1896, gips patyno-
wany, 29 × 18,5 × 23,5 cm, Muzeum Okręgowe  
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

b. Konstanty Laszczka, Wodnik, terakota, wysokość 
28,5 cm, sygnowany, fotografia, Archiwum Domu 
Aukcyjnego DESA Unicum

a 

b 
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Mechanizm kompozycyi u Laszczki 
oparty jest przede wszystkiem na 

pamięci wzrokowej. Widzi on wszystko, cokol-
wiek pomyśli. Mówił mi kiedyś, że w latach 
dziecinnych najdokładniej uprzytomniał sobie 
w myśli bohaterów lub bohaterki z zasły-
szanych bajek i to tak wyraźnie, że nie tylko 
widział ich kształty, ale nawet kolor ubrania, 
wyraz twarzy, ruchy. Nawet pieśni, jakie 
bohaterzy ci wygrywać mieli na czarodziej-
skich gęślach, uprzytomniał sobie tak wyraź-
nie, jakby je słyszał istotnie. Wrażenia te do 
dzisiaj nie wyszły mu z pamięci. Myśl pierwsza 
kompozycyi powstaje u Laszczki zupełnie 
poza jego wolą, bez żadnych zewnętrznych 
chęci, pobudek. Powiada on, że pomysł „rodzi 
się, nagle powstając, jakoby ze mgły lub 
pary i z nadzwyczajną szybkością przybiera 
formy coraz doskonalsze. Każdy mój utwór 
w ten sposób krystalizował się w myśli mojej. 
Myśl ta nie ulega stanowczo przeróbkom 
i przeobrażeniom, lecz jedynie tylko jej strona 
techniczna, pokąd myśli nie oddam tak, jak ją 
widzę”.
 Wobec tego wyznania wiary, wobec ogrom-
nej samorzutności w powstawaniu jego 
kompozycyi, przypuszczać należy, że w miarę 
dojrzewania wielkiego tego talentu, najswo-
istsze cechy jego indywidualności coraz więcej 
będą brać górę (…) Może też te szepty tajem-
nicze, te oddechy matki-ziemi, te pogwary pta-
sząt i stare legendy, słyszane w dzieciństwie, 
natchną wrażliwą i nadczułą duszę Laszczki 
i urobią szereg dzieł, w których uplastyczni 
on w widocznych kształtach naszych mitów 
i podań postacie bajkowe.

Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki, Konstanty 
Laszczka, „Wędrowiec”, nr 42, 9 październi-
ka 1899

Nad Osownicą 

Gdy ziemię noc pokryje ciemna, cicha
Tam, gdzie dziwogórze między mokradły 
Wojen pobojowisko, dół zapadły
W dole zapadłym coś jęczy i wzdycha
Ktokolwiek tu zajdzie boi się licha
Tu najmniejszy szmer wpada gromem w ucho
Tu czart drogę myli pełzając cicho
Kozłem się jawi, jak żbik nosem prycha
Po drodze się śmieje, to ogniem błyśnie
Jak pająk na szuwarach się kołysze
Na wodzie rogiem ludzkie grzechy pisze
Jak pies skrzydlaty w powietrzu zawiśnie
Płomieniem w oczy miecie, jak miech dysze
Grzeszników porywa – w odmęty cienie.

Konstanty Laszczka

a. Stanisław Wyspiański, Skarby Sezamu, ok. 1897, 
pastel na papierze, 202 × 240 cm, Muzeum Narodowe 
w Kielcach

b. Głowa Wodnika (1904) stojącego w pracowni Konstan-
tego Laszczki w Krakowie, fotografia, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

a 

b 
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Demon Wodnik

W 1904 roku Konstanty Laszczka pokazuje 
nową, najbardziej monumentalną wersję 
Wodnika na Wystawie Jubileuszowej Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako-
wie, w tzw. świetlicy bolesławowskiej, której 
wnętrze zaprojektował Stanisław Wyspiań-
ski. Rzeźba ta wydaje się najbliższą Myśli-
cielowi Rodina, chociaż Laszczka bardzo 
wyraźnie, w wielu wypowiedziach, odżegny-
wał się od takich zależności. Gipsowa praca 
jest sygnowana i datowana właśnie na 1904 
rok, potwierdzając zamysł artysty by na ju-
bileuszową ekspozycję, dodatkowo starannie 
zaprojektowaną przez Wyspiańskiego, dać 
dzieło niezwykłe. Niemniej jednak utrudnia 
to wyjaśnienie, jaki Wodnik, a właściwie 
nie Wodnik ale Demon, został pokazany dwa 
lata wcześniej na wystawie Towarzystwa 
Artystów Polskich Sztuka w Pradze i zatem 
jaka rzeźba stała się dla czeskiego krytyka 
przedmiotem szczególnej uwagi: 

Mlada Hrvatska organ czeskich 
modernistów i radykałów dał 

w jednym z ostatnich zeszytów entuzjastyczną 
ocenę wystawy Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” w Pradze w 1902 roku. Autor artyku-
łu, utalentowany poeta i krytyk Włodzimierz 
Jelovsek [napisał]: „…w »Demonie« Laszczki 
upatruję jedno z najgłębszych i najbardziej 
skomplikowanych studyów estetycznych”. 

„Czas”, 5 czerwca 1902 

a. Konstanty Laszczka, Wodnik, gips patynowany, 1904, 135 × 70 × 117 cm, 
sygnowany K. Laszczka 1904, Muzeum Mazowieckie w Płocku

b. Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako-
wie, tzw. świetlica bolesławowska projektu Stanisława Wyspiańskiego, 
1904, widoczny Wodnik, ceramiczna rzeźba Cap (Capek, Koziołek) oraz 
na odrzwiach wiszące dwie głowy-maski autorstwa Konstantego Lasz-
czki, fotografia, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

a 

b 
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W latach dwudziestych Konstanty Laszczka 
podejmuje po raz kolejny temat Wodnika, 
tym razem w drewnie lipowym, w którym 
wykonał w tym okresie wiele rzeźb portreto-
wych. Ograniczenie motywu do samej głowy, 
z twarzą surową i podbródkiem wspartym na 
dłoni, utrzymuje wizję artysty w bardzo sil-
nym napięciu wyrazowym. Wodnik-Demon, 
pozbawiony elementów związanych z jego 
rodowodem, staje się w tej rzeźbie jeszcze 
bardziej Demonem, niż zjawą z moczarów. 
Mężczyzna o ściągniętych brwiach budzi 
realną trwogę a nie baśniowy lęk.

a, b. Konstanty Laszczka, Demon. Wodnik, 1928/1929, 
drewno lipowe, 50 × 33 × 35 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 
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Bajecznie kolorowa

Młoda Polska bardzo wyraźnie zwróciła swoje 
zainteresowanie ku wsi i zamieszkującym ją 
chłopom. Wykraczanie poza granice miasta, 
z jego duszną, „filisterską” czy mieszczań-
ską atmosferą, prowadziło równocześnie do 
odkrywania plenerów skąpanych w bla-
sku słonecznego dnia, tak odmiennych od 
miejskiej szarości. Malarstwo zachłysnęło się 
plenerem, rzeźba – nową, niezwykle atrakcyj-
ną formą. Przybywający codziennie na targi 
do Krakowa chłopi z okolicznych wsi zwracali 
uwagę odmiennością stroju, a niedzielne 
przejazdy furmankami mieszkańców Brono-
wic do ich parafialnej świątyni, czyli kościoła 
Mariackiego na Rynku Głównym, stanowiły 
tak barwne widowisko, że Stanisław Wy-
spiański, obserwując je co tydzień z okien 
pracowni przy placu Mariackim, napisał 
w Weselu o korowodach „krasych wstążek, 
pawich piór, kierezji, barwnych kaftanów 
i kabatów” – czyli o „Naszej dzisiejszej wiej-
skiej Polsce”. Profesorowie Akademii Sztuk 
Pięknych zaczęli werbować barwnie ubra-
nych chłopów i chłopki bronowickie do pracy 
w charakterze modeli. Podkrakowska wieś za-
gościła na dobre w ich pracowniach, przyspa-
rzając nowych, interesujących motywów. 

Pomiędzy 1900 a 1905 rokiem również 
Konstanty Laszczka poświęcił tej tematyce 
wiele wybitnych studiów rzeźbiarskich. 
Powstało wówczas kilka popiersi, głównie 
w terakocie, przedstawiających młode dziew-
czyny w pięknych ludowych gorsetach, ze 
sznurami korali na szyi. Formą lżejszą były 
tzw. głowy, z fragmentami równie bogato 
przyodzianego gorsu, zatytułowane Krako-
wianki. Rzadziej pojawiają się przedstawie-
nia całopostaciowe.

a. Konstanty Laszczka, Portret dziewczyny w stroju 
krakowskim, 1905, terakota, 50 × 25 × 22 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie

b. Rzeźba Dziewczyna wiejska w pracowni Konstantego 
Laszczki w Krakowie, fotografia, Spuścizna po Teodo-
rze Axentowiczu 

a 

b 
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Niezwykle żywotny i płodny talent 
szuka atoli środków wypowiedze-

nia się i w kompozycyi, w licznych pełnych 
niewysłowionego wdzięku typach ludowych, 
zwłaszcza kobiecych.

W pracowni artystów naszych. Konstanty 
Laszczka, „Świat” 1907, nr 18, s. 13

a. Rzeźba Portret dziewczynki w stroju krakowskim  
w pracowni Konstantego Laszczki w Krakowie,  
fotografia, Spuścizna po Teodorze Axentowiczu 

b. Konstanty Laszczka, Portret dziewczynki w stroju 
krakowskim, ok. 1905, terakota, wysokość 61 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie

a 

b 

111



„Sztuka” i „Manes” w Wiedniu 
1906

(…) wreszcie kilkanaście rzeźb Laszczki, 
prześcigających się nie tylko wytwornością 
rysunku, świetnością techniki i modelowania, 
ale charakterystycznym wyrazem swojskości 
w studyach chłopek, dziewczęcych główkach 
w szlachetne i miękkie ujętych linie i portre-
tach o czysto polskim wyrazie – a odnajdzie-
my tajemnicę tego uroku, który udana obcych 
zwiedzających polską wystawę, zaintereso-
wanych jej na wskroś odrębnym wyrazem 
i charakterem.
 
Konstanty Laszczka, t. I: Bibliografia, oprac. 
Bogdan Laszczka, Kraków 1960 (wykonano 
pięć numerowanych egzemplarzy na pra-
wach rękopisu), s. 38

a. Konstanty Laszczka, Portret dziewczyny w stroju  
krakowskim (Głowa dziewczyny), 1905, terakota,  
wysokość 50 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Portret dziewczyny w stroju krakowskim (Głowa dziew-
czyny) na IX wystawie „Sztuki” w Krakowie, 1906, 
fotografia, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie

Bajecznie kolorowa

Oprócz dzieł Laszczki, motywy wiejskich 
dziewczyn w rzeźbie nie pojawiają się zbyt 
często, natomiast znane są wizerunki kobiet 
z podkrakowskich wsi malowane na kursach 
u Leona Wyczółkowskiego. Malarz Leon 
Kowalski pisze we wspomnieniach: Profesjo-
nalnych modelek nie było, czasem, z Brono-
wic, zawędrowała jakaś pejzanka, aby sobie 
zarobić parę złotych na najbliższe potrzeby. 
Włodzio Tetmajer bowiem mieszkając w Bro-
nowicach powoli oswajał lud podkrakowski 
z malarstwem (Leon Kowalski, Pendzlem 
i piórem, Kraków 1934, s. 52).

a 

b 
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a. Konstanty Laszczka, Dziewczyna (Melancholia), 1904, 
terakota, 76 × 27 × 27 cm, Muzeum Mazowieckie 
w Płocku

b. Konstanty Laszczka, Siedząca dziewczyna w stroju lu-
dowym, 1901, terakota patynowana, wysokość 48 cm, 
Muzeum Mazowieckie w Płocku 

c. Konstanty Laszczka, Czarownica, 1902, gips,  
36 × 32 × 18 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

Bajecznie kolorowa

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Smutna, 1904, brąz,  
46 × 21 × 26 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Smutna, 1904, terakota,  
54 × 49 × 34 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Rzeźba Smutna Konstantego Laszczki w pracowni arty-
sty, ok. 1920, klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie

W 1904 roku powstaje rzeźba Dziewczyna 
(Smutna) przedstawiającą wiejską dziewczy-
nę, dziecko nieomal, w codziennym stroju, 
pozbawioną blasku gorsetów, wstążek i ko-
rali, z chustką zawiązaną w prosty sposób 
na głowie. Młoda kobieta jest brzemienna, 
a w geście schylonej głowy zapisany został 
cały ból związany z przekraczaniem progu 
dorosłości. Rzeźba, nasycona głębokim liry-
zmem, zastygła w smutku i zamyśleniu, ma 
kilka odsłon: jako wersja całopostaciowa, 
popiersie i głowa. 

a b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Bociany lecą, ok. 1919/1920, gips 
barwiony na czerwono, 47 × 40 cm, Muzeum Okręgo-
we w Lesznie

b. Rzeźba Bociany lecą w pracowni Konstantego Laszczki, 
listopad 1921, fotografia, zbiory Rodziny Artysty

Nawiązując w układzie postaci do Niewolnicy, 
Konstanty Laszczka po wielu latach nałożył 
na tę łatwo rozpoznawalną kompozycję aktu 
odświętny strój chłopski. Dziewczyna siedzi 
zapatrzona w niebo, po którym, jak wskazuje 
tytuł rzeźby – lecą bociany. Artysta tą drogą 
wprowadza pewną narrację, tworzy jak gdyby 
scenę rodzajową, odwołującą się do tradycji 
malarstwa realistycznego, przede wszystkim 
do Bocianów Józefa Chełmońskiego. 

Bajecznie kolorowa

a 

b 
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a. Rzeźba Siewca w pracowni Konstantego Laszczki, 
ok. 1925, klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie

b. Rzeźba (Mały) Siewca w pracowni Konstantego 
Laszczki, ok. 1925, fotografia, zbiory Rodziny Artysty 
(obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie)

c. Konstanty Laszczka, Kosiarz, 1916/1917, brąz,  
55 × 25 × 19 cm, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

d. Konstanty Laszczka, Siewca – Michał Drzymała, 1916, 
rzeźba, gips patynowany, 203 × 100 × 74 cm, Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Idee solidaryzmu społecznego były w Polsce 
zawsze bardzo silne. Działalność warszaw-
skiego „Głosu”, Szkice węglem Sienkiewicza, 
nowele Prusa i Konopnickiej, twórczość 
Adolfa Dygasińskiego, w końcu głośne próby 
powołania w Galicji chłopskiego stronnictwa 
politycznego, stanowiły zaczyn postaw spo-
łecznych trwających aż po czas odzyskania 
niepodległości. W trudnym okresie wojny 
Konstanty Laszczka rzeźbi monumentalną 
postać Siewcy, którego sylwetka przypomina 
postawę żołnierza. 

W obszernej pracowni prof. Kon-
stantego Laszczki, w gmachu 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wśród 
setek kształtów z marmuru, gipsu i terakoty, 
w które świat i życie zaklęła dłoń artysty, 
wznosi się ogromna postać odlana w gipsie, 
to „Siewca” jedno z ostatnich dzieł mistrza 
rzeźby polskiej 

„Naprzód”, 21 listopada 1916

a b 

c 

d 
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Bajecznie kolorowa

Wspomnienia z dzieciństwa, szepty płyną-
ce z rozległych, mazowieckich pól, zjawy 
wypełzające z nurtów Osownicy, stwory 
o przedziwnych kształtach, o rodowodach 
wywodzących się z zasłyszanych niegdyś 
wieczorną porą opowieści, wszystko to 
towarzyszyło artyście w całym życiu. W ciszy 
pracowni przydarzyła mu się kiedyś dziwna 
historia, którą skrzętnie zapisał – usłyszał 
mianowicie śpiew trzech wiejskich chłopa-
ków „Nie padaj deszczu…”

a 

b 

c 

a. Konstanty Laszczka, Nie padaj deszczu, 1925/1926, 
terakota, 29 × 24 × 15 cm, zbiory Rodziny Artysty

b. Konstanty Laszczka, Nie padaj deszczu, 1925/1926, 
terakota, 36 × 16 × 16 cm, zbiory Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka, Nie padaj deszczu, ok. 1926–1930, 
terakota, repr. za: Władysław Józef Dobrowolski, Maria 
Fredro-Boniecka, Konstanty Laszczka, Warszawa 1959, 
il. 28
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Nie padaj deszczu
Skowronki spiesznie budziły się 

ze snu i szybko wzlatywały ku wysuwającym 
się na skłonie nieba promieniom, z radosną 
pieśnią na powitanie obejmującego w swe 
posiadanie ziemi dnia. Słońce wysunęło się 
już znacznie na niebo, śląc ciepłe promienie 
ziemi, a jam wciąż poglądał jeszcze na cudny 
nasz kraj i marzył o jego przepięknych zjawi-
skach, baśniach, legendach i innych cudach. 
Tu i ówdzie zaczęły pojawiać się na pastwi-
skach stadka bydła i koni. Ruszyłem z miejsca 
ku budzącemu się ze snu miastu. Posuwając 
się zwolna rozmyślałem wciąż jeszcze o moich 
przygodach i tak doszedłem na plac Matejki 

i wszedłem do mojej pracowni. Czułem się tro-
chę zmęczonym, więc siadłem na rzeźbiarskim 
stołku i począłem rozglądać się po wszystkich 
kątach. Wtem stanął przedemną cały korowód 
nocnych widziadeł i począł się przesuwać po 
całej pracowni we wszystkich kierunkach, 
zapełniając całą jej przestrzeń; w końcu 
zatrzymała się przedemną grupka trzech 
śpiewających w nocy chłopców, powtarzając 
tę samą zwrotkę:
„Nie padaj deszczu, bo matka w kleszczu –
Ojciec na progu krzyczy twarogu” i tak długo 
stała przedemną aż wstałem z mego siedziska 
i zabrałem się do pracy, utrwalając w kształt 
widomy małych śpiewaków.

Gdy skończyłem pierwszy zarys, stanąłem 
pośrodku pracowni, by się przekonać, czy nie 
śnię. Cisza panowała zupełna, wszystko znikło 
bez śladu. Wzruszony do głębi niesamowitem 
wydarzeniem rozmyślałem nad tem nadzmy-
słowem zjawiskiem, stwierdzonem przed 
chwilą w pierwszym zarysie grupą miłych 
śpiewaków, stojącą na rzeźbiarskim stołku.

Konstanty Laszczka, Dziwne zdarzenie, cyt. 
za: Rok Konstantego Laszczki na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie, pod red. Karola Badyny, Kraków 2016, 
s. 85–86 

a. Konstanty Laszczka, Troska, 1925/26, terakota, zbiory 
Rodziny Artysty

b. Rzeźba Nie padaj deszczu w pracowni Konstantego 
Laszczki, ok. 1925, klisza szklana, Towarzystwo Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie

b 

a 
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a. Konstanty Laszczka, Zasmucona, 1901, gips, terakota, 
23,5 × 32,5 × 19,5 cm, Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

b. Konstanty Laszczka, Zasmucona, ok. 1901, gips, 
22 × 32 × 14,5 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, rzeźba Żal (marmur) w pracowni 
artysty, klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie

d. Konstanty Laszczka, Żal, 1901, marmur, 37 × 80 cm, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Zrozpaczone

W 1901 roku Konstanty Laszczka rozpoczy-
na cykl rzeźbiarski, dla którego za punkt 
wyjścia uważa się Danaidę (1890) Augusta 
Rodina. I chociaż sam artysta zaprzeczał 
jakimkolwiek inspiracjom twórczością wiel-
kiego Francuza, niepodważalny jest fakt, iż 
nowe podejście Rodina do techniki i tworzy-
wa odcisnęło piętno na ówczesnej polskiej 
rzeźbie, a tym samym również na oeuvre 
Laszczki.

Kilka wczesnych, mniej znanych dzieł ar-
tysty, które zdążają w kierunku rzeźbiarskiej 
interpretacji bezkresnego smutku, żalu, roz-
paczy i potępienia, bliskich jest jeszcze mło-
dzieńczej rzeźbie Opuszczony, która kilka lat 
wcześniej wzbudziła duże zainteresowanie 
publiczności. Chłopięca postać, wówczas wy-
obrażona jako uosobienie żalu opuszczonego 
dziecka, około 1900 roku przeistacza się 
w figurę kobiecą. Gdzieś pomiędzy sytuują 
się dwie wersje rzeźby Zasmucona ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum 
w Bydgoszczy, które są jedynie zapowiedzią, 
dalszych kreacji kobiecego aktu, w kolejnych 
interpretacjach noszących tytuły Żal i Zroz-

paczona. Szczupła, delikatna postać kobiety, 
opadająca na ziemię pod ciężarem rozpaczy, 
wtapia się w podłoże, rozlewając nań falę 
bujnych, długich włosów. Układają się one 
w secesyjne meandry, przykrywają kamień 
lub glinę, przepływają po wyciągniętych 
daleko poza linię głowy rękach.

a 

b 
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Fabryka na Dębnikach

Ceramika stanowiła niezwykle ważny 
dział w twórczości Konstantego Laszczki. 
Zainteresowanie gliną jako materiałem 
rzeźbiarskim pojawiło się u artysty już 
w najwcześniejszych latach spędzonych na 
mazowieckiej wsi. Głowy i postaci ludzkie 
to pierwsze figurki lepione wówczas przez 
młodego Laszczkę, który potrafił dostrzec 
i wydobyć w tych kameralnych pracach cha-
rakterystyczne cechy modela, przedstawia-
nego nierzadko w przerysowaniu, na granicy 
karykatury.

W dojrzałym życiu twórczym Konstanty 
Laszczka rozwinął swoje wczesne ceramiczne 
próby do niebywale wysokiego poziomu arty-
stycznego. Przez blisko dziesięć lat współpra-
cował z fabryką Józefa Niedźwieckiego miesz-
czącą się na Dębnikach w Krakowie, przy ulicy 
Barskiej 12, gdzie współtworzył dział ceramiki 
artystycznej o światowej renomie. Rozwój 
dębnickiej fabryki związany był z artystami 
zrzeszonymi w Towarzystwie Polska Sztuka 
Stosowana, którzy na rodzimym gruncie 
realizowali zasadę równości sztuk pięknych 
i użytkowych. Wzorem angielskiego ruchu 
Arts & Crafts oraz Warsztatów Wiedeńskich 
dążyli do odrodzenia rzemiosła artystycznego. 
Idee te bliskie były Konstantemu Laszczce, 
który w swoim podręczniku o ceramice pisał: 
Piękno jest zawsze pięknem, czy w majestatycz-
nym obrazie figuralnym, czy w drobnej ozdobie 
artystycznej (Konstanty Laszczka, Ceramika 
artystyczna, Warszawa 1928).

Jesteśmy u zarania epoki, w której 
sztuka wywierać zaczyna wpływ na 

przemysł, staje się jego sojuszniczką, dźwiga 
go, uszlachetnia.

Julian Marchlewski, Z Wystawy Powszechnej 
[z Paryża], „Ateneum” 1900, R. XXV, t. 4, z. 3

a. Konstanty Laszczka, Zaklęta księżniczka, 1924, 
ceramika glazurowana, wysokość 24,5 cm, sygnowany 
i datowany na podstawie, fotografia, Archiwum Domu 
Aukcyjnego Desa

b. Figury ceramiczne: Zaklęte księżniczki i Śpiący kogutek 
w pracowni artysty, ok. 1927, fotografia, Spuścizna po 
Władysławie Jarockim

a 
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Początki słynnej dębnickiej fabryki wyro-
bów ceramicznych sięgają 1889 roku, kiedy 
to budowniczy Józef Niedźwiecki i archi-
tekt Józef Pokutyński zawiązali spółkę 
produkującą dachówki i kafle, rejestrując 
przedsiębiorstwo pod nazwą „Fabryka 
Pieców Kaflowych w Dębnikach pod Krako-
wem Józef Niedźwiecki, Józef Pokutyński”, 
zmienioną wkrótce, bo już w 1890 roku, 
na „Fabryka Pieców Kaflowych w Dębni-
kach pod Krakowem Józefa Niedźwieckiego 
i Spółki”. W 1894 roku ze spółki wystąpił 
Pokutyński, a dołączyli:  Beata z Matejków 
Kirchmayerowa (córka Jana Matejki) i jej 
szwagier Adam  Kirch mayer. Po śmierci Nie-
dźwieckiego w 1898 roku Kirchmayerowie 
wykupili udziały od spadkobierców. Firma 
działała więc nadal, w dodatku zgodzono 
się na pozostawienie dotychczasowej nazwy 
(J. Niedźwiecki i Ska) i tak też sygnowane 
były wyroby.

a. Zabudowania byłej fabryki Niedźwieckiego (Zakład 
Oczyszczania Miasta), 1927, fotografia, Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa

b. Konstanty Laszczka, Waza z puttami, 1903, 22 × 23 cm, 
Zakład J. Niedźwieckiego, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa

Powstanie i intensywny rozwój działu majo-
liki artystycznej w fabryce Niedźwieckiego, 
jaki datuje się od końca XIX wieku, związany 
był, jak wspominano, z działaniami Towa-
rzystwa Polska Sztuka Stosowana. W 1902 
roku kierownikiem artystycznym wytwórni 
majoliki został uczeń Konstantego Lasz-
czki, Jan Szczepkowski, a do grona artystów 
współpracujących z zakładem ceramicznym 
należeli: Konstanty Laszczka, wówczas 
już profesor krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, ponadto Karol Brudzewski, Stefan 
Matejko (bratanek Jana Matejki) i Tadeusz 
Błotnicki.

a 

b 
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Fabryka na Dębnikach

P. Szczepkowski wskazał cały sze-
reg barwnych naczyń, ustawionych 

w szafie, dekorowanych nadzwyczaj ciekawie, 
interesujących i formą, i kolorem. Wszystko 
na motywach ludowych. Np. na kremowem 
tle stylizowane róże o żywej barwie, tworzące 
harmonijny ornament. Na innej znów wazie 

motyw z wystrzyganki łowickiej w kolorze bru-
natnym, różowym i zielonym, albo stylizowane 
bratki, tak subtelnie stonowane z tłem, że nie-
mal czuje się przejrzystość kwiatu. A poza tym 
całe zastępy flakonów większych i mniejszych, 
puszek, waz, naczyń, zza których wyglądał 
dość już popularny dzisiaj serwis z czerpaków 
góralskich. Najbardziej jednak obiecująco 
wyglądały naczynia rzeźbione i figurki.
 Oto najnowsza praca prof. Laszczki – 
objaśnił p. Szczepkowski, wskazując na wazę 
z figurami zielonymi na brunatnym tle na-
czynia. Pierwszą wazę tej samej ręki zna pan 
zapewne – dodał, wskazując na duże, umiejęt-
nie skomponowane naczynie z płaskorzeźbą 
przedstawiającą bawiące się dzieci, fauny 
i kozy.

Przemysł i sztuka, „Czas”, nr 172,  
29 lipca 1904 (wydanie wieczorne)

a. Waza z puttami i wazon z „faunem i nimfą tulącą 
dziecko” (wodnikiem i wodnicą), wczesna ceramika 
Konstantego Laszczki z fabryki J. Niedźwiecki i S-ka, 
ok. 1925, klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie 

b. Fotografia portretowa Jana Szczepkowskiego, 1905, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

c. Konstanty Laszczka, Faun, 1904–1910, J. Niedźwiecki 
i S-ka, fajans, 27 × 12,7 × 15 cm, Muzeum Mazowieckie 
w Płocku

W okresie współpracy z Fabryką Niedź-
wieckie go na Dębnikach Konstanty Laszczka 
tworzył swoje pierwsze wazy koliste o relie-
fowo zdobionych powierzchniach. W 1903 
roku powstała znana waza z postaciami dzie-
ci i małych satyrów bawiących się z kozłami. 
Miała ona barwę naturalnego, kremowego 
fajansu, zaś jej ciemnoszafirowa replika 
pochodzi z 1924 roku i wypalana była 
w Skawinie. Temat antyczny zinterpretował tu 
Laszczka modernistycznie, kładąc akcent na 
wymowę symboliczną przedstawienia. Mode-
lunek zaś postaci i kompozycja utrzymane są 
w bliskiej zawsze Laszczce konwencji renesan-
sowej harmonii i pogody (Bolesława Kołodzie-
jowa, Fabryka fajansów J. Niedźwiecki i Ska 
w Dębnikach pod Krakowem (1900–1910), 
„Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku” 
1973, nr 4, s. 18). 
 Pochodząca również z wczesnego okresu 
amfora z fryzem przedstawiającym tańczące 
muzy nie zachowała się. Znany jest nato-
miast wazon z rzeźbami figuralnymi „wodni-
ka” i „wodnicy tulącej dziecko”. Postać wod-
nika nawiązuje do koncepcji dużej rzeźby 
Wodnika – Demona, w której uwidoczniły się 
wpływy Rodina.

a 

b 

c 
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Poziom artystyczny wyrobów gwa-
rantował patronat twórczy Kon-

stantego Laszczki. Z jego polecenia kierowni-
ctwo artystyczne działu fajansów powierzono 
Janowi Szczepkowskiemu, utalentowanemu 
uczniowi Laszczki. Realizowano też wiele pro-
jektów ceramicznych Karola Brudzewskiego 
oraz innych uczniów z ASP. (…)
W pierwszych latach dział fajansów zasilał 
projektami głównie K. Laszczka.
Dwa projekty dotyczyły animalistyki („Ca-
pek” i „Sowa”), następnie opracował serię 
trzech wazonów z dekoracją rzeźbiarską 
bądź z płaskorzeźbą wypukłą. Około 1904 
r. artysta przygotował do szerszej produkcji 
repliki pomniejszone z kilku swoich rzeźb. Był 
to „Wodnik” – replika „Demona” wykonana 
w wersji białej, „Krakowianka” – zrealizowana 
w kolorze palonej umbry, oraz „Zasmucona” – 
replika „Smutnej” ze szkliwem spływającym.

Bolesława Kołodziejowa, Ceramika krakow-
ska I poł. XX w., „Rocznik Muzeum Mazowie-
ckiego w Płocku” 1991, nr 14, s. 123

a. Konstanty Laszczka, Wazon z „faunem i nimfą tulącą 
dziecko”, ok. 1904, fabryka J. Niedźwiecki i S-ka, 
fajans, 26 × 40 × 27,5 cm, zbiory prywatne

b. Konstanty Laszczka, Capek (Koziołek), 1904, ceramika, 
35 × 19 × 39 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Wnętrze krakowskiego mieszkania Józefa Mehoffera, 
na piecu stoi Koziołek Konstantego Laszczki, 1938, 
fotografia, Narodowe Archiwum Cyfrowe

a 

b 

c 
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Fabryka na Dębnikach

Fabryka produkowała fajans tzw. 
delikatny, z białej glinki sprowa-

dzanej z Czech. Uzyskiwano z niej dobry, 
cienkościenny materiał do odlewu o lekkim 
kremowym zabarwieniu. Dekorację malar-
ską kładziono bezpośrednio na wypalonym 
czerepie, po czym szkliwiono bezbarwnym 
szkliwem. Malatury, zazwyczaj o motywach 
roślinnych, wykonywano w ustalonej gamie 
barwnej różowozielonej z dodatkiem czerni 
bądź brunatnoliliowej. Rzadziej stosowano 
kobalt ciemny bądź dyskretną dekorację sza-
robiałą. Wypracowano też własną dekorację 
kolorystyczną z barwnych szkliw spływają-
cych (flammé), kobaltowe (bleu indigo) oraz 
szkliwa oparte na tlenkach miedzi wypalanych 
redukcyjnie, uzyskując na tej drodze szkliwa 
barwne w kolorze różowym i zielonym. Techni-
kę majolikową stosowano do wykonania płyt 
architektonicznych Laszczki, utrzymywanych 
w duchu renesansowych majolik włoskich. 
Wypracowano też masę terakotową czerwoną 
i szarą, którą wprowadzono do produkcji.

Bolesława Kołodziejowa, Ceramika krakow-
ska I poł. XX w., „Rocznik Muzeum Mazowie-
ckiego w Płocku” 1991, nr 14, s. 123

a. Konstanty Laszczka, Buldog francuski, 1905–1906, 
gips patynowany, 18,5 × 11,2 × 22 cm, Muzeum Mazo-
wieckie w Płocku

b. Konstanty Laszczka, Sowa, 1903, gips, 62 × 40 × 27 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Wyżeł, 1904/1905, majolika,  
30 × 15 × 10 cm, repr. za:  Jadwiga Puciata-Pawłow-
ska, Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, Muzeum 
Okręgowe w Siedlcach 1980, il. 39

d. Konstanty Laszczka, Sowa, studium do figury ce-
ramicznej, 1902, gips, 37 × 21 × 23 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 

c 

d 
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Wyroby majolikowe produkowane w fabryce 
Niedźwieckiego na Dębnikach spotykały się 
z dużym uznaniem na wystawach krajowych 
i zagranicznych, zdecydowanie wyróżniając 
się wysokim poziomem artystycznym na tle 
oferty innych zakładów ceramicznych.

Fabryka dębnicka była zjawiskiem awan-
gardowym na tle innych, w których ze wzglę-
dów ekonomicznych nie zatrudniano arty-
stów i w których sprowadzano tańsze wzory 
z zagranicy i produkowano je seryjnie (Janusz 
Tadeusz Nowak, Wokół Rynku Dębnickiego, 
Seria Wydawnicza Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 64). Pomi-
mo odnoszonych sukcesów, wysokie koszty 
produkcji majoliki spowodowały zamknięcie 
w 1910 roku działu ceramiki artystycznej. 
W fabryce na Dębnikach do 1919 roku wy-
twarzano jeszcze piece i kafle; potem zakład 
został ostatecznie zlikwidowany.

a. Konstanty Laszczka, Popiersie dziewczyny wiejskiej 
(Zasmucona), 1904, fabryka J. Niedźwiecki i S-ka, 
fajans ze szkliwem spływającym, 25 × 21 × 12,6 cm, 
Muzeum Mazowieckie w Płocku

b. Konstanty Laszczka, Głowa kobiety, szkliwo skale-
niowe, glina, 36 × 45 cm, Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie

a 

b 
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Polska Sztuka Stosowana

Wyroby pochodzące z Fabryki Pieców Kaflo-
wych i Majoliki na Dębnikach sprzedawane 
były z sukcesem na terenie Galicji, na kier-
maszach ludowych, na bazarach i w skle-
pach. Od 1904 roku oferowano je również 
w Wiedniu, w Bazarze Wyrobów Galicyjskich, 
a w 1905 stanowiły znaczącą część Wystawy 
Nowożytnych Tkanin i Wyrobów Ceramicz-
nych, zorganizowanej staraniem Dyrekcji 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum 
Przemysłowego i Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana w pałacyku hr. Hutten-Czapskich. 
Katalog wystawy wymienia dzieła Konstan-
tego Laszczki: Wazon z faunem i dziećmi, 
Cap, Sowa.

a. Plakat Wystawy Nowożytnych Tkanin i Wyrobów Ce-
ramicznych w pałacyku hr. Hutten-Czapskich, Kraków 
1905, zbiory prywatne

b, c. Katalog Wystawy Nowożytnych Tkanin i Wyrobów Ce-
ramicznych, Kraków 1905, Biblioteka ASP w Krakowie

a 

b 

c 
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Ażeby tak zwany „przemysł ar-
tystyczny” stał się artystycznym 

naprawdę, trzeba, by się do pracy zabrali 
i kierowali nią w pierwszym rzędzie artyści. 
(…) Dzięki inicjatywie i pracy wybitnych 
jednostek niejedno zostało zapoczątkowanem 
i dokonanem już przedtem. Towarzystwo „Pol-
ska sztuka stosowana”, zawiązane w r. 1901 
w Krakowie, pracę tę skupia, organizuje, uła-
twia. Powodzenie akcyi, rezultat ostateczny, 
oczywiście, zależne, jak zazwyczaj, od energii 
jednostek, od siły i liczby talentów twórczych. 
(…)
Gromadzenie okazów i motywów swojskich, 
odkrywanie coraz to nowych źródeł rodzimej 
sztuki ludowej – to wydobycie na światło 
dzienne nowych wartości, to cenny wkład 
do skarbnicy naszej sztuki, to wcielenie do 
naszego przemysłu artystycznego rzeczy już 
gotowych, od wieków istniejących, tylko za-
pomnianych, zaniedbanych, niedocenionych. 
Poza tem – to niespodziane odkrycie oczu na 
nowy, bogaty, pierwszorzędnej wagi materyał 
artystyczny, wytwarzający atmosferę osobli-
wie sprzyjającą rozwojowi wszelkiej odręb-
ności. I tu właśnie zbiega się zasada, którą 
wnosi ze sobą każdy szczery artysta, a którą 
jest jego własna, indywidualna odrębność 
twórcza z zasadą ogólnej odrębności danego 
narodu, jaka cechuje zazwyczaj całokształt 
sztuki ludowej. (…) Wyroby ludowe mają 
jeszcze tę wielką zaletę, której nigdy dość się 
nie można nadziwić, że są prawie zawsze rze-
telnem, mądrem, logicznem wypowiedzeniem 
się w danej technice, w danem materyale, dla 
określonego jasno celu. Jest to w całem tego 
słowa znaczeniu artystyczna mowa materyału 
(…) Tak, mowa materyału – „Materialspra-
che”, jak mówią Niemcy. Taką powinna być 
wszelka sztuka stosowana.

Jerzy Warchałowski, Towarzystwo „Polska 
sztuka stosowana”, Katalog Wystawy Nowo-
żytnych Tkanin i Wyrobów Ceramicznych, 
Kraków 1905

Przed kilku laty mający dużo 
dobrego smaku, poczucia piękna 

i inteligencyi arystycznej współwłaściciel 
fabryki kafli p. f.: „Józef Niedźwiedzki i Spółka 
w Dębnikach”, p. Adam Kirchmajer, wprowa-
dził w tej fabryce oddział dla majoliki.
Są to pierwsze kroki, ale właśnie te pierwsze 
kroki pozwalają już teraz wyrobić nam zdanie 
o fabryce dębnickiej, jako o zakładzie pięknej 
przyszłości. Tu po raz pierwszy widzimy jak 
nasz przemysł ceramiczny staje się „naszym” 
czerpiąc pełną garścią ze swojszczyzny mo-
tywów do zdobienia. Ileż przez to zyskuje na 
świeżości!

Inż. Karol Rolle, Ceramika, Katalog Wystawy 
Nowożytnych Tkanin i Wyrobów Ceramicz-
nych, Kraków 1905

a. Waza „z wodnikiem i wodnicą” (na półce przy prawej 
krawędzi fotografii) na Wystawie Nowożytnych Tkanin 
i Wyrobów Ceramicznych w pałacyku hr. Hutten-Czap-
skich, 1905, fotografia, Archiwum Fundacji Muzeum 
Wojciecha Weissa

b. Leon Wyczółkowski, Portret Jerzego Warchałowskiego, 
1902, pastel na tekturze, 63,5 × 48,5 cm, fotografia, 
Archiwum Domu Aukcyjnego Agra Art

a 

b 
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W stylu della Robbi

Odrodzenie włoskie w sztuce 
ceramicznej pozostawiło wiele 

znakomitych dzieł, wykazujących wszystkie 
cechy ich nieśmiertelności, które po dziś dzień 
zdobią świątynie, szpitale, domy mieszkalne 
mieszczan. 
Andrea della Robbia był tym artystą cerami-
kiem, który stworzył wiele nieśmiertelnych 
dzieł i pozostawił dwa pokolenia po sobie 
uprawiające ten dział pracy ludzkiej na wyso-
kim poziomie artystycznym.

Konstanty Laszczka, Keramos, Warszawa 
1948, s. 115

…wolę majolikę Della Robbia od 
niejednego płótna czy rzeźby.

Konstanty Laszczka, Ceramika artystyczna, 
Warszawa 1928

a. Konstanty Laszczka, Madonna z dzieciątkiem, płyta 
płaskorzeźbiona, 1908, fabryka J. Niedźwiecki i S-ka, 
majolika glazurowana, 95 × 71 × 6,5 cm, Muzeum 
Narodowe w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Studium do plakiety Madonna 
z dzieciątkiem, ok. 1908, akwarela na papierze,  
zbiory Rodziny Artysty

a 

b 
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Widzimy w pracowni szereg urn 
glinianych, pojętych w stylizo-

wane kwiaty, liście lotosu itp. Po bokach 
tych urn lekko i wdzięcznie zamiast uszów 
rozmieszczone postacie dziecięce. Mimo woli 
napraszają się tu porównania owe słynne 
z czasów rzeźby włoskiego renesansu „putta”, 
przypominając się znakomicie uchwyconą 
bezpretensjonalnością i prostotą. Rozmiesz-
cza je prof. Laszczka, bądź pojedynczo po 
dwóch stronach urny, bądź okrężnie w tańcu 
wirowym „podpatrzonym u nas, na wsi, na 
łące” – w objaśnieniu wyznaje. (…) Jest ich tu 
kilka, a więc „Waza z aniołkami grającemi” 
i z „Faunem”, „Waza z pląsającemi putta” itp.

Maryan Wł. Albiński, Z naszej sztuki współ-
czesnej. Przechadzka po pracowniach. 
U prof. Konstantego Laszczki, „Głos Narodu”, 
28 lutego 1917 

a, c. Konstanty Laszczka, Wazon z dziećmi grającymi  
na instrumentach, 1916, ceramika glazurowana,  
41 × 47 cm, Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Ceramiczna donica z amorkami, 
1914, repr. za: Irena Huml, Polska sztuka stosowana 
XX wieku, Warszawa 1978, il. 35

a 

b 

c 
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Zabawy z kozłem

a. Grupa rzeźbiarska Zabawa z kozłem w pracowni 
Konstantego Laszczki, na drugim planie widoczne 
popiersie córki Dzidzi, klisza szklana, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Troje bawiących się dzieci, 
ok. 1906, terakota, 18,5 × 14 × 13 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Konstanty Laszczka, „Polityka” (Zabawa z kozłem), 
ok. 1906, terakota, 40 × 20 × 16 cm, Społeczne Muze-
um Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Dziewczynka, 1912/1913, terakota 
glazurowana, 23 × 9 cm, Społeczne Muzeum Konstan-
tego Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Chłopiec grający na skrzypcach, 
ok. 1913, gips, 14,5 × 15 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Chłopiec i dziewczynka, 
1912/1913, terakota, wysokość 32 i 30 cm, zbiory 
Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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Fajanse ze Skawiny

Po likwidacji w 1910 roku działu ceramiki 
artystycznej w zakładzie Niedźwieckiego 
na Dębnikach, projekty ceramiczne zaczę-
to realizować na większą skalę w fabryce 
w Skawinie. Skawińskie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych, znane następnie jako „Hy-
draulika”, powstały w 1909 roku. W 1917 
postanowiono rozszerzyć produkcję o dział 
fajansów. Tadeusz Sławiński, specjalista 
pracujący w Skawinie jako technolog, wybu-
dował wówczas piec do wypalania wyrobów 
fajansowych.

Konstanty Laszczka podjął współpracę ze 
skawińska fabryką fajansów, dla której przy-
gotowywał nowe projekty, jak również wyko-
nywał repliki wcześniejszych dzieł. W latach 
1923–1927 w Skawinie powstały powszech-
nie znane wyroby ceramiczne Laszczki, 
wśród nich wazy: z puttami bawiącymi się 
z kozłem, z wodnikiem i nimfą trzymającą 
dziecko w ramionach, z pająkami – w trzech 
wersjach kolorystycznych – białej, zielonej 
i kobaltowej, a ponadto owalna plakieta 
przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem 
oraz repliki rzeźb: Ewa z drzewem jabłoni, 
Diana wypoczywająca czy Capek z 1902 
roku.

a, b. Konstanty Laszczka, Wazon z korowodem satyrków, 
zwany Wazą z puttami, 1936, fajans, 22 × 31 cm,  
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Konstanty Laszczka, Capek, „Hydraulika” Skawina,  
ok. 1925, fajans, szkliwo, 15 × 10,8 × 25 cm,  
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Diana wypoczywająca, „Hydrau-
lika” Skawina, 1926–1927, fajans delikatny szkli-
wiony, wysokość 34 cm, fotografia, Archiwum Domu 
Aukcyjnego Desa

b. Konstanty Laszczka, Ewa z drzewem jabłoni, po 1920, 
„Hydraulika” Skawina, fajans, 23,7 × 6,5 × 8,4 cm, 
Muzeum Narodowe w Kielcach

c. Rzeźba Konstantego Laszczki Diana w pracowni arty-
sty, ok. 1927, fotografia, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa

a 

b 

c 
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Wazy z jaszczurami

W wyrobach ceramicznych Laszczka osiąg-
nął wysoką klasę artystyczną. Jego szkli-
wione wazy łączyły prostą, kulistą formę 
z bogatym zdobieniem uchwytów, a później-
sze, wypalane we wspomnianej wytwórni 
w Skawinie, prezentowały bogactwo form 
animalistycznych. Uchwyty oplatały smo-
ki o fantastycznych kształtach, walczące 
jaszczury czy ogromne pająki. Wazy wypa-
lane były jedynie w kilku egzemplarzach, 
w dwóch lub trzech wersjach kolorystycz-
nych, i sygnowane przez artystę. Pomimo 
użytkowej funkcji wyrobów tych nie prze-
znaczano do masowej produkcji.

a. Konstanty Laszczka, Wazon z jaszczurami i z pokrywą, 
ok. 1925, gips, wysokość 41,5 cm, zbiory prywatne

b. Wazon z jaszczurami w pracowni artysty, ok. 1925, 
klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Wazon z jaszczurami, ok. 1925, 
fajans, 24,5 × 36 × 27,5 cm, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Wazon z pająkami, 1923–1924,  
„Hydraulika” Skawina, fajans szkliwiony, malowany, 
wysokość 21 cm, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

b. Konstanty Laszczka, Wazon z uchwytami w formie 
pająków, 1923–1924, „Hydraulika” Skawina, fajans, 
wysokość 25,5 cm, sygnowany, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa

c. Konstanty Laszczka, Wazon z pająkami, 1923–1924,  
„Hydraulika” Skawina, fajans, 24,7 × 36 × 27 cm, 
zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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Wazy z jaszczurami

a. Konstanty Laszczka, Wazon Syreny, 1926, ceramika, 
20,5 × 24 × 19 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Syrena z głową ptaka, studium 
formy do ceramiki, 1926, rysunek na papierze,  
zbiory Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka, Studium formy i koloru do cera-
miki Wazon i Chimera, 1926, akwarela na papierze, 
zbiory Rodziny Artysty

d. Wazony ceramiczne Konstantego Laszczki na wystawie 
we Lwowie, fotografia, 1926, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

a 

b 

c 

d 
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Jak w każdej dziedzinie, posiadł też 
Laszczka techniczne podstawy ce-

ramiki, nie tylko opracowania i modelowania 
gliny i jej wypalania, ale i niezwykle pięknej 
polewy. Ceramika Laszczki, wystawiana na 
[wystawach] reprezentacyjnych stowarzysze-
nia „Sztuka”, której był długoletnim człon-
kiem, w kraju i za granicą, zdobyła zasłużone 
uznanie. Ceramikę wystawiał Laszczka obok 
swych rzeźb, nie uznawał bowiem nigdy po-
działu na sztukę czystą i użytkową, podobnie 
jak artyści starożytności i mistrzowie średnio-
wiecza i renesansu. 

Helena Blumówna, Dzieło Konstantego Lasz-
czki, „Tygodnik Powszechny”, R. V, nr 18,  
8 maja 1949 

a. Konstanty Laszczka, Wazon z pelikanami, ok. 1924, 
ceramika, 25,5 × 22 × 19 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

b. Konstanty Laszczka, Wazon z pelikanami, ok. 1924, 
ceramika, 24 × 22,5 × 18,5 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 

c. Konstanty Laszczka, Wazon z psami, ok. 1925, ceramika 
szkliwiona, 21 × 21 cm, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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Ze snu i bajki

Dopiero w latach dwudziestych – 
w pracowni własnej (z piecem wy-

budowanym również przez T. Sławińskiego) 
dojrzała jego najprawdziwsza ceramika, 
choć właśnie zupełnie nierealna, baśniowa. 
Pracownia zaroiła się fantastycznymi ptaka-
mi, niesamowitymi zwierzętami i hybryda-
mi, płazy i gady rozpełzły się po zwartych, 
kulistych formach czerepów, a wszystko to 
malowane intensywnymi barwami kolorowych 
szkliw bądź pokryte szkliwami spływający-
mi o niezwykłych efektach kolorystycznych 
zielonoszafirowych, fioletowoczerwonych itp. 
Takiej bujności form i soczystości barw nie 
było dotąd w wykwintnej sztuce Laszczki, nie 
było też w Paryżu ani Kopenhadze, nie została 
też zainspirowana egzotyczną podróżą na 
Bliski czy Daleki Wschód. Powstała po prostu 
w umyśle artysty i została stworzona według 
wewnętrznego widzenia, które dojrzewa długo 
w dziecięcych snach i ukazuje się nagle w swej 
skończonej postaci.
Kompozycje te stanowią ilustracje do znanych 
z dzieciństwa autora klechd mazowieckich, 
lecz stwarzają te klechdy na nowo, stają się 
bohaterami nowej baśni artysty, jak: „Zaklęty 
pierścień”, „Zjadający się księżyc”, „Królewna 
kotka”, „Złote jabłka”, „Tęskna dusza”, „Szy-
mek zimorodek”, „Królewicz dudek” i inne. 
Wazony przestały być „kraterami”, „amfo-
rami”, otrzymały indywidualne nazwy, jak: 
„Jaszczur”, „Garnek świerkowy” „wierzbowy” 
lub „Syrena”.
Laszczka wykonywał te prace sam, sam je 
zdobił i prawie nic z tej twórczości nie spo-
pularyzował. Były to dzieła bardzo bliskie 
sercu artysty i nie dość łatwe do powielenia 
w szerszej produkcji fabrycznej ze względu na 
fakturę i barwy.

Bolesława Kołodziejowa, Ceramika krakow-
ska I poł. XX w., „Rocznik Muzeum Mazowie-
ckiego w Płocku” 1991, nr 14, s. 136

a. Konstanty Laszczka, Śpiąca kokoszka, 1926/1927, cera-
mika, 25 × 11,5 × 19,5 cm, zbiory Rodziny Artysty

b. Konstanty Laszczka, Śpiący kogutek, 1926/1927, cera-
mika, 16 × 7,5 × 16 cm, Społeczne Muzeum Konstante-
go Laszczki w Dobrem

c, d. Konstanty Laszczka, Kogutek i kokoszka, studium 
formy i koloru do ceramiki, 1926, akwarela na papie-
rze, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c d 
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a. Konstanty Laszczka, Złote jabłka, 1927, terakota bar-
wiona, 35,8 × 19,5 cm, sygnowana z boku przy ogonie, 
fotografia, Archiwum Domu Aukcyjnego Rempex 

b. Konstanty Laszczka, Złote jabłka, 1927, ceramika,  
35,8 × 19,5 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Złote jabłka, 1927, ceramika,  
35,8 × 19,5 cm, sygnowana i dedykowana na gałązce, 
fotografia, Archiwum Domu Aukcyjnego Desa

a 

b 

c 
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Ze snu i bajki

Jest tu bowiem i ludowość, i baśnio-
wość, jest fantastyka, jest też dużo 

symboliki i zmysłowości, no i dekoracyjność. 
Ale jest też ogromna odmienność koncepcji 
dzieła, bezpośredni zwrot do natury i marzeń, 
jest spontaniczna dziecięca radość z form 
i barwy oraz dojrzała zaduma nad życiem 
(„Wiek XX”, „Samolub”), bez gmatwaniny 
form ornamentalnych, stylizacji cierpienia 
i histerycznego krzyku. Jest lekkie przymruże-
nie oka na wszystko, co nie jest sztuką. Takie 
sprawy wymykają się spod etykietek systema-
tyzacji i oceniać je można tylko na zasadzie 
integracji zjawisk kulturalnych z poezją, 
muzyką.
Poezja Bolesława Leśmiana jest równie 
trudnym do zaszufladkowania fenomenem, bo 
obaj artyści wyszli z pokolenia Młodej Polski, 
wychowani na filozofii i ideałach owej doby, 
obarczeni wpływami i kierunkami tej niezwy-
kle płodnej w talenty epoki, poprzez klechdy 
i baśnie ludowe stworzyli swoją własną 
intymną sztukę, która nie jest ani spóźniona, 
ani na wyrost. Laszczka zostawił nam swoje 
„Zjadające się księżyce” i „Szymki zimorodki”, 
Leśmian zaś wyśpiewał „Dusiołki”, „Panów 
Błyszczyńskich” i „Trupięgi”.

Bolesława Kołodziejowa, Ceramika krakow-
ska I poł. XX w., „Rocznik Muzeum Mazowie-
ckiego w Płocku” 1991, nr 14, s. 123

a. Konstanty Laszczka, Stwór fantastyczny, ok. 1934, 
ceramika szkliwiona na czerwono, 36 × 16 × 41 cm, 
zbiory Rodziny Artysty

b. Konstanty Laszczka, Samolub (Potwór fantastyczny 
wpatrzony we własny sterczący ogon), ok. 1930, 
ceramika szkliwiona na czerwono, wysokość 33 cm, 
sygnowany, fotografia, Archiwum Domu Aukcyjnego 
DESA Unicum

a 

b 
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a 
b 

c 

d 

e 

a. Projekt fontanny dla Krakowa (sadzawka dla gołębi 
mariackich, z inicjatywy dr Klemensa Bąkowskiego), 
szkic gipsowy, wysokość ok. 40 cm, 1924/1925, klisza 
szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie 

b. Konstanty Laszczka, Chimera skrzydlata, 1933/1934, 
ceramika szkliwiona na niebiesko, 42 × 16,5 × 17 cm, 
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Konstanty Laszczka, Chimera skrzydlata, 1933/1934, 
ceramika szkliwiona na czerwono, 43 × 17 × 17 cm, 
zbiory Rodziny Artysty

d. Konstanty Laszczka, Konik morski, ok. 1926, ceramika 
szkliwiona, 20 × 28 × 15,5 cm, Muzeum Regionalne 
w Siedlcach

e. Konstanty Laszczka w pracowni, przy stole z ceramiką, 
ok. 1920, fotografia, zbiory Rodziny Artysty
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Ze snu i bajki

a. Konstanty Laszczka, Zaklęta w ptaka, 1941, terakota, 
35 × 23 × 26,5 cm, wypał firmy „Kafel”, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Studium rysunkowe do rzeźby 
ceramicznej Zaklęta królowa, ok. 1920, karta ze szki-
cownika, zbiory Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka, Smok, 1926, ceramika szkliwiona, 
wysokość 35 cm, zbiory Rodziny Artysty

d. Konstanty Laszczka, Studium rysunkowe do rzeźby 
ceramicznej Smok, ok. 1920, karta ze szkicownika, 
zbiory Rodziny Artysty

Sztuka każda jest zawsze dekora-
cyjna i głównym jej zadaniem jest 

zadowolenie wymagań estetycznych duszy. 
Doskonałość formy i harmonja linji w jakim-
kolwiek objawiona przedmiocie, w obrazie, 
w posągu, czy dzbanie zawsze ma ten sam cel 
i spełnia go pod warunkiem, że we wszystkich 
swych ucieleśnieniach jest szczera i połączo-
na z życiem. To też nie znam podziału sztuki 
na „czystą” i „nieczystą”. (…) Skoro jednak 
podział tak ogólnie przyjęto, uważam, że 
dla owej „czystej” sztuki wystarczyć by nam 
powinna jedna Akademja w kraju, natomiast 
powstać powinny szkoły artystycznego ręko-
dzieła, uposażone odpowiednio i z podobnemi 
prawami jakie mają akademie. Zadaniem ucz-
niów powyższych szkół, byłoby produkowanie 
dzieł jak największej artystycznej wartości, 
popularyzujących piękno w życiu codziennym 
ucząc z niem obcować i mające jednocześnie 
jak najliczniejszych odbiorców.

Konstanty Laszczka, Pogwary – O sztuce 
i szkole [w:] Rok Konstantego Laszczki w Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie, red. Karol Badyna, Kraków 2016, s. 78

a 

b 
c 

d 
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Ze snu i bajki

Legenda o Mistrzu Twardowskim stanowiła 
inspirację dla wielu artystów, pisarzy, poe-
tów i kompozytorów tworzących w XIX i XX 
wieku. Fantastyczne, barwne dzieje krakow-
skiego czarnoksiężnika wpisały się w klimat 
młodopolski, z jego zainteresowaniem 
światem podań i baśni. Postać pana Twar-
dowskiego posłużyła Lucjanowi Rydlowi jako 
temat ballady napisanej w 1906 roku. W tym 
samym roku Ludomir Różycki skomponował 
poemat symfoniczny poświęcony historii 
czarnoksiężnika, a na początku lat dwudzie-
stych opracował balet Pan Twardowski.
Temat ten pojawił się także w twórczości 
rzeźbiarskiej Konstantego Laszczki, który 
w przedstawieniu Twardowskiego siedzącego 
na kogucie połączył różne wersje legend, 
przywołując jednocześnie elementy rodzime-
go folkloru.

a. Konstanty Laszczka, Twardowski na kogucie, 1939, tera-
kota, 47 × 17 × 30,5 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

b. Figurki autorstwa Konstantego Laszczki Małpolud i dwie 
grupy bawiących się dzieci, prezentowane na wystawie  
we Lwowie, 1926, fotografia, Narodowe Archiwum Cyfrowe

c. Konstanty Laszczka, Małpolud, ok. 1926, terakota,  
29 × 13,5 × 19 cm, Społeczne Muzeum Konstantego  
Laszczki w Dobrem

a 

b 

c 
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Dziś, w czasach ogólnego zmate-
rializowania, rzadko kto myślą 

przenosi się w świat marzeń, niewielu też ludzi 
rozumie bajkę i jej znaczenie. To też artysta, 
żyjący w świecie piękna i poezji, winien zwra-
cać uwagę swego otoczenia na to, że bajek 
nie należy lekceważyć, bo i w najpospolitszej 
mieści się wiele prawdziwej mądrości i piękna.
Tak np. w bajce o królewnie zaklętej w czar-
ną kotkę widzimy, jak miłość i cierpliwość 
zmieniały barwę tej kotki z czarnej na coraz 
jaśniejszą, aż wreszcie przywróciły jej postać 
królewny, a żadne moce czartowskie nie zdoła-
ły temu przeszkodzić.

Konstanty Laszczka, Gawędy z uczniami, 
Warszawa 1927

a. Konstanty Laszczka, Królewna kotka, ok. 1928, gips, 
47 × 22 × 26 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka, Studium do Królewny kotki, 
ok. 1928, terakota, 32 × 17 × 16,5 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Konstanty Laszczka, Królewna kotka, ok. 1928,  
majolika czarno szkliwiona, wysokość 40 cm,  
repr. za: Władysław Józef Dobrowolski, Maria Fredro-
-Boniecka, Konstanty Laszczka, Warszawa 1959, il. 32

a 

b 

c 
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Keramos

Tadeusz Sławiński, specjalista współpra-
cujący ze skawińską fabryką fajansów, był 
także budowniczym pieców ceramicznych 
w pracowni Konstantego Laszczki. Jako pro-
fesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
Laszczka zabiegał bowiem o utworzenie na 
uczelni pracowni ceramicznej wraz z pieca-
mi do wypalania, a w 1925 roku udało mu 
się pozyskać na ten cel kredyt. Ostatecznie 
pracownię uruchomił i wyposażył ze środ-
ków własnych, co umożliwiło studentom 
naukę całościowego procesu projektowania, 
formowania, a następnie wypalania wyro-
bów ceramicznych.

[Prof. Laszczka] stworzył własnym 
kosztem pracownię i piece cera-

miczne. W zrozumieniu doniosłego znaczenia 
tej gałęzi sztuki i ze względu na nadzwyczaj 
korzystne warunki jej w Polsce rozwoju, odda-
je się jej z całem sercem. Dziś wielu uczniów 
prof. Laszczki zakłada i prowadzi fabryki 
ceramiczne w kraju z świetnym rezultatem.
Powracając do działalności artystycznej 
prof. Laszczki podkreślić należy zamiłowanie 
jego do technik ceramicznych. Prof. Laszczka 
uprawia wszystkie działy ceramiki, a więc 
terrakotę i majolikę, zarówno białą jak i kun-
sztownie wypalaną o przepięknem szkliwie 
i żywych barwach.
W ceramice stworzył prof. Laszczka legendar-
ny świat słowiańskich chimer i fantastycznych 
postaci. W figurynkach tych tkwi wiele sło-
wiańskiego sentymentu i szczerej fantazji.

Zbiorowa wystawa dzieł Konstantego Lasz-
czki, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 
nr 105, 15 kwietnia 1935

a. Prof. Konstanty Laszczka ze studentami w pracowni 
ceramicznej ASP w Krakowie, ok. 1930, fotografia, 
zbiory Rodziny Artysty

b. Zamówienie Józefa Mehoffera (z u.p. rektora) do Ke-
ramische Chemische Fabrik w Miśni na farby i glazury 
dla ASP w Krakowie z dnia 20 maja 1933, Archiwum 
ASP w Krakowie

c. Konstanty Laszczka, Dzbanek, ok. 1926, ceramika, 
zbiory Rodziny Artysty

W Akademii krakowskiej [Kon-
stanty Laszczka] utworzył zakła-

dy rzeźby w materiałach szlachetnych i był 
twórcą kursu ceramiki, który się doskonale 
rozwinął, zapewniając szerokiej rzeszy rzeź-
biarzy w czasach kryzysu możność zarobko-
wania i rozwijania kultury na polu artystycz-
nego przemysłu. Dział ten prowadzi osobiście 
nadal.

Fragment pisma rektora Wojciecha Weissa 
z 23 października 1935 roku, Archiwum ASP 
w Krakowie

a 

b 

c 

Około 1926 roku pojawiły się w twórczości 
Laszczki dwa nowe, niezwykle skromne typy 
garnków (dzbanków) dekorowane motywa-
mi gałązek wierzbowych oraz tzw. garnki 
pisankowe, nawiązujące bezpośrednio do 
użytkowego rzemiosła ludowego; ich nazwy 
wywodziły się od elementów dekoracji. Garn-
ki pochodziły z własnego wypału artysty.
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Pracownia ceramiczna powinna 
być obszerna, o jednym, dużym 

oknie od strony północnej, umieszczonym na 
wysokości 180 cm od podłogi.
Kolor ścian pracowni może być dobrany 
według upodobania, ale jednolity bez jakich-
kolwiek wzorów. Kolor ciemnobordo, ciemno-
morelowy lub zielonooliwkowy najlepiej od-
różniają się od surowej gliny, co stanowi duże 
ułatwienie przy modelowaniu przedmiotów, 
które dokładniej wyróżniają się na tle ściany.
Pracownia ceramiczna powinna być dosta-
tecznie ogrzana, ułatwia to modelowanie 
z wilgotnej gliny, w przeciwnym bowiem razie 
ręce szybko marzną, co utrudnia pracę.
Ściana przeciwległa do okna powinna być 
wolna od jakichkolwiek przedmiotów, które by 
odciągały wzrok w czasie pracy. (…)
Artysty nie obowiązują narzędzia – najlep-
szym narzędziem jest własny palec; w wielu 
razach także zwykła szczapka drzewa, wiórek 
byle jaki, złamany przypadkowo patyk w na-
turalnym stanie.

Konstanty Laszczka, Keramos, Warszawa 
1948, s. 89–90

Pracownia artystyczno-ceramiczna 
to rodzaj świątyni, w której po-

wstawać mogą wielkie i trwałe dzieła. Zakres 
ceramiki jest tak wielki, że wielu ludzi znaleźć 
może w nim swoją właściwą drogę. (…)
Piękna okolica wiejska daje tyle środków po-
mocniczych twórczemu ceramikowi, że gdyby 
żył tysiące lat, to nie wyczerpałby wszystkich 
motywów, jakimi natura bezinteresownie 
wszystkich darzy. Życie ludzkie i wszystkich 
stworzeń jest tak zajmujące, że gdy zostanie 
pokazane ludziom przez twórcę-ceramika, 
wszyscy je zrozumieją.
Życie wiejskie daje ceramikowi tak dużo, że 
w żadnym innym środowisku ludzkim tego 
nie znajdzie. Głównym materiałem jest glina, 
znajdująca się na całej przestrzeni kraju. Mo-
dela żywego nigdy na wsi nie zabraknie.

Konstanty Laszczka, Keramos, Warszawa 
1948, s. 113–114

a. Prof. Konstanty Laszczka ze 
studentami w pracowni ce-
ramicznej ASP w Krakowie, 
ok. 1930, fotografia, Mu-
zeum Historyczne Miasta 
Krakowa

b. Książka autorstwa 
Konstantego Laszczki Ce-
ramika artystyczna. Krótkie 
wiadomości techniczne. 
Do użytku szkół przemysło-
wych i artystów, Warszawa 
1928, opatrzona odręczną 
dedykacją autora dla Wła-
dysława Jarockiego, zbiory 
prywatne

a 

b 
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Keramos

Konstanty Laszczka, jako wybitny pedagog, 
zaangażowany w proces kształcenia w za-
kresie rzemiosła artystycznego, opracował 
podręcznik Ceramika artystyczna. Krótkie 
wiadomości techniczne. Do użytku szkół prze-
mysłowych i artystów, wydany w 1928 roku. 
Po wojnie, w 1948 roku, ukazała się kolejna 
książka autorstwa Laszczki poświęcona 
historii ceramiki oraz różnym technikom 
ceramicznym – Keramos, ilustrowana repro-
dukcjami prac artysty.

a. Okładka książki Konstantego Laszczki Keramos, War-
szawa 1948, Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem

b. Wyroby ceramiczne Konstantego Laszczki w pracowni, 
ok. 1928, fotografia, zbiory Rodziny Artysty

a 

b 
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Ceramika ma ogromne znaczenie 
w rozwoju kultury pod względem 

estetycznym i praktycznym. Piękno jest zawsze 
pięknem, czy w majestatycznym obrazie figu-
ralnym, czy w drobnej ozdobie artystycznej. 
Talent zdoła się rozwijać w każdej dziedzinie 
odpowiadającej jego charakterowi i może 
dojść do najwyższych szczytów artystycznych.
Sztuka każda, jakiegokolwiek by rodzaju 
była jest zawsze dekoracyjną i głównym jej 
zadaniem jest zadowolenie wymogów este-
tycznych duszy; doskonałość formy i harmonja 
linji, w jakimkolwiek objawiona przedmiocie, 
w obrazie, posągu, czy dzbanie, zawsze ma 
ten sam cel i spełnia go pod warunkiem, że we 
wszystkich swych ucieleśnieniach jest szczerą, 
połączoną z życiem. Piękną jest każda rzecz, 
wyrażająca istotę ducha artysty. Portalu 
Ghiberti’ego, czy pucharu Benvenuta nie kla-
syfikuję jako coś niższego rzędu od posągów 
i wolę majolikę Della Robbia od niejednego 
płótna czy rzeźby.
Powódź produkowanych dziś płócien i rzeźb 
w znacznej części zaginie bez śladu dla 
narodowej kultury, ale artystycznie wykonany 
dzban lub misa, piec, zawiasa u okna, klamka 
u drzwi, krzesło, wazon, oprawa książki lub 
klejnotu będą w oczach przyszłych pokoleń 
świadectwem wysokiego poziomu kultury.

Konstanty Laszczka, Ceramika artystyczna, 
Warszawa 1928

a. Konstanty Laszczka, Zaklęta królowa, ok. 1925, fajans 
malowany podszkliwnie, 43,3 × 29 × 17,5 cm, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu

b. Śpiący kogutek i Śpiąca kokoszka w pracowni Konstan-
tego Laszczki, ok. 1926, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty

a 

b 
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Szczypta Orientu

Omawiając historię ceramiki w książce 
Keramos, Laszczka zwrócił szczególną uwagę 
na wysoką jakość wyrobów ceramicznych 
powstałych w kręgu starożytnych kultur 
bliskowschodnich Asyrii i Egiptu oraz 
antycznej Grecji. Zainspirowany dawnymi 
dziełami, w latach 1939–1942 wykonał kilka 
świeczników o motywach asyryjskich i egip-
skich. Wyroby ceramiczne Laszczki powstałe 
w czasie wojny wypalane były w krakowskiej 
Spółdzielni „Kafel”, działającej od 1929 roku.

a. Konstanty Laszczka, Świecznik egipski, 1941/1942, 
terakota, 37 × 15,5 × 21 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem

a 
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Romantycy

Przełom XIX i XX wieku, to czas nasilenia 
się tendencji idealistycznych, poszukiwania 
sztuki symbolicznej, odwrotu od pozytywi-
stycznego racjonalizmu. To również czas 
ponownego odkrywania naszych wielkich 
romantyków: Słowackiego, Mickiewicza, 
Norwida, Chopina. Próbując wzmocnić po-
czucie tożsamości narodowej, zaczęto z tego 
właśnie źródła czerpać siły, by przetrwać 
i w końcu wybić się na niepodległość. Wśród 
promotorów tej idei znaleźli się między in-
nymi Zenon Przesmycki i Stanisław Przyby-
szewski. Powroty do romantyzmu następo-
wały jednak również jak gdyby intuicyjnie, 
samoistnie i stały się podskórnym źródłem 
zasilającym myśl całego pokolenia Młodej 
Polski. Podjęto też wówczas próby sprowa-
dzenia prochów wielkich romantyków do 
ojczyzny. W 1890 roku doczesne szczątki 
Adama Mickiewicza złożono na Wawelu, 
a na pomnik wieszcza na Rynku Głównym 
rozpisano konkurs – zwycięski projekt Teo-
dora Rygiera zrealizowano w 1898 roku. 

W tym czasie powstają również pierwsze 
podobizny poety autorstwa Konstantego 
Laszczki. W 1899 roku na okładce war-
szawskiego „Wędrowca” znalazła się duża 
fotografia popiersia Adama Mickiewicza. 
Dziełem nieco wcześniejszym jest brązowy 
biust poety z motywem liry. W kolekcjach 
muzealnych znajduje się też kilka gipsowych 
odlewów samej głowy Mickiewicza, w formie 
takiej, jak popiersie z 1899 roku. W latach 
trzydziestych Laszczka powraca do tego 
tematu, tworząc w gipsie i drewnie popiersie 
wieszcza w rozchylonym płaszczu. 

a. Popiersie Adama Mickiewicza w pracowni Konstan-
tego Laszczki w Warszawie, 1897, fotografia, zbiory 
Rodziny Artysty

b. Konstanty Laszczka, Plakieta Adam Mickiewicz, 
ok. 1898, terakota, 30 × 23,5 cm, Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza w Warszawie

c. Konstanty Laszczka, Maska Adama Mickiewicza, 
ok. 1898, gips, 50 × 37,5 × 22 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 

c 
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Romantycy

W 1909 roku, w setną rocznicę urodzin 
Juliusza Słowackiego, podjęto starania 
o sprowadzenie jego prochów do ojczyzny 
i złożenie ich na Wawelu. Inicjatorzy przed-
sięwzięcia uzyskali od władz francuskich 
zgodę na ekshumację, ale na przeszkodzie 
stanął kardynał Jan Puzyna, biskup kra-
kowski, który odmówił pochówku wieszcza 
w krypcie wawelskiej. Ponowną decyzję 
o sprowadzeniu Słowackiego do Polski 
podjął Józef Piłsudski w 1927 roku. Eks-
humacji dokonano 14 czerwca, po czym 
prochy poety przewieziono ulicami Paryża 
w uroczystym kondukcie i przetranspor-
towano drogą morską do kraju. Do Gdyni 
dotarły 21 czerwca, a z Gdańska statkiem 
„Mickiewicz” popłynęły Wisłą do Warszawy. 
Statek cumował w wielu portach rzecznych, 
w których mieszkańcy składali hołd poecie. 
Z Warszawy prochy zostały przewiezione 
koleją do Krakowa i tam wystawione na 
katafalku w Barbakanie przez jedną noc, 
z 27 na 28 czerwca. Stąd, w uroczystym 
kondukcie, zostały przeniesione na Wawel. 
Na pogrzebie Juliusza Słowackiego przema-
wiał marszałek Józef Piłsudski: Pokolenia za 
pokoleniami (…) do wieczności przechodzą, 
pozostawiając po sobie jeno ogólne wspo-
mnienia. (…) Są ludzie i są prace ludzkie tak 

silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, 
że żyją i obcują między nami. (…) Słowacki, 
jak żywa prawda życia, jest między nami. (…) 
Jest nam żywym znajomym i żywa znajomość 
Słowackiego staje się coraz powszechniejsza 
i coraz szersza, tak, że ma znajomych więcej, 
niż miał ich za życia. (…) I gdy teraz szczątki 
Słowackiego wprowadzamy do grobowców 
królewskich, wiemy, że przedłużamy mu życie 
dalej jeszcze i że żyć będzie tak długo, aż mu-
rów Wawelu nie naruszy czas zniszczeniem, 
a skała, która nad Wisłą samotna tu stoi, nie 
ulegnie śmierci. (…) W imieniu rządu Rzeczy-
pospolitej polecam panom odnieść trumnę do 
krypty królewskiej, by królom był równy.

Konstanty Laszczka, być może dzięki 
osobistym uzgodnieniom z Piłsudskim, 
podjął się wykonania półpostaci Słowackie-
go, prawdopodobnie na planowany pomnik. 
Dziełem rzeźbiarza zainteresowało się pol-
skie społeczeństwo, a w serwisie prasowym 
z tego czasu zachowała się fotografia artysty 
stojącego obok figury wieszcza, wykonana 
prawdopodobnie na dziedzińcu Akademii. 
Nie wiadomo, jakie były dalsze losy rzeźby. 
W katalogu dzieł Laszczki, opracowanym 
przez rodzinę niedługo po śmierci artysty, 
widnieje zapis „gips, popiersie, wielkość 
nadnaturalna, 1927 r., zniszczony”.

a. Konstanty Laszczka, Szkic rzeźbiarski Lilla Weneda, 
ok. 1911, terakota, 44 × 19,5 × 15 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

b. Konstanty Laszczka obok rzeźby Juliusza Słowackiego 
przeznaczonej na Wawel, 1927, fotografia, zbiory 
Rodziny Artysty 

a 

b 
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Romantycy

Temat wizerunku Fryderyka Chopina 
w twórczości Konstantego Laszczki pojawia 
się po raz pierwszy w związku z konkursem 
na pomnik kompozytora, rozpisanym w War-
szawie i rozstrzygniętym w maju 1909 roku. 
Idea budowy pomnika była jednak znacznie 
wcześniejsza. W 1901 roku polska śpiewacz-
ka operowa Adela Bolska uzyskała pozwole-
nie cara Mikołaja II na powołanie Komitetu 
Budowy Pomnika Fryderyka Chopina w War-
szawie. Początkowo kandydatem na wyko-

o instrument, lewą na kolanach, zapatrzony 
w dal, zasłuchany. Na odcinkach balustrady 
otaczającej postument muzykujące pary dzieci 
grające na trąbach lub swawolnie igrające czy 
też nadsłuchujące muzyki, niżej na podstawie 
pomnika dwie postacie: mężczyzna i kobieta 
widziane od pleców (Jadwiga Puciata-Pawłow-
ska, Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, 
Muzeum Okręgowe w Siedlcach 1980, s. 46). 
Do jury konkursowego został zaproszony 
między innymi Antoine  Bourdelle z Paryża 
a ze strony polskiej Pius Dziekoński. Zwy-
cięzcą został Wacław Szymanowski, ale 
pomnik jego projektu został odsłonięty do-
piero po wielu latach, w 1926 roku, w parku 
Łazienkowskim. 

Laszczka powrócił do tematu wizerunku 
Chopina w latach 1931–1933. Około 1931 
roku wykonał gipsowe popiersie kompozyto-
ra, a w 1933 roku powtórzył to przedstawie-
nie w granicie. Ukazał Chopina w półposta-

a, b, c. Dokumentacja fotograficzna modelu pomnika 
Fryderyka Chopina autorstwa Konstantego Laszczki 
w pracowni na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, 1909, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie

ci, z rękami na klawiaturze, głową uniesioną 
w geście zasłuchania. O rzeźbie tej mówił ar-
tysta w rozmowie z Władysławem Cybulskim 
w 1951 roku: Odarłem go z salonowości – oto 
wstał rano i w ledwie narzuconym ubraniu 
komponuje. Ta rzeźba to kawał roboty. Wyko-
nanie jej poprzedziły dokładne studia. Uwa-
żam bowiem, że wszystko w sztuce, co odbiega 
od natury i nie ma w sobie piętna prawdy, 
jest martwe. Leonardo da Vinci mawiał „Kto 
zna i kocha przyrodę, ten nigdy nie zejdzie 
na manowce” (Władysław Cybulski, Nestor 
rzeźbiarzy Krakowa, Dodatek do „Dziennika 
Polskiego”, 18 listopada 1951).

a 

b c 

nawcę miał być Auguste Rodin, uważany za 
największego rzeźbiarza ówczesnej Europy. 
Wacław Szymanowski, sam intensywnie my-
śląc o tym projekcie, pisał z żalem do swoje-
go przyjaciela Teodora Axentowicza: Pytasz, 
czy nie dobrze by było powierzyć pomnik Szo-
pena Rodinowi. Odpowiedź prosta, a jednak 
wolę odpowiedzieć zapytaniem. Czy Ty byłbyś 
rad, gdyby powierzono innemu malarzowi, 
nawet największemu, robotę, którą sam potra-
fiłbyś wykonać? (Hanna Kotkowska-Bareja, 
Pomnik Chopina, Warszawa 1970, s. 20). 
Miejscem posadowienia pomnika, co zazna-
czono w warunkach konkursowych, miał być 
plac Warecki w Warszawie. 

Jako dzieło konkursowe Konstanty Lasz-
czka wykonał wówczas model pomnika, 
tak opisany przez monografistkę artysty: 
Na wysokim cokole rozszerzającym się ku 
dołowi, przyozdobionym w górze festonami 
z liści, Chopin siedzi z prawą ręką wspartą 
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Romantycy

Przede wszystkim Chopin. Piękna 
koncepcja, doskonałe zharmoni-

zowanie wyrazu uduchowionej twarzy i rąk 
położonych na ledwo zaznaczonej klawiatu-
rze. Zdaje się, że spod tych palców wysuwa się 
melodia i otacza tą zasłuchaną w muzykę za-
światów, piękną głowę. Całość zwarta mocno, 
trzyma się wyśmienicie w liniach, bryła żyje, 
ma moc wyrazu plastycznego. 

Artur Schroeder, W pracowni Konstantego 
Laszczki, „Czas”, 28 maja 1933

a. Konstanty Laszczka, Fryderyk Chopin, 1933, granit, 
102 × 76 × 66 cm, Akademia Muzyczna w Krakowie

b. Początkowy etap pracy artysty nad granitowym po-
piersiem Fryderyka Chopina, 1933, fotografia, zbiory 
Rodziny Artysty

c. Konstanty Laszczka w pracowni obok granitowego 
popiersia Fryderyka Chopina, ok. 1950, fotografia, 
zbiory Rodziny Artysty

a 

b 

c 
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a. Konstanty Laszczka, Medalion Fryderyk Chopin, 1933, 
terakota, średnica 22 cm, zbiory Rodziny Artysty 

b, c.  Matryce odlewnicze do medalionu Fryderyk Chopin, 
1950, gips, średnica 28 cm, Społeczne Muzeum Kon-
stantego Laszczki w Dobrem 

d. Konstanty Laszczka, Medalion Fryderyk Chopin z napi-
sem „Fryderyk Chopin 1810–1849”, 1933, gips, śred-
nica 25 cm, Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem 

a 

b 

c 

d 
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Romantycy

Adam Asnyk pojawia się pośród wizerunków 
„romantyków” rzeźbionych przez Konstan-
tego Laszczkę, chociaż jako twórca – poeta 
i pisarz – związany był z myślą epoki pozy-
tywizmu. 

Doświadczywszy osobiście klęski powstania 
styczniowego, w swojej poezji podjął próbę 
rozrachunku z niepowodzeniami narodowych 
zrywów. Dostrzegał sens w nowych prądach 
pozytywistycznych mówiących o potrzebie 
pracy „u podstaw” i kształtowania świadomo-
ści narodowej. Wśród postaw propagowanych 
przez pozytywistów znalazła się też idea tole-
rancji dla innych narodów zamieszkujących 
ziemie polskie, w tym dla ogromnej społecz-
ności żydowskiej. W nurt ten, reprezentowany 
przede wszystkim przez twórczość Bolesława 
Prusa i Elizy Orzeszkowej, włączył się rów-
nież Asnyk, pisząc dramat Żyd, omawiający 
trudne kwestie wzajemnej akceptacji, często 

a. Deux Ames (Dwie dusze), „La Revue Moderne”, 1938, 
nr 8. W ten sposób zreprodukowano w czasopiśmie 
dwie rzeźby Konstantego Laszczki: Popiersie Adama 
Asnyka (ok. 1928, drewno, zniszczone w czasie II woj-
ny światowej) oraz Głowa Żyda

b. Konstanty Laszczka, Adam Asnyk, ok. 1900, terakota, 
38 × 20 cm, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

krytycznie przy tym odnoszący się do postaw 
Polaków.  Żyd. Dramat współczesny w 3 aktach 
został wydany w 1875 roku w Krakowie pod 
pseudonimem El…y.

Na fotografii zamieszczonej w „La Revue 
Moderne” w 1938 roku dwie niezależnie 
powstałe rzeźby Laszczki – popiersie Adama 
Asnyka i głowa Żyda – zostały zestawio-
ne i ujęte wspólnym tytułem Dwie dusze. 

Patrząc na układ postaci można odnieść 
wrażenie, że Asnyk jest jak gdyby wsłuchany 
w głos Żyda stojącego tuż za nim. Nie sposób 
tym samym oprzeć się wrażeniu, że również 
w kilku innych przypadkach, poprzez grę 
wizerunków rzeźbiarskich zestawianych 
w pracowni w „portrety podwójne”, Laszczka 
uzyskuje nowe sensy i znaczenia swojej 
twórczości.

a 

b 
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WEINBERG: Chcesz bym brał na se-
ryo twoją nową mrzonkę, a więc po-

wiem ci to co myślę. Ty mówisz mi teraz o pra-
cy, jak człowiek, który jéj nigdy nie kosztował, 
a przesycony przyjemnościami wystawia ją 
sobie jako rodzaj nowej rozrywki zbawiennej 
i użytecznej. Ale praca mój Władysławie, to nie 
jest rzecz łatwa; praca to przymus, karność, 
to obowiązek. A wy wszyscy czyż posiadacie 
w sobie poczucie téj karności, tego obowiązku; 
Po ojcach waszych odziedziczyliście we krwi 
bezrząd i samowolę i nic was nie zdoła ująć 
w karby określonego porządku. Podejmujecie 
się z łatwością wszelkich zobowiązań, ale 
jak je wypełniacie. Spojrzyj dokoła. Czy nie 
ujrzysz wszystkich najważniejszych i najświęt-
szych obowiązków, od których zawisło dobro 
ogółu, losy waszej przyszłości zaniedbanych 
i sponiewieranych. Stać was tylko na chwilę 
szlachetnego porywu i uniesienia, ale na życie 
uczciwej pracy sił wam nie starczy. 

Adam Asnyk, Żyd. Dramat współczesny 
w 3 aktach, Kraków 1875

WEINBERG: Od lat dziecinnych 
piętno mego rodu wystawiło mnie 

na pogardę i szyderstwo wasze. Napróżno 
jedna wiara łączyła mnie z wami, chrzest 
nie miał siły obmyć pierworodnego grzechu 
pochodzenia. Napróżno na równi z wami 
czułem się synem jednej ziemi i kochałem ją 
jak matkę – ziemia ta była dla mnie macochą, 
a jéj dumne dzieci odpychały mnie ze wstrę-
tem i zniewagą. Nie dla mnie przyjaźń, nie dla 
mnie miłość, nie dla mnie stanowisko służące-
go krajowi obywatela. W oczach mego plemie-
nia stałem się renegatem i odstępcą, wobec 
was zawsze byłem tylko żydem i przybłędą, 
któremu jedynie pieniądz okupuje kłamaną 
grzeczność i przedajną życzliwość. 

Adam Asnyk, Żyd. Dramat współczesny 
w 3 aktach, Kraków 1875 

W zwartej, potężnej kompozycji 
ascetycznej głowy „Wiecznego 

żyda”, stwarza Laszczka symbol tragedji naro-
du, nadając temu dziełu charakter psycholo-
gicznego dokumentu. 

Zbiorowa wystawa dzieł Konstantego  
Laszczki, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 
nr 105, 15 kwietnia 1935 

a. Konstanty Laszczka, Głowa Żyda, 1921/1922,  
drewno lipowe, 42 × 20 × 20 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

a 
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Bohaterowie

Chcąc rzetelnie pracować, należy 
pamiętać o przeszłości i o tem, co 

ona nam pozostawiła. Wielu z nas i dziś tęsk-
ni za przeszłością, chociaż jej nie zna.

Konstanty Laszczka, Przemówienie rektor-
skie na inaugurację roku akademickiego, 
1930/1931 

Tadeusz Kościuszko. W okresie I wojny świa-
towej Konstanty Laszczka kontynuuje swoje 
zainteresowania wizerunkami wielkich Pola-
ków. W 1917 roku, w setną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki, projektuje poświęcony 
mu medal pamiątkowy. Na awersie znajduje 
się wizerunek Naczelnika, na rewersie szab-
la skrzyżowana z kosą w kwadracie utworzo-
nym z liści laurowych oraz napis: „Pierwszy 
krok do zwycięstwa poznać się na własnej 
sile”. Były to słowa Kościuszki z jego odezwy 
„Do obywatelów” z 1794 roku. 

a, b. Konstanty Laszczka, Medal ku czci Tadeusza 
Kościuszki, 1917, średnica 6 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem 

c, d. Konstanty Laszczka, Medal ku czci księcia Józefa 
Poniatowskiego, 1913, średnica 5 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem 

e. Gipsowy projekt medalu ku czci Tadeusza Kościuszki 
w pracowni Konstantego Laszczki, klisza szklana, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Józef Poniatowski. W związku ze zbliża-
jącą się setną rocznicą śmierci ks. Józefa 
Poniatowskiego, przypadającą na rok 1913, 
władze Krakowa postanowiły wybić medal 
pamiątkowy. Zwrócono się z prośbą o projekt 
do Konstantego Laszczki. Artysta na awersie 
przedstawił wizerunek księcia, zaś naokoło 
u góry umieścił słowa, które według tradycji 
miał wypowiedzieć Poniatowski: „Bóg mi 
powierzył honor Polaków, Bogu go oddam”. 
Na rewersie znalazł się herb Krakowa.

a b 

c d 

e 
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Józef Sowiński. Kiedy I Gimnazjum Męskie 
w Warszawie (obecnie III Liceum Ogólno-
kształcące) obrało sobie za patrona Józefa 
Sowińskiego, polskiego generała z czasów 
powstania listopadowego, obrońcę reduty 
na warszawskiej Woli, Konstanty Laszczka 
wykonał jego popiersie. Uroczystość nada-
nia imienia i odsłonięcia rzeźby odbyła się 
w 1935 roku. W holu gimnazjum umiesz-
czono w tym czasie także popiersie Józefa 
Piłsudskiego.

a. Konstanty Laszczka, Popiersie gen. Józefa Sowińskie-
go, 1935, gips, 87 × 87 × 37 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem 

b. Uroczystość odsłonięcia wizerunku Józefa Sowińskie-
go w gmachu I Gimnazjum Męskiego im. gen. Józefa 
Sowińskiego w Warszawie, 1935, fotografia, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 

c. Uroczystość odsłonięcia popiersi: Józefa Sowińskiego 
i Józefa Piłsudskiego w I Gimnazjum Męskim im. gen. 
Józefa Sowińskiego w Warszawie; pośrodku wicemi-
nister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
Konstanty Chyliński, przyjmujący na dziedzińcu 
szkolnym raport dowódcy szkolnego Przysposobienia 
Wojskowego, 1935, fotografia, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

a 

b 
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Na polu chwały

Zaraz po wybuchu I wojny światowej Kon-
stanty Laszczka wyjechał do Wiednia, gdzie 
próbował kontynuować pracę twórczą. Nie 
tylko on spośród grona profesorów Akademii 
szukał bezpieczniejszego schronienia w sto-
licy Austrii. Wkrótce powraca jednak do Kra-
kowa, a w jego pracowni pojawiają się szkice 
rzeźbiarskie związane z silnie przeżywaną 
sprawą Legionów i walką o niepodległość. 
Jest świadkiem kolejnych wydarzeń – nie-
opodal, na Oleandrach, stacjonują żołnierze 
Piłsudskiego. Laszczka formuje w glinie, 
gipsie, czy terakocie kilkuosobowe oddziały 
zwiadowcze, strzelców z Pierwszej Kompanii 
Kadrowej i Beliniaków (kawalerzystów pod 
dowództwem Władysława Beliny-Prażmow-
skiego) w wysokich czakach ułańskich. 

Konstanty Laszczka służył jak mógł swoim 
talentem sprawie Polski. Stał się portrecistą 
marszałka Piłsudskiego. Dla upamiętnienia 
działalności Książęco-Biskupiego Komitetu 
Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny za-
projektował plakietę „Błogosławieni miło-
sierni”. Na polu bitewnym pod Czarkowami 
nad Nidą wzniósł, angażując w to własne 
oszczędności i pracę syna Bogdana, archi-
tekta, pomnik „Ku chwale pierwszych bojów 
Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”.

a. Konstanty Laszczka, Grupa trzech strzelców z Pierwszej 
Kompanii Kadrowej, 1914/1915, szkic rzeźbiarski, 
klisza szklana, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie 

b. Konstanty Laszczka, Grupa rzeźbiarska „Beliniacy”, 
1916, terakota, 27 × 36 × 16 cm, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 
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Od niedawna dopiero prof. Lasz-
czka jest znów w swej pracowni 

krakowskiej po przydługiej „ewakuacji” i po 
próbach pracowania w Wiedniu. 
Tu i tam płótno zakrywa pozaczynane prace. 
Artysta odsłania je. I oto rzecz zgoła niespo-
dziewana. Legiony!!! Dreszcz epicki wtargnął 
zatem i tutaj. Szkicowana w pierwszym, 
przygotowawczym materyale, ledwie dotknię-
ta palcami artysty, wyłania się grupa trzech 
konnych postaci, których skupiony i czujny 
ruch objawia wyczekiwanie i wypatrywanie: 
to Legioniści polscy na zwiadach. Inny szkic 
ożywia przed nami prastarą baśń o uśpionych 
rycerzach i wiąże ją z dzisiejszą chwilą. 

Sztuka podczas wojny. Z pracowni prof. Lasz-
czki, „Głos Narodu”, 26 września 1915 

a, b. Konstanty Laszczka, Szkic do pomnika „Beliniacy” 
lub do pomnika Apoteoza walki o niepodległość, 1916 
lub 1935–1937, gips, 34 × 70 × 40 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

a 

b 
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Na polu chwały

a. Konstanty Laszczka, Plakietka Błogosławieni miło-
sierni, brąz, 1918, 5,5 × 8 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie

b. Plakieta pamiątkowa Błogosławieni Miłosierni przy-
znana księdzu Bronisławowi Świeykowskiemu przez 
Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych 
Klęską Wojny, przedstawiona w formie obrazu w ramie 
i na sztaludze, z łuskami nabojów, po 1918, Muzeum 
Regionalne PTTK w Gorlicach 

Konstanty Laszczka nazwał to dzieło Miło-
sierdziem. Plakieta, którą zaprojektował, 
wybita została w 1918 roku dla upamięt-
nienia działalności Książęco-Biskupiego 
Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską 
Wojny (KBK) – organizacji charytatywnej 
założonej w 1915 roku w Krakowie przez 
księcia biskupa Adama Stefana Sapiehę. 
Przedstawia mężczyznę niosącego pomoc 
rannemu żołnierzowi. U góry napis „Błogo-
sławieni Miłosierni 1914 K.B.K 1918”.

a 

b 
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a. Wznoszenie pomnika „Na polu chwały” w Czarkowach nad 
Nidą, 1928, fotografia, zbiory Rodziny Artysty 

b. Konstanty Laszczka, Orzeł heraldyczny w koronie, 1929, 
ceramika glazurowana, wysokość 75 cm, Muzeum Narodo-
we w Krakowie

c. Konstanty Laszczka w pracowni ze studentami, w tle rzeź-
by przedstawiające orły heraldyczne i popiersie marszałka 
Piłsudskiego, ok. 1930, fotografia, zbiory Rodziny Artysty

d. Konstanty Laszczka, Projekt pomnika w nieznanej lokali-
zacji, 1929, rysunek na papierze, zbiory Rodziny Artysty 

Pomnik „Na polu chwały”, upamiętniający 
miejsce pierwszych walk Legionów o niepod-
ległość i pamięć plutonu Czesława Młota- 
-Fijałkowskiego, został wzniesiony na polach 
pod Czarkowami nad Nidą. W miejscu tym, 
24 września 1914 roku, Czesław Młot-Fijał-
kowski stoczył zwycięską walkę z Rosjana-
mi. Wtedy właśnie wojska rosyjskie spaliły 
w Czarkowach pałac Pusłowskich. Obok 
znajdującego się tam niewielkiego cmen-
tarza wojennego w 1928 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki odsłonił 
pomnik. 
 Na wysokim kamiennym obelisku, zapro-
jektowanym przez syna artysty, architekta 
Bogdana Laszczkę, posadowiony został 
orzeł w koronie „zrywający się do lotu” 
odlany w brązie, autorstwa Konstantego 
Laszczki. Centralnie na obelisku umiesz-
czono inskrypcję: „Ku chwale pierwszych 
bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość 
Polski”. Wysokość całego pomnika wynosiła 
8,9 metra, zaś orła – 1,6 metra. W 1945 roku 
Rosjanie wysadzili pomnik w powietrze; 
zrekonstruowano go w 1992 roku.

Prof. Laszczka własnym kosztem 
wzniósł w Czarkowej, nad Nidą 

pomnik walk legjonowych, w kształcie 12-me-
trowego bloku kamiennego, z rozpiętym orłem 
polskim.

Zbiorowa wystawa dzieł Konstantego Lasz-
czki, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 
nr 105, 15 kwietnia 1935

a 

b 

c 
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Marszałek

Dla Konstantego Laszczki sprawy ojczyzny 
zawsze stanowiły temat pierwszoplanowy. 
Głęboko zapadły mu w serce słowa Juliusza 
Czechowskiego, opiekuna z czasów studiów 
w Paryżu: „Pamiętaj, że talent, praca – samo 
życie należy do kraju…”. Pojawienie się idei 
Legionów i ich przywódcy, Józefa Piłsudskie-
go, Konstanty Laszczka przyjął z wielkim 
entuzjazmem – mówiono, że oddał Legio-
nom całe oszczędności i dwóch synów – obaj 
wstąpili do wojska. 

Wkrótce poparcie to przerodziło się w głę-
boką przyjaźń. Laszczka stał się portrecistą 
Marszałka, wykonał liczne jego wizerunki. 
Ponieważ wiele z tych rzeźb zaginęło lub 
zostało zniszczonych, bezcenne jest poniższe 
zestawienie, uaktualnione, ale oparte przede 
wszystkim o Katalog dzieł opracowany przez 
Bogdana Laszczkę i Mariana Wierzbiańskie-
go, a opublikowane w albumie Konstanty 
Laszczka (Władysław Józef Dobrowolski, 
Maria  Fredro-Boniecka, Warszawa 1959). Licz-
ne kopie i odlewy popiersi Piłsudskiego znaj-
dują się dziś w różnych miejscach w Polsce.

1916 Popiersie Józefa Piłsudskiego (w płasz-
czu legionowym), brąz, 1916, Warsza-
wa Belweder 

1917 Projekt medalu (gips) i medal: Józef 
Piłsudski Twórca Legionów, 22 VII 917, 
w licznych kolekcjach muzealnych 

1929 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kołomyi – 
zniszczony w czasie II wojny światowej

1930 Popiersie Józefa Piłsudskiego w mundu-
rze marszałkowskim, brąz, Warszawa, 
Gimnazjum im. gen. Józefa Sowińskiego

1930 Popiersie Józefa Piłsudskiego, brąz, 
własność prywatna

1936 Popiersie pomnikowe Józefa Piłsud-
skiego w Dobrem, brąz, zniszczone, 
rekonstrukcja współczesna

1935–1937 Projekt pomnika Apoteoza walki 
o niepodległość, gips, jeden z projektów 
zachowany w Społecznym Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem

1937 Popiersie Józefa Piłsudskiego, granit, 
Kasyno Oficerskie, Kraków, zaginione 
w czasie II wojny światowej

1939 Popiersie Józefa Piłsudskiego w mundu-
rze marszałkowskim, gips, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

a. Konstanty Laszczka, Popiersie Józefa Piłsudskiego 
(w płaszczu legionowym), brąz, 1916, Belweder,  
Warszawa, fotografia, Narodowe Archiwum Cyfrowe

b. Konstanty Laszczka, Głowa orła, 1941, drewno,  
55 × 7,5 × 15 cm, Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem

c, d. Konstanty Laszczka, Medal Józef Piłsudski Twórca 
Legionów, 1917, średnica 6 cm, sygnowany i datowany 
22 VII 917 K. Laszczka, Społeczne Muzeum Konstante-
go Laszczki w Dobrem
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a. Fotografia portretowa syna Konstantego Laszczki, 
Czesława, w stroju legionisty, ok. 1914–1918, zbiory 
Rodziny Artysty 

b. Syn Konstantego Laszczki Bogdan na froncie włoskim, 
1916, fotografia, zbiory Rodziny Artysty

c. Popiersie Józefa Piłsudskiego w pracowni Konstan-
tego Laszczki, ok. 1916, fotografia, zbiory Rodziny 
Artysty

…dowiedziawszy się o formowaniu 
Legionów, Laszczka oddał na ów 

cel całe swe oszczędności, mówiąc, że jest już 
za stary, by siadać na koń, lecz dość młody, 
by zarobić na utrzymanie dzieci. To również 
on, już w 1916 roku rzeźbi pierwszy portret 
Piłsudskiego w płaszczu legionowym, roz-
grywając z nim w przerwie partie szachów 
dla równowagi. I zwyczaj ów, lub może nawet 
tradycja, miał przetrwać do roku 1935, roku 
śmierci Marszałka. 

Cyt. za: Jerzy Madeyski, Rzeźbiarz Marszałka, 
„Dziennik Polski”, 13 października 1995

Konstanty Laszczka oddał Legionom 
całe oszczędności i dwóch synów.

Katarzyna Kobylarczyk, Sagi krakowskie – 
„Jabłka spod jabłoni”. Opowieść o Belinie-Praż-
mowskim i jego bliskich, www.jpilsudski.org

a 
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Marszałek

Pisma Laszczki skierowane do Komitetu Bu-
dowy Pomnika Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Kołomyi zawierają 
interesujące wypowiedzi artysty dotyczące 
koncepcji dzieła. Ma to być według niego 
rapsod rzeźbiarski, który by wieki świadczył 
o tem, co się działo za naszych dni, a nie 
obrazek z tej lub owej chwili życia, w takim 
lub innym ubraniu. (…) Trzeba życie całe 
przedstawionej postaci sumować, nie za-
dawalać się szczególikami, (…) zewnętrzna 
forma żyjącego człowieka najdokładniej 
nawet skopiowana zawsze będzie obraz-
kiem, miniaturką bez znaczenia. (…) Wysiłek 
artysty zmierzać winien do stworzenia całości 
zwartej, silnej, krzepkiej – wyobrażającej 
władcę (Konstanty Laszczka, List do Świet-
nego Komitetu Budowy Pomnika Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Ko-
łomyi z 29 maja 1928 roku, zbiory Rodziny 
Artysty, cyt. za: Jadwiga Puciata-Pawłowska, 
Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, Muze-
um Okręgowe w Siedlcach 1980, s. 48).

a. Konstanty Laszczka w pracowni przy pomniku Marszałka przeznaczo-
nego do Kołomyi, fot. 1929, fotografia, zbiory Rodziny Artysty

b. Konstanty Laszczka w swojej pracowni na ASP w Krakowie, nadający 
wstępny kształt rzeźbie pomnikowej Marszałka Piłsudskiego do Koło-
myi, 1928/1929, fotografia, Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem 

c. Informacja od Banku Związku Spółek Zarobkowych do Konstantego 
Laszczki o przekazie pieniężnym ze strony Komitetu Budowy Pomni-
ka Marszałka Piłsudskiego, 19 kwietnia 1929, zbiory Rodziny Artysty

Jest rok 1929, kiedy Marszałek 
pozuje Konstantemu Laszczce do 

pomnika „Piłsudski – prawodawca”. Przycho-
dzi do pracowni na Akademii Sztuk Pięknych 
i zasiada w przygotowanym dla niego miej-
scu. Konstanty najpierw rzeźbi go nagiego, 
z mieczem na kolanach i księgą praw w ręku. 
Dopiero potem, na dalszym etapie prac, ubie-
rze pomnik w mundur. W przerwach panowie 
grają w szachy. Niestety, nie wiadomo, kto 
wygrywa – strateg czy rzeźbiarz. W każdym 
razie, kiedy marszałek umrze i rządy sana-
cji zaczną przybierać formę autorytarną, 
rzeźbiarz podpisze protest przeciwko obozowi 
w Berezie Kartuskiej. Sanacyjny minister nie 
uzna za to wyboru rzeźbiarza na kolejną, 
czwartą kadencję rektorską Akademii Sztuk 
Pięknych.
Natomiast portret stratega na rynku w Koło-
myi obalą w 1939 r. sowieckie czołgi.

Katarzyna Kobylarczyk, Sagi krakowskie – 
„Jabłka spod jabłoni”. Opowieść o Belinie-Praż-
mowskim i jego bliskich, www.jpilsudski.org
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Napisany otwartym, szerokim 
pismem bilecik tkwi w malutkiej 

kopercie. „Kochany i łaskawy panie prof.” – 
zaczyna nadawca. – „Najmocniej przepra-
szam za zawód, lecz w tej chwili przyjechał 
mi mój przyjaciel na parę godzin do Krakowa 
i jest mi zupełnie niemożliwem stawić się na 
miłe posiedzenie u Pana. Zechce łaskawie mi 
Pan napisać, czy jutro mam się stawić o zwy-
kłej godzinie”.
Bilecik jest zaadresowany „Wielmożny Pan 
Laszczka, prof. ASP”, a podpisany: „Józef 
Piłsudski”.

Katarzyna Kobylarczyk, Sagi krakowskie – 
„Jabłka spod jabłoni”. Opowieść o Belinie-Praż-
mowskim i jego bliskich, www.jpilsudski.org

a. Pamiątkowe zdjęcie po odsłonięciu pomnika Mar-
szałka Piłsudskiego w Kołomyi, ok. 1929, fotografia, 
zbiory Rodziny Artysty 

b. Fotografia rzeźby pomnikowej Józefa Piłsudskiego, 
przeznaczonej do Kołomyi, wykonana w pracowni ar-
tysty, z dedykacją: Synowi mojemu Czesławowi w dniu 
10.III.1929 r. K. Laszczka, zbiory Rodziny Artysty 

Pomnik jest dziełem znanego 
rzeźbiarza Konstantego Laszczki, 

profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Posąg przedstawia Marszałka Piłsud-
skiego w pozycji siedzącej z rękami opartymi 
na kolanach. W lewej ręce Pan Marszałek 
trzyma księgę praw, w prawej zaś miecz, 
którego ostrze wskazuje na wyryte w księdze 
słowa: „Wolność, równość, braterstwo”. Posąg 
Marszałka Piłsudskiego spoczywa na wyso-
kim cokole kamiennym. Na ścianie frontowej 
widnieje napis: „Józef Piłsudski, Wskrzesiciel 
Ojczyzny”.

http://laurahuta.blogspot.com/2011/11/koo-
myja-odsoniecie-pomnika-marszaka.html
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Marszałek

a. Konstanty Laszczka, Projekt pomnika Apoteoza 
walki o niepodległość, 1935–1937, gips, zaginiony, 
fotografia, Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem. W dolnej części projektu pomnika wykorzy-
stany został wcześniejszy szkic rzeźbiarski Beliniacy 
z 1916 roku 

b. Konstanty Laszczka, Projekt pomnika Apoteoza walki 
o niepodległość, 1935–1937, gips, 97 × 48 × 67 cm, 
Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Konstanty Laszczka wykuwający w granicie popiersie 
Marszałka w pracowni na ASP w Krakowie, 1937, foto-
grafia, zbiory Rodziny Artysty. Popiersie to, zaginione 
w czasie II wojny światowej, przeznaczone było do 
Kasyna Oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie
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a. Popiersie Józefa Piłsudskiego z odręcznym podpisem Naczelnika 
na prawej pole płaszcza, 1916, fotografia, zbiory Rodziny Artysty 
(brązowy odlew tej rzeźby znajduje się w krypcie Marszałka Piłsud-
skiego na Wawelu)

b. Konstanty Laszczka, Popiersie Józefa Piłsudskiego (w mundurze 
marszałkowskim), 1938/1939, gips, 84 × 94 × 46 cm, Społeczne 
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem

c. Kondukt pogrzebowy Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 maja 
1935 roku, w pierwszych rzędach widoczni profesorowie Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, fotografia, Archiwum Fundacji Muzeum 
Wojciecha Weissa

Jeśli Pan Bóg mi pozwoli być 
jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę 
do grobów królewskich i pójdę też 

do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na 
świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, 
kiedy dokonał się „Cud nad Wisłą”, a jego na-
rzędziem, narzędziem tego „Cudu nad Wisłą”: 
w znaczeniu militarnym był niewątpliwie Mar-
szałek Piłsudski i cała polska armia. Raduję 
się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają 
blasku i właściwego znaczenia patriotyczne 
idee, związane z obroną Ojczyzny, z Marszał-
kiem Józefem Piłsudskim.

Z przemowy Jana Pawła II w Kielcach 
3 czerwca 1991, cyt. za: Jarosław Lewan-
dowski, Jan Paweł II o Józefie Piłsudskim, 
Bydgoszcz 2008, http://jpilsudski.org/arty-
kuly-historyczne-pilsudski/jozef-pilsudski-
-w-opinii/item/2232-jan-pawel-ii-o-marszal-
ku-pilsudskim

Ja myślę, że wiedział o tych spot-
kaniach [Karol Wojtyła o spotka-

niach legionistów w Krypcie Piłsudskiego na 
Wawelu], ale nie mam na to żadnych dowo-
dów. Może i dlatego ówczesny biskup, Karol 
Wojtyła, zgodził się żeby w jego samochodzie 
wjechało na Wawel popiersie Piłsudskiego, 
pod osłoną nocy. O czym wspominam w filmie. 

Teresa Janota, wnuczka artysty, odwołuje się 
do filmu dokumentalnego Laszczka, sce-
nariusz i reżyseria Krzysztof Wierzbiański, 
Studio Filmowe Kadr dla TVP, 2005 

a 

b 
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Ślady tożsamości

Pomniki projektowane przez Konstantego 
Laszczkę pozostawały w zasadzie w sferze 
koncepcji i szkiców, i nie były realizowane, 
a te, które powstały, zniszczono w czasie 
II wojny światowej. Ich tematyka – można 
ją nazwać „śladami tożsamości” – budziła 
niepokój, przeciwstawiała się idei wynara-
dawiania. 

Po niezrealizowanych pomnikach par-
kowych o założeniu czysto dekoracyjnym, 
takich jak sadzawki z wodnikami dla 
Warszawy, na przełomie 1909 i 1910 roku 
Laszczka przystąpił do konkursu na pomnik 
Namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego. 
Monument, wykonany z brązu i kamienia, 
miał stanąć na Wałach Gubernatorskich 
we Lwowie. Potockiego chciano przedsta-
wić w stroju polskim, w delii i z karabelą 
u boku. Jednym z wytycznych konkursowych 
było też życzenie, by w ornamentacji cokołu 
użyty został znak krzyża. 

Andrzej Potocki, występując przeciwko 
przejawom nacjonalizmu ukraińskiego, 
przysporzył sobie wielu wrogów. Zginął tra-
gicznie, w czasie przyjmowania interesantów 
w swojej kancelarii we Lwowie, zastrzelony 
przez Myrosława Siczyńskiego, studenta 
drugiego roku filozofii na Uniwersytecie 
Lwowskim.  Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 14 kwietnia 1908 we Lwowie, w kościele 
Bernardynów, następnie zwłoki przewieziono 
do Krzeszowic koło Krakowa. 

W komitecie konkursowym pomnika 
znaleźli się między innymi: Jan Bołoz Anto-
niewicz, Jerzy Mycielski, Marian Sokołow-
ski – wybitne postaci ze świata kultury. Do 
wykonania projektu zaproszono zaś takich 
rzeźbiarzy jak: Cyprian Godebski, Roman 
Lewandowski, Antoni Madeyski, Wacław 
Szymanowski, a z młodszego pokolenia 
Stanisław Czarnowski i Jan Szczepkowski 
(dawny uczeń Laszczki). 

Elementy architektoniczne do pomnika 
wykonał w 1912 roku Józef Gałęzowski, 
profesor architektury ASP i późniejszy jej 
rektor. Realizacja monumentu przeciąga-
ła się jednak, między innymi z powodu 
niepewnej sytuacji politycznej. Nie ukończo-
no brązowego odlewu postaci Potockiego, 
a potem odlewnia Leona Krantza z Warsza-
wy, gdzie wykonywano prace, ewakuowała 
się do Rosji. Ostatecznie pomnik nie został 
ukończony, nie zachował się też jego model 
gipsowy. W katalogu dzieł artysty znajduje 
się informacja o zachowanym studium do 
pomnika Andrzeja Potockiego w formie brą-
zowego popiersia naturalnej wielkości. Jego 
obecne miejsce przechowania jest nieznane.

a. Konstanty Laszczka, Projekt pomnika Namiestnika 
Galicji Andrzeja Potockiego, 1910, klisza szklana, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
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Dobre

Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem związane jest z historią tamtejszej 
szkoły, jak również z osobą Jana Zycha. 

W roku 1929 podjęto decyzję o budowie 
nowego budynku szkolnego. Inicjatywie 
tej od początku przewodniczył ówczesny 
kierownik szkoły, Jan Zych. Utworzono 
komitet, zebrano fundusze i w roku szkol-
nym 1935/1936 uczniowie rozpoczęli naukę 
w nowym miejscu. W czerwcu 1936 roku 
szkole nadane zostało imię Józefa Piłsud-
skiego. W tym czasie Jan Zych nawiązał 
kontakt z Konstantym Laszczką, cieszącym 
się wówczas powszechną sławą, a przede 
wszystkim będącym synem tej ziemi, uro-
dzonym w pobliskim Makówcu. Artysta zna-
ny był Zychowi również ze wspomnień ojca, 
Franciszka Zycha, z którym Laszczka nie 
tylko uczęszczał do szkoły w Dobrem, ale 
także się przyjaźnił – siedzieli nawet razem 

w ławce. Jan Zych wystosował do rzeźbiarza 
serdeczny list, w którym informował go 
o budowie szkoły i zapraszał na uroczystość 
nadania imienia nowego patrona. Laszczka, 
szczerze wzruszony pamięcią mieszkańców 
rodzinnych stron, przekazał wówczas szkole 
popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, 
oraz, jak sam napisał: „Wypukłorzeźbę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonaną 
w ziemi palonej” (dzisiaj znajduje się ona 
w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja 
Biskupa). Artysta przyjechał do Dobrego 
nieco później, bo we wrześniu 1936 roku, 
przywożąc w darze kolejne rzeźby. Były to 
między innymi popiersia: Mickiewicza, Sło-
wackiego, generała Sowińskiego oraz dwa 
orły heraldyczne. 

W październiku 1935 roku Jan Zych pisał 
w swym pierwszym liście do Konstantego 
Laszczki: 

Pragnę, aby mury nowej szkoły mo-
gły być ozdobione dziełami sztuki 

tej miary, którem dane było wyjść z pod ręki 
W. P. Profesora (…) Rzeczy poczęte i zdobyte 
w trudzie i znoju miłuje się ponad wszystko. 
Nie dziw, że w murach tego przybytku oświaty 
pragnęlibyśmy umieścić wszystko, co najpięk-
niejsze i najświętsze (…), młodzieży chcie-
libyśmy wszczepić wysoki kult dla piękna, 
najświętsze umiłowanie prawdy. (…) W mu-
rach nowej szkoły chcielibyśmy widzieć trwałą 
pamiątkę po sławnym artyście i mistrzu – 
rodaku. My, „rzeźbiarze dusz dziecięcych” 
w chwilach, gdy nam będzie ciężko i źle, gdy 
nas będzie opuszczać wiara w dobro sprawy, 
pragniemy krzepić ducha i ostrzyć hart do 
walki ze złem przed ołtarzem dzieła sztuki…

http://www.dobre.szkolnastrona.pl
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Powrót Profesora 2016

Senat krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
przyjął jako patrona 2016 roku Konstan-
tego Laszczkę, upamiętniając tym samym 
60. rocznicę śmierci zasłużonego profesora 
i rektora tej uczelni, jednego z najwybitniej-
szych rzeźbiarzy polskich. Był to – po Roku 
Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, 
Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskie-
go i Władysława Jarockiego – kolejny akt 
przywołujący historię, budujący tożsamość 
miejsca i jego szczególne genius loci. 

Reasumując powyższe przedstawie-
nie rektor podnosi, że Prof. Lasz-

czka rozsławiał imię polskie za granicą, pra-
cował niestrudzenie jako znakomity artysta, 
i był chlubą Akademji jako profesor. Z tego 
powodu Rada Profesorów Akademji na zebra-
niu w dniu 9. października 1935 r. postanowi-
ła jednogłośnie przedstawić Panu Ministrowi 
WRiOP [Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego] wniosek o nadanie mu godności 
profesora honorowego Akademji. –
Kraków, dnia 23. października 1935 r. –
Rektor Wojciech Weiss

a. Konstanty Laszczka, Autoportret „Sam sobie”, meda-
lion z kości słoniowej, oprawny w drewno bukszpano-
we, 1932/1933, średnica 5 cm, zbiory Rodziny Artysty 

b. Wojciech Weiss, Życiorys i charakterystyka działal-
ności artystycznej i nauczycielskiej Prof. Konstantego 
Laszczki, 23 października 1935, s. 3, Archiwum ASP 
w Krakowie 
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Powrót Profesora 2016

Wystawa twórczości Konstantego Laszczki 
(3 listopada 2016 – 15 stycznia 2017) była 
zwieńczeniem obchodów Jego Roku w Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Kra-
kowie. Obiekty prezentowane na wystawie: 
rzeźby, ceramika, studia malarskie i pamiąt-
ki osobiste, wypożyczone zostały z kolekcji 
muzealnych: Społecznego Muzeum Konstan-
tego Laszczki w Dobrem i Muzeum Narodo-
wego w Krakowie oraz ze zbiorów Rodziny 
Artysty. Była to również okazja do pokazania 
dzieł Konstantego Laszczki stanowiących 
własność Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie i znajdujących się na co dzień w różnych 
przestrzeniach tej uczelni. 

Wystawie towarzyszyła konferencja 
naukowa „Konstanty Laszczka – twórca 
i pedagog”, poświęcona artyście i jego dzie-
łu, w kontekście sztuki i dydaktyki tamtego 
czasu, a także w konfrontacji ze współczes-
nością, która odbyła się w dniu 21 listopada 
2016. Otwarcia konferencji dokonał Rektor 
ASP prof. Stanisław Tabisz, zaszczytną funk-
cję przewodniczącej pełniła prof. ASP Ewa 
Janus – Dziekan Wydziału Rzeźby, a modera-
torem dyskusji był prof. ASP Karol Badyna. 
W gronie prelegentów znaleźli się: Anna 
Król, dr Małgorzata Dąbrowska, Michał Pili-
kowski, Katarzyna Łomnicka i Zofia Weiss.

„Współczesna transpozycja dzieł Kon-
stantego Laszczki” – ogólnouczelnia-

ny konkurs dla studentów i doktorantów ASP.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie ogłasza ogólnouczelniany 
konkurs skierowany do wszystkich studentów 
i doktorantów Uczelni na dzieło plastyczne in-
spirowane twórczością Konstantego Laszczki, 
w ramach wydarzeń towarzyszących obcho-
dom Roku Konstantego Laszczki, ustanowio-
nego przez Senat ASP. (…)
Celem konkursu nie jest tylko przypomnienie 
wielkiego rzeźbiarza i rektora kilku kadencji 
w ASP ale przede wszystkim spotkanie z osobą 
wrażliwego twórcy. Nawet pobieżna lektura 
tekstów Konstantego Laszczki, które w znacz-
nej mierze były adresowana do studentów 
pokazuje nie tylko epokę, ale także tempera-
turę sporów artystycznych w czasie, który był 
ważny dla naszego narodowego rozwoju. Wni-
kliwa lektura tekstów pozwala na odnalezie-
nie w nich wielu analogii do współczesności.

Anons o ogłoszeniu konkursu z dnia 14 czerw-
ca 2016, na stronie internetowej ASP

a, b. Wystawa Konstantego Laszczki w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, 3 listopada 2016 – 15 stycznia 
2017
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Przed nami (…), profesorzy naszych profeso-
rów, artyści o dorobku niezwykłym, którzy nie 
dali sobie odebrać perspektywy transcenden-
tnej, ich świat był pełen metafizycznych odnie-
sień, ich świat nie był odarty z wiary w Boga 
i ukochania ojczyzny.
Pragnęłabym bardzo aby patronaty „pięknych 
ludzi” (…), które ustanawia Akademia na 
każdy kolejny rok, były dla nas jak drogowska-
zy – by wzmacniały w nas siłę i świadomość 
obowiązku kontynuowania tego co było, jest 
i będzie najbardziej wartościowe.

Zofia Weiss, Fragment wykładu inauguracyj-
nego w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, 2015, cyt. za: „Wiadomości ASP”, nr 72, 
styczeń 2016, s. 93

a. Grono profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, siedzą od lewej: 
Władysław Jarocki, Teodor Axentowicz, powyżej Xawery Dunikowski,  
poniżej na stołku Fryderyk Pautsch, za nim Konstanty Laszczka, obok Józef 
Mehoffer, Józef Gałęzowski, stoją od prawej: Kazimierz Sichulski, Karol 
Frycz, Ignacy Pieńkowski, Jan Wojnarski, Wojciech Weiss, Franciszek Klein, 
stoją od lewej przy piecu: Stanisław Kamocki, Stefan Filipkiewicz, 1933, 
fotografia z archiwum Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa

b. Mosiężna wizytówka z drzwi pracowni prof. Konstantego Laszczki,  
zbiory Rodziny Artysty

b 

a 
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