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Korelacja ilustracji z tekstem 
na przykładzie książek Åke Holmberga 
o przygodach detektywa Ture Sventona

Ilustracje w książkach dla dzieci stanowią obszerny materiał badań. Na ich pod-
stawie można śledzić interesujące procesy związane zarówno z emocjonalnymi 
przeżyciami młodego czytelnika podczas lektury, tworzeniem się kryteriów este-
tycznych, jak i z samym aspektem dydaktyczno-wychowawczym. Jednak, mimo 
iż ilustrowane książki dla dzieci istnieją od dawna, problematyka korelacji ilu-
stracji z tekstem stanowi ciągle zbyt słabo zbadaną dziedzinę literaturoznawstwa. 

Ilustracja może przedstawiać postacie bohaterów, pojedyncze epizody lub 
fragmenty tekstu. Jej podstawową funkcją jest albo wyjaśnienie w sposób obra-
zowy konkretnego fragmentu opowiadania dotyczącego na przykład opisu 
wyglądu postaci lub miejsca rozgrywającej się akcji, albo podkreślenie wagi 
mającego miejsce zdarzenia – dzięki ilustracji ów moment zostaje uchwycony 
i przedłużony – albo też złagodzenie czy podtrzymanie powstałego napięcia. 
Tekst i obraz zrastają się w książce w całość, ułatwiając dziecku apercepcję 
w chwili kontaktu z lekturą i potęgując jego doznania. Na te ostatnie może 
w sposób szczególny oddziaływać tematyka powieści detektywistycznej, która 
wpływa na kształtowanie się u młodego odbiorcy postawy moralnej, systemu 
wartości i kanonu zachowań społecznych. Zarysowując odwieczny wątek nie-
ustannej walki dobra ze złem, Åke Holmberg1 stworzył serię dziewięciu książek 
dla dzieci i młodzieży o przygodach detektywa Ture Sventona, który stał się 
w wyobrażeniu szwedzkich czytelników (niezależnie od ich wieku) tym, kim 
dla Anglików jest Sherlock Holmes. Autor, wykorzystując stylistyczne kompo-
nenty, takie jak parodia, humor czy karykatura, wykreował przy współpracy 
z ilustratorem Svenem Hemmelem2 zabawną postać detektywa, który swoim 
wyglądem, zachowaniem, przyzwyczajeniami i sposobem prowadzenia śledztwa 

1 Åke Holmberg (1907–1991) – szwedzki pisarz i dramaturg; w 1946 napisał Ture Sventon, 

privatdetektiv i tym samym zapoczątkował serię przygód detektywa; wraz z Astrid Lindgren 

(1907–2002) uznany w szwedzkiej literaturze za twórcę powieści detektywistycznej dla dzieci; 

w odróżnieniu od Lindgren i stworzonej przez nią trzyczęściowej serii przygód Kalle Blomkvista, 

detektywa-dziecka, Holmberg wykreował detektywa Ture Sventona na postać dorosłego, lekko 

sepleniącego mężczyzny, którego przygody opisał w dziewięciu książeczkach.
2 Sven Hemmel (1906–1982) – szwedzki nauczyciel rysunku, ilustrator i rysownik; najczęściej 

kojarzony z ilustracjami do całej serii książek Åke Holmberga o perypetiach detektywa Ture 

Sventona.
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parodiuje niejednego bohatera powieści detektywistycznej, kryminału czy też 
thrillera należących do klasyki. Dzięki zastosowaniu przez autora elementów 
humorystycznych, lektura przygód detektywa Sventona stanowi dla czytelników 
dodatkowo formę rozrywki i zabawy.

Na przykładzie wybranych ilustracji z książek Holmberga można dokonać 
analizy współzależności występujących pomiędzy nimi a treścią tekstu. Jedno-
cześnie należy zwrócić uwagę na wpływ, jaki kompozycja ilustracji wywiera na 
układ grafi czny tekstu. Odrębnym aspektem do zbadania jest analiza sposobu 
adaptacji ilustracji do tekstu, która pozwala wykazać, jak zamieszczone w książce 
ilustracje wyjaśniają, podkreślają lub łagodzą treść poszczególnych fragmen-
tów tekstu, zachowując jednocześnie formę parodii. W artykule zostaną m.in. 
porównane szwedzkie ilustracje Svena Hemmela do pierwszej części przygód 
detektywa pod tytułem Ture Sventon, prywatny detektyw (oryginalny tytuł: Ture 
Sventon, privatdetektiv, 1972, przeł. K. K.) z ilustracjami wykonanymi przez 
Annę Kołakowską do polskiego przekładu Teresy Chłapowskiej pod tytułem 
Latający detektyw (2008).

Na wstępie rozważań należy wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciem obrazka 
a ilustracji. 

Obrazek to kompozycja plastyczna, stanowiąca pod względem treści i formy wyod-

rębnioną i zamkniętą całość. Ilustracja to kompozycja treściowo i formalnie związana 

z tekstem, któremu towarzyszy (Słońska 1969: 13).

Badając twórczość Tove Jansson, szwedzka literaturoznawczyni Boel Westin3 
wymienia cztery grupy książek dla dzieci. Są to:
1) książki składające się wyłącznie z obrazków,
2) książki, w których tekst jest drugorzędny w stosunku do obrazków,
3) książki, w których tekst i obrazki są tak samo ważne,
4) książki ilustrowane, w których ilustracje są drugorzędne w stosunku do tekstu 

(Westin 1982: 149, przeł. K. K.).
W obrębie powyższego podziału książki Holmberga o przygodach detektywa 

Sventona należą do czwartej grupy. Zarówno w tekst oryginału, jak i przekładu 
zostają wplecione czarno-białe ilustracje, które z nim korespondują oraz tworzą 
zgodną całość. Hemmel i Kołakowska posługują się kreską, która stanowi ele-
ment budujący oraz wyrażający kształty i obrazy. Ilustratorzy zestawiają tekst 
z ilustracjami, wypełniając przy tym w różnym stopniu powierzchnię kartki. 
Ich grafi czne wyobrażenia przedstawiają wybrane epizody oraz bohaterów, 
których Sventon napotyka w trakcie wykonywania swojej prywatnej praktyki 
detektywistycznej.

3 Tove Jansson (1914–2001) – fi ńska pisarka i ilustratorka; najbardziej znana z serii przygód 

o Muminkach, dla której sama stworzyła ilustracje; ponadto zilustrowała m.in. Alicję w Krainie 

Czarów Lewisa Carrolla oraz Hobbit, czyli tam i z powrotem Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
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Niewątpliwie najtrudniejszym zadaniem ilustratora jest ukazanie głównych 
bohaterów. To z nimi młody czytelnik będzie w trakcie lektury sympatyzo-
wał i utożsamiał się poprzez obserwację ich zachowań. O ile więc tekst suge-
ruje wygląd postaci, który czytelnik w zależności od swojej fantazji sam kreuje 
w wyobraźni, o tyle ilustracja narzuca już dziecku zupełnie określony i szcze-
gółowy obraz tejże postaci. Poprzez ukazanie sylwetki i najbliższego otoczenia, 
a także plastyczne przedstawienie wydarzeń odpowiadających fragmentom 
tekstu, ilustrator staje się niejako współtwórcą książki. Dzięki artystycznym 
zdolnościom, inwencji twórczej oraz wyobraźni rysownika dziecko ze spotęgo-
waną siłą przeżywa przygody swoich ulubionych bohaterów. Za sprawą ilustracji 
proces czytania nabiera również wartości estetycznych.

Ilustracje do książek o przygodach Sventona odpowiadają dodatkowo formie 
parodii, którą posłużył się Holmberg. Dlatego właśnie mają charakter karyka-
tury i są zabawne. Stworzony przez Hemmela wizerunek głównego bohatera to 
parodia Sherlocka Holmesa Conan Doyle’a. Sventon jest wysokim, szczupłym 
mężczyzną ubranym w nienagannie skrojony klasyczny kraciasty garnitur, 
muszkę i noszone dawniej przez mężczyzn kamasze ze szpiczastymi noskami. 
Charakterystyczną, widoczną z profi lu cechą wyglądu detektywa jest nos, który, 
według Holmberga, upodabnia myślącego Sventona do czujnego jastrzębia 
(Conan Doyle przez kształt nosa upodobnił profi l Holmesa do orła). Choć wyob-
rażenie grafi czne głównego bohatera w polskiej wersji nie odbiega w zasadzie od 
szwedzkiego pierwowzoru, według Karla i Liliany Fredriksson polskie ilustracje 
odzwierciedlają jednak pewne różnice kulturowe (Fredriksson 1999: 72). Detek-
tyw u Kołakowskiej przedstawiony jest jako pogodny pan z kręconymi włosami, 
który pali cygaro. Ponadto, w przeciwieństwie do „szwedzkiego” detektywa, 
„polski” Sventon nosi różne fasony garniturów i butów (zob. rys. 2 i 4). Stąd, 
podczas gdy na ilustracjach Hemmela rozpoznajemy detektywa w przebraniu 
po charakterystycznych kamaszach, u Kołakowskiej znakiem rozpoznawczym 
jest cygaro. Wizerunek Sventona stworzony przez Hemmela powtarza się także 
w następnych częściach szwedzkiej serii.

Na potrzeby serii Holmberg wykreował także inną, równie ważną postać – 
pomocnika Sventona, „pana Omara”, który pochodzi z odległej Pustyni Arab-
skiej. Pisarz wykorzystał stereotypowe dla arabskiego pochodzenia egzotyczne 
cechy wyglądu i zachowania. „Pan Omar” ma przenikliwie czarne oczy, specy-
fi czny strój i typowe dla kultury Bliskiego Wschodu nakrycie głowy. Bohatero-
wie poznają się na początku serii przygód o perypetiach Sventona, kiedy Omar 

składa wizytę detektywowi, ponieważ chce mu zaoferować kupno latającego 
dywanu (zob. rys. 1 i 2). Na pierwszy rzut oka obie ilustracje wydają się podobne. 
Jednak „polski” Omar wygląda na młodszego i szczuplejszego. Wyraźnie różni 
się także ubranie postaci. Na szwedzkiej ilustracji ma on pasiaste spodnie, czarny 
frak i fez, natomiast w polskim wydaniu nosi jasne spodnie i marynarkę, a fez ma 
charakterystyczny czarny frędzelek. Na omawianych ilustracjach widoczna jest 
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również wyraźna różnica w postawie detektywów: u Hemmela Sventon zdaje się 
zastanawiać i traktować wizytę oraz ofertę gościa z dystansem (podobną pozę 
przybierze w kolejnych książkach, kiedy będzie się musiał nad czymś zastana-
wiać). U Kołakowskiej zaś detektyw jedną ręką podtrzymuje dywan, sprawdza-
jąc przy okazji jego fakturę i sprawiając tym samym wrażenie przejawiającego 
większe zainteresowanie. Drugą ręką natomiast przysłania usta i nos. Stworzone 
przez ilustratorkę wyobrażenie Sventona może oznaczać, że detektyw myśli nad 
zakupem. Z drugiej zaś strony gest ten może sugerować nieprzyjemny zapach 
dywanu – w kolejnym rozdziale detektyw stwierdza, że dywan pachnie wielbłą-
dem. Należy podkreślić, że wówczas element ilustracji wyraźnie wyprzedzałby 
informację zawartą w tekście.

Stworzona przez Holmberga orientalna postać „pana Omara” nie tylko 
wyraźnie kontrastuje z postacią detektywa pod względem wyglądu, ale także 
charakteru. Omar pojawi się w kolejnych częściach przygód detektywa, w pełni 
ujawni swój nietypowy sposób wysławiania się i zachowania, przez co znacznie 
ubarwi przygody Sventona. Arabski przyjaciel ma bowiem w zwyczaju stosować 
bardzo długie, kwieciste frazy, stale się kłania i w każdej sytuacji zachowuje 
spokój.

W książkach Holmberga na drodze detektywa oraz jego przyjaciela nie-
zmiennie stają dwaj złoczyńcy: Wilhelm Ville Vessla i Oxen4. Stosując elementy 
parodii, autor wykreował groteskowe postacie o zabawnych przezwiskach i rów-
nie śmiesznym wyglądzie. Ilustracje przedstawiające łotrów są ich karykaturą. 
Hemmel, podobnie jak Kołakowska, zilustrowali te postacie poprzez komiczny, 
a jednocześnie nieco przerażający, nieproporcjonalny wygląd, nienaturalną 
mimikę twarzy oraz przerysowane gesty. Ville Vessla i Oxen to typowa komiczna 
para skojarzona na zasadzie kontrastów, zarówno pod względem wyglądu, jak 
i zachowania. Pierwszy łotr jest małego wzrostu, szczupły, wybitnie inteligentny 
i zachowuje się bardzo poważnie, ten drugi zaś jest wysoki, potężnie zbudowany, 
głupi, a z zachowania – trochę dziecinny (zob. rys. 3).

Detektywowi w prowadzeniu śledztwa pomagają także dzieci, które są spo-
krewnione z ofi arami popełnionego przestępstwa. Ich perypetie zaczynają się 
w chwili włączenia się w prowadzone przez Sventona śledztwo. Obecność małych 
pomocników zwiększa zaciekawienie młodego czytelnika i wpływa na jego sym-
patyzowanie z osobą detektywa. Jednocześnie, ze względu na dzieci, popełnione 
przestępstwo nigdy nie jest zbyt brutalne (np. mała kradzież, list z pogróżkami 
itp.). Odważni, mali bohaterowie biorą udział w akcji tropienia łotrów, czerpiąc 
z tego ogromną radość. Już w pierwszej części przygód dzieci jednak ujawnią 
swą niefrasobliwość. Chowając się w beczce, narażą się na niebezpieczeństwo 
i nieomal zniweczą plan schwytania przestępców. W rezultacie zostaną przy-

4 Wilhelm (Ville) Vessla w tłumaczeniu Teresy Chłapowskiej w Latającym detektywie 

– „Wilhelm (Wiluś) Łasica”, Oxen – „Byk”.
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padkowo uwięzione wraz z łotrami na latającym dywanie, by za jego pomocą 
przenieść się do Sztokholmu, gdzie przestępcom wymierzona zostanie sprawied-
liwość. Lot na latającym dywanie został zilustrowany przez Hemmela na pełnej 
stronicy, co pozwoliło także na przedstawienie w tle ilustracji, m.in. typowego 
szwedzkiego krajobrazu z domami zwanymi villa oraz małymi tradycyjnymi 
domkami zwanymi stuga (zob. rys. 3). Ilustrując ten sam fragment tekstu, Koła-
kowska rezygnuje z przedstawienia widzianego z lotu ptaka krajobrazu. Można 
jednak przypuszczać, że zgodnie ze stwierdzeniem badaczy Fredriksson, wyob-
rażenie krajobrazu w polskim przekładzie miałoby typowe cechy polskiej wsi 
– na przykład szachownicowy układ pól. Owe kulturowe różnice dostrzegamy 
w ilustracji Kołakowskiej, obrazującej przelot Sventona nad Sztokholmem. Domy 
o spadzistych dachach z lukarnami i sterczącymi na nich antenami przywodzą 
na myśl polskiemu czytelnikowi utrwaloną w polskim ilustratorstwie panoramę 
zabudowań rodzimego miasta (zob. rys. 4).

Budując napięcie, Holmberg ogranicza opisy wyglądu osób czy otoczenia 
do niezbędnego minimum. Dlatego zamieszczone w książkach ilustracje uzu-
pełniają szczegółami opis autora. Gdy uwagę detektywa, obserwującego przez 
lornetkę ulice miasta, zwróci nagle wychodząca z hotelu postać, autor opisze 
ją krótko, jako „olbrzymiego mężczyznę w białej czapce” (Holmberg 1972: 54, 
przeł. K. K.). Hemmel dopełni ten wizerunek zamieszczoną obok ilustracją, ujętą 
w ramy okularów lornetki. Ilustracja może być zatem swoistą wskazówką ujętą 
w estetyczną formę, na którą czytelnik z pewnością zwróci uwagę.

Za pomocą rysunku zostaje często zilustrowany niewielki fragment tekstu, 
którego znaczenie w przeciwnym wypadku mogłoby umknąć czytelnikowi. 
Kiedy w opowiadaniu Ture Sventon i Izabela (oryginalny tytuł: Ture Sventon och 
Isabella, 1970 – przeł. K. K.) detektyw przeprowadzi już pierwszy etap docho-
dzenia na terenie cyrku, z którego ktoś kradnie zwierzęta, udaje się do swojego 
biura. Przy wyjściu mija „dorosłą postać kozaka w niebieskim płaszczu z czer-
wonym paskiem i szpicrutą” w ręce – postać, która go obserwuje (Holmberg 
1970: 19, przeł. K. K.). Dzięki ilustracji czytelnik zwraca uwagę na tę osobę, 
której rola zostanie odkryta dopiero pod koniec książki. To doskonały przykład 
zależności pomiędzy ilustracją a kodem zagadki (kod hermeneutyczny) i kolejna 
karykatura postaci, którą kreuje Holmberg, bawiąc się stereotypami. Rysunek 
pozostaje w ścisłym związku z tekstem i jest dodatkowym kanałem komunikacji 
i informacji.

Ilustracje mogą zajmować w książce albo w zasadzie całą stronę (zob. rys. 2 
i 3), albo komponować się z tekstem, tworząc tzw. ryciny śródtekstowe, które 
występują na tej samej stronie, co tekst i bezpośrednio z nim korelują. Jeśli ilu-
stracja fi guruje u dołu bądź u góry strony, wówczas można mówić o tzw. winie-
tach (zob. rys. 4). W przypadku gdy ilustracja „wcina się” w strukturę tekstu, są 
to ryciny śródwierszowe.

Korelacja ilustracji z tekstem na przykładzie książek Åke Holmberga o przygodach...
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W dalszej kolejności można wyróżnić ilustracje przytekstowe, które tworzą 
swego rodzaju ramę dla tekstu. Rzadko spotykana ze względu na złożony cha-
rakter kompozycji grafi cznej jest ilustracja „dwustronicowa”, która może łączyć 
wszystkie wyżej wymienione typy (zob. rys. 4).

Ilustrując przygody detektywa Ture Sventona, Hemmel i Kołakowska wyko-
rzystują wszystkie możliwości rozmieszczenia ilustracji w książce, komponu-
jąc jednocześnie jej układ grafi czny. Ilustracje o charakterze dramatycznym, 
humorystycznym lub lirycznym oraz wyrazisty wygląd postaci potęgują emocje 
młodego czytelnika, który w rezultacie uwrażliwia się na los innych. Według 
psychologów dziecięcych, o możliwościach uspołecznienia uczuciowej postawy 
dziecka i tworzeniu się hierarchii wartości można mówić dopiero po 10–11 roku 
życia (Słońska 1969: 73–74). Dlatego ważne jest, aby ilustracja była dostosowana 
do wieku dziecka. Ilustracje mają za zadanie konkretyzować wyobrażenia, jakie 
nasuwają się czytelnikowi podczas lektury. W książkach dla dzieci jest to szcze-
gólnie istotne, gdyż grafi cznie przedstawiony fragment tekstu powinien odpo-
wiadać możliwościom apercepcji dziecka. Dlatego ilustracje dla dzieci muszą, 
pod względem stylizacji, być jasne, uporządkowane i przejrzyste, a postacie 
– wyraziste i proste. Niezależnie od wielkości ilustracji w książce i ich rozmiesz-
czenia, najważniejsze jest, aby korespondowały one z tekstem i tworzyły z jego 
treścią czytelną całość. Zadanie to wydaje się szczególnie trudne, gdy ilustracje 
powstają na potrzeby przekładu, ponieważ wówczas ilustrator powinien także 
uwzględnić różnice kulturowe. Te same symbole, gesty czy piktogramy w róż-
nych krajach mogą mieć odmienne znaczenie.

Wydaje się, że ilustracje, niezależnie od tego, czy powstają jednocześnie 
z książką, czy też na potrzeby późniejszego przekładu, powinny nie tylko być 
kompozycją treściowo i formalnie związaną z tekstem, któremu towarzyszą, ale 
także uwzględniać ducha czasu, w którym powstają. Szczególnym przypadkiem 
są jednak ilustracje, które z upływem czasu stają się w wyobrażeniu czytelników 
ikoną. Przykładem tego są szwedzkie ilustracje Hemmela: mimo iż mają ponad 
pół wieku, niezmiennie towarzyszą wznawianej obecnie serii o przygodach 
prywatnego detektywa.

SUMMARY

Illustrations in children’s provide ample material for research. Although illu-
strated books have been in existence for a long time, the correlation between 
illustration and text has not yet been fully examined. Th e aim of the article is 
to indicate the existing connection between illustrations and text in children’s 
detective books by Åke Holmberg. In 1948 Holmberg wrote the fi rst of his nine 
books about the private detective Ture Sventon, illustrated by Sven Hemmel. 
I compare original Swedish illustrations with those by Anna Kołakowska, made 
for Polish translated of the book. An analysis of the adjustment of illustrations 
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to the text makes it possible to perceive how the illustrations explain, stress or 
soft en the contents of a literary work. Using the example of Ture Sventon book 
series I also discuss the infl uence of the composition of an illustration upon the 
text layout.
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