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Wezwanie morza. 
Sindbad Żeglarz i Tatuś Muminka wobec 

tajemnicy wodnego żywiołu

    Siedzę na morzu. 
    Rozdzielam środek od nieskończoności.
    M. Białoszewski, Wypisy z morza. Wypis IV

    Patrzy człowiek na morzu na morze. 
    Morze nie odstępuje od koła. Toczy się w sobie
    ciało niebieskie. 
    M. Białoszewski, Wypisy z morza. Wypis VII 1

„Dobry wróg” 

Morze w literaturze dla dzieci jest przestrzenią niebezpiecznych, ale fascynują-
cych przygód, skrywa podwodne światy, niekiedy zatopione królestwa, często 
zachwyca, nierzadko przeraża i budzi trwogę, jest „drogą”, która prowadzi na 
wyspę, wyzwaniem dla odważnych2. W Przygodach Sindbada Żeglarza Bole-
sława Leśmiana i serii opowieści o Muminkach Tove Jansson3 okazuje się ono 
także, a może przede wszystkim, żywiołem wyzwalającym lub wzbudzającym 
pragnienia oraz fantazmaty tak silne, że określają kondycję postaci i sposób 
doświadczania przez nie świata. Pragnienia te rodzą się z nie do końca rozu-
mianych, rozpoznawanych czy uświadamianych tęsknot, marzeń, wypływają 

1  M. Białoszewski, Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane, Warszawa 2008, s. 356 i 357. 
2  Por. m.in. U. Chęcińska, Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze. Paralele szczecińskie, Szczecin 

1998; A. Ungeheuer-Gołąb, Obraz morza w polskiej liryce dziecięcej, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2011, z. 11, s. 210–223. 

3  Szczególnie, choć nie tylko, interesować mnie będą tutaj tomy: Pamiętniki Tatusia Muminka, Tatuś 
Muminka i morze oraz Dolina Muminków w listopadzie.



Marta Rusek 

62

z dręczącego poczucia niewystarczalności tego, co jest, i budzą chęć wyjścia 
poza to, co bezpośrednio dostępne. Morze uruchamia zarówno – jak wska-
zuje Urszula Chęcińska w odniesieniu do Muminków – romantyczno-conra-
dowską tęsknotę za nieskończonością4, jak i – o czym pisał Edward Boniecki, 
interpretując baśnie Leśmiana – pożądanie nieznanego5. Dlatego też, kierując 
się inspiracjami z badań kulturoznawczych, zestawiłam tak nieprzystające do 
siebie utwory. Nie łączy ich przecież ani bezpośrednie pokrewieństwo tema-
tu, ani czas powstania czy kulturowy krąg, w jakim się zrodziły. Co więcej, 
egzotyka południowych mórz, po których, wypływając z Balsory, odbywa 
kolejne wyprawy Sindbad, kontrastuje ze scenerią północnych wód, krain 
mgieł, lodu, którą zna rodzina Muminków i nad którymi wychowywała się 
Tove Jansson6. Wzajemne oświetlanie tekstów pozwala jednak lepiej zobaczyć 
w nich to, co metaforycznie można nazwać wezwaniem, głosem morza w li-
teraturze dziecięcej. Trzeba tutaj od razu dodać, że utwory te należą do tego 
rodzaju literatury dla dzieci, w której odbiorze szczególnie ważna okazuje się 
gra między przekazem skierowanym bezpośrednio do dziecięcych odbiorców 
a stanowiącym jego cień tekstem, który przeznaczony jest dla dorosłego (choć 
ukrytego) adresata7. Ta podwójność, ale i palimpsestowość, podważa znacze-
niową jednoznaczność utworów8, zwiększając ambiwalencję w rozpoznawaniu 
roli morza i jego symboliki. 

Dopowiedzmy zatem, że Przygody Sindbada Żeglarza Leśmian napisał – 
podobnie jak Klechdy sezamowe – na zamówienie Jakuba Mortkowicza jako 
pozycję dla młodych czytelników9, jednak już w pierwszych recenzjach stwier-
dzano, że opowieści te mają szansę żywo zainteresować „zarówno dorosłych, 

4  U. Chęcińska, „Muminki” a romantyczno-conradowska idea morza [w:] Świat Muminków. 
Materiały z sesji literackiej, Gdańsk 1995, s. 69.

5  E. Boniecki, Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Gdańsk 2008, 
s. 58.

6  Por. T. Jansson, Córka rzeźbiarza, przeł. T. Chłapowska, Gdańsk 1999, zwłaszcza rozdziały: Góra 
lodowa, Zatoki, Prawo morskie, Albert, Wysoka woda. 

7  Nawiązuję tutaj bezpośrednio do opisanej przez autorkę teorii Perry’ego Nodelmana „ukrytego-
-dorosłego” i „tekstu-cienia”. Por. H. Dymel-Trzebiatowska, Dla dzieci czy dla dorosłych? O dwuadresowości 
w literaturze dziecięcej na przykładzie książek o Muminkach Tove Jansson [w:] Książki w życiu najmłodszych, 
red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015, s. 13–24.

8  Ten aspekt w przypadku Przygód Sindbada Żeglarza mocno podkreślał Jerzy Sosnowski, gdy 
pisał, że reintegracyjna lektura nie jest dostępna dziecku, J. Sosnowski, Sindbad zreintegrowany (Bolesław 
Leśmian, „Przygody Sindbada Żeglarza”) [w:] Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995, 
s. 35. 

9  O wydaniu i recepcji oraz stosunku do pierwowzoru por. m.in.: J.M. Rymkiewicz, Leśmian. 
Encyklopedia, Warszawa 2001, hasło: Baśnie arabskie, s. 20–24; J. Wawryk, Wokół Leśmianowskich baśni 
dla dzieci, Wrocław 2013, s. 36–50. 
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jak i małych”10. Dorosły odbiorca mógł rozpoznawać kulturowe i lekturowe 
odniesienia, na przykład wątki psychoanalityczne, gry z formą gatunkową, 
konwencjami czy aluzje do świata i doświadczeń dorosłych11. W historiach 
stworzonych przez Jansson także odnajdywano liczne interpretacyjne wska-
zówki i sugestie fi lozofi czne lub lekturowe, które mógł podjąć jedynie dorosły 
czytelnik12. Warto również zaznaczyć, że autorka nie chciała, aby tom Tatuś 
Muminka i morze, czyli ta część cyklu, która mnie szczególnie tutaj interesuje, 
ukazał się jako książka skierowana do dzieci. Opowieść o opuszczeniu przez 
rodzinę Muminków udomowionej doliny i przeniesieniu na wyspę zamierzała 
opatrzyć podtytułem Opowiadanie dla dużych dzieci13. Na okładce pierwszego 
wydania napisano: „Wszyscy byli bliscy przemiany […]. A to za sprawą mo-
rza, którego nie mogli pojąć. Potrzebny był sztorm, wielki czyn oraz ponowne 
zapalenie latarni. Woda miała być może zły charakter, ale okazała się dobrym 
wrogiem”14. 

Woda jako dobry wróg – paradoks tego stwierdzenia odpowiada para-
doksalnej naturze morza, które okazuje się w tych utworach odpowiedzialne 
za wydobycie i rozwinięcie ukrytych pragnień, rozpoznanie uczucia swoiste-
go braku, wewnętrznego głodu, po zaznaniu którego nie można już istnieć 
w świecie zrytualizowanych działań i nawyków, a narasta potrzeba doświad-
czenia innego świata, innego życia. Dlatego też Sindbad odpowiada na list 
Diabła Morskiego i wybiera się na kolejne wyprawy, a młody Tatuś Muminka 
wyrusza w swoją pierwszą podróż na statku „Symfonia Mórz”, potem podąża 
za Hatifnatami, a wreszcie porzuca dolinę, bo życie w niej stało się nieciekawe, 
tak oswojone i przewidywalne, że straciło wartość.

Próba morza

Zacznijmy od zestawienia dwóch sytuacji przedstawionych u Jansson i Le-
śmiana. Można im nadać miano „próby morza”, bo odgrywają istotną rolę 

10  J. Wawryk, dz. cyt., s. 46. Por. też podrozdział Odbiorcy baśni, s. 50–54.
11  Por. m.in. V. Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 

2003, s. 143–145; J. Sosnowski, dz. cyt.; B. Grodzki, Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach 
Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin 2012; tenże, Jak należy czytać „Przygody Sindbada 
Żeglarza”? O wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. 
B. Grodzki, D. Trześniowski, „Radomskie Monografi e Filologiczne” 2012, nr 1, s. 213–233. 

12  O fi lozofi cznych (H. Bergson, O. Spengler) odniesieniach i kontekstach adresowanych do 
dorosłego odbiorcy por. H. Dymel-Trzebiatowska, Dla dzieci czy dla dorosłych..., s. 16–22; taż, Muminki 
– na zawsze!, „Guliwer” 2007, nr 3, s. 29–35. 

13  B. Westin, Tove Jansson. Mama Muminków. Biografi a, przeł. B. Ratajczak, Warszawa 2012, 
s. 348–353.

14  Tamże, s. 349. 
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w biografi i bohaterów. Sindbad swoje przygody zaczyna od dramatycznej 
akcji ratowania życia po katastrofi e statku, na którym wybrał się w swoją 
pierwszą podróż. I choć właściwie w prawie każdej z siedmiu swoich wypraw 
musiał walczyć o przeżycie, bo okręt, na którym płynął, ulegał zatopieniu, to 
tylko przy pierwszej podróży Leśmian eksponuje tę sytuację. W pierwowzo-
rze, w Baśniach tysiąca i jednej nocy, dominuje ujęcie apsychologiczne, fakto-
grafi czne, w Leśmianowskiej parafrazie wyeksponowany został symboliczny 
wymiar tego wypadku. Bohater-narrator relacjonuje:

Płynąłem przez dzień cały, żadnych brzegów, żadnych lądów nie widząc przed 
sobą. Nic – tylko morze i morze, bez końca, bez kresu, bez granic. Nastała noc. 
Pociemniało morze, pociemniała naokół woda, w której przebywałem niesiony wi-
chrem ślepym i bezrozumnym. Zamiast morza widziałem tylko ciemność bez końca, 
bez kresu, bez granic. Zdawało mi się, że nie woda, lecz ciemność wzbiera pode mną, 
pieni się, szumi, ogrania mnie i unosi nie wiadomo dokąd15.

Zagubiony w bezkresie wód oraz we wszechogarniającej ciemności Sind-
bad doświadcza bliskiego romantykom poczucia immensité16, pod wpływem 
którego rozpoznał, jak kruche i ulotne jest jego istnienie. Równocześnie jed-
nak uzyskał pełniejszą świadomość własnego jestestwa. Morze nie okazało się 
dla niego – tak jak dla bohatera Lambra Słowackiego – „wielką mogiłą stwo-
rzenia”, lecz żywiołem, w walce z którym objawił się jego instynkt przetrwa-
nia, wola istnienia. Gdy rankiem udało mu się dopłynąć na wyspę, na pyta-
nie zadane przez przypadkowo spotkanych przychodniów o to, skąd i dokąd 
idzie, udzielił znaczącej odpowiedzi: „Idę wprost z morza […] zaś dokąd idę, 
nie wiem”17. Można, parafrazując to zdanie, powiedzieć, że Sindbad wyłonił 
się z otchłani bezmiaru i ciemności i szedł ku nowemu, nieznanemu światu. 
W Przesłaniu symboli, syntetycznie ujmując rozpoznania kulturoznawców, re-
ligioznawców i antropologów, Manfred Lurker pisał:

Woda jako pierwiastek amorfi czny, bezkształtny, jest medium przemiany, przejścia 
z jednej sfery bytu w drugą. Zanurzenie się w wodzie to poniekąd zstąpienie w chaos 
oznaczające rozkład i śmierć; wynurzenie zaś odpowiada powrotowi do życia, odtwo-
rzeniu pierwotnego stanu nienaruszalności lub zupełnie nowemu początkowi18.

15  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, Poznań 2004, s. 26.
16  Por. A. Czabanowska-Wróbel, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski [w:] tejże, Sprzeczne 

żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków 2013, s. 42.
17  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 27.
18  M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. E. Wojnakowski, Kraków 

1994, s. 362. Por. też: M. Eliade, Na przykładzie chrztu [w:] tegoż, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, 
Warszawa 1979: „Gdy zanurzamy głowę w wodzie, jakoby w grobie stary człowiek pogrąża się i zostaje 
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Historia Sindbada powiela zatem archetypiczny wzór: wynurzając się 
z wody, bohater zaczął nowy etap życia – proces swej indywidualizacji. 

Podobne – choć nie do końca takie samo – doświadczenie znajdujemy 
w Pamiętnikach Tatusia Muminka, które opowiadają o dzieciństwie i młodości 
tytułowego bohatera. Jak zaznacza on w swoich zapiskach, jego samodzielne 
życie rozpoczęło się od przekroczenia zakazu Ciotki Paszczaka, która prowa-
dziła przytułek dla sierot, gdzie się wychowywał, i pójścia pierwszy raz nad 
morze. Doświadczył wówczas dwóch zupełnie przeciwstawnych doznań – zo-
baczył swoje odbicie i rozpoznał siebie jako autonomiczną istotę, ale też pod 
wpływem wpatrywania się w głębię zatracił świadomość swego bycia:

I wtedy przestałem jakby istnieć. Została tylko zielona ciemność pełznąca coraz 
głębiej w dół, w jakiś obcy świat żyjący ukradkiem pod lodem. Poruszały się w nim 
niewyraźne cienie, groźne, ale jakie pociągające! Dostałem zawrotu głowy i pomyśla-
łem: Żeby tak spaść między nie! Zapuścić się w nieznane […] 

To była tak okropna myśl, że pomyślałem ją jeszcze raz: „Głębiej, jeszcze głębiej… 
Nic więcej, tylko w dół i w dół, i w dół…”19

Tatusia Muminka wabiła morska otchłań, jej kusicielski głos wiódł go 
– niczym wielu bohaterów tragicznych – ku zatracie. Przez krótką chwilę 
morze objawiło mu swoją dwuznaczną moc: samoistnego, stwarzającego ży-
wiołu (natura naturans), pierwotnej materii, z której wyłania się życie, ale 
i niszczycielskiej siły (natura devorans). Sytuacja skończyła się upadkiem do 
wody („Nagle znalazłem się zanurzony po uszy w zimnym, zielonym morzu 
z łapkami dyndającymi bezradnie nad niebezpieczną, ciemną otchłanią”)20. 
Tatusiowi Muminka udało się jednak przezwyciężyć zagrożenie i wydostać na 
powierzchnię, pod wpływem tego wypadku podjął decyzję, że opuści przytu-
łek i weźmie „swój los we własne łapki”21. Można zatem powiedzieć, iż saga 
rodu Muminków zaczęła się od wydobycia się bohatera z morskiej toni, od 
wyjścia z przestrzeni niezróżnicowanego, amorfi cznego żywiołu w świat egzy-
stencjalnego czynu.

pogrzebany, i gdy wychodzimy z wody, wraz pojawia się nowy człowiek” (s. 144), cyt. za: U. Chęcińska, 
dz. cyt., s. 45. 

19  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 17–18, przeł. T. Chłapowska, Warszawa 1994. 
20  „Tymczasem chmury płynęły dalej po niebie, jakby nic się nie stało, całkowicie spokojnie”. Tam-

że, s. 18.
21  Tamże, s. 19.
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Przestrzeń żeglugi

Gdy myślimy o morzu jako o przestrzeni wód, po których można pływać, we-
zwanie morza, o którym mowa w tytule, trzeba interpretować przede wszyst-
kim jako wezwanie do rozpoczęcia podróży – żeglugi, która przewartościowuje 
relacje podróżującego ze światem, bo odrywa go od znanych miejsc, zjawisk, 
rzeczy i wiąże jego los z wodą, z żywiołem otwierającym na nieznane oraz nie-
świadome. Zarówno Sindbad, jak i Tatuś Muminka dzięki swym wyprawom 
porzucali ograniczające ich hic et nunc i – wyruszając ku nowym horyzontom 
– dawali się nieść swoim tęsknotom.

Sindbada ku nieznanym wyspom prowadziło – co podkreśla większość ba-
daczy – marzenie: fantazmat królewny22. Leśmian w kreacji tej postaci odszedł 
daleko od orientalnego pierwowzoru, jego bohater nie był doświadczonym 
kupcem, który z perspektywy lat opowiada o swych przygodach, lecz mło-
dym dziedzicem dużej fortuny. W podróż nie wiodły go względy ekonomicz-
ne, lecz gnała niejasna, niezrozumiała chęć, którą wzbudził w nim napisany 
w głębinach morza list od Diabła Morskiego (do tej postaci jeszcze powrócę). 
List uświadomił Sindbadowi jałową monotonię jego dotychczasowego życia23, 
a przede wszystkim wzbudził pragnienie faustycznego pędu i poznawczej ak-
tywności:

Pędź na lotnym okręcie przez morza obszary,
Zwiedzaj wyspy, półwyspy, lądy i przylądki.
I najdalsze zatoki, najskrytsze zakątki.
Zwalczaj wszelkie przeszkody i wszelkie zawady!
Pędź, leć, płyń bez ustanku!24

Zacytowane powyżej słowa brzmią jak zaklęcie i mają jego moc, stają się 
bowiem motorem działań bohatera. Edward Boniecki interpretuje list jako po-
kusę „zaprzepaszczenia się w marzeniu, pogrążenia w pierwotnym mroku”25, 
którą Sindbad z lęku przed unicestwieniem odpiera, ale zarazem przekształca 
w tęsknotę za czymś, czego jeszcze nie zaznał. Dlatego – jak przekonuje badacz 

22  Sosnowski zauważa, że nieobecny w pierwowzorze „motyw poszukiwania Królewny jako powodu 
podróży przekształca sam wzór” i ukierunkowuje całą interpretację, tym bardziej że poszukiwanie 
Królewny było mocno osadzoną w dyskursie epoki metaforą reintegracyjną. J. Sosnowski, dz. cyt., 
s. 30–32.

23  Por. też E. Ledóchowicz, Towarzysz podróży, czyli o Sindbadzie z diabłem przy okazji [w:] Diabeł 
w literaturze polskiej, red. T. Błażejewski, Łódź 1998, s. 148.

24  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 13.
25  E. Boniecki, Archaiczna realność [w:] tegoż, Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium 

historycznoliterackie, Gdańsk 2008, s. 58.
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– arabski kupiec z orientalnych baśni w Leśmianowskiej wersji przemienia się 
w modernistycznego poetę gnanego przez niejasną siłę, pożądanie nieznane-
go26, czego symbolem jest morska podróż za horyzont. Z kolei dla Jerzego 
Sosnowskiego fakt wypłynięcia przez Sindbada w morze wiąże się z potrzebą 
integracji treści nieświadomych27, zaznajomienia się z sobą, określenia siebie 
w zderzeniu z tym, co nowe, obce. W obu interpretacjach podróż okazuje się 
drogą poznania siebie, sposobem samorealizacji, a żegluga – egzystencjalną 
koniecznością.

W poemacie Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza Leśmiana, powstałym 
jeszcze przed napisaniem Przygód, znajdują się słowa: „Tej się nieznanej pod-
jąłem podróży, / By wlec swe głody po morzach dziesięciu!”28. Niewątpliwie 
taki sam głód charakteryzuje bohatera prozatorskiej opowieści. Właśnie owo 
nienasycone pragnienie jest podstawowym impulsem do podjęcia przez Sind-
bada podróży na kolejne wyspy, ono oddala go od rodzinnego Bagdadu, od 
wuja Tarabuka. Wbrew tytułowemu określeniu trudno jednak uznać Sindba-
da za żeglarza, nie zna się on na morskim rzemiośle, nie „rozumie” morza, nie 
potrafi  rozpoznać znaków nadchodzących zagrożeń. Bardziej pasuje do niego 
określenie „podróżnik” czy „namiętny poszukiwacz przygód”, który wykorzy-
stuje nadarzające się okazje, aby gasić trawiącą go gorączkę. Gdy lite ralnie czy-
tamy historię jego wypraw, zatrwożyć może liczba statków oraz anonimowych 
marynarzy, których pochłonęła morska toń. Sindbad, zgodnie z regułami baś-
ni, ze wszystkich nieszczęść wychodzi bez szwanku, najczęściej jako jedyny 
z całej załogi. Można zaryzykować stwierdzenie, że ocalają go jego tęsknoty, 
jego nienasycone pragnienia, to one „podpowiadają” mu sposoby ratunku. 
By sprostać swym marzeniom, a zatem prawdziwie istnieć, musi wystawić się 
na niebezpieczeństwo żeglugi, podjąć ryzyko bycia na morzu. Morska podróż 
staje się dla bohatera swoistym rite de passage, splata w sobie jego temporalny 
i przestrzenny wymiar. Podczas żeglugi Sindbad znajduje się w stanie zawie-
szenia między tym, co było, a tym, co ma dopiero nadejść, oddala się od 
miejsc znanych (dom) i zbliża ku nieznanym (wyspy). Każda z siedmiu wy-
praw przez morze czy raczej za morze stanowi nieodzowny etap jego rozwoju. 
Anna Czabanowska-Wróbel odczytuje je jako „kolejne stopnie poznania i du-
chowego wtajemniczenia” niezbędne do odnalezienia własnej tożsamości29.

Również Tatusia Muminka na morskie wyprawy prowadzą pragnienia, 
które nie pozwalają mu zadawalać się status quo, lecz otwierają na nieznane 

26  Tamże.
27  J. Sosnowski, dz. cyt., s. 32. 
28  B. Leśmian, Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1989, s. 51.
29  A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 222–223. 
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i/lub umożliwiają przekroczenie stanu kryzysu. Pierwszą z nich można nazwać 
podróżą adolescencyjną, gdyż to podczas niej bohater rozpoznał swoje urze-
czenie morskim żywiołem30 i spotkał przyszłą żonę. Co znaczące, „wyłoniła 
się” ona z morza w czasie sztormu, a on pomógł jej wydostać się na brzeg. 
W podróż za Hatifnatami podążył uwiedziony ich wolnością, ostatnią wypra-
wę podjął, by odzyskać sens istnienia, a zarazem znaleźć odpowiedź na bardzo 
istotne dla siebie pytanie, czy morze rządzi się jakimiś prawami31.

Żeglowanie było zatem odpowiedzią na trapiącą Tatusia Muminka tęskno-
tę. Podczas pierwszej wyprawy wzbudzało ją młodzieńcze pożądanie wielkiego 
czynu, niesamowitych przygód: „Chciałem, żeby zdarzyło się coś nowego. […] 
Miałem straszne uczucie, że wszystkie wielkie przygody dzieją się nieustannie 
gdzieś, gdzie mnie nie ma, i że są to wspaniałe, barwne przygody, które już się 
nigdy nie powtórzą”32. 

Morska przestrzeń pociągała Tatusia Muminka podobnie jak nieprzewi-
dziana przyszłość lub, odwrotnie, fascynująca przyszłość była jak „migotliwe, 
niebieskie, tajemnicze morze”33. Ono ją zapowiadało i symbolizowało.

Na późniejszym etapie życia impulsem do podjęcia żeglugi stało się dla bo-
hatera pożądanie nieskrępowanej, nieograniczonej niczym wolności. W Mu-
minkowym świecie uosabiali ją Hatifnatowie, białe stwory niewielkich roz-
miarów, będące nieustannie w drodze. Pozbawione zmysłu słuchu i węchu, 
reagujące jedynie na wyładowania atmosferyczne personifi kowały wszystko 
to, co niejasne, niekomunikowalne, tajemnicze. Ich oddanie się wędrówce 
uwiodło Tatusia Muminka, toteż bez żadnych wyjaśnień opuścił swoją we-
randę, oswojone, uporządkowane życie – i udał się za nimi w drogę: „Nagle 
wydało mu się, iż jedynymi prawdziwymi rzeczami były księżyc, morze i łódź 
z trzema milczącymi Hatifnatami. I horyzont, oczywiście – daleki horyzont, 
gdzie czekały wspaniałe przygody i nieznane tajemnice, teraz, kiedy nareszcie 
był wolny”34.

Wyprawa bohatera za horyzont skończyła się odkryciem tajemnicy Hatif-
natów, a zarazem unicestwieniem wyobrażeń o ich wolności. Ta okazała się 

30  „Pociąg do morza jest widać właściwością Muminków, bo stwierdzam z zadowoleniem, że 
przejawia go również mój syn” (T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 69).

31  Pierwsza z nich opisana jest w Pamiętnikach Tatusia Muminka, druga w Opowiadaniach z Doliny 
Muminków, z kolei trzecia w Tatusiu Muminka i morzu. 

32  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 66.
33  Tamże, s. 67. Dla pełniejszego obrazu zacytujmy cały fragment: „łódź minęła ostatnią małą 

wysepkę i nagle serce skoczyło mi do gardła i uwięzło w nim. Krzyknąłem z zachwytem: 
– Fredriskon! Morze przed nami!
Nareszcie coś się zdarzyło! Wprost przede mną rozpościerało się migotliwe, niebieskie, tajemnicze 

morze”.
34  T. Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków, przeł. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 2005.
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ułudą. Niestrudzeni wędrowcy i żeglarze właściwie skazani byli na tułaczkę, 
istnieli po to, by szukać wyspy, na której podczas burzy mogli przeżyć ożywia-
jący ich na moment taniec35. W tym bezwiednym dążeniu do chwili ekscytacji 
spełniali się, ale jednocześnie zatracali. Żeglugę Tatusia Muminka z Hatif-
natami można interpretować jako samorozpoznanie destrukcyjnych pragnień 
i odkrycie ich determinującej siły, która prowadzi do bezrefl eksyjnego przemi-
jania w nieustannej pogoni za spełnieniem pożądań, przemieniając wędrowca 
w tułacza. 

Z kolei ostatnia wyprawa Tatusia Muminka wiąże się z potrzebą zmierze-
nia się z kryzysem wieku średniego36. Udomowiona Dolina stała się dla bo-
hatera miejscem zbyt dobrze znanym, a życie w niej – nazbyt przewidywalne. 
Posłużmy się tekstem Jansson:

Każdy ciągle coś robił. Spokojnie ze skupieniem krzątali się koło małych, malut-
kich spraw, które składały się na ich świat. Nic tam nie można było dodać, tak jak na 
mapie, gdzie wszystko jest już odkryte i zamieszkane i nie ma białych plam37.

W przeciwieństwie do Mamy Muminka (na marginesie dodam, iż ten tom 
wnosi wiele do reinterpretacji stereotypowego odbioru tej postaci i w ogóle 
fi gury matki) Tatuś czuł się klaustrofobicznie zamknięty w świecie, w którym 
nie było już nic szczególnego do zrobienia, a wszystkie prace i działania zamy-
kały się w kręgu przyziemnych czynności, domowej krzątaniny. To przytłacza-
jące doznanie zawłaszczenia przez szarą, nijaką codzienność zrodziło w nim 
Conradowską potrzebę wyruszenia w morze i potwierdzenia siebie: „Za gorą-
co tu jest. Chciałbym wypłynąć gdzieś na żaglówce, pożeglować prosto przed 
siebie, jak najdalej…”38.

Pragnienia tego nie interpretuję tutaj jako melancholijnej tęsknoty za pier-
wotną stratą, która – sparafrazuję słowa Marka Bieńczyka – nie jest nigdy do 
odnalezienia39, choć i melancholii Tatuś Muminka niejednokrotnie doświad-
czał. Żegluga po otwartym morzu, podróż w poszukiwaniu własnej wyspy 
była szansą na przekroczenie ograniczeń:

Tatuś Muminka sterował. Mocno trzymał ster w jednej łapce, ściskał go wręcz, 
czując tajemnicze z nim zjednoczenie i całkowity spokój wewnętrzny. 

35  Według E. Witt-Brattström Hatifnatowie „reprezentują nieprzyswojoną część życia seksualnego 
Tatusia”. E. Witt-Brattström, Zemsta Nummulita, przeł. J. Czechowska, „LiteRacje” 2007, nr 1, s. 35.

36  Por. B. Westin, dz. cyt., s. 341–359.
37  T. Jansson, Tatuś Muminka i morze, przeł. T. Chłapowska, Warszawa 2014, s. 6. 
38  Tamże, s. 7.
39  M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998.
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Jego rodzina była równie mała i bezbronna jak w szklanej kuli, a on wiózł ją przez 
ogromne morze w milczącą niebieską noc. Lampa na maszcie znaczyła ich drogę, 
jakby Tatuś narysował świecącą, wyraźną linię na mapie i powiedział: Stąd – dotąd. 
Tam zamieszkamy. Tam moja latarnia stanie się środkiem świata, górując dumnie nad 
niebezpieczeństwami40.

Wyprawa mająca na celu potwierdzenie męskości oraz patriarchalnej po-
zycji bohatera okazała się zarazem podróżą w głąb siebie, prowadziła do we-
wnętrznej konfrontacji, rozpoznania kontrastowych cech: marzyciela i racjo-
nalisty, tego, który wie, i tego, który dopuszcza istnienie niepoznawalnego. 
Symboliczną rolę w decyzji o opuszczeniu domu odgrywa pojawiający się 
w tym opisie charakterystyczny przedmiot – niebieska szklana kula. Była ona 
znakiem Doliny Muminków, stanowiła centralny punkt „ogrodu i doliny, ba, 
może nawet całego świata”41. Kula, podobnie jak koło, symbolizuje piękno, 
doskonałość, tej szklanej przypisywane są właściwości magiczne, odtwarza bo-
wiem w sobie obraz świata, umożliwiając poznawanie rzeczywistości i może 
nawet jej oswojenie42. Niebieska szklana kula, ustawiona w ogrodzie na słup-
ku z pianki morskiej, pełniła funkcję axis mundi, a odbijając życie mieszkań-
ców domu, Tatusiowi Muminka „dawała […] wrażenie, że oni potrzebują jego 
opieki, że znajdują się na dnie głębokiego morza, które tylko on zna”43. Tym 
samym sprawiała, że miał poczucie wyłączności wiedzy o żywiole rodzinnego 
życia i związanej z nią władzy. Zgaśnięcie kuli, gdy Mama Muminka zapaliła 
lampę, oznaczało dla niego koniec świata, którego czuł się twórcą. By znaleźć 
sens istnienia, musiał opuścić Dolinę. Wyprawa na wyspę – dodajmy: zaini-
cjowana przez Mamę – nie była próbą odzyskania obrazu ze szklanej kuli, ta 
została w ogrodzie, ale zrozumienia siebie i – może – stworzenia nowej baśni 
życia.

I jeszcze jeden ważny aspekt żeglugi – doznanie otwartego, bezkresnego 
morza. Romantycy to doświadczenie łączyli z przeżyciem wzniosłości natury 
oraz ze zbliżaniem się do tajemnicy nieskończoności44. Zarówno Leśmian, jak 
i Jansson są dziedzicami tej tradycji, bohaterom ich opowieści żegluga po peł-

40  T. Jansson, Tatuś Muminka i morze, s. 29.
41  Tamże, s. 11.
42  W literaturze dziecięcej szklana kula pojawia się często – to cudowny, magiczny przedmiot. 

W znaczeniu metaforycznym oznaczać może także samą literaturę dla dzieci, por. K. Kuliczkowska, 
W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1965. W malarstwie często wprowadza 
treści wanitatywne, por. B. Purc-Stępniak, Kula jako symbol vanitas. Z kręgu badań nad malarstwem XVII 
wieku, Gdańsk 2004. 

43  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 13.
44  Por. J. Bachórz, Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze [w:] Słownik literatury polskiej XIX 

wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 9–11; tenże, „Złączyć się z burzą…”: tuzin 
studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki, Gdańsk 2005. 
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nym morzu przynosi poczucie Nieskończonego, a tym samym pozwala – jak 
pisze Urszula Chęcińska w odniesieniu do Muminków45 – przekraczać siebie, 
własną ograniczoność. Sindbad zauważa: „Gdy ląd zniknął mi z oczu, uczu-
łem wokół bezmiar i nieskończoność. Nade mną – niebo, pode mną – morze, 
przede mną – dal nieznana i niezbadana”46.

A Tatuś Muminka z nieobcą sobie nutą megalomanii notuje w swych pa-
miętnikach: 

Przede mną lśniący w świetle księżyca pokład wznosił się powoli i opadał, obser-
wowałem milczącą wędrówkę fal, chmury i dostojny łuk widnokręgu i ogarniało mnie 
przyjemne, podniecające uczucie, że jestem równocześnie strasznie ważny i strasznie 
mały (może jednak bardziej ważny niż mały)47. 

Na drugim biegunie znajdowało się jednak przeciwstawne doznanie – 
trwoga w obliczu rozszalałego, niosącego zatracenie żywiołu:

Niebo i morze tak pociemniały, iż robiły wrażenie dwóch bezdennych otchłani, 
w których miotała się i ryczała sama ciemność przemieszana z wichrem48. 

Słońce się schowało. Zniknął też horyzont. Wszystko było odmienione, obce 
i nieprzyjazne. Bryzgi piany przelatywały koło nas z szumem, za burtą panował jeden 
wielki, czarny, niepojęty chaos. Zrozumiałem nagle z przerażającą jasnością, że nic nie 
wiem o morzu ani o statkach49. 

Bycie na morzu oznaczało zatem dla bohaterów konfrontację z doznaniem 
i wzniosłości, i trwogi, bezradności i odwagi.

Głębia i wyspa

Opowieść o morzu bywa często opowieścią o podwodnym świecie i o lądzie, 
który w postaci wyspy wyłania się z wody. Metaforycznie można natomiast 
powiedzieć, że wodny żywioł ukrywa morską głębinę, a odsłania wyspę. W ta-
kim spojrzeniu tafl a wody staje się granicą dwóch światów, rozdziela to, co 
w głębi, od tego, co na powierzchni, jest też płynnym – nomen omen – miej-
scem przejścia. Ta opozycja rodzi niepokojące napięcie między morską otchła-
nią a wystającym ponad wodę lądem, czyli między tym, co utajone, a tym, co 
wydobyte, otwiera na cudowność.

45  U. Chęcińska, „Muminki” a romantyczno-conradowska…, s. 69. 
46  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 15.
47  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 76.
48  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 60.
49  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 76.
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W Przygodach Sindbada Żeglarza morska otchłań i wyspy są ukazane 
w zgodzie z baśniową konwencją50. Otchłań zamieszkuje Diabeł Morski, 
dziwny stwór, którego podstępne działanie wyzwala podróżniczą aktywność 
Sindbada. Z kolei na wyspach, rozsianych gdzieś na dalekich morzach, bo-
hatera zaskakują przedziwne zjawiska oraz niesamowite, lecz i przerażające 
przygody. Na każdej z nich – jak sam mówi, ujawniając baśniową samowiedzę 
– „rozkwita inna baśń”51.

Natomiast w cyklu o Muminkach baśniowość splata się z realistycznym 
ujęciem. Czytamy zatem o wyspie rządzonej przez Autokratę, na którą w cu-
downy sposób, niczym w antycznych mitach, chmura przenosi „Symfonię 
Mórz”, ratując statek przed utonięciem w czasie wielkiego sztormu, ale też 
o położonej daleko na północy, bezludnej, skalistej wysepce z nieczynną la-
tarnią morską, o wyrzuconych przez morze na jej brzeg deskach czy skrzy-
niach z whisky. W wodnych głębiach można spotkać psa morskiego52, który 
(jak Cerber czy Hydra) budzi przerażenie wśród wielu stworzeń i zagraża ich 
życiu; z fal na brzeg wynurzają się koniki morskie, które potrafi ą mówić i fa-
scynują Muminka swoją urodą53; dno zamieszkuje potworna (podobna do 
mitologicznej Meduzy) ośmiornica, którą Panna Migotka unieszkodliwia za 
pomocą lusterka54; wreszcie ciemność morskiej głębi może być rozświetlona 
światłem tysięcy płonących latarek, żarówek, lampionów, sztormówek ciąg-
nionych przez ryby i inne morskie żyjątka. Taki spektakl ogląda w trakcie 
podwodnej podróży Tatuś Muminka55. Zarazem jednak morze ukazane jest 
jako naturalny element świata, bo życie Muminków i ich przyjaciół związane 
jest z morzem, w nim łowią ryby (ale zdarza się wśród nich i Mameluk!), od-
bywają kąpiele, nurkują:

Muminek dał nura w dużą falę, całą prześwietloną słońcem. Najpierw zobaczył 
tylko zielone świetliste bańki, a potem cały las wodorostów, kołyszących się nad pia-
skiem. Były pięknie fryzowane, ozdobione muszelkami, różowymi w środku i białymi 
na zewnątrz. Dalej woda ciemniała coraz bardziej, zaś całkiem w dole rozwierała się 
czarna jama, czyli bezdenna głębia56.

I Leśmian, i Jansson uruchamiają w swych tekstach symboliczne znaczenia 
głębin oraz wysp. Zgodnie z wierzeniami morska otchłań była siedliskiem de-

50  Por. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze…; V. Wróblewska, dz. cyt.; J. Wawryk, dz. cyt. 
51  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 204. 
52  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 141–146.
53  Taż, Tatuś Muminka i morze, s. 89–90, 146–148, 169–172. 
54  T. Jansson, Kometa nad Doliną Muminków, przeł. T. Chłapowska, Warszawa 2005, s. 108–109.
55  B. Leśmian, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 148.
56  T. Jansson, Kometa nad Doliną Muminków, s. 9–10.
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monów i potworów, czaiła się w niej pierwotność57. W Przygodach Sindbada 
Żeglarza stamtąd właśnie wypływa Diabeł Morski, baśniowa, demoniczna, ale 
i groteskowa postać stworzona przez Leśmiana, która nosi swe miano jedynie 
dlatego, „by nie zostać bez nazwy wśród morskiej głębiny”58. Na przełomie 
XIX i XX wieku ciemne morze oznaczało nieświadomość – mare tenebrarum 
duszy ludzkiej, ten psychoanalityczny trop podpowiada, że Diabeł Morski 
to przybysz z głębin nieświadomości (id), który wydobywa na powierzch-
nię ukryte, nienazwane tęsknoty i pragnienia Sindbada, jest jego alter ego59. 
Za Katarzyną Kłos można dodać, że jest to diabeł łaskawy, obrońca tego, co 
w człowieku bezcenne60.

Z kolei Jansson na dnie morza umieszcza tajemnicze pierwotne stworzenie 
– Nummulita (Dolina Muminków w listopadzie). W przedstawieniu jego histo-
rii autorka połączyła naukowy opis (informacje do niego zaczerpnęła z dzieła 
Życie zwierząt Alfreda Brehma, znanego wówczas niemieckiego zoologa, które 
miała w swej biblioteczce61) z fabulacją. O żyjątku, które przetrwało różne 
fazy kształtowania się dziejów Ziemi w głębinach wód, mały Homek czyta 
najpierw w odnalezionej na strychu księdze, a potem to dzięki jego opowieści 
Nummulit wyłania się z wody i rozrasta się ponad miarę (zwłaszcza podczas 
wyładowań elektrycznych). Wówczas stworzenie zaczyna budzić w Homku 
lęk, lecz jednocześnie samo jest sobą przerażone. W końcu Homkowi udaje się 
odesłać je z powrotem w morskie odmęty. Interpretacje Nummulita i jego roli 
w przebiegu akcji da się prowadzić w różnych kierunkach62. W kontekście ni-
niejszych rozważań można w nim widzieć uosobienie indywidualnego (innego 
u każdego), pierwotnego strachu czy dziecięcych pożądań, które determinują 
jednostkowe zachowania. Nummulit symbolizowałby zatem pierwotną mate-
rię uczuć, która tkwi w podświadomości i której ujawnienie oraz opanowanie 
pozwalają przezwyciężyć lęk, choć go nie unicestwiają.

57  Por. U. Chęcińska, Dzieciństwo i przestrzeń morza…, s. 46.
58  B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 12. 
59  Taka interpretacja pojawia się u wielu badaczy, m.in. w: W. Próchnicki, U początków poetyki 

Leśmiana, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1977, z. 36, s. 155–169; w przywoływanych 
wyżej pracach A. Czabanowskiej-Wróbel, J. Sosnowskiego, J. Wawryk, by poprzestać tylko na kilku 
wskazaniach. Zresztą sam Sindbad podczas jednej z rozmów z Diabłem Morskim mówi: „Gnają mnie 
w świat nie twoje rady, lecz moje własne marzenia i żądze”. B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 59.

60  K. Kłos, Poeta i diabeł. „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana jako baśń o artyście 
modernistycznym [w:] Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary 
znaczeń i wartości, red. G. Igliński, Warszawa 2008, s. 267–280. Autorka interpretuje postać Diabła 
Morskiego w kontekście romantycznych i młodopolskich wzorów, s. 274–275.

61  Por. B. Westin, dz. cyt., s. 393.
62  E. Witt-Brattström opisuje Nummulita jako dziwną hybrydę Muminka i Hatifnata, uznaje, że 

„jest prototypem sekty wykolejeńców, którzy naładowani piorunami odchodzą własną drogą w prawie 
wszystkich książkach serii”. Por. E. Witt- Brattström, dz. cyt., s. 33. 



Marta Rusek 

74

W baśniach, w literaturze dla dzieci wyspy są jeszcze bardziej nacechowa-
ne znaczeniowo niż głębiny, w opowieściach o wyprawach żeglarzy istotny 
jest zwłaszcza mit wysp szczęśliwych. W utworze Leśmiana on właśnie zostaje 
zaprzeczony63. Wyspy okazały się dla Sindbada miejscem złowrogim, obcym, 
często musiał je szybko lub chyłkiem opuszczać. Pobyt na nich łączył się dla 
bohatera z wieloma próbami: sprytu, refl eksu, pomysłowości, intelektu, ale 
przede wszystkim był czasem, w którym poznawał siebie. Nie inaczej jest 
w przypadku bohaterów Jansson. W Tatusiu Muminka i morzu samopoznanie 
okazuje się jednak ściśle związane z rozpoznawaniem fenomenu natury. Tatuś 
pragnie oswoić wyspę. Wysiadając z łodzi, snuje plany nie tylko uczynienia 
z niej centrum swego świata, jego zamierzenia są dużo bardziej ambitne: kie-
ruje nim chęć zrealizowania utopii – pragnienie podobne do tego, które było 
jednym z ostatnich doświadczeń Fausta. Bohater nie tylko chce ochronić swój 
skrawek lądu przed zagrożeniem morza, ale także zaprowadzić na nim cywili-
zację (planuje budowę drogi, pomostu), marzy, by „móc przez całe życie bu-
dować i tak przerobić wyspę, że stanie się doskonałością, istnym cudem…”64. 
Wysiłki te nie zostaną uwieńczone sukcesem, choć trudne życie na wyspie, 
walka o jej zagospodarowanie, ale i desperacki akt ratowania Rybaka-Latar-
nika to zdarzenia mające znaczenie w planie wewnętrznej integracji bohatera, 
które w rezultacie prowadzą do akceptacji siebie i świata:

Zszedł nad samą wodę i stanął patrząc na ogromne fale. 
Przed nim było morze – jego morze. Fale przetaczały się jedna za drugą, spienione, 

groźne i potężne, ale równocześnie spokojne. Tatuś poniechał wszelkich rozmyślań 
i tylko żył pełnią życia, od samego koniuszka ogona aż po uszy65.

W tym doświadczeniu Tatusia odnajdujemy – skrojoną na miarę opowieści 
dla dzieci, lecz stanowiącą przesłanie też dla dorosłych – pochwałę życia w jego 
ruchu i zmienności, bliską Bergsonowskiej koncepcji élan vital (ważnej dla 
Jansson, a – przypomnijmy – fundamentalnej w myśleniu Leśmiana66), ale 

63  J. Wawryk, dz. cyt., s. 241–246. 
64  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 41. 
65  Taż, Tatuś Muminka i morze, s. 242.
66  B. Westin podaje, że Jansson czytała dzieła Bergsona w 1945 roku, por. B. Westin, dz. cyt., 

s. 171; H. Dymel-Trzebiatowska analizuje odzwierciedlenie myśli Bergsona w tomie Kometa nad Doliną 
Muminków, H. Dymel-Trzebiatowska, Dla dzieci czy dla dorosłych…, s. 19–21.

Leśmian poświęcił fi lozofi i autora Ewolucji twórczej esej Z rozmyślań o Bergsonie, pisał w nim: „Wobec 
tajemnicy życia jest on [człowiek – M.R.] całością niepodzielną i dla intelektu niepochwytną. Jest co 
chwila inny. I nie tylko co chwila, lecz nieustannie i nieprzerwanie inny. Indywidualizm widzi w czło-
wieku pewną doskonałość, nadmiar, świat w sobie zamknięty, który na mocy principium individuationis 
wyłonił się przeciwstawnie z ogólnego mare tenebrarum”. B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie [w:] tegoż, 
Szkice literackie, oprac. i zebrał J. Trznadel, Warszawa 2011, s. 18. 



Wezwanie morza. Sindbad Żeglarz i Tatuś Muminka wobec tajemnicy wodnego żywiołu 

75

również doznanie numinotyczne. Dopiero po tym przeżyciu i po zapaleniu la-
tarni wyspa może stać się dla bohatera pars pro toto świata67, nowym centrum.

Podróże Sindbada prowadzą zawsze z Bagdadu przez port w Balsorze na 
nieznaną wyspę i z powrotem. Nawiasem dodam, że nazwy te są jedynym 
uchwytnym sygnałem geografi cznej lokalizacji baśniowej akcji. Po siódmej 
(magiczna liczba) podróży bohater osiada w swym rodzinnym mieście już 
nie niepokojony przez Diabła Morskiego. Tatuś Muminka również wracał do 
Doliny ze swych wcześniejszych wypraw, czy powrócił też z ostatniej – nie 
wiadomo. Dolina Muminków w listopadzie, tom kończący serię, nie przyno-
si jednoznacznego rozstrzygnięcia. Pozostawia czytelnika z obrazem Homka 
wpatrzonego, jak postacie na obrazach Caspara Davida Friedricha, w odległy 
morski horyzont, na którym – być może – majaczy światło sztormówki na 
łodzi z powracającą rodziną Muminków.

Jakie jest morze? 

„Jakie jest morze?” – pyta dziecko w wierszu Józefa Ratajczaka68, gdy chce wy-
obrazić sobie nieznany, niewidziany wcześniej żywioł. Przywołuję na moment 
ten utwór, by pokazać, jakim problemem jest ów żywioł dla kogoś dopiero 
poznającego świat – i zarazem jak trudna jest odpowiedź ze strony dorosłych. 
Kolejne, pozornie infantylne pytania z wiersza (czy morze jest podobne do 
łąki lub zorzy, czy można je odróżnić od burzy, gdy „grom za gromem prze-
cina niebo całe”?) ujawniają poznawczą bezradność nie tylko dziecka. Morze, 
nie będąc łąką, zorzą ani burzą, łączy w sobie ich cechy, przekracza antynomię 
góry i dołu, przeraża i fascynuje. Poetycka refl eksja idzie dalej, podpowiada, że 
próba odróżnienia morza od burzy, gdy ta trwa, to zadanie oddzielenia wody 
od… wody, a wraz z nią – dodajmy – rozdzielenia przeciwstawnych, lecz splą-
tanych z sobą symbolicznych znaczeń przydawanych i wodzie, i morzu. Akwa-
tyczna symbolika – jak przypomina Bachelard69 – obejmuje bowiem zarówno 
śmierć, jak i życie, oczyszczenie i zapomnienie, kobiecość i męskość, ale też 
melancholijną, nostalgiczną zadumę i marzycielski aktywizm, wyrażający się 

67  G. Skotnicka, Czasoprzestrzeń dzieciństwa w „Muminkach” [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji 
literackiej, Gdańsk 1995, s. 16 i 20. 

68  J. Ratajczak, Morze [w:] Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. R. Waksmund, wyd. 2 
zmienione, Wrocław 1999, s. 357.

69  G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał H. Chudak, przeł. H. Chudak, 
A. Tatarkiewicz, przed. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 111–177. 
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w po Conradowsku rozumianym dążeniu, by „Iść za marzeniem i znowu iść 
za marzeniem – i tak zawsze – usque ad fi nem...”70.

Ani u Leśmiana, ani u Jansson nie znajdziemy jednak odpowiedzi na dzie-
cięce pytanie z wiersza Ratajczaka. Ono samo też u nich nie pada, choć po-
średnio jest nieraz zadawane. Nie przez przypadek przecież akcja opowieści 
Leśmiana rozpoczyna się od grafomańskiego wierszyka Wuja Tarabuka (dru-
giej ważnej postaci dodanej do baśni o Sindbadzie przez poetę), gdzie znajdują 
się naiwne, ale i skądinąd zdroworozsądkowe stwierdzenia: „morze to nie rze-
ka”, „za stolikiem – morze, za morzem – Bóg wie co”. Właśnie te nieudolne 
utwory rozwścieczyły Diabła Morskiego, w którego ręku znalazły się poetyc-
kie płody wuja. Można jednak sądzić, że nie same względy estetyczne były 
powodem reakcji Diabła, lecz także sposób myślenia o świecie znajdujący swój 
wyraz w tych tekstach. Pozbawiony wyobraźni i talentu Tarabuk pisał wiersze 
dające świadectwo nie tyle – jak interpretował Jerzy Sosnowski – neopozyty-
wistycznej postawie zgody na istnienie tego, co niepoznawalne71, ile gloryfi ko-
waniu świata oswojonego, zrozumiałego, zamkniętego. Nie tyle samoograni-
czał swe poznanie, ile z niego rezygnował72, o morzu myślał bowiem jak ludzie 
pierwotni: było dla niego groźne i nieprzeniknione, dlatego mógł je opisywać 
jedynie poprzez zaprzeczenia. Co więcej, swym bezkresem zdawało się oddzie-
lać świat ludzi od mitycznej krainy duchów, choć ją zarazem przywoływało73. 
Dlatego wuj nie podzielał pasji podróżniczych swego siostrzeńca – na morze 
spoglądał z brzegu, „zza biurka”. Stanowił zatem całkowite przeciwieństwo 
Diabła Morskiego74, który kusił Sindbada do zabójstwa Tarabuka, a więc do 
unicestwienia wszystkiego, co wiązało go z lądem i z osiadłym życiem. W kon-
sekwencji czyn ten mógłby prowadzić do zatracenia się bohatera w podróżach 
przez i za morze, czyli w żywiole nierozpoznanych pożądań i wynikających 
z nich zdarzeń.

W serii Jansson pytanie o to, jakie jest morze, a raczej: czy rządzą nim ja-
kieś reguły, pojawia się w tomie Tatuś Muminka i morze – dręczy tytułowego 
bohatera, który prowadzi badania, robi pomiary, wykresy, notatki, chce bo-
wiem „odkryć, czy morze podlega jakimś prawom, czy też zachowuje się tak, 

70  J. Conrad, Lord Jim, przeł. A. Zagórska, Warszawa 1973, s. 354. 
71  J. Sosnowski, dz. cyt., s. 31. 
72  „Napisawszy […] wiersz wuj Tarabuk odczytał go głośno i zawołał: – Piękny wiersz! Jaki 

prawdziwy początek! Morze – to nie rzeka, a ptak – to nie krowa. Któż zaprzeczy prawdzie tych słów! 
I jaki trafny koniec! Za stolikiem morze – za morzem – Bóg wie co. Rzeczywiście, za morzem widać mgłę, 
a w tej mgle dal nieznaną. Jeden Bóg wie, co się w tej dali kryje. Dlatego też napisałem: za morzem – Bóg 
wie co” (B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza..., s. 8). 

73  Por. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 609. 
74  Por. B. Grodzki, Leśmianowska baśń nowoczesna…, s. 99–101. 
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jak mu się podoba”75. Intelektualne zaangażowanie nie jest w tym przypadku 
jedynie przejawem bezinteresownej ciekawości Tatusia Muminka – poznanie 
morza ma mu pomóc w nadaniu sensu światu i swojemu istnieniu, umożliwić 
zapanowanie nad życiem, które utraciło cel i znaczenie. Bohater oczekuje, 
że wiedza, przywracając pewność sądzenia, pozwoli mu odzyskać władzę nad 
swoim losem, na nowo uzasadni przyjętą przez niego rolę społeczną:

I znów naszła go owa przyprawiająca o zawrót głowy myśl, że morze nie podlega 
w ogóle żadnym prawom. Starał się szybko tę myśl od siebie odsunąć. Chciał zrozu-
mieć. Chciał rozwiązać zagadkę morza, żeby móc je lubić, a równocześnie zachować 
poszanowanie dla samego siebie!76

Kluczowe w  tym cytacie są słowa o zrozumieniu morza, które warunku-
je poszanowanie dla siebie; nie pierwszy przecież raz Jansson podszywa swą 
opowieść subtelną refl eksją fi lozofi czną. Tym razem stawia pytanie o podmiot 
i jego możliwości poznawcze, zastanawia się zatem, czy – tak jak chciał Kar-
tezjusz – poznający podmiot (res cogitans) jest oddzielony od przedmiotu po-
znania (res extensa) i czy te dwa porządki nie wpływają na siebie, a więc, czy 
jest możliwe jedynie intelektualne opanowanie świata? Badania podejmowane 
przez Tatusia Muminka nie zbliżają go do rozwiązania zagadki morza, ich 
bezskuteczność prowadzi go jednak do odkrycia irracjonalnej siły, która prze-
nika wodny żywioł. Dlatego od tej pory morze opisuje, używając animalnych 
i personifi kujących metafor:

Morze co chwila zachowuje się inaczej – ciągnął Tatuś. – Robi, co chce, raz tak, raz 
tak. Dziś w nocy przestraszyło całą wyspę. Dlaczego? Co się takiego stało? Po prostu 
nie ma żadnych praw ani reguł, a jeżeli są, to ja nie jestem w stanie ich zrozumieć77.

W takim razie morze musi być żywą istotą – mruczał Tatuś. – To niewykluczone. 
Zachowuje się dokładnie tak, jak mu się podoba… tego nie można zrozumieć… Jeżeli 
las boi się morza, to musi oznaczać, że morze żyje, prawda?78

Woda unosiła się, opadała, przypływała do skał i cofała się niczym wielkie nie-
zgrabne zwierzę79.

To doświadczenie przekształciło myślenie Tatusia Muminka o świecie, za-
czął postrzegać morze nie jako zwykły przedmiot badań, ich obiekt, ale… jako 

75  T. Jansson, Tatuś Muminka i morze, s. 168. 
76  Tamże, s. 192.
77  Tamże, s. 198.
78  Tamże, s. 200.
79  Tamże, s. 52.
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żywe stworzenie, dlatego podjął z nim walkę (m.in. o uratowanie Rybaka). 
Uniknął dzięki temu bycia rozczarowanym racjonalistą i dopuścił do głosu 
intuicję, która według Henriego Bergsona – znów odnajdujemy w tekście 
Jansson ślady inspiracji autorem Ewolucji twórczej – w przeciwieństwie do 
intelektu pozwala docierać do istoty zjawisk:

Morze to wielkie stworzenie, które jest czasem w dobrym humorze, a czasem 
w złym, i nikt z nas nie wie dlaczego, bo my widzimy tylko powierzchnię wody. Ale 
dla tych, co lubią morze, jest obojętne… Kocha się na dobre i na złe80.

Próba rozwiązania przez Tatusia zagadki morza da się czytać – w wymiarze 
symbolicznym – jako mierzenie się z tajemnicą istnienia. Przezroczysta tafl a 
wody mamiła bohatera, podobnie jak szklana kula niosła złudzenie, że można 
badawczym wzrokiem sięgnąć w głąb i przeniknąć nieznane. Gdy uświadomił 
sobie, że nie odkryje praw morza, ładu świata, czyli nie zazna nigdy egzysten-
cjalnego bezpieczeństwa, jego marzenia racjonalisty i utopisty zostały przekro-
czone. Przed Tatusiem Muminka rozpostarł się horyzont nieprzewidywalnego 
morza/życia, które zapowiadało i radość, i cierpienie; i dobro, i zło. 

Zarówno Sindbad, bohater baśni metafi zycznej81, jak i Tatuś Muminka, 
jedna z głównych postaci serii opowieści o fantastycznych stworach, usłyszeli 
głos morza, odpowiedzieli na jego wezwanie, które okazało się też wyzwaniem. 
Morski żywioł uaktywnił ich marzenia, poznawczą pasję i potrzebę działania, 
uczył ich nieustannego stawania się sobą. Żeglując po morzu, tworzyli siebie 
i swój świat w konfrontacji z całkowitą innością. Musieli także nauczyć się 
„obchodzenia” z wyspą, jako emanacją i jednocześnie zaprzeczeniem morza, 
z wezwaniem do porzucenia głębin i zarazem do zamieszkania wśród nich na 
stałe, do życia przygodami, ale i do bycia dla samego siebie przygodą. Sind-
bad, docierając do dorosłości, zostawił jednak morski żywioł za sobą: baśń 
Leśmiana, zgodnie z konwencją, kończy się wraz ze ślubem bohatera, który 
żeglugę przemienił w opowieść. Z Tatusiem Muminka byłoby podobnie, gdy-
by brać pod uwagę jedynie Pamiętniki, w których opisywał swą „osobliwą 
młodość”82. Jednak późniejsze jego losy wciąż wiązały się z morzem. Ostatni 
raz widzimy go, w tomie Tatuś Muminka i morze, zapatrzonego w wodny 
żywioł, słuchającego niejednoznacznego wezwania morza, które nieustannie 
każe konfrontować pragnienia z dynamiką nieprzewidywalnego. 

Pozostaje jeszcze pytanie o czytelników. Jakie oni słyszą wezwanie morza, 
czym dla nich jest lekturowa żegluga, jakie uobecnia marzenia? Czy pozosta-

80  Tamże, s. 210.
81  A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, s. 225. 
82  T. Jansson, Pamiętniki Tatusia Muminka, s. 9.
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ją na powierzchni fabuły, pasjonując się przygodami, czy zaglądają pod po-
wierzchnię zdarzeń, dając się wciągać ukrytym pod nią symbolicznym znacze-
niom i ich ambiwalencji? Ten drugi modus lektury dostępny dziecku jedynie 
intuicyjnie otwiera je na nieuświadomione pragnienia i lęki. W podróży przez 
żywioł baśniowych opowieści mały i duży czytelnik – podobnie jak żeglujący 
bohaterowie – wystawieni są na radość i niepokój, które towarzyszą odkrywa-
niu tego, co nieznane w świecie i sobie.
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Wezwanie morza. Sindbad Żeglarz i Tatuś Muminka wobec tajemnicy wodnego żywiołu 

Abstract

Th e Call of the Sea. Sindbad the Sailor and Moominpappa 
and the Mystery of the Element of Water

Th e article is dedicated to the issue of experiencing the sea in Th e Adventures of Sind-
bad the Sailor by Bolesław Leśmian, and in the series of Tove Jansson’s stories about 
the Moomins. While reading these works, so much diff erent in a number of ways, the 
game between the message addressed directly to children and the text which consti-
tutes its shadow, and is meant for adult recipients (even though hidden), turns out to 
be particularly important. Th is duality enhances the ambivalence in the perception of 
the sea and of its symbolism. Th e interpretation of the texts by Leśmian and Jansson 
leads to showing the role of the sea element as arousing such strong desires or phan-
tasms in the characters that they determine their condition as well as the manner in 
which they experience the world. Th e title call of the sea means both the seafaring 
urge which becomes an existential need, and the self-discovery incentive in confron-
tation with the unpredictable.

Keywords: Th e Adventures of Sindbad the Sailor, Bolesław Leśmian, Tove Jansson, 
Moomins, the sea element, experiencing the sea, children’s literature, adult recipients. 


