Drzeworyty Pawła Stellera

Paweł Steller, Planetarium w Chorzowie, drzeworyt, 1967 r.
Florian Śmieja
Podczas jednej z wcześniejszych wypraw do Polski Ludowej zawędrowałem do WisłyMalinki, gdzie wynajęła nam kwaterę pani Stefania, druga żona Pawła Stellera. Z
okruchów pamięci wnoszę, że byliśmy w jej letnim domku co najmniej dwa razy. Raz,
pamiętam, jechaliśmy własnym pomarańczowym autobusikiem kempingowym
Volkswagen i nieomal przez całą drogę od Mikołowa jechał za nami samochód
prowadzony przez wyższej rangi oficera wojskowego. Ku naszemu zdumieniu i
małym zakłopotaniu wjechał on za nami także na podwórze docelowe w Wiśle.
Okazało się, że jechał za nami kapelan wojskowy, także gość pensjonatu pani
Stefanii.
Drugim razem byłem tamże z córkami bez samochodu i skwapliwie skorzystałem z

oferty powracającego do domu gościa, proboszcza parafii Mariackiej w Katowicach,
ks. Damiana Zimonia, proponującego, że nas zabierze do Katowic. Z czasem Zimoń
został Arcybiskupem Metropolitą Katowic. Na probostwie zaprosił nas na kolację, a
córki poprawiły angielskie napisy dla turystów zwiedzających jego kościół.
W swoim mieszkaniu w Katowicach pani Stefania urządziła małe muzeum męża,
wybitnego artysty-grafika (1895-1974). Jego drzeworyty zwłaszcza przyniosły mu
światową sławę i nazwanie polskim Dűrerem.

Paweł Steller, Port rybacki w Sopocie, drzeworyt 1956 r.
Paweł Steller urodził się w 1895 roku w Hermanicach koło Ustronia na Śląsku
Cieszyṅskim. Rodzice przeprowadzili się na Kresy tak więc Paweł gimnazjum
ukończył w Samborze, a we Lwowie zaczął malarstwo. W Warszawie zapisał się na
studia plastyczne, a pod egidą Władysława Skoczylasa nabrał zamiłowania i

doświadczenia w zakresie drzeworytu.
Wróciwszy na Śląsk pracował jako nauczyciel w Chorzowie, a później w Katowicach,
gdzie urodził się jego syn Stefan. W 1945 bezpodstawnie oskarżony o współpracę z
obcym wywiadem został wywieziony na rok na Syberię. Po powrocie wznowił pracę i
bogatą twórczość. Zmarł w Katowicach w 1974 roku.
Nic dziwnego, że ja także urzeczony mistrzostwem jego kunsztu, nabyłem teczkę
odbitek klisz drzeworytów i przywiozłem ze sobą do Kanady.
Spodobały się one bardzo Wacławowi Iwaniukowi, więc mu kilka odstąpiłem. Inne
podarowałem mojemu synowi Markowi. Galerii miejskiej w London, Ontario,
zostawiłem „Potok” przypominający technikę i temat twórczości kanadyjskiej „Grupy
Siedmiu”.

Paweł Steller, Bartnik z Wołynia, 1937 r., drzeworyt.

Ślązaczka z Wełnowca 1935 r., drzeworyt.
Dwu drzeworytów Stellera użyłem na okładkach moich wierszy: „Port rybacki w
Sopocie” w zbiorku „Jeszcze wiersze” (1984) oraz w tomiku przekładów na język
angielski „Not a Tourist” (1986 i 1988). W efemerydalnym czasopiśmie poświęconym
poezji „Eclipse” wychodzącym w London, Ontario, w styczniu 1980 udało mi się
opublikować drzeworyty „Grzybobranie”, „Port rybacki w Sopocie” a także portrety
„Ślązaczki” oraz „Bartnika”.
Sztuka Stellera uchwyciła w Kanadzie maciupeńki przyczółek.

Wystawa drzeworytów Pawła Stellera w Ustroniu z okazji 120 rocznicy urodzin
artysty, marzec-kwiecień 2015 r.

