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Rodzina Podsiadłych w drodze do miasta
Kindia, Gwinea, lata 60. XX w. –
Leon Podsiadły z synem Dominikiem i Krystyna
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Pamięci prof. Leona Podsiadłego
(ur. 1932, zm. 6 listopada 2020)
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Plaża Miniére w Konakry, w pobliżu
domu rodziny Podsiadły, lata 60
Fot. Leon Podsiadły
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Dom rodziny Podsiadłych w Konakry,
dzielnica Minière, w latach 60. XX w.
Fot. Leon Podsiadły
(archiwum rodziny Podsiadłych)

Bel Air

Leon Podsiadły

mówi rzeźbiarz Leon Podsiadły

we współpracy z Magdą Podsiadły

Pocztówka z krajobrazem plaży Minière
w Konakry, wydana w latach 60. XX w.
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Podczas przypływu
morze rozbijało się
o mur naszej pracowni
rzeźbiarskiej

18

21
we współpracy z Magdą Podsiadły
Leon Podsiadły
Bel Air

20

Uczniowie Leona Podsiadłego z École
de Beaux Arts et Métiers w Konakry
Fot. Leon Podsiadły
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Uczniowie Leona Podsiadłego z École
de Beaux Arts et Métiers w Konakry
Fot. Leon Podsiadły
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Uczniowie Leona Podsiadłego z École
de Beaux Arts et Métiers w Konakry
Fot. Leon Podsiadły
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Leon Podsiadły ze swoimi uczniami z École
de Beaux Arts et Métiers w Konakry
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Lekcje w École de Beaux Arts et Métiers
w Konakry
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Lekcje w École de Beaux Arts et Métiers
w Konakry – na pierwszym planie po prawej
Feliks Podsiadły, brat Leona Podsiadłego
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Fotografie wykonana przez Leona Podsiadłego
podczas pobytu w Gwinei w latach 1965–1970
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Na pierwszym planie Krystyna Michałowska-Podsiadły, malarka i ceramiczka,
żona Leona Podsiadłego
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Na plaży w Miniére w Konakry – na pierwszym
planie Krystyna Michałowska-Podsiadły
i Magda Podsiadły, córka Leona Podsiadłego
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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Pocztówki ukazujące życie codzienne
w Gwinei, wydane w latach 60. XX w.
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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(archiwum rodziny Podsiadłych)
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List Hanny Krzetuskiej do rodziny
Podsiadłych, wysłany do Gwinei
10 kwietnia 1970 roku
(archiwum rodziny Podsiadłych)
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piękna, nie ma się podobać, tylko służyć,
komunikować poprzez formę, kolor, symbol.
Kiedy ciosam drewno, to chwilami czuję,
jak te moje próby estetyzowania przedmiotu,
materii drażnią mnie. Ujmuje mnie prostota
formy, nawet od uderzenia siekierą uzyskana.
sztuki afrykańskiej. Znaliśmy twórczość Pabla

Leon Podsiadły, ojciec: Cieszę się, że pra-

którzy się nią fascynowali i inspirowali.

cuję w takiej technice, bo mam pracownię

Z tej fascynacji narodził się przecież

rzeźbiarską na trzecim piętrze. Mogę więc

kubizm. Znałem też książkę Arkadego Fiedlera

moje asamblaże po kawałku znosić i wnosić,

„Nowa przygoda — Gwinea”. Potem właśnie do

demontować i potem montować na wystawie. Ich

tego kraju trafiłem i spotkałem ludzi, których

elementy mają nieduże gabaryty.

podróżnik opisywał.

we współpracy z Magdą Podsiadły

Już przed Afryką robiłem prace nawiązujące do
Picassa, Fernanda Légera, Georges’a Braque’a,

Nawet się zastanawiam, czy nie zacząć
robić dmuchanych rzeczy, bo potem z łatwo-

Jak to się stało?

ścią wypuszczam powietrze, zwijam prace i nie
zajmują mi miejsca. Artysta ma nieustanny

To była propozycja konsulatu Francji w Kra-

wewnętrzny impuls, by pracować, do tego

kowie. Niesamowita okazja! Egzotyka w tamtych

jest powołany, ale gdzie to potem wszystko

czasach była dla nas w Polsce niemal nie

składować?

do pomyślenia. Ludzie bali się, że jadę do
ludożerców!
Okazało się, że będzie nas w Gwinei więcej.
Rzeźbiarz Olgierd Truszyński, grafik Krzysztof Racinowski, mój brat Feliks, malarz.
Przyjechaliśmy do Konakry, stolicy i miasta
portowego. Zostaliśmy zatrudnieni w zawodowej
szkole plastycznej Ecole Nationale des Beaux

Afryka wciąż mocno mnie nastraja. Chciałbym
uzyskać w swojej pracy twórczej tę prostotę

Leon Podsiadły

À propos owego afrykańskiego taboretu. Jesteś
podróżnikiem nie tylko przez życie, ale i dosłownie.
Przyjechałeś z Francji jako imigrant do Polski, a potem
wyruszyłeś na inny kontynent, mieszkałeś i pracowałeś
kilka lat w Afryce.

Arts et Métiers jako wykładowcy.
Jeździliśmy po kraju i werbowaliśmy mło-

przeżyć estetycznych, której tam doznałem.

dzież z Gwinei leśnej, z miasta Kankan,

Maska afrykańska nie jest oceniana w kanonie

z górskich wsi. Kandydaci często przynosili

Bel Air

z Leon Podsiadły rozmawia córka Magda

To był raj odbierany
wszystkimi zmysłami

48

Magda Podsiadły, córka: Wchodzący do twojej
pracowni trafia natychmiast do świata asamblaży.
Lubię je, spotykam wśród nich znajome rzeczy,
niekoniecznie dawniej służące sztuce, a naszemu
codziennemu użytkowi. Czasem któryś z elementów
odnajduję niespodziewanie w innym zestawieniu,
w nowej rzeźbie. Na przykład ten afrykański
taboret.
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prace, którymi chcieli się nam przypodobać,

afrykańską za prymitywną, za sztukę dzikich,

się kolejne ich latorośle. Pani dyrektor,

przejechać. Dziś nie miałbym odwagi wjechać

i oglądaliśmy znane nam zachodnie motywy.

której należy się wstydzić przed zachodnim

szczupła i zgrabna, matka dziewięciorga

na coś takiego!

Zaproponowałem więc ministrowi edukacji pro-

światem.

dzieci, nie opuściła żadnego dnia pracy.

korniki chrupią drewniane maski i rzeźby,

Na dodatek miała czas na życzliwość i uwagę

cję, że pan Camara mieszka na drugiej ulicy

wobec swoich nauczycieli.

w Kankanie. Zapytałem o drugą ulicę i o pana

Pytała, jak się czujemy, czy coś nam nie

Camarę — wszyscy wiedzieli, ojciec mojego

odmienny od naszego zachodniego. Tam przed-

bo prezydent o to nie dbał, nie dofinanso-

dolega, czy w domu wszystko w porządku.

ucznia był krawcem. Pojechaliśmy do jego domu

mioty użytkowe niosą także duchowe znaczenie,

wywał kolekcji odziedziczonej po kolonia-

W Polsce nigdy mi się coś takiego w pracy nie

na wsi, dostałem własną chatę i kobietę,

cechuje je abstrakcja geometryczna oraz wie-

lizmie, a wręcz posunął się do palenia części

zdarzyło.

która nosiła mi posiłki, wodę i była na każde

lofunkcyjność. Krzesło na przykład może także

eksponatów.

pełnić rolę instrumentu muzycznego, kalebasa
może być i naczyniem, i perkusją.
Trzeba zawsze pamiętać, że to kultura
niezwykle humanistyczna, wszechstronna,
wysoka, w której nieodłączne są muzyka,

Prowadziliśmy zajęcia z rysunku, rzeźby
i malarstwa, były też zajęcia techniczne

Ale przecież udzielił azylu politycznego wielkiej
artystce, pieśniarce Miriam Makebie.
Czyli jednak cenił sztukę, pochodził wszakże
z arystokracji ludu Mandingo.

skinienie. Pan Camara miał mnóstwo dzieci
i wiele żon.

oraz dość niezwykła sekcja bambusowa powołana przez Chińczyków. Nauczali rzemiosła
wytwarzanego w bambusie, typowo chińskiego.

Jaka była ta Afryka, którą spotkałeś po przyjeździe?
Jak bardzo byłeś zaskoczony?

Uczniowie nie przepadali za tymi zajęciami,
i raczej byli na nich nieobecni. Chińczy-

Zaskoczony pozytywnie. Gwinejczycy byli

szych dla człowieka sprawach i która do

I owszem, jego żona Andrée była patronką

ków to nie zniechęcało, sami wykonywali te

bardzo uważni, zapewnili nam już na początku

dziś czerpie z tradycji swych przodków. Jest

naszej szkoły i bardzo interesowała się osią-

przedmioty z bambusów, i czytali namiętnie

świetne warunki do życia, pokoje w luksuso-

wielkim błędem traktowanie sztuki tradycyj-

gnięciami naszych uczniów. Na początku roku

książeczki z cytatami przewodniczącego Mao

wym hotelu Camayenne, z szafą, wentylatorem.

nej afrykańskiej jako prymitywnej. Kształto-

prezydent podejmował międzynarodowe środowi-

Tse-tunga.

Nawet w Polsce w hotelach wtedy tak nie było.

wała się, podobnie jak sztuka Zachodu, przez

sko nauczycieli poczęstunkiem w pałacowych

wieki. To dlatego Zachód nieustannie z niej
czerpie.

taniec, śpiew, która mówi o najistotniej-

Do Gwinei przyjechałeś za rządów jej pierwszego
prezydenta Ahmeda Sékou Touré, dekadę
po uzyskaniu przez kraj niepodległości.

Na początku szkoła nie miała wyposaże-

Taras wysunięty w morze, duża restauracja,

ogrodach. Zapraszał na godzinę dziewiątą

nia. Pani dyrektor wysłała mnie na zakupy do

orkiestra grała, można było tańczyć, napić

rano, a zjawiał się o jakiejś trzynastej.

Paryża, na dziesięć dni. Załatwiłem papier,

się whisky.

Prawdopodobnie trzeźwiał. Bo był niestety

farby, ołówki, sztalugi.

alkoholikiem.
Szkoła miała poziom pomaturalny. Powstała

Chociaż byłbym zapomniał, że pierwsze dni

we współpracy z Magdą Podsiadły

Design, jak się dziś mówi, u Afrykanów jest

Gdy pierwszy raz wszedłem do Muzeum Narodowego w Konakry, to dosłownie słyszałem, jak

spędziliśmy w nie najlepszym hotelu Muka-

Dużo miałeś uczniów?

w budynkach po misji katolickiej, w daw-

rim, ze względu na oficjalną wizytę prezydenta Egiptu Gamala Abdela Nasera i jego

nym klasztorze opuszczonym przez misjonarzy

W klasie miałem ich kilkunastu, w tym trzy

świty. Zabrakło dla nas w tych dniach dobrych

Nowo narodzony, uwolniony od kolonializmu

francuskich, na małym półwyspie. Zaadapto-

dziewczyny. Bardzo ich lubiłem, zapraszałem

miejsc. No więc w tym Mukarim latały szczury,

kraj, był w rękach prezydenta o lewicowych

waliśmy sale do zajęć. Rzeźba ulokowała

nawet do domu. Do dziś pamiętam kilkoro:

robale, jaszczurki. Poplamione stare materace

sympatiach. Rosyjska ambasada ulokowała się

się tuż nad morzem, malarstwo i rzemiosło

Ivette, Fatumatę, bardzo kreatywnego Keïtę

były bez prześcieradeł. Trędowaty portier

w Konakry dużo wcześniej niż ambasada polska.

w głębi kompleksu małych budyneczków. Podczas

Nanoumana i Oumara Camarę, także bardzo

podawał na przywitanie dłoń bez palców. Ale

Sékou Touré był w zażyłych relacjach z amba-

przypływu morze rozbijało się o mur naszej

dobrego ucznia. Jego ojciec w podzięce

przetrwaliśmy, a potem było już tylko lepiej.

sadorem rosyjskim. Mówiono, że pije tylko

pracowni rzeźbiarskiej. Piękny to był widok,

za edukację syna zaprosił mnie na przerwę

wódkę Stolicznaja.

i niegroźny.

semestralną do siebie, do miasta Kankan.
Jechałem samochodem niemal przez bezdroża,

Przydzielono nam mieszkania dla zagranicznych ekspertów i wykładowców na osiedlu blo-

To były w Afryce Zachodniej różnobarwne

Nasza pani dyrektor, madame Batchilly,

czasy. Na przykład w sąsiednim Senegalu rzą-

pochodziła z Martyniki. Miała skończone trzy

przez piaszczystą afrykańską drogę, zwaną

ków Donka. Byli tam Czesi, Rosjanie, Polacy,
Izraelczycy, Amerykanie. Poza szkołami śred-

dził światły humanista, wielki poeta Léopold

fakultety — z socjologii, literatury i psy-

pistą. Chwilami pojawiały się płyty beto-

nimi w Konakry działała politechnika (Insti-

Sédar Senghor, współtwórca koncepcji i ruchu

chologii. Umysł wybitny. Jej mąż, dyplomata,

nowe, a w końcu zerwany most nad przepaścią.

tut Polytechnique), zresztą imienia Nasera.

literacko-politycznego „négritude”, afirmują-

pracował za oceanem, w ambasadzie Gwinei

Żadnych drogowskazów, nieustannie trzeba było

cego historię i cywilizację czarnego czło-

w Stanach Zjednoczonych. Rzadko bywał więc

pytać o drogę. Przy zerwanym moście Afrykanie

zupy w proszku przywiezione z Polski. Wypłata

wieka. Podczas gdy Sékou Touré uważał sztukę

w domu, a gdy przyjeżdżał, to potem rodziło

powalili dwie palmy, by samochód mógł po nich

miała być na koniec miesiąca, więc polskie

Leon Podsiadły

sztuce tradycyjnej. Chętnie na to przystał.

Na początku nie mieliśmy pieniędzy, tylko

Bel Air

gram nauczania, który bazowałby na lokalnej

Nie miałem też adresu, tylko informa-
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Dla mnie ten świat to był raj, odbierany
biuro radcy prawnego (wspomniane w książce

Przyjechała wtedy jako gość przeglądu aktorka

wszystkimi zmysłami. Ta moja Afryka to przy-

Fiedlera!) udzieliło nam pożyczki.

Barbara Brylska i zostałem jej przewodni-

goda życia.

kiem po stolicy. Uznałem, że na początek
targ będzie atrakcyjny. Kobiety sprzeda-

było kupić polskie masło, które Polska eks-

wały tam mielone przyprawy, orzeszki ziemne

portowała do Gwinei. W nowoczesnym centrum

i tym podobne. Z kolorowych i intensywnie

był market sieci Nafaya, zdaje się amery-

pachnących kupek wprost na matach nakładały

kańskiej, ale i tam wciąż brakowało towaru.

łyżką do torebek, jakby niemowlęce kupki

Ekspedientki leżały na ladach i spały. Bali-

sprzedawały. I Barbarę Brylską strasznie to

śmy się kupować jedzenie na ulicy ze względu

zbrzydziło. Pomyślałem sobie potem: dobrze,

na ryzyko zakażenia amebą.

że nie zabrałem jej na targ szamanów, tam to

W portowym Konakry centrum z nowoczesną

dopiero są przerażające, śmierdzące mikstury

architekturą kontrastowało z ubogim, dość

i obiekty magii. Brylska miała potem wypadek

przerażającym otoczeniem kilkaset metrów

samochodowy w interiorze i przetransportowano

dalej. Ludzie żyli, ledwo wiążąc koniec

ją błyskawicznie do Polski.

z końcem, w chatach podobnych do wiejskich

Gwinea rzeczywiście utrzymywała wtedy

i w parterowych budyneczkach pokrytych dachem

dużo kontaktów z Polską, przede wszystkim

z blachy falistej.

handlowych.

Byłeś w Gwinei w czasach, gdy polski archeolog,
mediewista i afrykanista Władysław Filipowiak
kierował tam misjami archeologicznymi, które
doprowadziły do sensacyjnego odkrycia stolicy
średniowiecznego imperium Mali.

Myślisz o Gwinei z nostalgią?
Fascynuje mnie ich kultura tradycyjna, rytuały, sztuka, magia, które zanikają, niszczone

we współpracy z Magdą Podsiadły

W sklepach w stolicy były takie same
pustki, jak w polskich. Ale, o dziwo, można

przez islam, dziś, inaczej niż wtedy, bardzo
agresywny.
Tęsknię do afrykańskich targów, gdzie

podarowaną mi przez prezydenta Gwinei

wszyscy chcą coś kupić i coś sprzedać. Nie

w podzięce za pomoc przy realizacji wystawy

ma chyba bardziej malowniczego krajobrazu

poświęconej wykopaliskom prowadzonym przez

w Afryce od targowego.
Uwielbiam ów kontrast pory deszczowej

od Sékou Touré mój brat Feliks. Zrobiliśmy tę

i pory suchej i ten niezwykły moment, gdy

wystawę razem.

następuje eksplozja do życia w naturze.
Liście rosną i zielenią się niemal z godziny

Było wtedy bardzo polonijnie w tej Konakry,
prawda? Polskie wykopaliska, polscy nauczyciele —
jak matematyk z Wrocławia Edmund Codrow,
inżynierowie, naukowcy — jak Aleksander Kawalec,
doradca ministra rolnictwa w Gwinei. Nawet Tydzień
Filmu Polskiego organizowano.

na godzinę.
Myślę, pewnie nierealnie, że w dzisiejszym
świecie, zapełnionym imigrantami z Afryki,
powinno się ich wspomóc w stworzeniu u nich

Leon Podsiadły

Filipowiaka w Fouta Djalon. Podobną otrzymał

takich warunków egzystencji, jakie mamy my,
biali ludzie. Afrykanie powinni zostać u siebie, bo oni kochają swoją piękną ziemię i nie
są tam obcymi.

Bel Air

Mam w domu maskę rytualną Nimbę ludu Baga

Bel Air

Leon Podsiadły

Orlińskiego i poety Tymoteusza Karpowicza.

Piotrowice), pomników nagrobnych pilota Bolesława

Obozu Koncentracyjnego w Gross-Rosen (Wrocław, Wichrów,

Kopernika we Wrocławiu, pomników Pomordowanych Więźniów
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Leon Podsiadły, świetny artysta, rzeźbiarz, rysownik,
cudowny profesor, wychowawca kilku pokoleń znaczących
w sztuce polskiej twórców, człowiek niezapomniany,
obywatel świata. Był moim ojcem. Pierwsze z nim wspomnienie
wiedzie mnie do Afryki. Tam miałam swoje cztery lata

we współpracy z Magdą Podsiadły
Leon Podsiadły

I już w tym pierwszym wyrazistym wspomnieniu jest ten jego lekko absurdalny i na wspak filtr spoglądania na świat. Nie wolno mi było ganiać
na dworze na boso. Więc oczywiście gnałam na boso. Bo zakazany owoc
smakuje. A przyczyna zakazu była prozaiczna: łaziły w tropikalnych
gęstych chaszczach węże, te nieszkodliwe i te śmiertelnie groźne. Chodziło
Leonowi, by nie nadepnąć, rzecz jasna. I jeszcze taką mi dał wskazówkę,
że jak już to się stanie, to lepiej bliżej głowy nadepnąć, bo wąż głowy nie
odwinie.
Więc w końcu stało się: nadepnęłam, daleko od głowy. Tak więc stopę,
logicznie, przesunęłam bliżej głowy, wąż zamarł, ojciec na tarasie schładzał
się napojami w porze sjesty. Legenda rodzinna głosi, że stanęłam na mambie
czarnej, ale chyba bym tego nie przeżyła. To jeden z największych jadowitych węży. Z taką mambą, ubitą, na kiju zawieszoną, jestem uwieczniona jak
jakiś miniaturowy paskudny myśliwy na safari, na fotce zrobionej przez tatę,
ale to było kiedy indziej, z mambą, która zakradła się do komórki.
Ten wąż, o ile pamięć mi podpowiada, był koloru piasku i nieduży,
ale lęk mój był wielkości mamby czarnej, więc krzyknęłam do taty: stoję
na wężu!
— Tak, tak, żartuj sobie dalej! — zawołał z tarasu Leon i nawet na mnie
nie spojrzał.
— Ale ja naprawdę stoję na wężu! — zawrzeszczałam.
— No jasne, jak kiedyś nastąpisz naprawdę, to uznam to za żart i będzie
kłopot — odpowiedział tato nawet na mnie nie spojrzawszy.
W tym czasie wąż wyśliznął się i zwiał, nie wytrzymał psychicznie
naszej wymiany zdań. Tato nigdy mi w tę historię nie uwierzył, ale to
wtedy doświadczyłam tego jego spojrzenia na świat, trochę absurdu, trochę
na wspak, trochę pół-żartem i trochę pół-serio, i trochę takiego szalonego
odklejenia na chwilę od rzeczywistości.
Jest kilka bardzo ważnych rzeczy, jakie mi ofiarował. Miłość do
Afryki, bycie bez ziemi, pomiędzy, w ciągłej nostalgii, tęsknocie za Francją,
za Afryką (dla mnie przede wszystkim za Afryką). Wrażliwość na sztukę,
nie tylko plastyczną, bo był oczytany, zakochany w literaturze zwłaszcza
francuskiej. Odwagę życiową. Uczył mnie miłości, niełatwej, i niemożliwej
do spełnienia do końca, ojca do córki, córki do ojca, miłości do innych ludzi,
czułości, co jemu przychodziło naturalnie, bo miał dobre, otwarte serce,
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zawsze, że jego pierwsza ojczyzna to Francja. Był więc dwujęzyczny, a czasem zdaje mi się, że jednak bardziej francuskojęzyczny.
Często myślał głośno po francusku. I denerwował się po francusku.
Ze swoją mamą Stanisławą rozmawiali po francusku. Rozmawiałam i ja
z nim po francusku, oglądałam francuskie kanały informacyjne, tak jak i on
stamtąd czerpiąc wiedzę o codzienności wykraczającej poza nasze polskie
podwórko.
„Nasiąknąłem zamiłowaniem do kultury, do sztuki za pośrednictwem
literatury francuskiej, w jej pięknym rodzimym języku. Cudowny francuski
romantyzm. Hugo, Maupassant, Merimée, Daudet, La Fontaine. Do dziś
recytuję fragmenty wierszy, na przykład Villona. Taki program to była
wówczas baza kształcenia młodego człowieka we Francji, kształtowania
postawy humanistycznej” — wspominał.
Był Europejczykiem w każdym calu, obywatelem, demokratą, miał szerokie horyzonty, jeździł na Zachód zobaczyć ważną wystawę, pooddychać
europejską atmosferą, spotkać się z ludźmi, wziąć udział w rzeźbiarskim
plenerze, zwiedzić kolejny kawałek świata. Świetnie rozumiał i objaśniał
konteksty współczesnej sztuki. Miał swoje artystyczne wielkie miłości, tak
niezwykłych twórców, jak amerykańska rzeźbiarka francuskiego pochodzenia Louise Bourgeois, aktywna twórczo do końca, jak Leon, i niepokorny
Niemiec Joseph Beuys, który, jak Leon, zasilał swoją twórczość doświadczeniami z dzieciństwa, nadto był równie twórczym pedagogiem.
Francuskie korzenie zawiodły go do frankofońskiej Afryki. Pracę
w Konakry, stolicy Gwinei, zaproponował mu konsulat Francji w Krakowie, gdy jako absolwent wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
(dziś Akademia Sztuk Pięknych) miał już na koncie kilka nagród za prace
plastyczne i pobyt stypendialny we Francji.
Wspominał, że to „była niesamowita okazja, egzotyka w tamtych czasach dla nas w Polsce niemal nie do pomyślenia”. Pojechał tam z bratem
Feliksem, malarzem. Zostali wykładowcami w zawodowej szkole plastycznej
École de Beaux Arts et Métiers w Konakry. Na miejscu spotkali innych
wrocławian, matematyków Halinę i Edwarda Codrow, moich przyszywanych wujków. Inny wrocławianin, znajomy Podsiadłych, z wrocławskiej
bohemy, reżyser Stanisław Lenartowicz, spotkał się z nimi w Konakry, gdy
ze Zbyszkiem Cybulskim kręcił sceny do „Całej naprzód” na wyspie Kassa.
Leon stworzył dla szkoły program nauczania, który bazował na lokalnej sztuce tradycyjnej. Tak mówi o inspiracjach, które przyniósł mu pobyt
w Gwinei:
„Chciałbym uzyskać w swojej pracy twórczej tę prostotę przeżyć estetycznych, formy, tę duchowość, których tam doznałem. Maska afrykańska
nie jest oceniana w kanonie piękna, nie ma się podobać, a służyć, komunikować poprzez formę, kolor, symbol”.
Jego dzieła umieszczone w afrykańskich kontekstach zachwycają płynnością przejść między nowoczesnymi formami a tradycyjnymi kształtami
kultury afrykańskiej, między realizmem a magią.
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mnie znacznie gorzej, bo wciąż zbuntowanej. Przekazał miłość i zachwyt
dla przyrody. I ów gen przygody, oj tak.
Był bardzo płodny twórczo i pracowity. Mówił mi kiedyś w wywiadzie,
który robiłam z nim dla Gazety Wyborczej: „Energię czerpie się z pamięci
o najmłodszych naszych latach. Trzeba wciąż wracać wspomnieniami do
dzieciństwa, do radości dziecka. Te niezwykłe spotkania z czymś, w ogrodzie chociażby. Zachwyty. Fascynuje cię jakaś roślina atrakcyjna wizualnie, która ma w sobie coś jeszcze, coś nieokreślonego. Albo wróbel, który
na twoich oczach wygala ci z listków bazylię na balkonie. To są właśnie te
eliksiry, energia, pęd”.
Wędrował przez mój ogród wokół domu pod lasem i wracał z zachwytem, czasem z jakimś kamieniem albo kawałkiem drzewa, które objawiały
mu się jako elementy przyszłej pracy.
Pamiętam naszą niedawną burzliwą rozmowę o patrzeniu na świat
poprzez realizm i abstrakcję. Uprawiam fotoreportaż, reportaż, wywiad,
więc staram się o oddawanie realnej prawdy.
A Leon widział świat wieloznaczny, otwarty. By wyjaśnić mi w prosty
sposób, jaka jest rola sztuki, przywoływał słynną rzeźbę Antoine’a Bourdelle’a „Herakles łucznik”. „Łucznik nie ma ni strzały, ni cięciwy. Tylko
łuk i ruch łucznika, napięcie mięśni gotowych do wypuszczenia strzały. Nie
ma śmiertelnego narzędzia. Tylko postawione pytanie i brak kropki nad i”.
Pracował do końca, nim zabrał go okrutny czas zarazy roku 2020.
Odchodził pełen niespożytej energii twórczej, bez peselu, w pełnym zaskoczeniu wobec tych, których opuszczał.
Zawsze mówiłam o moim ojcu pół-Francuz, choć pochodził z polskiej rodziny emigrantów osiadłej przed wojną na północy Francji. „Parlał”
cudownie po francusku, i poprawiał mnie w wymowie, co mnie wkurzało,
bo nie jestem taka zła w tym języku. Nosił się jak „Francuzik”, jak mawiali
jego przyjaciele, wysmakowanie ubrany, z fantazją, luzikiem. W szaliku
— w ulubionym czerwonym kolorze — lub w apaszce i z nieodłącznym
kaszkietem na głowie. Spodnie, nawet dżinsy, musiały mieć oryginalny
styl, buty — oczko w głowie, nadto, koniecznie wygodne, kurtki i płaszcze
w stylu wprost z paryskiej ulicy. Gdy jeździł do brata Feliksa, do Paryża,
świetnie komponował się we francuskiej scenerii, był tam u siebie. Zawsze
żałował, że nie wrócił do Francji, jak jego brat.
Mój dziadek, a ojciec Leona, Władysław, pracował m.in. w zakładach
lotniczych Bregueta. Jego synowie Leon i Feliks urodzili się w górniczym
miasteczku Drocourt, wychowali w departamencie Pas-de-Calais, uczyli we
francuskiej szkole, nim ich rodzice, a moi dziadkowie zdecydowali się wrócić
w 1947 roku do Polski.
Zamieszkali w Głuszycy pod Wałbrzychem. Leon miał już piętnaście lat
i zderzenie z polską rzeczywistością okazało się bardzo trudne. „Z bratem
ćwiczyliśmy przetrwanie w trudnych warunkach w lesie na wypadek naszej
ucieczki przez granicę czeską do Francji” — wspominał po latach. Powtarzał
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Piszę ten tekst tuż po jego śmierci, do katalogu wystawy sprzed trzech
lat, który powstaje teraz. W strasznym żalu, który zabiera oddech. Ale
piszę. Do wystawy zatytułowanej „Bel Air”, która objawiła się w 2017 roku
w galerii Mieszkanie Gepperta (Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora wrocławskiej PWSSP, profesora i mistrza Leona). Wystawy o mocy
magicznej i wynalazczej płynącej z afrykańskiego nadmorskiego powietrza,
z kultury i tradycji Gwinei w Afryce Zachodniej. Bel Air to była plaża
mojego dzieciństwa, a Leona — wielkiej życiowej i zawodowej artystycznej
przygody. Przypadek, szczęście, przeznaczenie?
W afrykańskim kraju nad Oceanem Atlantyckim, gdzie żyje się w rytm
pływów morskich, gdzie morze odchodzi i wraca, zamieszkał w drugiej
połowie lat 60. z rodziną — moją mamą Krystyną Michałowską-Podsiadły,
mną, wujkami, czyli rodziną brata Feliksa, a u końca naszego pobytu dołączył mój maleńki wówczas brat Dominik.
Marzył o powrocie do Gwinei, ale nigdy tego nie zrealizował. Zrobiłam
to za niego wracając do Afryki po prawie ćwierć wieku od naszego tam
rodzinnego pobytu. I wracam tam wciąż, gnana nostalgią, jak mój ojciec.
Do Gwinei przyjechałam raz, w 1996 roku, spotkałam jego uczniów, ludzi,
którzy go świetnie pamiętali, nasz dom nad plażą Bel Air. Potem powstał
plan wspólnej podróży, ale życie napisało inny scenariusz.
Nie zdążyliśmy wielu spraw zrealizować, nie zdążyłam zrobić z nim
wielu wywiadów, także o jego mistrzu rzeźbiarzu Borysie Michałowskim,
oryginalnej postaci we wrocławskim środowisku plastycznym. Leon był częścią niezwykle ciekawego wrocławskiego środowiska artystycznego czasów
PRL-u, które wydało słynną Szkołę Wrocławską, później nazwaną Grupą
Wrocławską. Zabrał ze sobą na ten jakiś inny świat całą gamę żywych,
barwnych, zabawnych wspomnień i opowieści o swoich kolegach, z których
większość odeszła już przed nim. Jak teraz zebrać okruchy tej nie zapisanej
księgi?
By gawędziarzem niezrównanym, takim afrykańskim bajarzem o niebywałej, fotograficznej pamięci, do ludzi, charakterów, zdarzeń, z poczuciem
humoru i nutą cudownego absurdu w sposobach widzenia ludzkiej kondycji.
Ludzie go kochali, miał zniewalający uśmiech, zawsze na podorędziu
anegdotę. Uwielbiał młodzież, a jego uczniowie, ci starsi, i ci młodsi, ci
znani, i ci u progu kariery, zwani po prostu Dziećmi Leona — zapatrzeni
w niego i zasłuchani, nieustająco odwdzięczali mu się obecnością i pomocą.
Mówił, że w tym naszym wszechświecie trzeba czasem przesunąć jakąś
górę, ale że jemu samemu wystarczy, że przesuwa kubki do herbaty z jednego miejsca w drugie. I to też może być coś wielkiego. „Nasza wyobraźnia
ma swoją własną miarę, mieści najważniejsze rzeczy, które pozwalają nam
cieszyć się z życia”.
Leon Podsiadły jest autorem pomnika Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, na ulicy Piotra Skargi, obok którego codziennie przechodzi mnóstwo ludzi. Miałam 12 lat, gdy trwała realizacja. Były lata 70. Leonowi
pomagał rzeźbiarz Krzysztof Kucharski. Przynosiłam im z moją przyjaciółką

Bel Air

62

Taka jest „Fatumata”, w której zaklął „swoją wielką afrykańską miłość”,mówił żartobliwie, że „miała taką zgrabną nóżkę”. Albo „Niger” , o którym
tak opowiadał: „Płynąć taką pirogą po Nigrze nie jest bezpieczne. Trudno
utrzymać równowagę na tej długiej, cienkiej łodzi, która nie zostawia
w wodzie śladu. Nie widać nurtu, fali, powierzchnia wody jest gładka, prawie stalowa. Czarny człowiek, przewoźnik, prze do przodu na statycznej
pirodze. Ruch, który jest zaprzeczeniem siebie”.
Zawsze zadziwiały mnie jego obserwacje, ujmujące filozofię przeciwieństw w afrykańskiej rzeczywistości i sztuce, i w jego twórczości. Zderzał
przeciwieństwa form i pojęć w sposób prosty, przekorny, dowcipny, bawiąc
się swoją cudowną umiejętnością widzenia świata na wspak, a zarazem nadając im głęboki humanistyczny wymiar.
Całe życie namiętnie uprawiał technikę asamblażu i desamblażu, jak
mawiał. Życie jest przypadkiem, dobrze o tym wiedział, sztuka także.
„Uprawianie technik asamblażu i desamblażu sprawia mi ogromną frajdę. Ta
gra w pełni mnie pochłania. Pozwala mi uzyskać nowe wymiary znaczeń.
Cechą główną są tu przypadki, włączone do dzieła. Satysfakcję dają mi
poprzez posiadaną moc magiczną, która jest zarazem mocą wynalazczą” —
napisał w notatce, jaką mu przepisywałam do komputera, do jakiegoś większego tekstu, nie wiem, do jakiego.
„Cieszę się, że pracuję w takiej technice, bo mam pracownię rzeźbiarską
na trzecim piętrze. Więc mogę moje asamblaże po kawałku znosić i wnosić,
demontować i potem montować na wystawie”.
Żartował, że zacznie robić dzieła dmuchane, bo można z nich potem
powietrze wypuścić i zwinąć w małe ruloniki i nie martwić się, gdzie to
wszystko składować. Ten jego humor był taki surrealny, lekki, nie do podrobienia. Ale rzeczywiście wciąż szukał dobrego, pojemnego i przyjaznego
miejsca do składowania swoich rzeźb i fragmentów prac, które po drodze
zmieniały się w nowe dzieła.
Te ukochane asamblaże i desamblaże otaczały go wszędzie w afrykańskiej scenerii. W Afryce wszystko nieustannie się przekształca, zmienia
funkcję. Drzewo umiera, przewraca się i staje się miejscem spotkań w centrum wioski. Ulubiony przez Leona rekwizyt, wykorzystywany w kompozycji jego dzieł — kalebasa, przedmiot uniwersalny w życiu Afrykanina, łatwo
z naczynia do wody przeistacza się w instrument muzyczny.
Twierdził, że techniki asamblażu nauczył go ojciec, przynosząc mu
po pracy, z zaprzyjaźnionej stolarni, drewniane odpady obrobione w klocki,
specjalnie dla syna Monsieur Ladi (francuskie zdrobnienie imienia
Władysław).
„Obrobione na szybko, byle jak cięte nie chciały do siebie przystawać,
gdy budowałem z nich różne konstrukcje. To była jednak najpiękniejsza
zabawa mojego dzieciństwa, do dziś w pewnym sensie zestawiam te nie
pasujące do siebie bryły. Tak mój ojciec przyczynił się do mojej pasji konstruowania rzeźby przez asamblaż, czyli z francuskiego — przez dodawanie
i zestawianie elementów” — opowiadał mi wywiadzie do gazety.
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z dzieciństwa Magdą Lis posiłek przygotowany przez mamę. Wdrapywałyśmy się na wierzbę sąsiadującą z placem budowy i zaglądałyśmy w trzewia
pomnika. To było coś, jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu, gdy
patrzę wstecz.
Niezwykłe jest życie z ojcem Leonem Artystą. Nie wierzę, że Go już
nie ma.
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Wrocław i Konakry łączył nie tylko tytuł Światowej
Stolicy Książki UNESCO, połączyły je również historie
Zbyszka Cybulskiego, Hanki Bielickiej, Stanisława Lenartowicza oraz Leona Podsiadłego.
Po odzyskaniu niepodległości Gwinea zainicjowała intensywna wymianę intelektualną, naukową i gospodarczą
z krajami bloku wschodniego, w tym z Polską. Dlatego
też w latach 60. i 70. do Konakry przybywali liczni polscy
artyści, wykładowcy i pisarze.
Wystawa „Bel Air” przeniosła nas w tamte czasy za sprawą
niezwykłych prac mentora wrocławskiej rzeźby, profesora
Leona Podsiadłego. Zaprezentowane zostały fotografie,
rzeźby i grafiki zainspirowane jego pobytem w Gwinei.
Opowieść uzupełniła rozmowa ojca z córką, dziennikarką
Magdą Podsiadły, która po wielu latach powróciła do
Konakry, by odnaleźć uczniów ojca i odwiedzić dawny,
gwinejski dom.
„Bel Air” starała się przywołać klimat pobytu rodziny
Podsiadłych w Gwinei. Stąd też na równi z pracami
Leona Podsiadłego (rzeźba, asamblaż, rysunek) w jej
ramach zaistniały kulturowe artefakty z kolekcji Profesora,
świetne zdjęcia jego autorstwa dokumentujące gwinejskie
życie codzienne, szkołę, w której Profesor wykładał,
czy wreszcie tamtejszą florę i faunę. Pośród rodzinnych
pamiątek odnalazły się zdjęcia domu przy plaży, pocztówki, klaser ze znaczkami, plemienna rzeźba podarowana
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małżeństwu Geppertów po powrocie do Wrocławia, a także
pochodzący z 1970 r. list Hanny Krzetuskiej adresowany do
rodziny Podsiadłych rezydujących w Konakry. Dwa ostatnie
spośród wymienionych przedmiotów symbolicznie scaliły
ostatnią wystawę Profesora z miejscem, w którym została
zaprezentowana – galerią Mieszkanie Gepperta, a więc
dawnym mieszkaniem i pracownią Hanny Krzetuskiej-Geppertowej oraz prof. Eugeniusza Gepperta. Miejscem,
w którym rodziła się powojenna historia sztuki we Wrocławiu, w którym spotykała się – współtworzona przez Leona
Podsiadłego – tzw. Grupa (Szkoła Wrocławska). Tak oto
lokalna, zdawałoby się, historia, biegnąc nieoczekiwanie
poprzez Gwineę i Konakry, zatoczyła koło, zamykając
niestety kolejny rozdział.
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„Inicjacja” (2012, drewno, metal, fular) – autor był świadkiem obrzędu
inicjacji dziewcząt i chłopców przy źródle Nigru.
Praca wyraża dramat rodzenia się rzeki u jej źródła i wędrówki ku wielkiej
niewiadomej, którą stanowi ocean, a zarazem metaforycznie wskazuje
na podobny charakter ludzkiego przeznaczenia

we współpracy z Magdą Podsiadły
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Rzeźba gwinejska. Kamienne figurki pośmiertne Pomdo
ludu Kissi z Gwinei Leśnej (region Kissidougou)
ze steatytu. Zakopywane były pod progami domów
jako wizerunki zmarłych bliskich, miały zapewnić
powodzenie i dobrobyt. Ich tradycja sięga 300 lat
(z kolekcji Leona Podsiadłego)
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„Niger” (2012, czarny dąb)
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Rzemiosło artystyczne gwinejskie. Łyżka do
materiałów sypkich, z drugiej strony zakończona
rozdrabniaczem, prawdopodobne przeznaczenie rytualne
(z kolekcji Leona Podsiadłego)

we współpracy z Magdą Podsiadły
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Rzeźba gwinejska. Figurka pośmiertna Pomdo ludu
Kissi podarowana przez Leona Podsiadłego Hannie
Krzetuskiej i Eugeniuszowi Geppertowi po jego
powrocie z Afryki

we współpracy z Magdą Podsiadły
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„Volare” (1982, czarny dąb)
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„Odwołany lot” (1982)
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„Plante Noire”, (2006, czarny dąb)
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„Coup d’oeil (2011, czarny dąb)
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„Fatumata” (1969-74, mahoń)
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„Trepanacja” (2012) – asamblaż. Oryginalna siekierka
gwinejskiego szamana przeznaczona do trepanacji
czaszek zmarłych, którzy cierpieli
na choroby psychiczne. Refleksja rzeźbiarska nad
fenomenem myśli ludzkiej, która potrafiła stworzyć
taką figurę geometryczną, jak kwadrat. Tu połączenie
myślenia animistycznego z taoistycznym.

we współpracy z Magdą Podsiadły
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Rzeźba gwinejska. Taneczna rytualna maska naramienna Demba, bardziej
znana jako Nimba (z języka Susu) ludu Baga. Uosabia żeńskie opiekuńcze
bóstwo płodności i żyzności, uczestniczy w agrarnych ceremoniach
dziękczynnych podczas okresów zasiewów i zbiorów a także w ceremoniach
zaślubin. Przynosi płodność kobietom bezpłodnym, chroni kobiety
ciężarne. Jedna z największych masek Afryki Zachodniej. Rzeźbiarz
otrzymał to dzieło sztuki tradycyjnej w podarunku od prezydenta
Gwinei Ahmeda Sékou Touré za realizację wystawy prezentującej dorobek
międzynarodowych misji archeologicznych prowadzonych w latach 60.
w Gwinei przez Polaka Władysława Filipowiaka (z kolekcji Leona
Podsiadłego).
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Rzeźba gwinejska. Tradycyjne przeganiacze piorunów,
drewno limby, inaczej migdałecznika lub Terminalia
superba (archiwum rodziny Podsiadłych)

we współpracy z Magdą Podsiadły

109

108

Bel Air

Leon Podsiadły

we współpracy z Magdą Podsiadły

111

110

113
Leon Podsiadły

we współpracy z Magdą Podsiadły

112

(z archiwum Magdy Podsiadły)

Rodzina Podsiadłych w drodze do miasta
Kindia, Gwinea, lata 60. XX w.

Pocztówki ukazujące życie codzienne
w Gwinei, wydane w latach 60. XX w.

Rodzina Podsiadłych w drodze do miasta
Kindia, Gwinea, lata 60. XX w.

Pocztówka z krajobrazem plaży Minière
w Konakry, wydana w latach 60. XX w.

Archiwalny nr pisma „Kontynenty”
(nr 9/1968) z artykułem „Gwinejska
edukacja narodowa” Leona Onichimowskiego”
opisującym m.in. działalność pedagogiczną
Leona Podsiadłego i jego brata Feliksa
w szkolnictwie artystycznym

Dom rodziny Podsiadłych w Konakry,
dzielnica Minière, w latach 60. XX w.

Bel Air

Klaser z gwinejskimi znaczkami pocztowymi
z lat 60. XX w.

Bel Air

„Bel Air” – rysunek (1974)

Leon Podsiadły

we współpracy z Magdą Podsiadły

115

114

Bel Air. Leon Podsiadły
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KATALOG | THE CATALOGUE

Na wyklejkach wykorzystano fotografie wykonane
przez Leona Podsiadłego podczas pobytu w Gwinei w latach
1965–1970 (z archiwum rodziny Podsiadłych)
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