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Nie by∏em z pewnoÊcià jedynym, który za-
zdroÊci∏ Tomkowi Wilmowskiemu dalekich
podró˝y i zwiàzanych z nimi wspania∏ych
przygód. Powo∏any do ˝ycia przez Alfreda
Szklarskiego bohater, zwiedzajàcy najodle-
glejsze krainy, doskonale si´ orientujàcy w ich
historii, kulturze oraz zwyczajach, musia∏
przykuwaç uwag´, by∏ w∏aÊciwie stworzony
jako potencjalny wzór do naÊladowania i – za-
razem – obiekt zawiÊci. „Kto w PRL-u by∏
ch∏opcem, ten nie mo˝e nie znaç cyklu m∏o-
dzie˝owych powieÊci podró˝niczych o Tomku
Wilmowskim”1 – pisa∏ Wojciech Orliƒski, od-
dajàc niezwykle trafnie skal´ popularnoÊci
ksià˝ek Szklarskiego, choç nale˝a∏oby pewnie
dodaç, ˝e i dziewcz´tom zdarza∏o si´ ceniç
Wilmowskiego bardziej ni˝ na przyk∏ad Ani´
z Zielonego Wzgórza (tak mniej wi´cej
w szkole podstawowej postrzegaliÊmy podzia∏
lektur…).

Czuj´ si´ wi´c jednym z wielu, których dzie-
ciƒstwo up∏yn´∏o mi´dzy innymi na lekturze
(kilkakrotnej) ca∏ego 8-tomowego cyklu.
Osiem tomów – pod tym wzgl´dem jestem
dziwnie ortodoksyjny, bo nigdy nie przeczyta-
∏em tomu dziewiàtego (Tomek w grobowcach
faraonów, 1994), którego dwa pierwsze roz-
dzia∏y napisa∏ sam Szklarski, reszt´ zaÊ na pod-
stawie notatek pisarza ukoƒczy∏ ju˝ po jego
Êmierci Adam Zelga. Do dzisiaj nie wiem, dla-
czego tak potoczy∏a si´ moja lekturowa przygo-
da z ostatnim ogniwem cyklu. Byç mo˝e jako
nastoletni czytelnik (a by∏o to „naÊcie” znacz-
nie bli˝ej dziesi´ciu ni˝ choçby pi´tnastu)
stwierdzi∏em, ˝e to ju˝ nie to samo, ˝e pisanie
za Szklarskiego jest swego rodzaju aktem fal-
syfikacji, na którà si´ nie zgadzam, mimo i˝ na
stronie tytu∏owej informacja o wspó∏autorstwie
Zelgi zosta∏a lojalnie umieszczona? Mo˝e
uzna∏em, ˝e skoro pisa∏ to ktoÊ inny, to z defi-
nicji nie ma czym zawracaç sobie g∏owy (prze-
cie˝ powa˝nà konkurencj´ dla Szklarskiego
stanowi∏y przygody Winnetou i jeszcze troch´
fantastyki)? A mo˝e po prostu twarda, lakiero-
wana oprawa nowego tomu nie pasowa∏a do
pozosta∏ych oÊmiu, mi´kkich, poÊcieranych
ju˝ i noszàcych liczne Êlady u˝ywania? Nie-
mniej i teraz, kiedy czyta∏em ponownie ca∏y
cykl, ˝eby móc napisaç ten tekst, po dziewiàty
tom nie si´gnà∏em, wierny przekonaniom
z dzieciƒstwa. Byç mo˝e kiedyÊ…

Powroty do wczesnych lektur budzà we mnie
ambiwalentne odczucia. Z jednej strony, przy-
wo∏ujà mi∏e wspomnienia, umo˝liwiajà cz´-
Êciowy powrót do czasów, kiedy czyta∏o si´
naiwnie, z nastawieniem na ch∏oni´cie akcji,
rozwijajàcej si´ wraz z kolejnymi przygodami
bohaterów, na co teraz zazwyczaj nie pozwala-
jà zawodowe przyzwyczajenia. Z drugiej – wy-
wo∏ujà za ka˝dym razem obaw´, ˝e po takiej
lekturze, ju˝ nie bezinteresownej, obcià˝onej
znacznie wi´kszym baga˝em doÊwiadczeƒ
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czytelniczych, wspomnienia zblednà albo te˝
zostanà zupe∏nie zatarte przez ewentualne roz-
czarowanie. Wypada od razu zaznaczyç, i˝
w wypadku cyklu o Tomku Wilmowskim tak
si´ nie sta∏o, co nie zmienia faktu, ˝e z dzisiej-
szej perspektywy widaç bardzo wyraênie – mi-
mo wielu zalet – tak˝e pewne s∏aboÊci pisar-
stwa Szklarskiego.

Akcja ca∏ego cyklu zaczyna si´ w Warszawie,
w 1902 roku (Tomek w krainie kangurów, 1957).
Tomek Wilmowski by∏by szkolnym prymu-
sem, gdyby nie jego niech´ç do nauki historii,
motywowana wzgl´dami politycznymi – to
wcià˝ przecie˝ czas zaborów, a rosyjscy na-
uczyciele robià, co mogà, by z niepokornych
uczniów uczyniç wiernych carskich podda-
nych. Do nauki innych przedmiotów Wilmow-
ski przyk∏ada si´ znacznie bardziej, a celuje
w geografii. Bez wàtpienia ma na to wp∏yw
wykszta∏cenie jego ojca, który zmuszony by∏
opuÊciç kraj w obawie przed aresztowaniem za
dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà. Czternastolatek,
od Êmierci matki wychowywany przez wujo-
stwo, robi wi´c wszystko, by ojciec – kiedy
wróci – móg∏ byç z niego dumny. JednoczeÊnie
jest bardzo lubiany przez szkolnych kolegów,
których poznajemy wraz z g∏ównym bohate-
rem, kiedy tu˝ przed koƒcem roku zast´puje on
jednego z przyjació∏ przy odpowiedzi z geo-
grafii, a nast´pnie p∏ata figla znienawidzone-
mu historykowi podczas pokazowej, wizyto-
wanej lekcji.

Szkolne okolicznoÊci, w których zapoznajemy
si´ z m∏odym Wilmowskim, s∏u˝à, z jednej
strony, do nakreÊlenia ówczesnych realiów,
z drugiej zaÊ – charakteryzujà bohatera, przy-
bli˝ajàc go czytelnikowi. To dobry uczeƒ, ale
nie ma w nim nic z kujona czy lizusa, mo˝na
wi´c od pierwszych niemal stron powieÊci za-
przyjaêniç si´ z nim, zw∏aszcza gdy okazuje
si´ równie˝ zdolny do dzia∏aƒ wbrew szkolne-

mu systemowi, wymagajàcych odwagi i goto-
woÊci poniesienia ewentualnych konsekwen-
cji. Fundamentalne znaczenie dla nawiàzania
relacji mi´dzy bohaterem a m∏odym czytelni-
kiem majà zainteresowania Wilmowskiego.
Praca wyobraêni bohatera, pobudzanej lekturà
niezliczonych relacji podró˝niczych, ma tak˝e
prowokowaç czytelników powieÊci Szklar-
skiego.

Autor stosuje tu przemyÊlanà strategi´, która
polega na „nieustajàcym zapowiadaniu no-
wej podró˝y, nowej przygody, na nieustan-
nym pobudzaniu pracy wyobraêni”2. Chwyt
ten wykorzystywany jest wielokrotnie, zarów-
no w obr´bie pojedynczych ogniw cyklu, jak
i w odniesieniu do kolejnych powieÊci (czasa-
mi dopiero planowanych). Tak na przyk∏ad
pod koniec Tomka w krainie kangurów g∏ówny
bohater postanawia, ˝e otrzymana przezeƒ
w prezencie bry∏a z∏ota zostanie przeznaczona
na pokrycie kosztów wyprawy do Afryki, co
stanowi zapowiedê Przygód Tomka na Czar-
nym Làdzie (1958).

Ciekawe, ˝e pierwsze powieÊciowe wcielenie
Tomka – bohater, który pojawi∏ si´ w wydanej
w 1948 roku ksià˝ce dla m∏odzie˝y zatytu∏o-
wanej Tomek w tarapatach, dziÊ ju˝ raczej
zapomnianej wprawce, znacznie mniej popu-
larnej ni˝ nieco póêniejszy, w∏aÊciwy cykl
o Tomku Wilmowskim – pod wieloma wzgl´-
dami diametralnie si´ ró˝ni∏o od postaci, która
podbi∏a serca wielu m∏odych czytelników
(w tym moje). Akcja tej powieÊci rozgrywa si´
w po∏owie lat 40. XX wieku w Stanach Zjed-
noczonych. Tytu∏owy bohater ucz´szcza do
nowojorskiej szko∏y, jednak bardziej ni˝ nauka
poch∏aniajà go westerny. Dlatego czeka go po-
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prawka z geografii, zresztà z innych przedmio-
tów tak˝e si´ nie wyró˝nia. Pod wp∏ywem
wieÊci z Polski postanawia odwiedziç kraj,
o którym tyle s∏ysza∏, wsiada wi´c (oczywiÊcie
jako gapowicz) na statek, wkrótce si´ jednak
okazuje, ˝e zamiast do Polski p∏ynie do Afry-
ki. Tam prze˝ywa wiele przygód (cz´Êç z nich
zostanie póêniej przetworzona w Przygodach
Tomka na Czarnym Làdzie), uczàc si´ zara-
zem do wspomnianego egzaminu poprawko-
wego, do którego przygotowuje go niejaki
Brown, b´dàcy podczas wyprawy jednocze-
Ênie jego opiekunem i mentorem, zach´cajà-
cym ch∏opca do poznawania dalekich làdów. 

Choç koncepcja g∏ównego bohatera uleg∏a
póêniej znacznym zmianom, niepozbawionym
elementów dydaktyzmu, ju˝ w pierwszej po-
wieÊci, w której pojawia si´ bohater o imieniu
Tomek, dostrzec mo˝na zarys metody, którà
Szklarski b´dzie si´ póêniej bardzo ch´tnie po-
s∏ugiwaç, polegajàcej na ∏àczeniu wspomina-
nych ju˝ obietnic kolejnych egzotycznych
przygód z nieustannym odwo∏ywaniem si´ do
polskoÊci i powrotami do niej3. Warto wi´c
przeÊledziç obydwa te zabiegi we w∏aÊciwym
ju˝ cyklu o przygodach Tomka Wilmowskie-
go, w nich bowiem kryje si´, cz´Êciowo przy-
najmniej, przyczyna ich niezwyk∏ej popularno-
Êci, o której Êwiadczy równie˝ spora liczba
wznowieƒ i fakt, ˝e ca∏y cykl tworzony by∏
przez niemal 40 lat.

W ka˝dej cz´Êci tego powieÊciowego serialu
dla m∏odzie˝y trafiç mo˝na na wzmianki
o mniej lub bardziej znanych Polakach, któ-
rych koleje ˝ycia zawiod∏y we wszystkie nie-
mal miejsca na kuli ziemskiej. Australijskie
przygody Tomka stanowià na przyk∏ad pre-
tekst, by opowiedzieç o Pawle Edmundzie
Strzeleckim, w siódmej cz´Êci (Tomek u êróde∏

Amazonki, 1967) pojawia si´ typowo eduka-
cyjny rozdzia∏ Polacy w Brazylii, w kontekÊcie
afrykaƒskich podró˝y Tomka wymieniany jest
Emin Pasza, urodzony na Âlàsku… List´ przy-
wo∏ywanych w ten sposób postaci trzeba by
opracowywaç d∏ugo, zw∏aszcza ˝e zdaƒ takich,
jak: „Nowicki i Tomek z dumà poinformowali
Sally, ˝e budowniczym tego nowoczesnego
portu [mowa o Manaos – T.K.] by∏ Polak, in-
˝ynier Rymkiewicz”, mo˝na znaleêç w powie-
Êciach Szklarskiego bez liku.

Nie jest to jedyny sposób, w jaki pisarz ukazu-
je mi∏oÊç bohaterów do ich kraju ojczystego.
Podczas wyprawy do Afryki Tomek postana-
wia – naÊladujàc Henry’ego Mortona Stanleya
– obdarzyç jednego z tubylców zaszczytnà
funkcjà chorà˝ego, niosàcego na czele wypra-
wy bia∏o-czerwony sztandar (pami´taç trzeba,
˝e akcja cyklu toczy si´, gdy Polska wcià˝ jest
pod zaborami). W piàtej cz´Êci (Tajemnicza
wyprawa Tomka, 1962) bohaterowie zmagajà
si´ z niebezpieczeƒstwami czyhajàcymi na
nich podczas próby uwolnienia z Syberii zes∏a-
nego tam za dzia∏alnoÊç antyrosyjskà Zbyszka,
kuzyna tytu∏owej postaci, oraz z agentem car-
skiej policji, który – jak si´ okazuje – wiele lat
wczeÊniej bliski by∏ aresztowania bosmana
Nowickiego i Andrzeja Wilmowskiego, gdy ci
jeszcze przebywali w Warszawie i zaanga˝o-
wani byli w dzia∏ania konspiracyjne. Odwo∏a-
nia do polskoÊci obejmujà te˝ sfer´ literatury,
lektur bohaterów. Nierzadko budujà one pate-
tyczny nastrój nostalgii za ojczyznà, jak na
przyk∏ad w ósmej cz´Êci (Tomek w Gran Cha-
co, 1987), gdy Zbyszek niezwykle emocjonal-
nie opowiada o „Warszawie, wcià˝ deptanej
buciorami najeêdêców” i dodaje: „MówiliÊmy,
˝e limeƒskie domy przypominajà forteczki
i nagle skojarzy∏o mi si´ to ze s∏owami Roty
Marii Konopnickiej: «twierdzà nam b´dzie
ka˝dy próg»”. Obiecuje te˝ nauczyç Tomka
Roty, która powsta∏a ju˝ po jego wyjeêdzie
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z kraju. Bywa te˝ jednak, ˝e odwo∏ania do
ksià˝ek czytanych przez bohaterów tworzà
sytuacje humorystyczne. Trylogia Henryka
Sienkiewicza staje si´ w jednej z cz´Êci inspi-
racjà do przechytrzenia indiaƒskiego poÊcigu
podà˝ajàcego tropami bohaterów. W innej To-
mek musi przekonaç miejscowych, ̋ e jest obda-
rzony nadprzyrodzonà mocà, pot´˝niejszà ni˝
ta, którà dysponuje ich czarownik. Postanawia
wi´c spaliç wod´ ze strumienia (dziwnym
zbiegiem okolicznoÊci z podró˝nych zapasów
znika troch´ nafty), a w kulminacyjnym mo-
mencie wypowiada tajemnicze, dajàce mu moc
zakl´cie, brzmiàce znajomo dla jego przyja-
ció∏: „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteÊ jak zdro-
wie…” (Tomek wÊród ∏owców g∏ów, 1965).

Ogromna popularnoÊç Tomka nie czerpa∏a
jednak wy∏àcznie z egzotyki i wzmianek
o polskiej obecnoÊci na wszystkich niemal
kontynentach. Wielkie znaczenie mia∏y tak˝e
wyraziste postaci przyjació∏ tytu∏owego boha-
tera, wspominane przeze mnie ju˝ kilkakrotnie.
Otoczeni sà oni aurà niezwyk∏oÊci p∏ynàcej
z wielu przygód, które prze˝yli, przemierzajàc
najodleglejsze zakàtki Êwiata. Szklarski kreuje
ich na „prawdziwych podró˝ników” (jakkol-
wiek mgliste jest to okreÊlenie), jednoczeÊnie
obdarzajàc ich cechami i umiej´tnoÊciami, któ-
re bez wàtpienia zaimponujà m∏odym czytelni-
kom. Ju˝ w momencie pierwszego spotkania,
kiedy Jan Smuga przyje˝d˝a do Warszawy, by
zabraç Tomka na wypraw´ do Australii, mówi
si´ o tym, ˝e „w pokoju zapachnia∏o prawdziwà
d˝unglà”. Smuga szybko staje si´ dla m∏odego
bohatera wzorem do naÊladowania, imponuje
wiedzà o dzikich zwierz´tach, zwyczajach pa-
nujàcych wÊród napotykanych plemion oraz
zdolnoÊcià odnajdywania si´ w najtrudniej-
szych sytuacjach, w których nigdy nie traci
opanowania i zimnej krwi. Jest te˝ znakomitym
strzelcem, nabywa∏ zresztà umiej´tnoÊci
w niecodziennych okolicznoÊciach. „Bywa∏em

w Teksasie s∏ynàcym z mistrzów rewolwero-
wych. W∏aÊnie od kowbojów nauczy∏em si´ tra-
fiaç z rewolweru w monet´ rzuconà do góry” –
opowiada podczas jednej z wypraw. Równie
ciekawà postacià jest bosman Nowicki, nieru-
szajàcy si´ nigdzie, jak przysta∏o na maryna-
rza, bez butelki rumu. To nie tylko stary wyga,
który z niejednego pieca jad∏ chleb, ale te˝
cz∏owiek niezwykle serdeczny i przyjazny.
Obdarzony jest przy tym niebywa∏à si∏à, która
pozwala mu zamykaç goryle w klatkach go∏y-
mi r´kami, czym wzbudza niek∏amany podziw
podczas jednej z wypraw. W odró˝nieniu od
Smugi jest jednak porywczy, ∏atwo zaciska
pi´Êci do walki, co wielokrotnie wp´dza boha-
terów w tarapaty. To Nowicki w miesiàc na-
uczy∏ Tomka strzelaç tak celnie, ˝e niewiele
póêniej ch∏opak by∏ w stanie jednym strza∏em
zabiç tygrysa, dzi´ki czemu uratowa∏ ˝ycie
Smudze, gdy zwierz´ uwolni∏o si´ z klatki na
statku. 

JeÊli pami´taç jeszcze o znakomitej wiedzy
geograficznej, jakà dysponuje ojciec Tomka,
i dodaç kilka postaci pojawiajàcych si´ w po-
szczególnych cz´Êciach cyklu (przewodników,
lokalnych przedstawicieli przedsi´biorstwa,
dla którego podró˝nicy chwytajà dzikie zwie-
rz´ta itd.), otaczajàce m∏odego bohatera posta-
ci wydajà si´ wiedzieç o Êwiecie wszystko.
Imponujà niezwyk∏ymi, rozpalajàcymi wy-
obraêni´ umiej´tnoÊciami i przygodami. Cie-
kawe, czy wÊród czytelników powieÊci Szklar-
skiego znaleêliby si´ tacy, którzy nie chcieliby
zostaç cz∏onkami ekspedycji w´drujàcej na
przyk∏ad po pograniczu Ugandy w poszukiwa-
niu okapi, zwierz´cia wówczas legendarnego,
widzianego zaledwie kilka razy… Perypetie
bohaterów nie pozostawiajà czytelnika (lub,
oczywiÊcie, czytelniczki, choç faktem jest, ˝e
przygoda u Szklarskiego to raczej m´ska spra-
wa) oboj´tnym, sà bowiem skrojone tak, by
przynajmniej raz przesz∏o mu przez myÊl, ˝e
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i on móg∏by stanàç oko w oko z nieznanym
Êwiatem, pe∏nym tajemnic, niezwyk∏ych prze-
˝yç i niebezpieczeƒstw.

To chyba w∏aÊnie mo˝liwoÊç uto˝samienia si´
z g∏ównym bohaterem (czy te˝ niemo˝noÊç
oparcia si´ pokusie postawienia si´ na jego
miejscu) sta∏a si´ przyczynà ogromnej popu-
larnoÊci cyklu, wielokrotnie wznawianego
i publikowanego w sporych nak∏adach. Nie

bez znaczenia by∏a z pewnoÊcià paralela sytu-
acji, w jakiej znajdowali si´ bohaterowie (za-
bór rosyjski) i czytelnicy, pozbawieni mo˝li-
woÊci swobodnego podró˝owania, zmuszeni
do wielokrotnego ubiegania si´ o paszport. Po-
wieÊci Szklarskiego znakomicie spe∏nia∏y
funkcj´ substytutu podró˝y, stawa∏y si´ – jak
pisze Krzysztof K∏osiƒski – swego rodzaju sy-
mulakrum. Cel wypraw podejmowanych przez
bohaterów stanowi∏o przewa˝nie pozyskiwanie
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˝ywych zwierzàt dla europejskich ogrodów
zoologicznych, dajàcych zwiedzajàcym mo˝li-
woÊç oglàdania fauny, której naturalnym Êro-
dowiskiem sà miejsca dla wi´kszoÊci ludzi
niedost´pne, do których podró˝ wymaga
znacznych nak∏adów finansowych i pokonania
wielu trudnoÊci.

Same powieÊci Szklarskiego dzia∏ajà podob-
nie. Dajà czytelnikom z∏udzenie poznawania
Êwiata, który pozostaje dla nich niedost´pny,
a jednoczeÊnie dzi´ki opisowi wydaje si´ nie-
s∏ychanie bliski. Sà to bowiem – choç trudno
w to uwierzyç przy pierwszej lekturze, zw∏asz-
cza naiwnej, nastawionej jedynie na ch∏oni´cie
fabu∏y – powieÊci oparte na literaturze. Sam
Szklarski nie podró˝owa∏, mia∏ raczej natur´
domatora, niespecjalnie przepada∏ za wyjazda-
mi. Biograficzna anegdota mówi o wyprawie
do Egiptu, podczas której o ma∏o nie straci∏ ˝y-
cia, co mia∏o go utwierdziç w przekonaniu, ˝e
nie powinien si´ ruszaç z Katowic, w których
mieszka∏. Zaczytywa∏ si´ za to w ksià˝kach
podró˝niczych, korzysta∏ z roczników
„National Geographic”, poszukiwa∏ informacji
na temat obyczajów, kultury, zwierzàt i roÊlin
typowych dla obszarów, które chcia∏ opisaç.
Stàd te˝ widoczny wyraênie (i musz´ przyznaç:
nieco irytujàcy przy ponownej lekturze), cha-
rakterystyczny sposób wprowadzania tych in-
formacji do powieÊci. Sà one bowiem naszpi-
kowane nied∏ugimi wyk∏adami o tematyce
biologicznej, geograficznej czy etnograficznej,
poprzedzonymi zazwyczaj pytaniem jednej
z mniej doÊwiadczonych postaci lub proÊbà
o wyjaÊnienie jakiegoÊ zjawiska. „Nic o tym
nie s∏ysza∏em, mo˝e by mi pan coÊ o nich opo-
wiedzia∏?”, „Nie wiedzia∏em, ˝e i tutaj mo˝na
spotkaç takie roÊliny…”, „Czy wszystkie ludy
na tym obszarze u˝ywajà takiej broni?” – tak
mniej wi´cej zaczynajà si´ fragmenty, w któ-
rych pisarz korzysta z pieczo∏owicie zgroma-
dzonych informacji, niezale˝nie od tego, czy

akcja danej powieÊci toczy si´ w Afryce, Azji,
czy w którejÊ z Ameryk. Poczàtkowo informa-
cji udzielajà doroÊli, stopniowo jednak i To-
mek zyskuje ten przywilej, tym samym mo˝e
si´ pochwaliç wiadomoÊciami zdobywanymi
podczas studiów w Londynie. W ten sposób
snute przez Szklarskiego historie zyskujà rys
encyklopedyczny, stajà si´ êród∏em wiedzy
o Êwiecie, dajà namiastk´ doÊwiadczenia bez
koniecznoÊci opuszczania domu. „Celem i mo-
tywem podró˝y, wokó∏ których kr´ci si´ akcja
Tomka w krainie kangurów (i nast´pnych cz´-
Êci) jest wiedza w formie uporzàdkowanej,
zmatrycowanej, podr´cznik […]” – pisze K∏o-
siƒski4. To zarazem zaleta, jak i pewien man-
kament tych powieÊci, choç w∏asne doÊwiad-
czenie czytelnicze ka˝e mi opowiedzieç si´ po
stronie pisarza i jego strategii.

Nie znaczy to jednak, ˝e powieÊciom Szklar-
skiego nie mo˝na postawiç pewnych zarzutów,
choç wymaga to znacznie wi´kszego baga˝u
lekturowego ni˝ ten, którym dysponuje prze-
ci´tny nastolatek, do którego sà one adresowa-
ne. Os∏abia je to niejako od samego poczàtku,
choç nieuczciwoÊcià by∏oby nie zauwa˝yç na
przyk∏ad, ˝e wspominane przez pisarza Kongo
belgijskie jest przede wszystkim tajemniczym
przedmiotem eksploracji, w którym najodwa˝-
niejsi podró˝nicy prze˝ywali chwile zwàtpie-
nia i grozy, natomiast okrucieƒstwo i wyzysk
miejscowej ludnoÊci przez Europejczyków
schodzà w tym momencie na znacznie dalszy
plan. Szklarski nie akcentuje specjalnie mrocz-
nej strony procesu, który europejscy koloniali-
Êci eufemistycznie nazywali poznawaniem ta-
jemnic Czarnego Làdu (sama ta nazwa budzi
dzisiaj uzasadniony sprzeciw). Z drugiej stro-
ny, postaci kreÊlà co jakiÊ czas paralele pomi´-
dzy losem Polaków pod zaborami a niedolà
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rdzennych mieszkaƒców wyzyskiwanych
przez bia∏ych. Najwyraêniej widaç to w Tom-
ku na wojennej Êcie˝ce (trzecia cz´Êç cyklu,
1959), kiedy los Indian g∏´boko porusza g∏ów-
nego bohatera. Mo˝e wi´c jest to tylko kwestia
przesuni´cia akcentów, niemniej wydaje si´,
˝e w kilku wypadkach pisarz móg∏by radykal-
niej przedstawiç tak˝e ciemnà stron´ wydarzeƒ
znanych w naszej kulturze pod nazwà odkryç
geograficznych. 

Pewne kontrowersje wià˝à si´ ponadto z ˝y-
ciorysem samego pisarza, niejednoznacznym
i trudnym w ocenie, odzwierciedlajàcym jed-
nak czasy, w których ˝y∏. Choç urodzi∏ si´ na
emigracji, w Stanach Zjednoczonych (lub te˝
zosta∏ tam zabrany przez rodziców jako kilku-
miesi´czne dziecko – nie jest to do koƒca wy-
jaÊnione), w wieku 16 lat przyjecha∏ na sta∏e do
Polski. Mimo ˝e posiada∏ amerykaƒski pasz-
port, nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci opuszczenia
kraju w 1939 roku. Krótko po wybuchu wojny
podjà∏ wspó∏prac´ z tak zwanymi gadzinówka-
mi, polskoj´zycznà prasà wydawanà przez
okupanta, w których publikowa∏ pod pseudoni-
mem. Po wybuchu powstania warszawskiego
przy∏àczy∏ si´ jednak do oddzia∏u Armii Krajo-
wej. Kilka lat po wojnie zosta∏ skazany na ka-
r´ wi´zienia za kolaboracj´, choç – jak twier-
dzà niektórzy – móg∏ byç to jedynie pretekst, by
ukaraç pisarza za przynale˝noÊç do AK. JakiÊ
czas temu ów niechlubny epizod wojenny, mi-
mo ˝e od dawna znany historykom literatury,
przedstawiany by∏ w aurze sensacji w jednym
z telewizyjnych cykli Êledzàcych potkni´cia
˝yciowe poszczególnych pisarzy. Tymczasem
trudno jednoznacznie oceniç motywy, które
kierowa∏y Szklarskim, bez wàtpienia te˝ nale-
˝a∏oby si´ powstrzymaç od jednostronnego po-
t´piania go, nie zapominajàc oczywiÊcie, ˝e
wspó∏praca z czasopismami wydawanymi
przez okupanta nie przynosi mu chwa∏y.

Dla stworzonego przez Szklarskiego cyklu po-
wieÊci o przygodach Tomka Wilmowskiego
okolicznoÊci te nie majà w∏aÊciwie znaczenia.
W ˝aden sposób bowiem nie sà w stanie
umniejszyç roli, jakà przez wiele lat odgrywa∏y
one (i odgrywajà nadal, co poÊwiadcza cho-
cia˝by wzmianka w jednej z rozmów zamiesz-
czonych w „Czasie Kultury” nr 5/2010)
w kszta∏towaniu pasji poznawania Êwiata i roz-
budzaniu wyobraêni m∏odych czytelników.
Trzeba powiedzieç szczerze – nie tylko nasto-
latków. Kiedy czyta∏em te powieÊci ponownie,
by móc napisaç powy˝szy tekst, znowu z∏apa-
∏em si´ na tym, ˝e momentami zazdroszcz´ ty-
tu∏owemu bohaterowi jego przygód. A ponie-
wa˝ koƒczy∏em pisanie w podró˝y, w miejscu,
w którym powieÊciowego Tomka akurat nie
by∏o, chwilami zastanawia∏em si´ te˝, w jaki
sposób Szklarski opisa∏by jego przygody, gdy-
by akcja któregoÊ odcinka tego literackiego se-
rialu rozgrywa∏a si´ akurat tutaj.

JÓZEF MAREK (ilustr.)
Alfred Szklarski, Przygody Tomka 
na Czarnym Làdzie (1973)
[s. 44]

Alfred Szklarski, Tomek na tropach Yeti (1961)
[s. 49]
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