Wystawa prac Adama Fiali w Domu
Polonii w Krakowie
27 czerwca w Galerii Domu Polonii w Krakowie, Rynek Główny 14, miał
miejsce wernisaż prac artysty z Perth w Australii – Adama Fiali. Wystawę
można oglądać do końca lipca 2018 r.

Adam Fiala – Credo twórcze
Jestem pół Polakiem pół Australijczykiem, ale ta pierwsza połowa może zawsze
urosnąć.
Na australijski kontynent rzuciła mnie ciekawość świata, a zaspokojenie jej
zawdzięczam Generałowi Jaruzelskiemu. Ale godnie z arią Jontka z opery narodowej
„Halka”, nie mam żalu do nikogo i prywatnie w ogóle nie lubię mieć żalu, zwłaszcza
po upływie czasu. Gdy zobaczyłem przebywając „na azylu” w ówczesnej Niemieckiej

Republice Federalnej pismo z australijskiej ambasady z symbolem kangura i strusia
równocześnie pomyślałem: O! to dla mnie sprawa. Oznacza perspektywę Nowego, bo
już dość miałem ciągle powtarzanego w Polsce słowa odnowa. Nawiasem mówiąc
napisałem w Niemczech taką powieść, ale zaginęła w Londyńskim Wydawnictwie
Polish Books Fund. Powiedzieli wtedy, że nie mają pieniędzy, bo zbierają je na
książkę o księdzu Popiełuszce Uznałem ich racje, w końcu byłem męczennikiem w
dużo mniejszej skali.
Tu w Australii czuję się czasami kimś w rodzaju sienkiewiczowskiego Latarnika. Nie
trudno to sobie wyobrazić, bo mieszkam od lat w pobliżu Oceanu Indyjskiego. Polskę
interesuje Atlantyk, Amerykę Pacyfik, a ja temu się przyglądam z wybrzeży Oceanu
Indyjskiego.
Moje wykształcenie jest bardzo prozaiczne. Magister praw UMCS w Lublinie. Ale
prawie od początku świadomego życia interesowały mnie równolegle trzy dziedziny:
literatura, art i muzyka. Jako dziecko pisywałem wierszyki patriotyczne, żyło się
wtedy wspomnieniami o Makach na Monte Casino, rysowałem też i malowałem
pociągi parowe z wielkim dymem z lokomotyw. Lokomotywy były zawsze moją pasją.
Uważałem je za żywe, sapiące stworzenia. Nic dziwnego że bardzo lubiłem rytmiczny
wiersz Tuwima „Lokomotywa”.
Po latach zagrałem go na australijskim didgeridoo. Co do muzyki to miałem
prywatnego nauczyciela, kiedyś takie lekcje były modne wśród inteligencji, później
nazywano ją inteligencją pracującą, a nawet twórczą i w tej ostatniej kategorii się
mieściłem, nawet nie mając tytułów doktorskich czy profesorskich. Na studiach
interesowało mnie prawo międzynarodowe. Do dziś kocham politykę. Ale
wylądowałem ostatecznie jako radca prawny spółdzielni Samopomoc Chłopska na
terenie województw lubelskiego, a później warszawskiego. Nie narzekałem, bo też
musiałem być dyplomatą by się utrzymać na ćwiartkach czy połówkach, które dawały
mi dobrą pensję w wysokości wynagrodzenia górnika dołowego, oczywiście po
zsumowaniu. W jednym roku miałem chyba z pięć trzynastych pensji i nagród.
Paradoks zrządził, że najlepiej zarabiałem właśnie w Polsce przed okresem stanu
wojennego. Praca na radcostwach dawała mi mnóstwo wolnego czasu i pisałem
prozę za prozą. Iskry to wydawały, honoraria były zbliżone do wartości małego Fiata.

Równocześnie sprzedawałem obrazy za tak zwane dewizy w BHZ Desa, biuro
mieściło się w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
Stan wojenny przeciął to wszystko tak jak się przecina żywego człowieka piłą. W
życiu nie wiadomo co człowieka spotka.
Jeżeli chodzi o muzykę, to gdy pojawił się Elvis przestałem grywać Chopena,
skończyłem z prywatnymi lekcjami i zacząłem walić w rozstrojone pianino śpiewając
udawaną angielszczyzną.
Pozostało mi to do tej pory, bo komponuję piosenki także w języku angielskim. Ale za
diabła nie chciałbym pisać prozy w tym języku. Moje pierwsze piosenki przesłuchał
ówczesny dyrektor Lubelskiej Filharmonii Adam Natanek i o dziwo dobrze je ocenił.
Dzięki niemu uzyskałem legitymację refrenisty drugiej kategorii w lokalach
gastronomicznych. Mam szereg takich legitymacji. Druga to ZAiKSU, trzecia ze
Związku Literatów Polskich, a następnie i ze Stowarzyszenia Literatów Polskich. Ale
ciągle mam wyrzuty sumienia, że nie płacę składek, więc chyba jestem tylko
honorowym członkiem tychże organizacji.
Podczas kilkunastoletniego pobytu w Warszawie muzykę zawiesiłem na kołku, bo
nie miałem instrumentu, poza nowo narodzonym synem. Ale w Australii na wystawce
na trawniku znalazłem pierwszy keyboard i tak się zaczęła moja nowa przygoda z
piosenkami i jak to nazywam Romantycznym Jazzem. Piosenki przychodzą mi same,
podobnie jak art czy literatura. I nie odganiam ich, wykorzystuję. W Australii czułem
się artystycznie dobrze. Zainteresowali mnie Aborygeni, noblista Patrick White oraz
malarze, ale organizacyjnie jako etnik z Polski nie wyrabiałem się. Zresztą wolałem
czas poświęcić na tworzenie a nie dreptanie z listami proszalnymi.
Zawsze mnie odsyłano do Polonii w Perth, która nie była dla mnie zbyt łaskawa,
ponieważ byłem nietypowym emigrantem. Z pracą było ciężko, ponieważ uważano
mnie wówczas w Australii za starego, skończyłem 40 lat, i w ogóle wtedy było spore
bezrobocie. Przeżywałem długotrwałe okresy depresji, lecząc się u polskiej lekarki.
Ta depresja spowodowała rozpad mojego małżeństwa, tak że po pewnym czasie
staliśmy się tylko przyjaciółmi, współpracującymi artystycznie.
Obecnie w Australii podobnie jak i w Polsce bezrobocie jest bardzo niskie, ale ja już

mam 77 lat i żyję z emerytur: australijskiej i w małym zakresie z polskiej jako
dodatku na mocy porozumienia tych dwóch państw.
Wracając do działalności artystycznej, która była dla mnie dodatkową terapią, to
lubię bardzo sam proces tworzenia, bo nigdy nie wiadomo jaki będzie ostateczny
wynik. Jestem czynnym polskim patriotą, brałem udział w Sydnejskich konkursach
rocznicowych związanych ze Strzeleckim i Kościuszką i otrzymywałem nagrody,
nawet specjalną z polskiego konsulatu za balladę o Górze Kościuszki.
Prawdziwego kopniaka dała mi krakowska „Miniatura” z szefem Mieczysławem
Mączką. Dzięki niemu wydałem 10 całkowicie własnych pozycji i ilustrowałem ponad
70 tomików innych poetów i poetek. Za jego pomocą poznałem poetę Henryka Reja,
z którym współpracuję od paru lat jako grafik – opublikowaliśmy „Heads”. On potrafi
dowcipnie i lapidarnie skomentować każdy mój rysunek i ma podobne
zainteresowania muzyczne.
Są dwie osoby jeszcze, którym zawdzięczam wiele. Pierwsza to Teresa PodemskaAbt, która mnie na nowo odkryła jako poetę i zainteresowała mną fachowe pisma
poświęcone literaturze oraz „Odrę”. Druga to Bogdan Nowicki, mamy wspólne
zainteresowanie twórczością Franza Kafki. Opublikował o mnie teksty w
„Migotaniach” i „Twórczości”, jego krytyka literacka jest dla mnie sporą pomocą, po
prostu odkrywa mnie dla samego siebie – lepiej rozumiem czym się zajmuję.
Poza tym publikuję wiersze w „Polska-Kanada” magazynie twórczym redagowanym
przez poetę Aleksandra Rybczyńskiego oraz w Culture Avenue. To jest też digitalny
magazyn redagowany przez Joannę Sokołowską – Gwizdka, autorkę książek o
polskiej kulturze emigracyjnej, szczególnie o teatrze. Mam bardzo duże „Body of
Work” w każdej z tych dziedzin, publikuję dosłownie szczyt góry lodowej.
Światło Południa, magiczne, nastraja do twórczości, a o resztę nie trzeba się
martwić. W twórczości pomaga mi naturalna łatwość skojarzeń, wyobraźnia,
podświadomość i przetwarzanie obserwacji z życia codziennego. Cenię nowoczesną
sztukę, ale sam najchętniej sięgam po piórko czy pędzel. Cenię też bardziej
klawiaturę maszyny do pisania niż komputera. Wymyśliłem rodzaj kompaktowej
noweli pisanej wersem, mam takie dwie książki: e – booki na Internecie. Obecnie
przestawiłem się z prozy na poezję. Piszę też felietony i aforyzmy, aktualnie

publikuję regularnie „Punkt widzenia” na facebooku (FB).
Moje credo artystyczne jest bardzo proste. Salutuj Wielkim, ale twórz tylko we
własnym stylu. Może to być gorsze, skromniejsze ale własne. Pomaga mi też
psychologia, studiowałem trochę filozofii chrześcijańskiej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, ale przerwałem, ponieważ potrzeby finansowe skierowały
mnie do prokuratury w Gdańsku jako aplikanta. Byłem też na aplikacji adwokackiej
w Olsztynie. Te wszystkie okresy zsumowałem, ponieważ były potrzebne do
egzaminu na radcę prawnego. Było to najlepsze rozwiązanie.
Najwięcej o Polsce wiem z telewizyjnych Wydarzeń Polsatu, który lubi piłkę i muzykę
disco, ale też potrafi spojrzeć wnikliwie w zakamarki polskiego życia, że nie powiem
duszy.
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Pierwszy z lewej – dyrektor Domu Polonii w Krakowie, Kazimierz Dobrzański, w
środku – prezes Fundacji PAW (Polish Artists in the World) i organizatorka wystawy,
Henryka Milczanowska.

Rysunki Adama Fiali na wystawie w Krakowie.
Wywiad z Adamem Fialą:
http://www.cultureave.com/adam-fiala-artysta-niepokorny/

