
Brulion osobisty podróżnika 
Najnowszą pozycją w Bibliotece Świętokrzyskiej - nawiasem mówiąc -288 już (1), jest 

książka będąca zsyntetyzowanym zbiorem impresji podróżniczych Macieja Andrzeja Zarębskiego pt. 
„Okiem globtrotera”.  Śladami ludzi i historii.” Autor akcentuje tutaj wyraźnie szczególne 
zainteresowanie się obszarami kultury, a nie natury, która pojawia się sporadycznie i wyłącznie jako 
tło poczynań człowieka. Znajduje to jednoznaczny w swojej wymowie wymiar w rozdziale 
poświęconym wykuwaniu gigantycznego monumentu słynnego wodza Siuksów  „Szalonego Konia”, 
w górze Mount Thunderhead w pobliżu Custer City. 

Reportaże podróżnicze są dość szczególnymi rodzajami tekstów, które, z pozycji formalnej, 
plasują się między publicystyką z tzw. „górnej półki” a literaturą. Już same przypisywanie ich do 
określonych gatunków przynależnych prozie, nie zawsze jest najtrafniejsze, wywołuje często spory, w 
których ginie istota zagadnienia. A co powinno nią być ? Uważam, że przede wszystkim określenie 
punktu widzenia autora, w tym jego ambicji i możliwości poznawczych, a także, ze szczególnym 
zwróceniem na to uwagi, pisarskiej umiejętności przekazania czytelnikowi swoich wrażeń, spostrzeżeń 
opartych o konkretny system akjonormatywny. Oczywiście mowa  w tym przypadku o osobistym 
fundamencie widzenia świata, ergo autorskim, prywatnym układzie odniesienia. I tu rysuje się pytanie: 
na ile ten punkt jest zindywidualizowany, wręcz ekscentryczny, a na ile właściwy dla członków 
określonej grupy społecznej, do której autor przynależy, do której się zwraca i jakby w jej imieniu 
rzeczone spostrzeżenia zapisuje, a potem przedstawia. 

Tak więc, z wyłuszczonych w istotnym zarysie powodów, jako właściwe dla tej książki może 
być jedynie  „spojrzenie na nią okiem antropologa kultury ( trawestując ad usum jej tytuł), a nie 
krytyka literackiego, choć i do jego warsztatu po to i owo będzie można sięgnąć. Zacznę od 
przywołania określonego przez antropologię kultury sposobu widzenia i ocenienia świata przez ludzi 
wszystkich ras kultur, a jest  to, elementarna  opozycja -  orbis interior - czyli nasz  świat, swojski, z regionalnym i 
narodowym wymiarem kultury, folklorem wierszeniowyin   i religią, względem -orbis exterior - świata 
obcego, znajdującego się na zewnątrz  „naszego okręgu", nieznany, już przez to samo wrogi, czyli może 
być traktowany jako groźny. To jest podstawowy podział w relacji dobro – zło.  Oczywiście wszystko co 
znajduje się, w „świecie naszym” jest jedynym, pozytywnym i akceptowanym wzorem, można powiedzieć 
modelem całego świata. Na co dzień,  przeważnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to tkwi w naszej 
naturze, psycholog powiedziałby - w podświadomości. Jest silniejsze od wiedzy nabytej w procesie edukacji i 
nawet wielu doświadczeń życiowych. 

Przykładając ten klucz poznawczy do ostatniego dzieła Macieja A. Zarębskiego, znajdujemy w 
nim odbicie autora jako wojażującego Polonusa, ale też członka swojej, świętokrzyskiej wspólnoty 
regionalnej. Jest to cecha pozytywna, postawa naturalna i rzetelna, bez  jakże częstego u innych autorów 
podobnych tematycznie książek ( choć ten rodzaj literatury jest obecnie, w dobie reportaży telewizyjnych,  
rzadkością),  mizdrzenia się  i pustych popisów erudycyjnych.  Z tej perspektywy patrząc,  Zarębski 
przypomina w pewnym stopniu sarmackich autorów opisujących swoje wojaże a to do Ziemi Świętej, a to 
do innych krain i ludów.  Pokazać gdzie byłem i przekazać ziomkom co widziałem   iżby mogli poszerzyć swoje 
przeświadczenia o dalszym, czy bliższym świecie, dla nas obcym etnicznie i kulturowo.  O wartości 
omawianej książki, o jej atrakcyjności dla potencjalnie sporej liczby czytelników stanowią właśnie - osobisty, 
kulturowo rodzimy punkt widzenia autora, a także przez formę mocno zsyntetyzowaną, uzyskany oryginalny 
efekt swoistego leksykonu podróżniczo - literackiego. Oczywiście należy to co rzekłem powyżej traktować 
metaforycznie, a nie, broń Boże, dosłownie ! 

Należy także zwrócić uwagę na konsekwentne u Zarębskiego tropienie wszelkich śladów  
polskości i przekazywanie  relacji o Polakach, polskiej emigracji w świecie i to w dwu wymiarach: 

naszym, narodowym i uniwersalistycznym, czyli wkładu rodaków na obczyźnie, znaczącego, czy li tylko 
zauważalnego, do kultury światowej.  Wątek ten pojawia się w wielu wcześniejszych książkach jego autorstwa w 
ty» szczególnie w "Dotknięciu Ameryki" ( Na kartach tej pozycji mamy m. in. aktualny, reporterski opis 
polonijnego środowiska w Chicago). 

Przywołanie zdarzeń historycznych, acz bliskich nam czasowo, z polskim udziałem, jak 
 wielomiesięczne oblężenie Tobruku przez przeważające siły  włosko- niemieckie, czy walki i zdobycie  
Monte Cassino,  przede wszystkim postaci historycznych wielkich i niektórych, nieco mniejszych, za to    
wszystkich  w okolicznościach i miejscach  upamiętniania nie zawsze powszechnie w Polsce znanych ~ to 
etyl i istota prezentacji w autorskim wykonaniu M.A. Zarębskiego. Przykładowo Tadeusz Kościuszko 



przywołany zostaje z czasu pobytu w Solurze, miasteczku na południu Szwajcarii, w którym przeżył 
ostatnia dwa lata. Autor pokazuje Go jako osobę  prywatną, bezpośrednią  w kontaktach towarzyskich. 
Wielki,  monumentalny bohater dwu narodów - polskiego i amerykańskiego, jak się okazuje miał swoje 
hobby. I tak próbował sił w malarstwie sztalugowym i …tokarstwie ! 
Wykonywał małe, ozdobne puzderka, , tabakiery i drobną biżuterię. Wszystko to hojnie rozdawał 
znajomym. Przede wszystkim był jednak filantropem wspierającym finansowo i rzeczowo ubogich, 
głodujących Szwajcarów, a szczególnie ich dzieci.  
Zapominany, że Szwajcaria do czasu  I wojny światowej była biednym krajem, 2 którego płynęła do Europy  
w tym szczególnie Polski, szeroka fala emigracji zarobkowej.  Szwajcarzy to najemni żołnierze  w całej 
Europie, włącznie z gwardią papieską, i w ogóle ludzie do ciężkich, pospolitych zajęć.  Warto sobie 
przypomnieć, że jeszcze do niedawna cieć hotelowy w Polsce, to potocznie - szwajcar. To jest 
właściwy kontekst dla zrozumienia znaczenia dobroczynności  Kościuszki. 
Bardzo pięknie, wręcz z osobistym zaangażowaniem uczuciowym, podobnie Jak Kościuszko w 
Solurze, potraktowany został Ignacy Jan Paderewski w Chicago. Do bardzo interesującego 
opisu Muzeum Polskiego w Chicago w którym zgromadzono wszystkie zachowane po nim 
pamiątki, a jest ich niemało, odsyłam wszystkich szczególnie.  Paderewski to wielki ,  
światowej  stawy artysta i  wielki  polski  patriota,  współtwórca  odrodzenia Polski po 
rozbiorach i fundator - co wdzięczny naród raczył zapomnieć - z własnej kiesy pomnika 
grunwaldzkiego w Krakowie!. Jest w tej książce kilkanaście takich rozdziałów. Nie wyłącznie 
dotyczących, czy dotykających nas, Polaków. Inne, rzetelne w opisach przecież  nie 
zdradzają osobistych emocji podróżnika – pisarza. Wszystkie postacie historyczne 
reprezentujące różne narody, państwa czy minione  formacje kulturowe, ukazywane są przez 
pryzmat ich dokonań, ich wkładu do światowej skarbnicy gatunku homo sapiens, W stylistyce 
całej książki można wyczuć, dalekie od jakiejkolwiek nachalności, oswajanie  tegoż 
nieznanego innego od naszych realiów, a przecież wspólnego nam wszystkim - ludziom. 

Autor – turysta wszędobylski preferujący łączenie poznania sensualistycznego z 
erudycyjnym,  podaje rzetelnie, iż ogrom informacji szczegółowych czerpał z ogólnie dostępnych 
przewodników.     Na końcu przytacza tę bibliografię w najważniejszym wyborze. Jednak o 
smaku i klimacie książki decyduje osobisty wybór z tych informacji, wsparty „okiem 
kamery” czyli foto zapisu, często wyraźnie emocjonalnego. Dzięki temu czytelnik  dostaje do 
ręki autorską interpretację w wymiarze osobistej transakcentacji, co ważniejsze , a co 
mniej ważne  w zwiedzanych miejscach  z ich ogromnym  ładunkiem  historyczno-kulturowym. Jest 
ona,  trzeba przyznać sugestywna. 

Proza Zarębskiego jest rytmiczna, podporządkowana rytmowi podróży, zwiedzania i 
wszelkim innym perypetiom, przez to możemy czuć się jako osoby wręcz towarzyszące autorowi. 
Czasami zdarzają mu się drobne potknięcia, które jednak nie psują toku, ani klimatu narracji. Raz 
jedynie często używany, niestety dość pospolity w potocznej polszczyźnie rusycyzm – unikalny. 
Jest to przymiotnik od rzeczownikowy a w języku  polskim rzeczownikiem jest unikat. Tak więc coś 
może być u n i k a t o w e ,  nigdy unikalne ! Jest to barbaryzm ciężki do wyplenienia, ale 
nie powinno się, go akceptować.  Zastanawia mnie także, mówiąc oczywiście żartem, czym się, 
naraził pośmiertnie Zarębskiemu, twórca pomnika wielkiego wodza Siuksów, Szalonego Konia, 
nasz rodak- Korczak – Ziółkowski, że został w relacji o sobie konsekwentnie pozbawiony imienia. 
Nie spotkało to żadnej innej postaci występującej na kar tach tej  książki !  

Na zakończenie, chcę  z całą odpowiedzialnością   stwierdzić,  że pomijając 

wszystkie inne  cisnące się na usta rekomendacje, uważam, iż książka  „Okiem 

globtrotera - .śladami ludzi i historii” - powinna się  znaleźć w szkołach – 

gimnazjach i liceach – jako lektura pomocnicza dla uczniów a szczególnie 

nauczycieli. Ci oby się stało! 

 
Seweryn Aleksander Wisłocki 
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