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A d e l a i d e  

Wizerunki Australii w twórczo ci  
i do wiadczeniu migracyjnym Adama Fiali.  

Sytuacja pisarza polskiego na emigracji w Australii 

Kraj i jego polityka kulturowa – w tym przypadku Australia jako tak zwany 
kraj wielokulturowy, rozumiany te  jako kraj emigracji i !rodowisko arty-
styczne pisarza imigranta – w ogromnym stopniu wyznaczaj" autorowi prze-
strze# twórcz", wp$ywaj"c na to, jakie obrazy Australii on kreuje. Clifford 
Geertz mówi,  e prawdziwe „opisanie i zrozumienie kultury jest mo liwe 
tylko poprzez  ycie w niej i sta$e jej do!wiadczanie” (Geertz 2005, 37). 
Adam Fiala, poproszony o definicj% „pisarza australijskiego”, wypowiada 
opini%,  e: „pisarz australijski to autor, który czuje Australi%” i dodaje,  e 
sam uwa a si% „za tak" osob%” (Fiala 2015, koresp.). Przyjmuj"c,  e „czucie” 
jest form" empirii i  e rozumiane jest przez pisarza jako forma fizycznego 
do!wiadczenia Australii, mo na uzna&, i  pogl"d ten jest zgodny z opini" 
przywo$ywanego badacza. Bior"c pod uwag% migracyjne usytuowanie pisa-
rza i jego utworów, przedstawiam wizerunki Australii niesione przez teksty 
literackie oraz nieliterackie wypowiedzi (opisuj"ce do!wiadczenia) twórcy 
polskiego w kontek!cie australijskiego !rodowiska kulturowo-spo$ecznego. 

Adam Fiala jest autorem powie!ci: Jeden my liwy, jeden tygrys; Zygzakiem po 

prostej; Termiterium wisielców; Prywatna Australia, czyli wed!ug Antoniego z obraz-

kami, poet" i ilustratorem. Od 1984 roku przebywa na emigracji w Australii, 
gdzie znalaz$ si% „przez przypadek, poniewa  zawsze poci"ga$a [go] egzoty-
ka (…), ale  ycie jest  yciem. W par% miesi%cy Australia sta$a si% konkretem, 
codzienno!ci", rzeczywisto!ci" imigracyjn", któr" trzeba by$o polubi&” (Fiala 
2015, koresp.). Pierwsi mieszka#cy Australii mówi",  e jest ziemi" ich 
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przodków, przechowuje ich prochy oraz przysz$e istnienia. Lionel Fogarty 
pisze: „jestem z ziemi i powietrza”, „wed$ug Dreamingu Aborygenów Lu-
dzie i Ziemia to Prawo”1 (Fogarty 1995, 7, 48). Walcz"c o odzyskanie swojej 
ziemi, powie!ciowi tubylcy pytaj": 

Czy kto!, kto nie wyrós$ w miejscu, które czasami jest pod wod", czasami 
suche jak wiór, wie, kiedy pasaty popychaj"ce po$udniow" i pó$nocn" 
hemisfer% po$"cz" si% w lato? Czy zna momenty zmiany klimatu lepiej 
ni  samego siebie? (…) 'eby p$yn"& z pr"dem, trzeba mie& specjaln" 
wiedz% (Wright 2006, 3). 

Ta specjalna wiedza o antypodach jest podstaw" tworzenia „trustori”, opo-
wie!ci kulturowo, duchowo i spo$eczno-politycznie prawdziwej (tak e innej 
ni  outsiderów i „bia$ych”), prawda Australii to historia ziemi rodzimej wraz 
z histori" jej rdzennych mieszka#ców, oprócz wymiaru terytorialnego i ma-
terialnego ziemia rodzima i jej story maj" bowiem znaczenie religijne, mitycz-
ne, symboliczne: 

Purnung, wielki duch dingo z czasu dreaming, mkn"$ bez l%ku od chmu-
ry do chmury. Uluru czeka$o na nich. Masywny, czerwony kamie# sie-
dzia$ pewnie, w harmonii z ka dym d(wi%kiem i zapachem, jaki przynosi$ 
ze sob" !wiat dusz (…),  adne w% e ani warany nie drapa$y jego patrz"-
cych szczelin. Nie by$o !ladu nawet jednego legionu dingo czy dzikich 
psów. Ta noc by$a nadzwyczajna i sami ojcowie przemierzali ziemi%. Pur-
nung przysiad$ na skraju wschodniego lica grani (Watson 1990, 5–6). 

Na dnie oceanu by$ !wiat poro!ni%ty lasem  ywych, czarnych korali. By$o 
to miejsce goszcz"ce ostateczn" ciemno!& (…), która zatrzymywa$a ludzi 
z pomoc" jakiego! rodzaju czarów, aby  yli tam przez reszt% wieczno!ci. 
Starsi ludzie zawsze mówili o tajemniczym !wiecie, gdzie ryby, których 
nie widzia$  aden cz$owiek, by$y w rzeczywisto!ci duszami kobiet, które 
 y$y i przep$ywa$y mi%dzy  ebrami zatrzymanych m% czyzn i bezustannie 
zajmowa$y im my!li, aby nie chcieli niczego innego jak na zawsze by& 
z nimi (Wright 2006, 246). 

Wszelkie reprezentacje Australii pierwszych mieszka#ców wynikaj" z ich 
holistycznego, niechrze!cija#skiego rozumienia !wiata, kosmosu i wszelkie-
go stworzenia. Australijski dyskurs kulturowy potwierdza,  e !wiatopogl"d 

                                                           

1 Je!li nie podano inaczej, teksty angloj%zyczne w t$umaczeniu autorki. 
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ten – duchowy stosunek do ziemi i historii naturalnej – jest niemo liwy do 
pogodzenia z rozpowszechnion" w!ród Australijczyków (tak e tych natura-
lizowanych) filozofi" (tradycji judeochrze!cija#skiej), wed$ug której ziemia 
i niecz$owiecze istoty ziemskie s" we w$adaniu cz$owieka, co pozwala na po-
siadanie ziemi i hierarchizowanie zamieszkuj"cych j" stworze#. Zgodnie 
z filozofi" Zachodu mo na by$oby zatem powiedzie&,  e dla Australijczyków 
ich kraj jest tylko pa#stwem, ojczyzn" zaledwie paru pokole#, dla emigran-
tów i uchod(ców – dos$ownie i w przeno!ni – ziemi" obiecan", która staje 
si% krajem urodzenia ich dzieci, ale nie jest ziemi" „nieroz$"cznego ducho-
wego zwi"zania”, poniewa  rz"dzi si% prawami Zachodu i jego ideologii. 
Wed$ug tubylców prawdziwe story (opowie!&, historia – bez wzgl%du na ga-
tunek) o Australii jest w$a!nie wynikiem tego „duchowego zwi"zania”, z któ-
rego rodz" si% wspólnota my!li, wierzenia, kultura,  ycie. Tubylcy zarzucaj" 
australijskim („bia$ym”) opowie!ciom o kraju brak autentyczno!ci, k$amstwa 
i stereotypizacje. 

W !wietle schematycznie tu zarysowanego problemu mo na stwierdzi&,  e 
twórczo!& Adama Fiali rozwija si% w dyskursie dzisiejszej postkolonialnej 
Australii rz"dz"cej si% polityk" kultury g$ównego nurtu. Jest to kraj wielu 
!cieraj"cych si% !wiatopogl"dów i licznych krytycznych oraz politycznych 
dyskursów, wp$ywaj"cych na to, jakie jego wizerunki znajdujemy w twórczo-
!ci pisarzy, w szczególno!ci za! pisarzy nieangielskoj%zycznych, którzy ulo-
kowani s" przez te dyskursy w specyficznym, politycznym miejscu. Dysputy 
te g$o!nym echem odbijaj" si% w utworach polskiego pisarza, z jednej strony 
uzupe$niaj" ich „bia$y” obraz, z drugiej – z racji usytuowania twórcy w tzw. 
australijskim dyskursie wielokulturowo!ci – wizerunki Australii autorstwa 
Adama Fiali nacechowane s" spojrzeniem (e/i)migranta. 

Niew"tpliwie wszystkie australijskie socjopolityczne rozbie no!ci pogl"-
dowe, wp$ywaj"c na pisarza, sprawiaj",  e czytanie i pisanie o (wizerunkach) 
Australii, jej krajobrazach, miastach, ludziach, zdarzeniach, polityce jest 
kompleksowe: po pierwsze – wymaga od pisarza/czytelnika usytuowania 
ideologicznego, po drugie – okre!lenia w$asnego do!wiadczenia australij-
skiego (tu: miejsca w spo$ecze#stwie, to samo!ci, znajomo!ci tematu), po 
trzecie – nakazuje zorientowanie si% w rozmaito!ci istniej"cych punktów wi-
dzenia i czasoprzestrzeni, w której one funkcjonuj". Z tego powodu, aby 
zrozumie& literackie oraz nieliterackie wizerunki Australii autorstwa Adama 
Fiali, nale y usytuowa& jego pisarstwo i samego autora we wspó$czesnym 
australijskim kulturowym i spo$eczno-politycznym kontek!cie. Rozwija si% tu 
jeden z najbardziej  arliwych dyskursów spo$eczno-krytycznych – dyskurs 
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wokó$ pisanej przez imigrantów literatury. )wiadomy swojego usytuowania, 
Adam Fiala mówi: 

Z w$asnego do!wiadczenia wiem,  e nie traktowano mnie tu powa nie, 
mam akcent, swoje pogl"dy, za s$aby wed$ug nich angielski, jak tu przyje-
cha$em, powinienem by$ poda&,  e jestem kucharzem, bo mój zawód 
w Australii urz%dnikom si% nie podoba$. Wydawcy wydaj" swoich. W Pol-
sce by$em w Zwi"zku Pisarzy, w „Kamenie” spotyka$em si% z lud(mi: pi-
sarzami, redaktorami, przyjació$mi, pisali o moich ksi" kach krytycy, opi-
nie te bardzo du o mi dawa$y. Tu w Australii jestem sam, potrzebuj% 
kontaktu z odpowiednimi lud(mi, !rodowiska, w którym ludzie si% ro-
zumiej" (Fiala, Podemska-Abt 2015). 

Spo$eczno-polityczna arena kulturowa wspó$czesnej Australii jest terenem 
batalii o to, co stanowi lub nie stanowi o „australijsko!ci” literatury, jakie jej 
kategoryzacje s" albo nie s" w$a!ciwe, kto jest b"d( nie jest twórc" australij-
skiej kultury i literatury, kto postrzegany jest jako migrant, obcy, rdzenny 
mieszkaniec. Nie jest to sytuacja dla pisarzy pochodzenia nieangloceltyckie-
go sprzyjaj"ca, st"d cz%ste s" te  g$osy akademików/pisarzy/imigrantów. Na 
przyk$ad Ouyanga Yo uwa a,  e poezja australijska 

z definicji jest pisana przez Australijczyków, osoby z australijskim obywa-
telstwem lub ludzi z wiz" pobytu sta$ego, albo, rozszerzaj"c to, przez 
tych, którzy tymczasowo  yj" w Australii, a nawet przez ludzi, których 
poezja t$umaczona jest i publikowana w Australii (Nahar 2013). 

W wierszu zatytu$owanym Literatura Adam Fiala, polski poeta imigrant, 
rozszerza t% definicj%, mówi"c: „literatura jest extraterytorialna/ jakby kto! 
si% upar$/ na Antarktydzie/ mo e pisa&/ polsk" liryk%” (PC). Przyjmuj"c za-
$o enie,  e kultury nie musz" by& zakorzenione w jakim! konkretnym miej-
scu, ich elementy rozprzestrzeniaj" si% bowiem wraz z migrantami, mo na 
dostrzec, i  wypowiedzi obu poetów uzupe$niaj" si%. 

Debaty literackie, podobnie jak sama literatura, zawsze s" uzale nione od 
klimatu spo$eczno-politycznego (Bourdieu 2001, 53) i wyznaczaj" literaturze 
migracyjnej oraz jej twórcom miejsce w kontek!cie literatury narodowej. 
W Australii twórczo!& migrantów przysparza krytyce trudno!ci, nie podle-
ga bowiem jednoznacznym klasyfikacjom i prezentuje warto!ci spoza ka-
tegorii interpretacyjnych stosowanych wobec (australijskiej) literatury na-
rodowej. Tak zwany dyskurs wielokulturowo!ci w literaturze rozpocz%$a 
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Sneja Gunew (1983, 17), twierdz"c,  e kategoria „literatury migracyjnej” 
limituje osi"gni%cia australijskich autorów nieangielskoj%zycznych i otwiera 
krytyce mo liwo!& pomijania ich w analizach krytycznoliterackich. Nieco 
pó(niej ta sama autorka krytykowa$a u ycie okre!lenia „literatura etniczna”, 
wykazuj"c,  e pojawia si% ono nie tylko w marginesowym, ale cz%sto ujem-
nym zwi"zku z hegemoniczn" (angloceltyck") grup" twórców kultury g$ów-
nej (Gunew 1994, 49). W przypadku pisarzy polonijnych w Australii dotyczy 
to na przyk$ad Ani Walwicz, Liliany Rydzy#skiej, Krystyny Jackiewicz2, któ-
rych twórczo!& omawiana jest najcz%!ciej w paradygmacie migracyjnym, co 
jest !wiadectwem tego,  e polscy pisarze na emigracji w Australii uwi%zieni 
s" mi%dzy !wiatami, które zderzaj" si%, ale nie do ko#ca hybrydyzuj". W au-
stralijskich motywach twórczo!ci Adama Fiali taki stan rzeczy ujawnia si% 
szczególnie demonstracyjnie w wierszach o tre!ci spo$ecznej i politycznej. 
W wielu z nich pisarz zajmuje ironiczne lub sarkastyczno- artobliwe stano-
wisko dotycz"ce wielokulturowo!ci w ró nych jej wymiarach, rozszerzaj"c 
niekiedy jej kontekst na problemy !wiata, !rodowiska naturalnego, religii. 
Tak w$a!nie widzimy Australi% na przyk$ad w utworze Jeszcze o „Eskimosach 

i Australii”: 

Australia kocha wielokulturowo!&/ ale jednej kultury tu brakuje/ s" bia$e 
nied(wiedzie w ZOO ale nie ma Eskimosów/ a Grenlandia si% powolut-
ku topi/ nie chodzi o zalewanie/ a kompletn" zmian%/ kultury i  ycia/ 
w Australii/ brakuje wyposa onych/ w liczne zamra arki klubów/ 
Eskimo/ wi%c nikt nie kwapi si% by tu przyby&/ i ta#czy& w regionalnych 
strojach z futra/ podczas Australia Day/ 26 Stycznia/ ja wiem/ rocznica 
inwazji ale/ dzie# fantastycznej pogody w Perth/ lód !nieg ciemno!& dla 
Eskimo/ dnie najja!niejsze/ w Australii/ u W$ocha mo na kupi& lody 
gelato/ ale nigdy w sklepie ani na ulicy ani w kolejce elektrycznej/ ani na 
rowerze/ nie spotka$em Eskimosa/ przypuszczam jednak/  e Eskimo-
si"tka bawi$yby si% tu szcz%!liwie/ w piasku jak inne dzieci/ i  e ich kul-
tura z czasem na pewno wtopi$aby si%/ w nasz"/ bo oni nie przejmuj" 
si% zbytnio/ religi" (PC). 

W wierszu O Oligarchach dominuje refleksja na temat australijskiego syste-
mu spo$ecznego w jego wymiarze ekonomicznym (niedemokratyczne roz-
dzielanie dóbr), a tak e problemu kontroli spo$ecze#stwa w czasach post%-
puj"cej globalizacji. Wers „kontroluj" to spo$eczne okienko” jest mocnym 
odniesieniem si% pisarza (podmiotu) do rozszerzanej stale legalizacji cenzury 
                                                           

2 Zobacz na przyk$ad: Besemeres 2014; Bader 1984, 73–81; Podemska-Abt 2010, 129–152. 
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internetu (w Australii), nie tylko blokuj"cej u ytkownikom dost%p do tre!ci 
uznanych za niemoralne, ale tak e do informacji o dzia$aniach instytucji 
i organów pa#stwowych (np. danych policji): 

ukryty problem/ Australii/ to oligarchowie/ jest ich niewielki procent 
mniej wi%cej tylu/ ilu Aborygenów/ dzia$aj" jednak w powi"zaniu z Wyso-
kimi Urz%dnikami/ decyduj" o wojnie w której musi wzi"& udzia$ kraj/ 
ba/ o generalnym uk$adzie/ tak e podatków/ oszcz%dzaj"cych ich i obci"-
 aj"cych reszt% spo$ecze#stwa/ o prasie telewizji kulturze Internecie/ kon-
troluj" to spo$eczne okienko/ ludzi/ da$bym has$o „Oligarchowie 
wszystkich krajów $"czcie si%”/ na !wiecie/ by$oby spokojniej/ mo e 
wtedy/ co! wi%cej skapywa$oby/ na ludzi/ zwyczajnych/ bez wypowia-
dania nazw (PA). 

W Australii, pa#stwie o (post)kolonialnej historii i tradycji politycznej, ci"-
gle aktualne s" pytania o to samo!& narodow". Lokalni kulturo- i literaturo-
znawcy koncentruj" si% na stworzeniu definicji, która okre!li$aby dzisiejsz" 
australijsk" „to samo!&” kulturow", st"d – ze wzgl%du na heterogeniczno!& 
obyczajow" spo$ecze#stwa – proponuj" literatur% narodow" okre!la& kultu-
row" ró norodno!ci" twórczo!ci artystycznej pisarzy i ich dzie$. Rozmaito!& 
ta mia$aby by& postrzegana jako zbiór warto!ci !wiadcz"cych o „australijsko-
!ci” kultury i literatury, przy czym r ó  n i c a  w$a!nie stanowi$aby swoist" 
nadwy k% kulturow" dzie$a lub pisarza, a w konsekwencji by$aby definiuj"-
cym wyró nikiem literatury narodowej (zbiorem ró nic w polu australijsko-
!ci). Wyk$adni" dylematu, który powstaje w wyniku takiego zdefiniowania 
„australijsko!ci”, jest niemo no!& pogodzenia co najmniej dwóch znosz"-
cych si% stanowisk ideologicznych: australijskiej polityki kultury g$ównego 
nurtu (wspartej g$osami wi%kszo!ci angloceltyckiego centrum) i przytaczanej 
ju  tu parokrotnie tzw. australijskiej polityki wielokulturowo!ci (wspartej 
g$osami mniejszo!ci, peryferii, czyli g$osami !rodowisk tubylczych i etnicz-
nych). Innymi s$owy, problem polega na tym,  e gdyby na antypodach istot-
nie obowi"zywa$y zasady polityki wielokulturowej, literatury mniejszo!ci 
(oraz ich twórcy) musia$yby by& umieszczone nie w obszarze marginalno!ci 
australijskiej kreacji literackiej, ale w obszarze narodowej wspó$twórczo!ci 
i równo!ci. Takie stanowisko poci"ga$oby, oczywi!cie, za sob" konsekwencje 
ekonomiczne i instytucjonalne, w praktyce znacz"ce tyle co w pe$ni demo-
kratyczna dystrybucja !rodków wspomagaj"cych literatur% i implementacja 
nauczania wielokulturowego w ka dym obszarze literatury, j%zyka, wiedzy, 
krytyki literackiej, a tak e innych dziedzin nauki. 
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Na taki obrót spraw australijska akademia instytucjonalizuj"ca literatur% (tu 

tak e krytycy i wydawcy), system edukacji, a przede wszystkim zarz"dzaj"cy 

nimi politycy nie s" przygotowani, tote  dyskurs krytycznoliteracki jest ci"gle 
i nieodmiennie zwi"zany z tym samym i niewygodnym pytaniem o narodow" 
to samo!& i australijski charakter literatury. Przypomnijmy: literatury, której 

histori% rozpoczyna etos wolnego osadnictwa anglosaskiego, pó(niejsze repre-

zentacje rzeczywisto!ci i m%cze#stwa skaza#ców, wszelkie obrazy „bia$ych” 

dyskryminuj"ce tubylców i ich kultury oraz, pocz"wszy od lat sze!&dziesi"-
tych ubieg$ego wieku, opowie!ci tubylców o martyrologii, opresji i akultura-

cji, a tak e wszelkie wizerunki literackie Australii (wy)kreowane przez mi-

grantów. Naturalnie trzeba tu tak e pami%ta&,  e wszystkie te ga$%zie pisar-

stwa australijskiego, $"cznie z kanonem literatury narodowej, rozpatrywane 

razem, jako „australijskie”, wymuszaj" odniesienia do kategorii literatury 

(post)kolonialnej, co decyduje o ulokowaniu powstaj"cej na antypodach lite-

ratury wzgl%dem centrum. Pocz"tkowo centrum stanowi$a oczywi!cie litera-

tura (kultura) Wielkiej Brytanii. Obecnie owo centrum (z „upowa nienia” 

polityki g$ównego nurtu kulturowego) to (w znaczeniu instytucjonalnym 

i krytycznym) australijska literatura narodowa, wobec której peryferia stano-

wi" dynamicznie rozwijaj"ce si% literatury mniejszo!ci: literatura aboryge#-

ska, migracyjna, literatury etniczne czy, w zale no!ci od przyj%tej kategorii, 

tzw. literatura wielokulturowa3, a zatem tak e australijska literatura polonijna 

czy polska4. W wierszu Adama Fiali Jeszcze raz o multi, multi, multi wielokrotne 

u ycie s$owa multi („wielo”) jest nacechowane pejoratywnie; sugeruje nad-

miar, wskazuj"c jednocze!nie na efekt niepotrzebnego rozszerzania znacze-

nia tego (i tak ju  pojemnego w tre!ci) wyrazu. Mo na za$o y&,  e wiersz 

powsta$ w okresie rozkwitu polityki wielokulturowo!ci i paradoksów zwi"-
zanych z jej implementacj", zw$aszcza w sferze poprawno!ci politycznej. 

Szydercz" i ironiczn" zarazem wymow% utworu podkre!la w tek!cie przywo-

$anie „rasizmu” obok „wielokulturowo!ci”: 

                                                           

3 Terminy te s" problematyczne; s$owo imigrant/migrant/emigrant nie pokrywa do!wiadcze# 

ani korpusu utworów pisarzy drugiej generacji, a s$owa etniczny i wielokulturowy sugeruj",  e 

chodzi tylko o identyfikacj% mniejszo!ci, co dawa$oby z$udzenie,  e kultura g$ównego nurtu 

jest neutralna. Tak jednak nie jest: spo$ecze#stwo angielskoj%zyczne jest ró norodne i podzie-

lone kulturowo. Krytyce pos$uguj"cej si% tymi terminami zarzuca si% przypisywanie pisarzy do 

„gett” i narzucanie ich twórczo!ci arbitralnych limitów, a w konsekwencji – modelowanie 

odbiorcy i jego recepcji dzie$a.  
4 Autorów pochodzenia polskiego ró nicuje miejsce urodzenia, st"d odmienne klasyfikacje: 

jedni uznaj" si% za pisarzy polonijnych, inni za polskich na emigracji w Australii. 
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[S]po$ecze#stwo australijskie jest/ pi%kne/ na obrazku/ jak rodzina w al-
bumie/ na Facebooku/ Australia to kraj/ wielokulturowy/ dla sukcesu/ 
czasami my!l%  e przyda$aby si% jedna/ uniwersalna jak rodzinna kultu-
ra/ bowiem wygl"da to tak  e nawzajem/ jakby musimy wszyscy/ si% ko-
cha& po!ród ludzi/ o ró nych kolorach skóry pogl"dach na  ycie reli-
giach/ wychodzi nawet  e lekkie odchylenie od pionu/ to rasizm/ godny 
pot%pienia (PC). 

W tym scenariuszu poetyckim Australia jest przestrzeni" paradoksu kultu-
rowego. Z jednej strony jej wizytówk" jest wielokulturowo!&, z drugiej – to 
kraj wielokulturowego „re imu” (pion). Ponadto to kraj „wielokulturowy dla 
sukcesu”, a wi%c nie kraj sukcesu (obywateli), ale kraj stwarzaj"cy mo liwo!& 
odniesienia sukcesu, albo te  kraj szerz"cy propagand% wielokulturowo!ci, to 
tak e kraj pokazuj"cy si% !wiatu jako taki, a nie inny. Przyimek „dla” pe$ni 
w tym okre!leniu rol% szczególn": pozwala na semantyzacj% znacze# rze-
czownika w kontek!cie scenariusza wiersza, dookre!la (istniej"ce w realiach 
pozatekstowych) znaczenia s$owa „sukces”, zmusza do zastanowienia si% 
nad powszechnie rozprzestrzenionym w !wiecie wizerunkiem Australii jako 
kraju sukcesu – i to sukcesu emigrantów. Istotn" dla scenariusza wiersza 
konceptualizacj" jest przywo$anie schematów znaczeniowych domen rze-
czowników: „spo$ecze#stwo (wielokulturowe)” i „rodzina”, które w wierszu 
stanowi" analogi. I tak – „rodzina w albumie” sygnalizuje, zw$aszcza w rze-
czywisto!ci australijskiej, dystans geograficzny dziel"cy migranta od bliskich, 
a okre!lenie (spo$ecze#stwo) „rodzina na obrazku” kojarzy si% z ironiczn" 
w polskiej kulturze metafor" codzienno!ci, jak" jest powiedzenie: „z rodzin" 
wychodzi si% dobrze tylko na fotografii”; przyjmuj"c,  e mamy do czynienia 
z my!leniem obdukcyjnym, fotografi% w tej metaforze zamieniono na obra-
zek. Analogicznie zatem, $"cz"c semantyczne czy obyczajowe konotacje 
„rodziny” z domenami znaczeniowymi wyrazów: „blisko!&” i „wspólnota”, 
okre!lenie „spo$ecze#stwo wielokulturowe” jawi si% nie jak rzeczywisto!&, 
ale (propagandowa) ikona. Inny istotny w interpretacji punkt to odniesienie 
przymiotnika „pi%kne” nie do fizycznego (istniej"cego) !wiata, ale do !wiata 
reprezentowanego (album) i wirtualnego (Facebook). W obu !wiatach au-
stralijskie spo$ecze#stwo wielokulturowe jest wyobra eniem – kolorowym 
obrazkiem (nie dokumentem, jakim jest np. fotografia). Dodatkowo „spo$e-
cze#stwo wielokulturowe” jest ide" wymuszan" („musimy si% kocha&”). 
Z tych wszystkich powodów podmiot  yczy$by sobie innego, jednego „mul-
ti” (wielokulturowo!ci lub prawdziwie wielokulturowego realnego spo$e-
cze#stwa, polityki), które nie narzuca$oby przynale no!ci. 
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Reprezentacje rzeczywisto!ci wielokulturowej Adama Fiali s" jasne i proste 
w odbiorze – nie s" przejawem pisarskiej finezji czy wyszukanego s$ownic-
twa, ale wierszowanymi zapisami prozy jego australijskiego  ycia. Jego wier-
sze zdaj" si% przekazywa& liczne napi%cia spo$eczne. Pisarz zauwa a,  e 
w Australii toczy si% nieustaj"ca polemika – w szczególno!ci mi%dzy anglo-
celtyck" wi%kszo!ci" australijsk" (AKA) a migrantami innego pochodzenia 
(n-KA, NESB itp.) czy tubylcami. By& mo e w akcie dystansowania si% od 
tej polemiki w wierszu Uroki emigracji pisarz przerzuca punkt ci% ko!ci z wie-
lokulturowych problemów Australii na do!wiadczenie wielokulturowo!ci 
i migracji, wskazuj"c na dystans geograficzny, jaki dzieli go od w$asnego kra-
ju. Dystans, który zmienia nie tylko j%zyk, ale tak e „dusz%” migranta: 

Je!li emigrujesz/ do pobliskiego kraju/ (…)/ wp$ywa to na twoj"/ sto-
p%/  yciow"/ nigdy dusz%/ bowiem $atwo i cz%sto odwiedzasz/ pierwszy 
kraj/ porównujesz kalkulujesz porównujesz/ je eli lecisz/ za Oceany/ twa 
stopa mniej wa na/ bo zaczynasz po czasie dwie/ mie& dusze/ a nawet 
dwa lub trzy j%zyki/ bo ten po!rodku jest/ mieszany (PA). 

W wierszu tym spojrzenie pisarza zdominowane zostaje nie tyle krytycz-
nym stosunkiem do naiwnych przekona#,  e polityka wielokulturowo!ci bu-
duje „rodzinn"” harmoni%, ile postaw" pogodzenia si% z sytuacj", w której 
si% znalaz$: tak e realiami stale zmieniaj"cego si% w Australii !rodowiska spo-
$eczno-politycznego i jego dyskursów. 

Pocz"wszy od rz"du Howarda w latach dziewi%&dziesi"tych dwudziestego 
wieku, Australia zacz%$a wycofywa& si% z polityki wielokulturowej. W zamian 
forsowano populistyczne jej formy: festyny greckie, w$oskie, wietnamskie, 
tzw. dni wielokulturowe albo festiwale piwa, etnicznej kuchni, ta#ca itp., jed-
nocze!nie wzmacniaj"c polityk% jednego nurtu kulturowego (np. moda au-
stralijska, kuchnia Ausie, dzie# ksi" ki australijskiej, festiwal australijskiego 
lata, ró norodne zawody z dookre!leniem „australijski”). Naturalnie taka sy-
tuacja na ró ne sposoby determinowa$a twórczo!& i prac% pisarzy pocho-
dz"cych z nieangloceltyckiego obszaru kulturowego czy j%zykowego, skazu-
j"c ich na izolacj% lub funkcjonowanie w !rodowiskach niszowych. Analizu-
j"c dyskurs wielokulturowo!ci i zjawiska wykluczenia, w 2007 roku Wenche 
Ommundsen przytoczy$ niechlubne wypowiedzi pisarzy australijskich: „Ro-
bert Dessaix nazwa$ literatur% wielokulturow" pisarstwem drugiego sortu 
i wezwa$ pisarzy-migrantów, aby »uczyli si% j%zyka« (…). Prominentni pisarze 
tacy jak Les Murray i David Williamson wpisywali ataki na wielokulturowo!& 
w swoj" twórczo!&” (Ommundsen 2007, 82). Ommundsen ostrzega$,  e 
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Australia wraca na drog% polityki asymilacyjnej. Interesuj"ce w tym kontek-
!cie s" wypowiedzi Adama Fiali skierowane na te obszary kultury, którymi 
australijski (ani akademicki, ani spo$eczny) dyskurs wielokulturowo!ci prak-
tycznie si% nie zajmuje. Dlatego zapewne ten wnikliwie ogl"daj"cy rzeczywi-
sto!& pisarz szuka w Australii miejsc nacechowanych „kultur" prawdziw"”; 
jego uwaga skierowana jest na inne aspekty codzienno!ci australijskiej, 
a mianowicie – miejsca pami%ci. W wierszu Memorial czytamy: 

Obserwuj% przydro ne Krzy e Pami%ci/ bia$e rowery i inne znaki/ jest to 
wspó$czesny folklor/ upami%tniaj"cy tych/ którzy zgin%li w wypadkach/ 
ale najbardziej rzuca mi si% w oczy/ memoria$ na s$upie/ po!wi%cony 
Aboryge#skiej dziewczynie/ która przedawkowa$a racje/ !rodków odu-
rzaj"cych/ s$up jest opleciony sztucznymi kwiatami/ ale i naturalnymi/ 
które cz%sto s" zmieniane/ dzie$o to spontaniczne/ przez rz"d nie doto-
wane/ a mówi"ce/ i nigdy nie naruszone/ przez wandala/ (…) (PA). 

W tym miejscu warto tak e przytoczy& nieliterack" wypowied( Adama Fiali 
pokazuj"c" jego nietypow" drog% przez australijsk" wielokulturowo!&. Do-
strzegaj"c ró nice i jednostkowe, etniczne oznaki kultur koegzystuj"cych 
w Australii, snuje on refleksje na temat otaczaj"cej go rzeczywisto!ci i du-
chowo!ci, zadaje pytania podyktowane namys$em nad formami, w jakich 
wielokulturowo!& w Australii si% manifestuje. Umiejscowiona w obszarze 
kategorii pami%ci „prawdziwa” kultura wydaje si% kultur" rodzim", zapisan" 
prawdziwym do!wiadczeniem pisarskim (fotografia i g$%bokie prze ycie), a by& 
mo e prób" umieszczenia w dyskursie wielokulturowo!ci !wiatopogl"du tu-
bylców oraz pogodzenia go z istniej"c" rzeczywisto!ci": 

Cz%sto fotografuj% ten minicmentarz. I my!l% sobie,  e w Australii Abo-

rygeni s" bardziej spirytualni ni  biali. To ich trzyma przy  yciu. Ich !lady 
s" wsz%dzie, a ich dreaming wi" e ich z miejscem. Bia$ym te  nie brakuje 
pomys$ów. Trafiaj" si% rowery pomalowane na bia$o i duchy przydro ne, 
co! w rodzaju polskich kapliczek z Chrystusem Frasobliwym na rozdro-
 ach. W Australii poszczególne grupy etniczne dbaj" ka da na swój spo-
sób o groby. Pami%& ludzi i wydarze# mo na czci& na ró ne sposoby, to 
jedyne oznaki prawdziwej kultury w Australii, bo dlaczego wszystko ma 
by& wielokulturowe? (Fiala, Podemska-Abt 2015). 

Australijski dyskurs wielokulturowo!ci, mimo  e widoczne s" nowe jego 
trendy i zwroty, od wielu lat nie wnosi w  ycie Australii i w jej krytycznolite-
rack" sceneri% niczego nowego. Jednym z trendów ostatnich lat dwudziestego 
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wieku by$o antologizowanie literatury migrantów i autorów etnicznych, co 
z jednej strony dawa$o pisarzom szans% na zaistnienie na rynku czytelni-
czym, z drugiej – by$o kolejn" prób" szufladkowania, zamazania b"d( „austra-
lizowania” g$osu nieaustralijskiego. Zdaniem Sonii Mycak (2005, 146–148) 
twórczo!& etniczna i migracyjna jest, tak samo jak wcze!niej, niedoceniana, 
pomijana przez krytyk% i edukatorów, a tak e – praktycznie niesubsydiowana 
przez rz"dowe instytucje popieraj"ce rozwój literatury australijskiej. Powo-
duje to,  e nieangielskoj%zyczni pisarze publikowani s" prawie wy$"cznie po-
za australijskim obiegiem narodowym, co wykorzystywane jest przez kryty-
k%, zajmuj"c" si% tzw. transnarodowo!ci" literatury australijskiej, ale nie pisa-
rzami spoza angloceltyckiego kr%gu. Zdaniem Michaela Jacklina tzw. zwrot 
transnarodowy trudno ocenia& jako nowy, ekscytuj"cy czy zapowiadaj"cy 
zmiany, albowiem „pisarstwo autorów nieangielskoj%zycznych jest demon-
stracyjnie transnarodowe” (Jacklin 2009, 9), co potwierdza d$uga lista publi-
kacji australijskiej etnicznej i migracyjnej literatury w wydawnictwach mi%-
dzynarodowych i w krajach pochodzenia autorów. 

Naturalnie, aby mo liwy by$ jakikolwiek obieg literatury, wcze!niej musz" 
zaistnie& realne perspektywy i mo liwo!ci wydawnicze. W Australii liczba 
wydawnictw inwestuj"cych w twórczo!& etniczn" jest znikoma, subsydia 
prawie  adne, a kolejki po nie d$ugie, dlatego nawet je eli autorzy nieangiel-
skoj%zyczni publikuj" lokalnie (i za granic"), czyni" to w$asnym sumptem lub 
z pomoc" organizacji etnicznych zainteresowanych popieraniem „swoich”. 
Z minimalnym skutkiem pisarze staraj" si% te  o pomoc finansow" ze strony 
pa#stwowych czy stanowych instytucji kultury (np. Australian Council of  
Arts). Adam Fiala dzieli si% swoimi do!wiadczeniami na tym polu: 

swego czasu napisa$em bajk% z w$asnymi ilustracjami (…). Zaprezento-
wa$em to wydawnictwu Magabala Books. Projekt si% podoba$, ale do je-
go realizacji nie dosz$o (…) nie jestem Aborygenem, a jedynie imigran-
tem z Polski. Pisa$em te  o ró ne granty, ale nikt nas tu nie zna. Z drugiej 
strony, wylansowanie kogo! nieznanego wymaga intuicji, odwagi i grani-
czy z pewnym ryzykiem. Krytycy si% tego obawiaj". Ca$e szcz%!cie,  e 
mog$em w czasie emigracji wydawa& w Polsce, gdzie nie musia$em p$a-
ci&, bo na zasadzie wymiany ilustrowa$em ksi" ki innych autorów. Ciesz% 
si%,  e wspó$pracuj% z Pani", bo zanim to nast"pi$o nikt si% moim „ar-
tem” w Australii i poza ni" nie interesowa$, a teraz publikuj% w paru ma-
gazynach internetowych (Fiala 2015, koresp.). 

Przedstawiony scenariusz socjoliteracki nie wskazuje na to,  e w Australii 
„transnarodowa, »migracyjna« wiedza o !wiecie jest potrzebna natychmia-
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stowo” (Bhabha 1994, 235). Nie inaczej przedstawia si% ta sytuacja w relacji 
bohatera powie!ci Adama Fiali Prywatna Australia, czyli wed!ug Antoniego z ob-

razkami. Rozczarowany zastan" rzeczywisto!ci" australijsk" „Antoni Koby$a, 
!rednioma$orolny, potem magister-in ynier Antoni Koby$a, a po latach, gdy 
nasta$a Solidarno!&, uchod(ca i emigrant Tony Kobila”, mówi: 

wyobra a$em sobie,  e jest to w$a!ciwie pusty l"d (…) i dominuj" jedynie 
kangury, egzotyczna przyroda i tym sobie podobne rzeczy (…). By& mo e 
tak jest, gdy w%drujesz po Australii jako tak zwany wolny ptak, meto-
dycznie poszukuj"c swego najlepszego miejsca na Australijskiej Ziemi. 
(…) Po pewnym czasie zacz%$y mnie ogarnia& w"tpliwo!ci czy dobrze 
zrobi$em opuszczaj"c stary kraj (Fiala 1998, 36–37). 

gdybym by$ bogaty wyzwoli$bym si% z wielu problemów zwi"zanych 
z szukaniem pracy i wype$nianiem urz%dowych druków, zmieni$bym 
mieszkanie, pos$a$bym pieni"dze do kraju na budow% drugiego dachu 
oraz remont plebanii, a tak e w ogóle odwiedzi$ stary kraj, co jest do!& 
kosztown" spraw", gdy si%  yje nie w Austrii, a w$a!nie w Australii (Fiala 
1988, 82). 

Przytoczone fragmenty to typowa narracja migracyjna. Zgodnie z termi-
nologi" literatury diaspory, w Prywatnej Australii… kraj ten jest prezentowany 
jako „terytorium przyjmuj"ce”, „gospodarz” determinuj"cy (nowe) do!wiad-
czenie bohatera. 

W twórczo!ci wierszowanej, a tak e w wypowiedziach nieliterackich Ada-
ma Fiali Australia ma wiele twarzy. To tak e kraj, co we wcze!niejszych 
przyk$adach i rozwa aniach zosta$o ju  wspomniane, „wspó$czesnej kultu-
rowej hybrydyzacji” wynikaj"cej z migracji (Hall 1990, 228), a zatem miejsce, 
w którym pisarz imigrant „wchodzi w depresj%” i „od ywa”, dopiero b%d"c 
na emeryturze, nie musi ju  si% bowiem martwi&,  e jego „zawód nie podoba 
si% biurokratom” (Fiala 2016, koresp.). Z psychologicznego punktu widzenia 
ta australijska „kondycja migracyjna” twórcy niezupe$nie jest tzw. stanem 
umo liwienia (Bhabha 1994, 38), ale na pewno umo liwi$a mu „pozyskanie 
w$asnej hybrydyczno!ci”: 

do!wiadczenie migracyjne by$o trudne, ale ciekawe. Ja si% zmienia$em, 
mój j%zyk nabra$ innej barwy, bawi" mnie spolszczenia angielskiego, wi-
dzenie mi si% wyostrzy$o, nie tylko od innego !wiat$a, pisz% na inne ni  
kiedy! tematy pod wp$ywem tego co tu [w Australii – T.P.-A.] si% dzieje 
(Fiala 2016, koresp.). 
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„Pozyskanie w$asnej hybrydyczno!ci”, o czym tak e mówi$ przytoczony 
wcze!niej wiersz Uroki emigracji, i zmiana to samo!ci na gruncie kulturowym 
bywaj" trudne, ale niezale nie od przeszkód, niedogodno!ci, napr% e# 
(e/i)migracyjnych w przestrzeni mi%dzykulturowej – jak" w tym wypadku jest 
Australia – kultura mi%dzynarodowa, jej do!wiadczenie i konceptualizacje, jak 
w przypadku twórczo!ci Adama Fiali, przynosi warto!ciowe ekspresje oraz re-
prezentacje (procesu) hybrydyzacji kulturowej. 'ycie w nowym !rodowisku staje 
si% ci"g$" zmian"; migrant tak d$ugo szuka, a  znajdzie „trzeci" przestrze#”, 
w której mo liwe jest uruchomienie potencja$u, jakim dysponuje (Bhabha 1994, 
214, 38). Pocz"tkowo ka da penetrowana nowa przestrze# to po prostu sfera, 
w której mo na wykorzysta& s t a r e  (umiej%tno!ci, wiedza) od razu na starcie 
w n o w y m . I tak, na przyk$ad, pocz"tkowo bohater Prywatnej Australii… 
szuka „trzeciej przestrzeni” w!ród Polonii, ale po wst%pnym okresie entuzja-
zmu i próbie zrozumienia zwyczajów tego !rodowiska opuszcza t% przestrze#, 
poniewa  panuj" w niej warto!ci, których nie mo e zaakceptowa&. Warto!ci 
kultury polonijnej, stanowi"cej subkultur% australijsk", oraz zwi"zane z ni" 
obyczaje zdawa$y si% znane (s t a r e ), tymczasem bohater odkry$ w nich 
uk$ady si$ i warto!ci (n o w e ), których nie potrafi i nie chce zaakceptowa&, 
tote  musi szuka& dalej, zapami%tuj"c jednocze!nie „lekcj%, któr" odebra$”. 

Na podstawie nieliterackich wypowiedzi Adama Fiali mo na wnosi&,  e 
zarówno proza, jak i wiersze tego autora zawieraj" elementy autobiograficzne. 
Jego osobista droga do „przestrzeni trzeciej” to, mówi"c j%zykiem pisarza, 
„droga do siebie i do ludzi, którzy mówiliby moim j%zykiem” (Fiala, Podem-
ska-Abt 2015). Jednym z etapów poszukiwania ostatecznej, komfortowej, 
hybrydycznej, by& mo e w$a!nie „trzeciej przestrzeni” by$o wcze!niej lite-
racko zarysowane !rodowisko polonijne, gdzie: 

panowa$a opinia,  e sztuk% trzeba $"czy& z prac" zarobkow". Poniewa  
w Australii sport jest najwa niejszy, sztuka i literatura jest jedynie two-
rzona jako hobby, które nale y $"czy& z wykonywaniem innego zawodu. 
Tylko sportowcy s" od tego uwolnieni i zarabiaj" olbrzymie pieni"dze za 
bieganie, kopanie i rzucanie si% na traw%. Cho& tego bardzo nie lubi$ 
urz"d zatrudnienia, by$em i jestem pisarzem i artyst", zreszt" moje wy-
kszta$cenie prawnicze tak e si% nie podoba$o. Przechodzi$em ró ne fazy, 
szuka$em dla siebie przestrzeni, w której !wiat zacz"$by mówi& tak e mo-
im j%zykiem. Gdy by$o inaczej, szuka$em dalej. B%d"c z natury samotni-
kiem, nie przejmowa$em si% brakiem zainteresowania wydawców i kryty-
ków. By$em szcz%!liwy, gdy w Australii mog$em malowa&, pisa& i muzy-
kowa& (Fiala, Podemska-Abt 2015). 
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W czasie trudnego procesu hybrydyzacji Adamowi Fiali/bohaterowi Pry-

watnej Australii… udaje si% nauczy&,  e nowy !wiat wymaga od niego przyj-
mowania odpowiednich postaw, a stykaj"c si% z now", stale go zaskakuj"c" 
rzeczywisto!ci", zdaje sobie spraw%,  e poszukiwanie komfortowej prze-
strzeni to niew"tpliwie swego rodzaju stan „zawieszenia” pomi%dzy ró nymi 
konfiguracjami i sferami  ycia, które wymagaj" odpowiedniej „mentalno!ci”. 
Mówi"c s$owami Edwarda Saida (2002, 360), przebywaj"c w stanie „dyskon-
tynuacji” (prze ywanej tak e fizycznie), migrant stale próbuje znale(& i zro-
zumie& sens i znaczenia otaczaj"cego go !wiata. Stan „dyskontynuacji” to 
tak e stan ci"g$ego, trudniejszego ni  w normalnych warunkach, dostoso-
wywania si%. W perspektywie socjopsychologicznej stany „pomi%dzy” to 
stany „wra liwo!ci” pozwalaj"ce na hybrydyzacj%, rozumian" zarówno jako 
zmiana wynikaj"ca ze zderzenia si% z inn" kultur", jak i ta, której w  yciu sta-
le ulega jednostka (i spo$ecze#stwo). „Dyskontynuacja” wymaga nie tylko 
przekraczania granic geograficznych i kanonów spo$ecznych, ale wymusza 
tak e przekraczanie granic poznawania samego siebie. W stanie tej ci"g$ej 
niepewno!ci migrant (bohater/pisarz) wytwarza sobie przestrze#, w której 
satysfakcjonuj"co (przede wszystkim dla samego siebie) funkcjonuje. Adam 
Fiala mówi o takiej wytworzonej dzi%ki poszukiwaniom przestrzeni: 

Znalaz$em swoj" „dusz%” g$ównie w twórczo!ci Aborygenów i w ich le-
gendach oraz w samotnych w%drówkach w buszu, pisaniu i w „arcie”. 
Uwielbiam codzienno!& i potrafi% si% cieszy& ma$ym. Zmieniam si%. Zostaj%, 
zatrzymuj% si% tam, gdzie nic mi nie przeszkadza i ja nie przeszkadzam. 
Nauczy$em si% te ,  e nie musz% tego kontrolowa&, wystarczy przekro-
czy& granice w$asnych i cudzych ogranicze#. I dlatego mam tak wielki 
dorobek,  e ju  go nie sprawdzam. Sprawia mi nawet k$opot z uwagi na 
ograniczono!& dost%pnych mi pomieszcze#, dos$ownie i w przeno!ni 
mówi"c (Fiala, Podemska-Abt 2015). 

Podejmuj"c dialog z now" rzeczywisto!ci", bohater/pisarz – imigrant musi 
reagowa& na wyzwania „Australii”, która zmienia jego my!lenie, popycha do 
dzia$ania, do znalezienia „trzeciej przestrzeni”. Stan ten egzemplifikuje 
wiersz mam (PC), w którym twórca zaciera granice pomi%dzy !wiatem real-
nym a poetyckim, u ywaj"c ironizuj"cej „taktyki dryfowania”. Strategia ka-
mufla u oraz minimalizm wersyfikacyjny i s$owny pozwalaj" na wytworzenie 
przestrzeni, w której mo liwe jest uzyskanie dystansu do opowiadanej histo-
rii, a tak e ukrycie emocji, jakie mog" si% kry& za stwierdzeniem: „kocham 
pisanie do szuflady”. Z perspektywy podmiotu/pisarza (ale te  rozwa a# 
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prowadzonych w tej cz%!ci artyku$u) to w$a!nie „pisanie do szuflady”, ro-
zumiane jako proces pisania i akt tworzenia oraz „stan mentalno!ci”, jest 
d$ugo szukan" „trzeci" przestrzeni"”: 

[C]o! gdzie!/ w Perth/ tyle tego/ do szuflady/ teksty/ malunki/ bez 
echa/ próbowa$em/ bez zwrotnej koperty/ byle/ tworzy&/ tworzy& two-
rzy& tworzy&/ dla w$asnej/ we w$asnej ba#ce mydlanej/ wiersze/ jak 
skarpetki pouk$adane/ w szufladzie/ Kocham pisanie/ do szuflady (PC). 

'eby znale(& si% w tej przestrzeni i móc wreszcie powiedzie& „kocham pi-
sanie do szuflady”, podmiot (autor migrant) musia$ pozna& otaczaj"c" go 
rzeczywisto!& („co!, gdzie!, bez echa”), nauczy& si% pokonywa& w$asne 
i „cudze” ograniczenia („próbowa$em, bez zwrotnej koperty”). Przek$adaj"c 
scenariusz poetycki na j%zyk rzeczywisto!ci australijskiej, pisarz migrant za-
chowuje w$asn" to samo!& (bez wzgl%du na to,  e zmienia si% ona tak e pod 
wp$ywem otoczenia i w$asnych poszukiwa#) i znajduje przestrze# duchow", 
co pozwala mu dostosowa& si% i odszuka& dla siebie mo liwo!ci funkcjono-
wania w hegemonicznej rzeczywisto!ci australijskiej („ograniczono!& do-
st%pnych mi pomieszcze#”). 

Pozycja (i)migranta zawsze jest pozycj" relatywn"; szukaj"c wzorców i sy-
tuuj"c si% w „przestrzeni trzeciej”, ma on mo liwo!& odwo$ania si% do innej 
rzeczywisto!ci i kultury, mo e konfrontowa& rzeczywisto!ci (pami%& oraz 
wyobra(nia), przenosi& si% z jednej w drug", ale nade wszystko mo e usytu-
owa& si% tak, aby mo liwa by$a jak najszybsza transformacja. Maj"c wi%cej 
ni  jeden obraz !wiata i miejsca, migrant ocenia stale swoje szanse i mo li-
wo!ci dostosowania si%, a jednocze!nie szacuje zmiany w otaczaj"cym go 
!wiecie, a po!ród nich te, którym sam jest poddany. Innymi s$owy, !wiado-
mo!& czy pami%& pierwszej kultury i miejsc b"d( przestrzeni pozwala boha-
terowi migrantowi (narratorowi/podmiotowi) na sterowanie swoimi umie-
j%tno!ciami i lokowanie ich w nowej sytuacji. W twórczo!ci Adama Fiali Au-
stralia staje si% wi%c nie tylko miejscem nieustannego przekraczania granic, 
ale tak e – miejscem, przestrzeni" pogranicznej negocjacji. Nie pozwalaj"c 
zamkn"& si% ani w granicach terytorialnych, ani w narzuconych przez system 
barierach, podmiot wiersza Paradoks mówi: „b%d"c za granic"/ cho&by 
w Australii/ a wielu ju  tu by$o/ wyczuwa si% Polsk%/ lepiej” (PC). 

W ka dej przestrzeni (negocjacji) pogranicznej – w tym wypadku w austra-
lijskiej przestrzeni transkulturowej i trans!rodowiskowej – szczególnie wa ne 
s" warto!ci, którymi jednostka si% kieruje i na których buduje swój nowy ob-
raz !wiata, a tak e skany (manifestuj"ce si% pami%ci", asocjacj", konotacj", 
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skojarzeniem, odwzorowaniem), z których pomoc" negocjuje nowe warto-
!ci, pozwalaj"ce na udomowienie tego, co nieznane. Warto!ci s" stabilizato-
rami to samo!ci (tak e kulturowej), która jest zawsze relatywna i zmienna, 
a przy tym – fikcyjna i inwertywna5, co w okresie koniecznej destabilizacji 
(tymczasowych) to samo!ci w przestrzeni transkulturowej jest „bardzo po-
trzebne” (Clifford 1988, 10), poniewa  w nowym „porz"dku ró nicy” Australia 
pozwala na rozpuszczenie, przesuwanie granic mi%dzy „ja” i „obce/obcy”, 
mi%dzy „ja – stary/stare” i „ja – nowy/nowe”. Innymi s$owy, w sytuacji mi-
gracyjnej mo liwe jest oswojenie i udomowienie Australii (w tym zachwyt 
ni" i zmiana warto!ci). I tak w Fascynacji Trzeciej podmiot, zachwycaj"c si% 
krajobrazem Australii, odwo$uje si% do realiów polskich. Negocjacja zmie-
rzaj"ca w kierunku przestrzeni transkulturowej, trans!rodowiskowej prze-
biega w wierszu trzystopniowo: najpierw podmiot zachwyca si% obcym kraj-
obrazem („Pla e/ […]/ Zw$aszcza ze ska$kami/ )lady”) i z pomoc" (pa-
mi%ciowego) skanu mentalnego krajobrazu polskiego („Polskie morze 
wydawa$o mi si%/ bardziej nostalgiczne ni  Ocean Indyjski/ [nawet mewy 
mia$y inny g$os]”) kontrastuje obydwie rzeczywisto!ci; nast%pnie za! po-
przez odwzorowanie metaforyczne („Z$ote Krople/ Wody/ W bia$ym/ Pia-
sku”) okre!la nowy !wiat, $"cz"c obie rzeczywisto!ci w wersie: „Droga mi%-
dzy rajem i krajem/ Jest d$uga”. Dostrzec tu mo na tworzenie nowej meta-
fory, któr" zarazem oswaja i udomawia przedmiot (australijski krajobraz). 
Udomowion" Australi% pisarz zwykle kontempluje i podziwia w kontek!cie 
porównawczym, który jest mu (jego podmiotowi) znany z do!wiadcze# 
sprzed emigracji: „obrazy zatrzymywa$em pod powiekami/ notesy by$y zby-
teczne” (Pla"a). Poetyki porównania u ywa autor cz%sto, ale refleksja przy-
wo$uj"ca Polsk% lub Europ% jest najcz%stsza w wierszach o tematyce krajo-
brazowej (Dwa pejza"e, December czyli czerwiec), malarskiej (to by!a intuicja Elise 

Bluman). W poetyckich impresjach muzycznych, jako  e ich tematem jest 
twórczo!& tubylców, pisarz czyni odniesienia do kultury „bia$ych”. W  adnej 
ze wskazanych przestrzeni  ycia cz$owieka, podobnie jak w sztuce, nie ma 
granic, tote  otwieraj" one pisarzowi/podmiotowi (i czytelnikowi) jeszcze 
jedne „drzwi” do Australii. Jego wehiku$em w procesie oswajania Australii 
(n o w e g o ) jest umi$owanie i znajomo!& sztuki oraz zachwyt przyrod". Po-
zwalaj" one pisarzowi/podmiotowi na bli szy kontakt z Australi", poprzez 
co staje si% ona „trzeci" przestrzeni"”, w której poeta cz%sto si%ga tak e po te-

                                                           

5 Przymiotnik ten okre!la biegunow", drastyczn" zmian% osobowo!ci na skutek przyj%cia 

innego warto!ciowania. 
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mat tubylczy (Nokturnale, Rover Thomas, Zado #uczynienie itd.), zajmuj"cy w jego 
twórczo!ci znacz"ce miejsce. 

Poetyckie reprezentacje Australii jako przestrzeni oswojonej, „trzeciej 
przestrzeni”, z której dochodzi g$os cz$owieka pewnego swego miejsca, s" 
szczególnie wyra(ne w wierszach o tematyce spo$ecznej i politycznej. Reto-
ryka tych tekstów, a mo e przede wszystkim u ycie pierwszej osoby liczby 
mnogiej czasownika, sygnalizuj"cej „przynale no!&” podmiotu (autora) do 
spo$ecze#stwa, wskazuje na to,  e pisarz podejmuje udan" prób% wywa enia 
do!wiadczenia australijskiego, przesuwaj"c si% z pozycji emigranta na pozy-
cj% migranta obywatela. Zmiana ta dokonuje si% poprzez zobiektywizowane 
(zrelatywizowane?) kreacje poetyckich scenariuszy postkolonialnej Australii, 
w której „Stare wi%zienie we Fremantle/ zamieniono na Centrum Kultury/ 
nowe spojrzenie/ ale duchy pozosta$y po staremu” (Duchy w starym wi$zieniu), 
a tak e za spraw" skondensowanych obrazów Australii pe$nej codziennego 
 ycia, rozmachu, wspó$czesno!ci, bolesnej historii (December czyli czerwiec), 
gdzie „na dawnych terenach zielonych/ których nie potrafili obroni&/ Abo-
rygeni/ budujemy lokalny Dubaj/ us$yszysz zgrzyt $y ew/ na sztucznym 
lodowisku we Fremantle/ wykopki rudy  elaznej jakby nieco usta$y/ przy-
jemnie si% pogr" y&/ w splendid isolation” (PA). 

W wierszu zatytu$owanym O wielokulturowo ci z pozycji mentora mówi g$os 
migranta obywatela, który „usadowiony” w bezpiecznej australijskiej przestrzeni 
wyra a opini% o tym, co dla niej istotne. Tre!& wiersza, z pozoru prosta, 
przynosi ukryt" za j%zykowym rejestrem przestrog%, pouczenie. Utwór mo e 
si% kojarzy& z politycznym komentarzem, niemniej jednak ods$ania on kolej-
ny aspekt wizerunku wielokulturowego niepokoju w Australii Adama Fiali: 

multicultural/ kojarzy si% z (…)/ pojednaniem wszystkich/ ludów !wiata 
zebranych w Australii z wyj"tkiem/ prawdopodobnie Eskimosów/ (…)/ 
w rzeczywisto!ci/ w harmonii/ (…)/ wyst%puj" pewne zgrzyty/ chodzi 
bowiem o zachowanie proporcji/ nie przesadzi&/ z twórcz" rado!ci"/ 
przyjmowania/ rozdawania/ jak si% sta$o w Niemczech/ wielokulturowo!& 
nie jest tylko/ poprawna/ politycznie/ trzeba my!le& harmonicznie (PC). 

Wiersz odnosi si% do autentycznych wydarze# migracyjnych maj"cych 
miejsce w ko#cu 2015 roku w Niemczech. Wydarzenia te odbi$y si% szero-
kim echem w australijskich mediach. Przyj%ta w tek!cie perspektywa porów-
nawcza pozwala podmiotowi/autorowi na wypowiedzenie stanowiska na 
temat australijskiej polityki wielokulturowo!ci, ujawniaj"c tym samym jego 
zaanga owanie w polityk% migracyjn" nie tylko Australii, ale tak e !wiata. 
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Tematem, który zajmuje wszystkie australijskie dyskursy: postkolonialny, 
wielokulturowy i migracyjny, jest j%zyk. W twórczo!ci Adama Fiali j%zyk re-
prezentuje i obrazuje wieloj%zyczn" Australi%, a tak e samego autora, który 
tak w mowie potocznej, jak i w swoich wierszach u ywa „mozaiki j%zyko-
wej”. Wprowadzenie wyra e# angielskoj%zycznych i spolszczonych anglicy-
zmów do tekstów literackich daje pisarzowi okazj% do nasycenia utworów 
i ich przekazu  artem oraz krytyk". W Fascynacji Czwartej, ostatniej cz%!ci 
wiersza Australijskie Fascynacje Adama, nawi"zuj"cego tytu$em do biblijnego 
Adama jako pierwszego cz$owieka, ale przede wszystkim do samej osoby 
pisarza, czytamy: „ argony/ Polonusów/ Wags/ chin wag/ Aborygenów/ 
Aussies/ wzbogacaj"/ j%zyk/ australijskiej przyrody/ rozpoznaj"cej swego/ 
w raju” (PA). Inny utwór, O j$zyku, jest ma$ym, zabawnym, wierszowanym 
traktatem, w którym refleksji poddano tzw. przeci"g$", „leniw"” australijsk" 
wymow% samog$osek, akcent, artykulacj%. Temat „j%zykowy”, jak wiele in-
nych w pisarstwie Adama Fiali, zaczerpni%ty zosta$ z codziennego  ycia i jest 
nieodzown" cz%!ci" australijskich towarzyskich „rozmówek”. To tak e jeden 
z najcz%!ciej podnoszonych tematów w!ród australijskich imigrantów bez 
wzgl%du na ich narodowo!&. Mo na tylko  a$owa&,  e obydwa teksty poety nie 
zaistnia$y dot"d w j%zyku angielskim, dobrze bowiem wpisuj" si% w dyskurs wie-
lokulturowo!ci, gdzie j%zyk stanowi „bro# obusieczn"”. Z jednej strony u ycie 
angielskiego przez Australijczyków jest jednym z najcz%!ciej podnoszonych te-
matów w!ród imigrantów, z drugiej – to w$a!nie znajomo!& i u ycie angielskie-
go przez nierzadko wieloj%zycznych imigrantów jest w Australii tematem debat 
zwolenników polityki kultury g$ównego nurtu, a sami LOTE (Language Other 

than English) speakers, jak nazywa imigrantów nieangielskoj%zycznego obszaru 
kulturowego dokument Narodowej Polityki J%zykowej, s" poddawani ró nym 
praktykom edukacyjnym (i pobrzmiewaj"cym w spo$ecze#stwie  artom). J%zyk: 

jest na pewno spoiwem/ które $"czy wszystkich ludzi/ ale ka dy traktuje 
go inaczej/ etnicy starannie/ oddzielaj" s$owa/ (…) / nie martwi" si% 
o w$a!ciwy akcent/ Blue Aussies/ (…)/ ledwo otwieraj" usta/ proste 
s$owo right mówi" rojt/ dykcj% kochali staro ytni Rzymianie/ u$atwia$a 
komunikacj%/ i zdobywanie intratnych urz%dów/ oczywi!cie powstaj" 
zbitki/ j%zykowe/ ka da grupa co! dodaje ró nicuje powiela/ przecie  
j%zyk jest tworem  ywym i dynamicznym/ trudno/ uj"& go w skostnia$e 
ramki poprawno!ci/ Standard English (PC). 

Zakres zagadnie#, które porusza Adam Fiala „j%zykowym aspektem” swo-
jej twórczo!ci, jest znaczny. W Australijskiej to"samo ci za pomoc" potocznych 
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wyra onek i paru s$ów kluczy w kilku wersach czytelnik otrzymuje plastycz-
ny obraz Australii taniego nacjonalizmu, pa#stwa, w którym to samo!& na-
rodowa znaczy tyle co: „By& true blue/ g$o!no krzycze&/ Oj, oj, oj Aussie/ 
podczas Australia Day/ owija& si% narodowymi/ kolorami/ i mie&/ biusto-
nosz z flagi” (PC). Okre!lenie true blue pierwotnie znaczy$o „lojalny”, ale 
z biegiem lat uleg$o rozszerzeniu i obecnie definiowane jest jako „prawdzi-
wy”. Naturalnie, pisarz odwo$uje si% do  artobliwego u ycia zwi"zku frazeo-
logicznego, który pojawi$ si% w latach siedemdziesi"tych ubieg$ego wieku, 
gdy zacz%to go u ywa& w zdaniach typu: „zachowa$ si% jak prawdziwy au-
stralijski zjadacz pies”6. Drwina pisarza obejmuje spo$ecze#stwo, które nie 
respektuje symboli narodowych i ma zami$owanie do $amania wszelkich 
konwenansów. U ywaj"c obyczajowo-kulturowego kodu j%zykowego (true 

blue, Aussie, biustonosz) w asocjacji ze s$ownictwem symbolicznym, iko-
nicznym (flaga, Australia Day), pisarz zdaje si% ocenia& australijskie warto!ci 
(angloceltyckiej kultury g$ównego nurtu). Wskazuje na to pos$u enie si% rze-
czownikiem Aussi, który w rzeczywisto!ci australijskiej desygnuje Australij-
czyka, a nie migranta (nie od rzeczy b%dzie tu wspomnie&,  e w Australii 
s$owo „migrant” bywa u ywane derogatywnie). Trzeba zaznaczy&,  e Austra-
lia Day to !wi%towany przez Aussies Dzie# Proklamacji obchodzony 26 
stycznia i jednocze!nie Dzie# Smutku Pierwszych Mieszka#ców Australii, 
którzy czcz" wtedy pami%& wymordowanych pokole#, zaznaczaj"c w inny 
sposób swoj" obecno!& w australijskim spo$ecze#stwie (postkolonialistów). 
Podobnie jak w Australijskiej to"samo ci, w kilku innych wierszach data ta 
oznacza punkt zwrotny w scenariuszu poetyckim i kieruje uwag% czytelnika 
na fakt,  e w australijskiej historii jest inna „czarna” prawda migranta lub 
obcego. Pisarz zdaje si% przypomina&,  e w  adnej historii nie ma jednej 
prawdy ani jednego przekazu. W wierszach tego typu uderzaj"cy jest infor-
matywny, nieemotywny, relacjonuj"cy j%zyk, zaskakuj"ce zwroty w sytua-
cjach, sucha narracja. 

Jedn" z cz%sto stosowanych przez Fial% strategii jest ambiwalencja scena-
riusza poetyckiego, pozwalaj"ca na rozszerzenie perspektywy poznawczej, 
w której czytelnik jasno widzi,  e w Australii nie ma zgodnego, australijskie-
go spo$ecze#stwa wielokulturowego i  e kraj ten ma wiele twarzy. Jedn" 
z nich jest oczywi!cie Australia tubylcza, aboryge#ska, która w twórczo!ci 
Adama Fiali cz%sto wy$ania si% z t$a, a czasem naznaczona jest wizerunkiem 
nadzwyczajnej chwili. Opowie!& podmiotu wiersza O z!ocie i Aborygenach 

                                                           

6 Pie – rodzaj pasztecika z mi%sem (przypis red.).  
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ukazuje przepa!& dziel"c" wspó$czesn" bogat" Australi% od Australii tu-
bylczej; 

Ogl"da$em wielk" kopalni% z$ota/ (…)/ brama/ zamykana na k$ódk%/ 
niekoniecznie ze z$ota/ spogl"dali na to Aborygeni/  yj"cy/ w s"siedz-
twie kopalni/ (…)/ dostaj" pieni"dze/ (…)/ jako! si%/ to (…)/ rozcho-
dzi po ko!ciach/ Aborygeni którzy akurat/ nie  yj"/ w pobli u kopalni/ 
potrafi" prosi&/ o dwa dolary/ bardzo $adny pi%knie uformowany pie-
ni" ek/ na!laduj"cy z$oto/ i nawet nie trzeba/ go wyszukiwa&/ w czer-
wonej ziemi/  adnym dekoderem (PC). 

Rzeczywisto!& wpisana w ten wiersz, jak prawie ka da dotykaj"ca histo-
rycznych lub spo$eczno-politycznych stosunków aboryge#sko-australijskich, 
jest szokuj"ca, ale prawd" jest,  e na terenie zachodniej Australii znajduj" si% 
dziesi"tki kopal# z$ota, które przynosz" ich w$a!cicielom i pa#stwu ogromne 
dochody, podczas gdy okoliczni tubylcy  yj" w stanie deprawacji i poni enia. 
Ten stan rzeczy ujawnia tekst. Czytaj"c wiersz w paradygmacie nierówno!ci 
spo$ecznej, mo na z pewno!ci" uzna&,  e jest !wiadectwem solidarno!ci pi-
sarza/podmiotu z tymi, którym dzieje si% krzywda. Bior"c pod uwag% austra-
lijskie realia polityczne i historyczne, motyw krzywdy, chocia  wyra(ny, nie 
jest w tek!cie dominuj"cy. Utwór funkcjonuje tak e w innych wymiarach 
i jego znaczenia da si% rozumie& równie  w kategoriach opozycji: z$oto – 
 ebractwo, dochód – bezrobocie, z$oto – pieni"dz, natura – eksploatacja, 
a tak e w kontek!cie !wiatopogl"dowym i moralnym, np. stosunek tubylców 
i Australijczyków do ziemi, w$asno!ci, pieni"dza, !rodowiska naturalnego 
itd. Pola interpretacyjne, które z perspektywy tubylca niniejsze ambiwalencje 
uruchamiaj", to fakty historyczne (pozbawienie domu i wy ywienia, jakim 
jest !rodowisko naturalne) oraz wzgl%dy filozoficzno-metafizyczne (wydo-
bywanie z$ota, niszcz"c !rodowisko, niepokoi, unicestwia przysz$e pokolenia 
tubylców, którzy wierz",  e istoty bezcielesne czekaj" na narodziny w !ro-
dowisku Wielkich Przodków, w ziemi, wodzie, powietrzu). Dla tubylca ani 
z$oto, ani pieni"dze, ani praca w kopalni nie s" nacechowane kulturowo, nie 
maj" warto!ci, najwy sza bowiem warto!& –  ycie i symbioza cz$owieka 
z natur" – ulokowana jest w ziemi i jej zwi"zku z cz$owiekiem oraz kosmo-
sem – w sensie duchowym i biologicznym. Poetyka dwuznaczno!ci (ambi-
walencji) otwiera ostatnie cztery wersy na pytania o warto!ci uniwersalne. 

Wizerunek aboryge#skiej Australii Adama Fiali jest wa ny z wielu powo-
dów: g$os pisarza rozlega si% z Australii w j%zyku polskim, nie jest to g$os 
egzotyzuj"cy, ale zaanga owany i penetruj"cy temat, to g$os mieszka#ca, 
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a nie turysty, a w ko#cu – australijski g$os migranta z nieangloceltyckiego 
obszaru kulturowego oraz jeden z kilku zaledwie australijskich autorów pol-
skich reprezentuj"cych temat tubylczy. Jak mo na si% spodziewa&, w pisar-
stwie Fiali motyw najszerzej istnieje w wymiarze spo$eczno-politycznym, co 
nie znaczy,  e jest jednorodny, raczej –  e pisarz przesuwa granice tematycz-
ne i rodzajowe w obr%bie jednego wiersza, tote  nawet teksty zaledwie kil-
kuwyrazowe s" utworami otwartymi na ró ne paradygmaty interpretacyjne. 
I tak – jednozdaniowe wypowiedzenie poetyckie Fascynacji Drugiej (PA): 
„Aborygeni/ S"/ Jakby/ Ukryci/ W starych drzewach” realizuje si% i w perspek-
tywie realistycznej, i parabolicznej. Pierwsza perspektywa niesie pot% ny $adunek 
znacze# i kontekstów spo$ecznych, historycznych, politycznych: 1) tubylcy 
s" w Australii, 2), tubylcy s" pomijani w australijskim pejza u historycznym 
i spo$eczno-politycznym, 3) tubylcy nie pozwalaj" na „ukrywanie” ich sa-
mych czy te  historii, warunków ich egzystencji. Perspektywa druga ods$ania 
aspekty kulturowe – wiersz nawi"zuje do !wiatopogl"du tubylców i obrazuje: 
1) nierozerwalny zwi"zek tubylców z natur" i ich szacunek do przyrody, 2) euka-
liptus jako tajemnicze drzewo rodzime zwi"zane (jak tubylcy) kosmogonicz-
nie z ziemi", 3) eukaliptus jest symbolem odnawiaj"cego si% ci"gle  ycia (ana-
logia do przetrwania tubylców w swej kulturze i w Australii „bia$ych”). Nie-
przypadkowa jest wersyfikacja, która pozwala na zaproponowane odczytania, 
konsoliduj"c je w obszarze trwa$o!ci natury i  ycia (oraz !rodowiska natu-
ralnego i opartego na nim !rodowiska spo$ecznego i kulturowego). 

W reprezentacjach pisarza tradycyjne kultury tubylcze s" unikalne: „s$owa 
same w sobie s" muzyk"”, oczy pie!niarza tubylca „nie widz" zwyczajnego 
!wiata”, ale „patrz" g$%biej” (Gurramul, PA). Wiersz Warmun jest utworem 
reprezentuj"cym kultur% tubylców s$owami ikonami, zawiera te  odniesienie 
do tubylczego poj%cia dreaming: 

Marzenia i sny/ przybieraj" swój konkret/ w naturalnym pigmencie/ t$u-
czonym ciemn" r%k"/ czerwony pustynny py$/ poranne gwiazdy o !wi-
cie/ !piew cieni kolorami ochry/ !piew nieba kolorami t%czy/ chmury 
ta#cz"ce w rytm didgeridoo/ w"  wychodz"cy z rzeki/ eukaliptusy niby 
duchy/ wype$niaj"ce pejza  biel"/ wszystko to znajdziesz/ w Warmun/ 
Turkey Creek country/ gdy tam przyb%dziesz/ nawet z krótk" wizyt"/ 
w%drowcze (PA). 

Twórczo!& Adama Fiali, cz%sto otwarta na interpretacj% w paradygmacie 
realistycznym i postkolonialnym, zyskuje na odczytaniach kulturowych. Jego 
utwory, nasycone obrazami australijskiej obyczajowo!ci, rzeczywisto!ci, pej-
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za ami, spe$niaj" warunek „australijsko!ci”, mówi"c j%zykiem migranta i za-
pisuj"c Australi% tak", jaka jest w gestaltowym do!wiadczeniu pisarza. By& 
mo e szczególnie z tego ostatniego powodu twórczo!& Fiali mo e by& 
uznana za true story, której celem (jak wcze!niej zosta$o powiedziane) jest 
opowiadanie  ycia i kraju w !cis$ej relacji z jego mieszka#cami, !rodowi-
skiem, natur", kultur". „'yciem” w zapisie polskiego pisarza jest spo$eczno-
-polityczny porz"dek, w którym twórca egzystuje, historia, kronika wspó$-
czesnej Australii i Australii tubylców, a w nich tzw. problem tubylczy. Wa ne 
s" te  w tym wzgl%dzie reprezentacje j%zyka i sztuki oraz miejsc i natury 
(pla a, ocean, góry, eukaliptusy), które nie s" zapisem uniesienia fantazyjne-
go, ale przekazem autentycznego do!wiadczenia. Jednak e tym, co funda-
mentalnie odró nia prawd% opowie!ci Adama Fiali od prawdy tubylczej story, 
jest perspektywa, z jakiej rozlega si% g$os mówi"cy oraz miejsce pisarza mi-
granta w Australii. Bohaterowie pisarza to obserwatorzy, komentatorzy, cza-
sami mediatorzy, których z Australi" nie $"cz" emocjonalne, mityczne i mi-
styczne wi%zi, ale d" enie do jej poznania, zrozumienia oraz do osadzenia si% 
w jej realiach. W Dwóch pejza"ach (PA) czytamy o ol!nieniu i niepokoju, jakie 
„si% odczuwa” w nast%pstwie „przej!cia” z jednej rzeczywisto!ci w drug"; 
u ycie bezosobowej narracji jest form" racjonalizowania nieznanego. Przy-
roda Australii napawa podmiot l%kiem; metafora !wiat$a i zadymienia (cie-
nia?) oraz u ycie symboliki bia$ego eukaliptusa ( ycie i !mier&) wzmacniaj" 
obraz poetycki, ale wiersz nawi"zuje do „bia$ej opowie!ci” o historii drwali, 
którzy zgin%li od uderzenia $ami"cych si% ga$%zi ghost gum: 

nieoczekiwane jest/ przej!cie/ z jednego pejza u w drugi/ od warszaw-
skich zadymie#/ !wiat$a/ 'erania/ do blasku/ pla  Australii/ w rzeczy-
wisto!ci/ odczuwa si% ol!nienie a nawet l%k/ w obcowaniu z bia$ymi 
pniami/ olbrzymich eukaliptusów zrzucaj"cych ga$%zie/ nazywaj" je wi-
dow makers/ przyroda w Australii jest pe$na kaprysów/ i niebezpie-
cze#stw (PA). 

Zrozumienie i opisanie twórczo!ci pisarza emigracyjnego nie jest zada-
niem $atwym: a  nazbyt cz%sto granica mi%dzy realnym do!wiadczeniem mi-
gracyjnym a scenariuszem poetyckim jest zacierana. Autor pos$uguje si% po-
etyk" kamufla u, stosuj"c ironi%, aluzj%, prozatorsk" i minimalistyczn" form% 
wiersza, u ywa bezosobowych narracji poetyckich i jest pow!ci"gliwy w za-
stosowaniu j%zyka emotywnego. Mo e dlatego w jego opowie!ci o Australii 
to nie kultura australijska, która wydaje si% tylko trudn" do zdefiniowania 
„wielokulturowo!ci"”, nie kultura tubylców, funkcjonuj"ca w wyobra eniach 
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krzywdy i debaty spo$ecznej, ale rzeczywisto!& i spo$eczno-polityczna codzien-
no!& stanowi" podstaw% kreowanych wizerunków Australii. Ta codzienno!& 
australijska wydaje si% przestrzeni" negocjacji, w której mo liwe jest pogodze-
nie ró nych punktów widzenia, i dlatego w$a!nie narratorzy/bohaterowie 
oraz sam autor odwo$uj" si% stale do nieaustralijskiej rzeczywisto!ci oraz do-
!wiadcze# i pami%ci z innej kultury, a b%d"c imigrantami – obywatelami 
o podwójnej perspektywie spojrzenia, mog" pozwoli& sobie na sceptycyzm, 
ironi%, konotacje, porównania. Zanurzeni w nie zawsze im przyjaznej rze-
czywisto!ci, obiektywizuj" !cieraj"ce si% realia wspó$czesnej Australii, lokuj"c 
je w ogólno!wiatowym i polskim planie. Proces takiej obiektywizacji pozwala 
na !wiadome usytuowanie si% w „przestrzeni trzeciej”. Oswojenie i udomo-
wienie Australii mo liwe jest zatem w codziennym penetrowaniu jej historii 
(TAJEMNICA ZAGINI*CIA PRIME MINISTRA), w podziwianiu tubyl-
czego i australijskiego malarstwa (Charles Blackman) i muzyki (Gurramul), od-
dawaniu si% kontemplacji pi%kna i przyrody. W tego typu utworach pisarz 
zdaje si% przejawia& d" enie do zrozumienia kulturowego dziedzictwa Au-
stralii bez wzgl%du na podzia$y w niej panuj"ce. Przyk$adem tego typu uni-
wersalizacji kultur i ludzkich dziejów jest wiersz %odzie: 

ko!ci nie uznaj" ras/ s" zawsze bia$e/ odbicia na ska$ach d$oni/ s" jed-
nakowe/ je eli nawet biali byli na pocz"tku/ to i tak wymieszali si% 
z Aborygenami/ st"d tylu blondynów w!ród Aborygenów/ pocz"tki nie 
znaj" narodów/ stworzono je pó(niej/ i podzielono ludzko!&. 

Uniwersalizowanie ró nych rzeczywisto!ci nie jest w tej twórczo!ci cz%ste: 
s$u y procesowi unifikowania, integrowania s t a r e g o  z  n o w y m ,  jest to 
naturalny efekt transformacji to samo!ciowej i kulturowej. Pisarz intelektua-
lizuje i asocjuje wydarzenia, pejza e, miejsca, realia oraz konteksty. W wier-
szu to by!a intuicja Elise Bluman po$"czenie zarysowanych scenariuszem zda-
rze# jest czytelne w kilku planach: emigracja malarki do Australii – emigracja 
(pisarza), malarskie zobrazowania !wiat$a Australii i ognia buszu przez ar-
tystk% – „ogie#” drugiej wojny !wiatowej, historia i  ycie w Australii – histo-
ria i  ycie w Europie. Nieco inaczej przebiega transformacja obrazów 
w wierszu pt. Pla"e, w którym to czynno!&, a nie kontemplacja, przynosi pa-
mi%& s t a r e g o : zbieranie dla kanarków pozosta$o!ci cuttle fish i zachwycanie 
si% skrz"cym si% kolorami piaskiem australijskiej pla y uruchamiaj" pami%& 
o ba$tyckich bursztynach. Sta$e w%drowanie pisarza/narratora/podmiotu 
mi%dzy s t a r y m  (Polska, Europa) a n o w y m  (Australia, aboryge#ska Au-
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stralia) sprawia wra enie,  e jedynym sposobem na zakorzenienie migranta 
w Australii jest nieustanne dope$nianie przywiezionego „kufra” bie "cym 
do!wiadczeniem imigracyjnym albo sta$e szukanie prawdy. W efekcie tej 
strategii pisarskiej Australia staje si% wielowymiarowym terytorium poetyc-
kim, w którego polu pisarz przywraca g$%bsze znaczenie warto!ciom kultu-
rowym – nie tylko w ich australijskim, narodowym charakterze, ale tak e 
w znaczeniu uniwersalnym, ponadczasowym. 

Trzeba doda&,  e w twórczo!ci Adama Fiali nie ma sentymentalizmu. Pol-
ska jest po prostu sta$ym elementem odniesienia, nie za! krajem t%sknoty 
czy idealizacji. W procesie kulturowej transformacji przywo$ania polskich, 
znanych krajobrazów czy realiów s$u " utrzymaniu równowagi stale nara o-
nej na zmiany !wiadomo!ci i to samo!ci;  adna transformacja nie jest $atwa. 
W Prywatnej Australii… bohater przywo$uje socjalistyczne warunki i zestawia 
je z warunkami rygorystycznie dzia$aj"cego australijskiego systemu socjalne-
go i mieszkaniowego: „'ycie w bloku mieszkalnym [w Perth – T.P.-A.], na-
wet bardzo niewielkim jak na standardy polskie, nie przypomina$o wyma-
rzonego obrazu powielanego przez l!ni"ce folderki biur turystycznych” (37). 
Poprzez uruchamianie pami%ci bohater emigrant ma mo liwo!& ustawiania 
wzgl%dem siebie !wiatów; nowa rzeczywisto!& staje si% podobna, inna, po-
równywalna, nawet taka sama, a zawsze mo liwa do zaakceptowania, albo-
wiem „[w]a ne jest, by lubi& ten kraj [Australi%] i przymyka& oko na jego 
ewentualne wady” (Fiala 2015, rozm.). Czytelnym efektem stosowanej przez 
Adama Fial% poetyki, strategii pami%ci jest przy tym wyczulenie czytelnika na 
warto!& informacyjn" tekstów (w Polsce bloki by$y du e, w Australii s" ma-
$e). Nasycenie tekstów szczegó$ami, nazwami miejsc (w Australii), nazwi-
skami, „trzecim j%zykiem” !wiadczy o ch%ci wyczulenia czytelnika nie tylko 
na rzeczywisto!&, codzienno!& australijsk", ale tak e na realno!& zapisu. 

Utwory Adama Fiali s" tropem codzienno!ci i rzeczywisto!ci. Wizerunki 
Australii tylko czasami rysowane s" pod wp$ywem zachwytu, zdziwienia 
b"d( niecodziennego „odkrycia”. Motywy przyrody (O przyrodzie), malar-
stwa, muzyki s" wynikiem upodobania autora do naturalnego pi%kna oceanu 
i gór, a tak e jego zdolno!ci plastycznych oraz muzycznych. Motyw spo-
$eczno-polityczny ma nacechowania autobiograficzne. Australia pisarza pol-
skiego na emigracji nie jest w !wietle dost%pnego materia$u krajem nadzwy-
czajnej egzotyki, fauny czy szansy. Jest to Australia, w której toczy si% tzw. 
dyskurs wielokulturowo!ci, wzgl%dem którego pisarz migrant musi si% usy-
tuowa&, aby móg$ istnie& jako twórca. Ze wzgl%du na ten w$a!nie aspekt pi-
sarstwa autora i jego migracyjne usytuowanie warto tu przytoczy& metafor% 
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„literatury nieterytorialnej” Arjuna Appaduraia (1996, 173), przeno!nia ta 
bowiem zdaje si% dobrze ilustrowa& twórczo!& i pisarskie do!wiadczenia pol-
skiego pisarza na emigracji w Australii. Metafor" literatury nieterytorialnej 
obj%te s" utwory (twórczo!&, literatura), które wychodz" poza granice geo-
graficzne lub wyznaczane ideologi" czy polityk". I tak podczas gdy Adam 
Fiala mieszka w Australii, jego utwory wydawane w Polsce s" w zasi%gu czy-
telnika polskiego i polonijnego, za! utwory publikowane w czasopismach 
internetowych w Australii („Przegl"d Australijski”, „Puls Polonii”) i poza ni" 
(„Polska Canada”) docieraj" do czytelnika poza Australi", funkcjonuj"c 
w !wiecie bez granic. Innym przyk$adem przekraczania granic przez literatur% 
s" katalogi biblioteczne i internetowe: ksi" ki pisarza s" notowane w biblio-
tekach narodowych obu krajów, a tak e w australijskiej elektronicznej bazie 
bibliograficznej – AustLit. Wymieniony obieg twórczo!ci Adama Fiali po-
zwala stwierdzi&,  e sta$a si% ona „eksterytorialna”. W literacko-krytycznym 
kontek!cie Australii kategoria ta desygnuje literatur%, która powsta$a w !ro-
dowiskach etnicznych kraju osiedlenia autorów, ale operuje tak e poza gra-
nicami osiedlenia: a) w spo$ecze#stwach diasporycznych, b) w kraju rodzin-
nym autora. W obu przypadkach „literatura nieterytorialna” pe$ni funkcj% 
integracyjn". 

Czy literatura terytorialna Adama Fiali ma rol% integracyjn", trudno po-
wiedzie&: konieczne s" badania jej obiegu w Polsce i po!ród czytelników wi-
tryn internetowych. W Australii pisarz pochodzenia polskiego i jego twór-
czo!& skazane s" na „istnienie niepe$ne”, czyli odczytanie w !rodowiskach 
polonijnych lub rodzimym kraju autora, gdzie twórczo!& migracyjna ma 
szans% na dotarcie do czytelnika/krytyka. Tak sta$o si% z australijsk" twór-
czo!ci" Jacka Kaczmarskiego, Andrzeja Chciuka czy autorki tego artyku$u, 
ale nie sta$o si% do chwili obecnej w przypadku Adama Fiali, Marka Batero-
wicza czy Zbigniewa Jasi#skiego, pisarzy znanych w Polsce sprzed ich wy-
jazdu do Australii. Pisarze, którzy rozpocz%li swoj" karier% po opuszczeniu 
Polski (np. Jurek Zielonka, Marta Kaczmarek, Krzysztof  Deja, Ludwika 
Amber), nie zostali nawet przez polsk" krytyk% zauwa eni, mimo  e nazwi-
ska ich notuj" zarówno polskie, jak i australijskie katalogi biblioteczne. Na 
przestrzeni dziesi"tek lat krytyka literacka twórczo!ci polskiej w Australii 
zaw% a si% do paru nazwisk. Teoretycznoliterackie i pragmatyczne delibera-
cje znajdujemy w zaledwie kilku pozycjach autorstwa Magdaleny B"k, Anny 
Katarzyny Kronenberg, Bogumi$y 'ongo$$owicz, a przecie  polonijna, pol-
ska literatura australijska usytuowana jest w mg$awicy dyskursów, co otwiera 
wiele mo liwo!ci jej interpretacji i opisu. 
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Teresa Podemska-Abt: Adam Fiala’s literary and non-literary portrayals of Australia.  
Positioning the Polish migrant-writer within Australian socioliterary discourses 

Along the lines of the so-called multicultural discourse and socio-political milieu in Australia, the 

article is concerned with Adam Fiala’s literary and non-literary imageries of Australia and also 

deals with the relation of Fiala’s poetic and prose themes to various realities of Australia. 

Given that Australia as a host country determines/influences writers’ life and work, the arti-

cle seeks to discover possible spaces in which the Polish writer-migrant/his work and his 

characters/narrators/voices are positioned (and/or positioning themselves) to function 

and/or to domesticate Australia. Both the Polish writer-migrant’s life in Australia and his 

literary scenarios are explained with some thought of migrancy and migrant/border narrative’ 

notions. 
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