
 

 

            DIARIUSZ   MEKSYKAŃSKI 

 

Znakomity pisarz, działacz społeczny, sprawny organizator ruchu 
regionalistycznego i niestrudzony wędrowiec Maciej Zarębski opublikował kolejną relację ze 
swoich  podróży bez granic, swoisty dziennik wyprawy artystyczno-poznawczej po 
południowym Meksyku, odbytej w lipcu 2006 roku ta trasie od Mexico City do Cancun. 
Podróż została starannie przygotowana, odkrywca i eksplorator rozpoznał historię oraz zdobył 
wiedzę o trasie projektowanej wyprawy, a także           w szczególności rozpoznał zabytkowe 
obiekty krajoznawcze położone “na szlaku”. Tak przygotowany wyruszył, aby osobiście 
“dotknąć tematu” i poznać z autopsji ślady pradawnej kultury ludów prekolumbijskich: 
Olmeków, Zapoteków, Majów, Tolteków i Azteków. Relacje archeologiczno-
architektoniczne zostały wzbogacone uważną analizą życia współczesnych potomków 
sławnych starożytnych antenatów. Temperament odkrywcy i pasja reportera nakazały 
autorowi, niejako na marginesie głównego celu wyprawy, penetrować wygląd, zwyczaje , a 
nawet baśnie i legendy ludów meksykańskich. Trasa wyprawy (około 4000 km) pozwalała 
jedynie na “dotknięcie” tematu, lecz doświadczony wędrowiec w pełni wykorzystał swój 
pobyt, zamanifestował swoją obecność w ważnych miastach i obiektach archeologicznych, 
zgromadził znakomite obserwacje “z życia” i przeanalizował napotkane sytuacje, a swoje 
relacje spisał  w osobliwym diariuszu podróży. 

Zadziwia sumienność i obiektywizm obserwatora, reportera i dokumentalisty. 
Czytelnik otrzymuje pełną relację “z trasy”. W zapisach pojawia się rzeczywistość 
przefiltrowana przez wiedzę i doświadczenia komentatora. Niekiedy temperament odkrywcy 
rozsadza zapisy dziennika podróży, a relacja nabiera “rumieńców”. Informacje o charakterze 
historycznym splatają się z codziennymi wydarzeniami towarzyszącym turyście, a sucha 
informacja okraszona bywa refleksjami i anegdotami, często przyprawionymi humorem, a 
nawet satyrą. W twórczości Macieja A. Zarębskiego, a w szczególności w relacjach z 
podróży, czytanie tekstów należy łączyć ze smakowaniem zdjęć, które odgrywają istotną rolę 
w opowiadaniu, uzupełniają tekst i wzbogacają czytelnika solidną porcją wiedzy. 
Bezpośrednim wyrazem rangi  i znaczenia fotografii podróżniczej w twórczości artysty są 
wystawy fotografii opisujące każdą wyprawę. Zwraca uwagę staranne przygotowanie zdjęć 
oraz ich szczegółowe opisanie. Żywy i zajmujący tekst opowiada o interesujących 
wydarzeniach z trasy podróży. Można odnieść wrażenie, że czytelnik  i widz prowadzony jest 
przez autora “za rękę”, przez co łatwiej wczuwa się w klimat opisywanych sytuacji. Zwraca 
uwagę indywidualny styl tych relacji słowno-zdjęciowej, jakże odmienny od cytatów 
encyklopedycznych, gawędy przewodników turystycznych, relacji naukowych, czy 
popularno-naukowych.   

Autor starannie selekcjonuje informacje i pilnie dba aby nie znużyć i nie zniechęcić 
czytelników do lektury. Metodę tą możemy zaobserwować w każdym, dowolnie wybranym 
fragmencie diariusza. Na przykład rozdział pn. “Śladami Majów  w Palenque” przynosi 
znamienną mozaikę wiadomości. Po rozbudowanej mini informacji o meksykańskim 
powstaniu 1911-1917 r. Emiliana Zapaty, poznajemy unikatowe, tarasowe wodospady Aqua 
Azul na rzece Tukija, toczącej wody koloru turkusowego. Zaś sama Stacja Archeologiczna 
Palenque opisana jest wyczerująco. W sercu dżungli zachowało się kilkanaście piramid 
wykorzystywanych do rytualnych obrzędów religijnych w ośrodku ceremonialnym Majów. 
Odczytujemy informacje i oglądamy zdjęcia, między innymi: “Świątynia (Piramida) 
Inskrypcji”; “Pałac Królewski (Gubernatora)”; ołtarz ofiarny, labirynt, korytarze i dziedzińce; 
“Grupa Krzyża” (świątynia Krzyża, Świątynia Liściastego Krzyża, Świątynia Słońca); 
“Grobowiec  Czerwonej Królowej”; boisko do gry ceremonialnej w paletę (gra w piłkę była 
dla Majów ważną ceremonią); system podziemnych korytarzy i akweduktów tworzących sieć 
wodociągową miasta. Po opuszczeniu Palenque wędrowiec podziwia tropikalną przyrodę oraz 
orzeźwia się w wodzie rozpryskiwanej przez “Wodospady Czerwonej Królowej” na rzece 
Otulum. 

Maciej A. Zarębski z uporem i podziwu godną wytrwałością kontynuuje prywatne  
podróże bez granic. Zwiedził wszystkie kontynenty oraz nakreślił plan kolejnych eksploracji 
literacko-artystycznych. Fascynuje się życiem codziennym ludności oraz krajobrazami, 



 

 

kulturą, a w szczególności śladami minionych cywilizacji. Już obecnie piękny i wartościowy 
dorobek pozwala zaliczyć artystę do grona wielkich podróżników, takich jak np. Henryk 
Sienkiewicz, Arkady Fiedler, Leszek Mądzik, czy Ryszard Kapuściński. Dzieło naszego 
Globtrottera zaadresowane jest do przeciętnego turysty: cieszy, uczy, zachęca i wskazuje 
możliwe formy podróży do świata.                 

Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na kolejne wyprawy i kolejne prezentacje z 
cyklu “opisanie świata”. 

 
                                                       Paweł Pierściński 
     
 


