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Pitjantjatjara należy do pustynno-zachodniej grupy języków pama-nyungan używanych w centralnej Australii przez
około 3000 ludzi, dla 80% spośród nich jest to jedyny język. W języku pitjantjatjara pana znaczy „ziemia”.

Hugo Race – Australijski songwriter i producent muzyczny. Kiedyś zasilał szeregi kultowego Nick Cave and the Bad
Seeds, od kilkunastu lat ma własny zespół, z którym chętnie zagląda do Europy, także do Polski. Aby ucho złapało
Hugona, polecam album Fatalists (2011) – to dobry wstęp do czegoś, co nazywam slow music. Myślę, że jego pieśni
mocno wpisują się w klimat Outbacku, nawet wtedy, kiedy o nim w tekstach milczą. Dają genialny napęd do połykania
setek i tysięcy kilometrów. Więcej: www.hugoracemusic.com.
Posłuchaj muzyki do rozdziału: www.australia-przygoda.com/radio.html.
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Gdyby oczyścić bramy percepcji, każda rzecz ukazałaby
się człowiekowi, jaka jest nieskończona.
William Blake

Kup książkę

Poleć książkę

Outback, rozumiany jako interior Australii, jest wielki, niezmierzony
i nieogarnięty. Jest większy i surowszy niż życie. Wszystko pozostaje
poza nim. Sprawy i rzeczy. To miejsce, gdzie chwilowe harmonie utkane są z kontrastów. Miejsce na pograniczu dwóch stanów skupienia,
na krawędzi snu, Blake’owskie drzwi percepcji. Jak Czerwona Dziura
zasysająca nie tylko materię, ale nawet światło. Hotel California ze
starej piosenki The Eagles – do którego łatwo jest wejść, ale nie sposób
go opuścić. Wdałeś się we flirt z Australią Jej Środka – przepadłeś.
Monogamia. Zapomnij o innych. Już ona zadba, aby cię wyizolować,
najpierw podstępnie eksponując swe wdzięki, aby całkowicie otumanić,
uzależnić. Jest miejscem osamotnienia – ze średnią dwóch ludzi na
kilometr kwadratowy (czasem, pokonując tysiące kilometrów, nawet
tych dwóch nie widziałem). Miejsce, gdzie nie tylko na horyzoncie
zakrzywia się przestrzeń. Absolutny dostatek przestrzeni – jak okiem
sięgnąć – ty i nieskończoność z pozoru powtarzalnego krajobrazu.

(…) rzućmy się w tę pustkę i zobaczymy, co nas tam czeka (…).
William Blake

Kup książkę

16

Lady Australia

Poleć książkę

Kup książkę

Hugo Race

17

Poleć książkę

Poczułem przestrzeń, wolność i to, czym jest wchłanianie kilometrów. Całkiem niedawno zrozumiałem, że jestem uzależniony od połykania kilometrów, także pieszo. Zdobywanie, oswajanie, chłonięcie miejsc
jest interesujące, jednak jadę nie po coś, ale dla samego faktu jechania.
Potrzebuję tego, bo to dodaje energii. W pociągu czy samolocie siedzę
przy oknie, czasem mam przy sobie jakieś książki, ale jednocześnie cały
czas patrzę na to, co widać za szybą. Muszę rejestrować odległość,
którą przemierzam. Jestem szczęśliwy, kiedy mogę po prostu jechać.
Albo spacerować. Po prostu lubię być w ruchu, lubię się przemieszczać.
Mój świat musi się zmieniać, kręcić.

Oczy z ognia, nozdrza z wiatru, usta z wody, broda z ziemi.
William Blake

Kup książkę

18

Lady Australia

Poleć książkę

Kup książkę

Hugo Race

19

Poleć książkę

Czy Australia jest erotyczna? Tak! I mam nadzieję, że w tej książce
uda mi się to pokazać. Nie będzie tu jednak relacji z rozebranych plaż
czy rajdu po domach opieki seksualnej ani reportażu z ukrytej kamery. Będzie fotoplastykon skojarzeń, ekscytujące spojrzenia na skały,
dyskretne podglądanie drzew, kwiatów, owoców i zwierząt. Wszystko
z przejazdów samochodem terenowym przez zatrzymany w czasie
Outback – mityczną, pradawną krainę Aborygenów, czerwonych piasków, pustynnych szlaków, dziwnych stworzeń, bezkresnych równin,
niecodziennej roślinności i… dużego pragnienia! Tam, gdzie kontrastują
kolory: czerwony – wydm, mrocznozielony – dębów pustynnych, złoty
i szałwiowy – dominującej w krajobrazie trawy spinifex*, trupiobiały –
„duchowych” eukaliptusów i purpurowomglisty – o zachodzie słońca,
gdzieś na horyzoncie, ponad niewysokimi pasmami rozpadających
się gór. Podczas tej męskiej przygody niemal wszystko kojarzy się
z jednym. Wyobraźnię podkręca także wyjątkowo „bezpruderyjna”
mitologia aborygeńska.
Gdzie się zaczyna ta mityczna kraina, która jest moją ukochaną?
W każdym kierunku od Wiluny, na południe od Darwin, na zachód od
Alice Springs, na północ od Adelajdy. W zasięgu kuli sztucera, poza obszarem ogólnego dostępu. Tam, gdzie większość ludzi zawraca, mówiąc:
„To już koniec świata, szkoda auta”. Gdzie zaczyna się prawdziwa przygoda, gdzie mity sklejone są z faktami. Gdzie lokalne legendy weszły na
zawsze do historii kraju, który cierpi z powodu jej braku, i stały się trwałym elementem psychiki, dumy Piątego Kontynentu, jego odrębności.
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*

Spinifex – rodzaj ostrej, suchej trawy wypełniającej bezkresne połacie australijskiego Outbacku.
Potrafi przebić skórę, dotkliwie raniąc. Jest zmorą kierowców – w kontakcie z rozgrzanymi
częściami silnika może spowodować samozapłon i pożar buszu na ogromną skalę.

20

Lady Australia

Poleć książkę

To dalej niż busz, który mieszkańcy bardziej izolowanych farm mają
w zasięgu poobiedniego spaceru. To tam, gdzie jedynym środkiem
lokomocji jest auto z napędem na cztery koła albo crossowy dwuślad.
Niemal jedynym, bo Aborygeni tam, gdzie ty nie wjedziesz, poradzą
sobie zdezelowaną osobówką.
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Będziesz zazdrosna, bo znów będę penetrował zarośla
mojej Auuuuuuuuuu, ostrożnie stąpał po jej kędziorkach, delikatnie sypał jej piach we włosy…

Lady A. ma swoje sposoby, by zafascynować, oczarować i uzależnić.
Pomaga jej w tym skutecznie cała Przyroda, która – jak to celnie ujął
mieszkający tam kiedyś Jacek Kaczmarski – jest fantasmagoryczna.
Inna od wszystkich. Obezwładniająca, halucynogenna, odrealniona,
często przerażająca. Potrafi otumanić jak prawdziwa femme fatale,
przestraszyć jak zły sen. Jak to kobieta, lubi klejnoty i ma ich niemało:
aż 15 spośród jej naturalnych skarbów znalazło się na Liście światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Wśród tych najważniejszych:
parki narodowe Kakadu, Uluru-Kata Tjuta, Region Wyschniętych Jezior
Willandra (jedno z najciekawszych miejsc archeologicznych świata),
Wielka Rafa Koralowa i nieprzebrane bogactwa dzikiej Tasmanii.
Park Narodowy Kakadu jest najważniejszym na świecie miejscem
lęgowym niebezpiecznego rozbójnika – krokodyla słonowodnego, który
dzieli wody z bardziej przyjaznymi człowiekowi żółwiami i wężami
wodnymi. W szerszym znaczeniu – wiele z tego, co cię otacza, ukrywa
się przed twoim okiem, ale podskórnie czujesz tak zwaną obecność.
To jedna z tajemnic Pani A. Wzdłuż najdłuższych plaż świata czają się
rekiny i płaszczki. Źródło niepokojów. U północnych wybrzeży można
wypatrzyć największą rybę świata – rekina wielorybiego (do 20 m długości) i niedobitki… syren, czyli krów morskich. Ląd obfituje m.in. w 60
gatunków kangurów, niemisie koala, osiem z dziesięciu najbardziej
jadowitych węży świata. To tylko część egzotycznej menażerii, w której
lubuje się Lady Australia.
Moja Pani miewa mroczne nastroje. A wtedy pojawia się jej niepokojąca
świta – eukaliptusowe duchy (ghost gum tree), które przy pełni księżyca
mogą skutecznie napędzić stracha nocnym markom. Ich biała, odbijająca
srebrzyste promienie kora do złudzenia przypomina zjawę. Wybujałe,
asymetryczne konary tych drzew można by zatrudnić w najposępniejszych
thrillerach i deathmetalowych teledyskach. Nawet w słoneczny dzień
budzą grozę. A jednocześnie są niepowtarzalnie piękne.
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