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Fryderyk Pautsch, fot. za: Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl

Huculszczyzna, Podhale, wiejskie obyczaje, religijne rytuały i życie codzienne – to 
główne tematy twórczości Fryderyka Pautscha – jednego z czołowych polskich malarzy 
ekspresjonistycznych okresu Młodej Polski. Ten zmarły 5 lipca 1950 r. w Krakowie 
artysta część życia spędził w Breslau. Co tu robił? Czym zasłużył się dla miasta, że  
w powojennym Wrocławiu uczyniono go patronem jednej z wrocławskich ulic i uho-
norowano pamiątkową tablicą? Dlaczego jedni uważają go wyłącznie za „złośliwca  
o niewyparzonej gębie i postrach studentów”, a drudzy – wybaczając mu trudny charakter 
– mają go za „znakomitego portrecistę bezgranicznie zakochanego w Huculszczyźnie”?

 5 liPCa 
      „Uzdolniony, ale ordynarny” – Fryderyk Pautsch 

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Lwów, Kraków, Paryż i Wrocław – to cztery 

miasta, które w największym stopniu wiążą 

się z pochodzącym z czeskiej rodziny, ale uro-

dzonym w październiku 1877 r. w Delatynie 

na obecnej Ukrainie Fryderykiem Pautschem. 

Jako jeden z czołowych przedstawicieli sztuki 

młodopolskiej bywał wielokrotnie na krajowych 

i zagranicznych wystawach, m.in. w Warszawie, 

Wiedniu, Wenecji, Monachium, Rzymie, Berli-

nie, Zurichu, Pittsburgu, Filadelfii, Brukseli, 

Chicago, Padwie i Kolonii. Z zagranicznych 

prezentacji polskiej sztuki przywoził nagrody 

i wyróżnienia. Ze Lwowem i Krakowem był 

związany przez studia prawnicze, które roz- 

począł w 1898 r. na Uniwersytecie Lwowskim, 

a kontynuował od 1899 r. na Uniwersytecie Ja- 

giellońskim. Prawo nie było tym, czym chciał się 

w życiu zajmować, dlatego w 1900 r. rozpoczął 

studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

gdzie malarstwa uczył się pod kierunkiem m.in.  

Leona Wyczółkowskiego i Józefa Unierzyskie- 

go. Jeszcze w czasie studiów próbował swo-

ich sił, pracując jako rysownik-karykaturzysta 

w czasopismach „Chochoł” i „Liberum Veto”.  

W studenckim okresie po raz pierwszy wyje- 

chał na Huculszczyznę, gdzie pod okiem Wła-

dysława Jarockiego i Kazimierza Sichulskiego, 

malował lokalne obyczaje i rytuały, portretując 

przy tym Hucułów. Paryż był tym miastem,  

w którym dzięki otrzymanemu stypendium  

w roku 1905/1906 miał doskonalić swój malar-

ski warsztat w Académie Julian, jednak nudził 

się tam, bowiem na uczelni uczono jedynie 

podstaw, które on już znał. Odwiedzał muzea 

i kawiarnie, poznawał nowe trendy w sztuce, 

ale ponieważ i one, jak i wielki Paryż go nie 

interesowały, to bez żalu powrócił do Krakowa. 
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Po ukończeniu studiów choć osiadł we Lwowie, 

to rzadko w nim bywał, bo kiedy tylko mógł, 

wyjeżdżał na polskie Pokucie. Dużo malował, 

a jego obrazy nasycone były emocjami, przez 

co można jego twórczość usytuować na po- 

graniczu realizmu i ekspresjonizmu. Złożone 

kompozycyjnie obrazy, rozbudowane tła, wiele 

atrybutów portretowanych postaci, ślady dyna- 

micznych pociągnięć pędzlem, widoczne emocje  

portretowanych postaci – to najbardziej cha- 

rakterystyczne cechy jego twórczości. Malował  

jednak nie tylko Huculszczyznę z jej mieszkań-

cami i rozmaitymi scenkami rodzajowymi, ale  

także Lwów, a właściwie portrety przedstawi-

cieli intelektualno-artystycznej elity, a jedno-

cześnie swoich przyjaciół, jak np. Leopolda 

Staffa czy Jana Kasprowicza. Pejzaże, sceny 

historyczne i baśniowe, aktualne wydarzenia  

i martwe natury także nie były mu obce, choć 

nie one stanowiły trzon jego twórczości. Dosko- 

nale sprawdzał się także jako karykaturzysta  

i za to kochała go cała lwowska bohema, której 

był częścią.

Do Wrocławia Pautsch trafił w 1912 r. już ja- 

ko uznany młodopolski malarz. Lwów hucznie  

pożegnał swojego wielkiego artystę, organi- 

zując mu wielką zabawę, która w lwowskich 

kronikach zapisała się jako „jedna z najgroźniej- 
szych eksplozji szału dionizyjskiego”. W Köni-

gliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe 

(Królewska Akademia Sztuki i Przemysłu Arty- 

stycznego), będącej w pewnym sensie poprzed-

niczką dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych  

we Wrocławiu, Pautsch rozpoczął pracę peda- 

gogiczną jako profesor malarstwa. Jako ekscen-

tryczny profesor, niepozbawiony żywiołowego 

temperamentu i specyficznego poczucia humo- 

ru, był różnie odbierany – jedni go uwielbiali, 

inni nienawidzili. 

Fryderyk Pautsch, „Studium chłopów”, olej na płótnie, 1913 r.,  
fot. za: Cyfrowe Muzeum Narodowe za: www.cyfrowe.mnw.art.pl Fryderyk Pautsch, „Martwa natura”, olej na płótnie, 1932 r.,  

fot. za: Cyfrowe Muzeum Narodowe za: www.cyfrowe.mnw.art.pl
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We Wrocławiu Pautsch namalował uznawane 

za jedne z najlepszych swoich obrazów, m.in.  

„Wesele huculskie” i „Pochód Słowian”. Brał  

udział w wielkiej Wystawie Stulecia, w czasie  

której zaprezentował cykl obrazów o hucul-

skiej tematyce. Wrocławski okres w życiu Paut- 

scha, choć niezbyt długi, był czasem sukcesów 

artystycznych, finansowych i towarzyskich. 

Choć formalnie pracował tu do 1919 r., to jed-

nak w czasie I wojny światowej miał przerwę, 

gdyż powołano go do armii austriackiej i skie-

rowano do Kungstruppe. Jego zadaniem było 

uwiecznianie na płótnie działań wojennych 

prowadzonych we Włoszech, na Bałkanach  

i w Galicji. Po wojnie powrócił do Wrocławia, 

jednak nie zagrzał tu miejsca i po niespełna 

roku wyjechał najpierw na krótko do Poznania, 

a następnie do Krakowa. W Poznaniu był dyrek- 

torem Szkoły Sztuk Zdobniczych, a w Krakowie 

– profesorem, a także i rektorem tamtejszej 

Akademii Sztuk Pięknych. Pracował na tej 

uczelni także w czasie okupacji, próbując kon-

tynuować przedwojenne tradycje, co nie było 

łatwe zważywszy na jego temperament…

Podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu ujaw- 

nił wszystkie swoje cechy, które trafnie określił  

Karol Estreicher, pisząc o Pautschu, że „był 
człowiekiem obdarzonym talentem, ale bez więk-
szej kultury i smaku”. Rzeczywiście Pautsch był  

specyficzny i miał trudny charakter. Bywał 

ordynarny, bezpośredni i wybuchowy. Niewąt- 

pliwie był wielkim artystą, którego dzieła 

podziwiała i uwielbiała rzesza jego fanów, ale 

jego samego jako człowieka albo się lubiło, 

albo nie. Jedyne, co tak naprawdę kochał, to 

malarstwo. Ciosem dla niego była choroba  

i niedowład prawej ręki. Nie mógł malować  

i – jak twierdzą niektórzy – stał się jeszcze 

bardziej nieznośny niż wcześniej. Zmarł 5 lip- 

ca 1950 r. Pochowano go na Cmentarzu Rako-

wickim w Krakowie. 

We Wrocławiu o ekscentrycznym polskim ma- 

larzu przypomina pamiątkowa tablica umiesz-

czona na siedzibie Akademii Sztuk Pięknych  

im. Eugeniusza Gepperta przy pl. Polskim. Od  

1979 r. jest patronem jednej z ulic na wrocław-

skim Biskupinie. 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Tablica upamiętniająca Fryderyka Pautscha znajduje się przy wejściu 
do gmachu Akademii Sztuk Pięknych przy pl. Polskim we Wrocławiu, 

fot. Michał Karczmarek

Fryderyk Pautsch, „Stara Hucułka w słońcu”, olej na 
płótnie, 1930 r., fot. za: Cyfrowe Muzeum Narodowe za: 

www.cyfrowe.mnw.art.pl


