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1. Wstęp 

Przede wszystkim ilustracja książki dla dzieci w Polsce jest indywidualna, bezpośrednia i miła dla oka, raczej 

sentymentalna niż poważna, raczej anielska niż wywołująca dreszcze przerażenia i nawiedzana złymi mocami. 

Jeśli diabły w ogóle zbłądziły do polskiej ilustracji, to raczej w rejony humorystyczne i zawsze pozostawały 

w dobrych układach z dziećmi (…) ogólny obraz polskiej sztuki graficznej jest z natury swojej optymistyczny 

i pogodny
1
. 

 

Słowa te, wypowiedziane przez Mieczysława Piotrowskiego w 1975 roku wydają się 

zaprzeczeniem polskiej edycji ilustrowanego przez Józefa Wilkonia Małego Asmodeusza Ulfa 

Starka – najpopularniejszego szwedzkiego pisarza dla dzieci (według  czasopisma Bookbird 

Vienna z 1999 roku
2
). I nie tylko dlatego jest to pozycja warta badań. Wśród szwedzkiej 

literatury dla dzieci na polskim rynku wydawniczym po roku 1989 – Mały Asmodeusz to 

jedna z niewielu książek, które ukazały się z ilustracjami polskimi. Jedyna, jeżeli chodzi 

o książki dla najmłodszych. 

Propozycja jest odważna. Wilkoń tematyce, która w Polsce już z zasady jest 

kontrowersyjna (akcja rozgrywa się w dużym stopniu w piekle, a głównym bohaterem jest 

mały diabełek) nadaje prawdziwej grozy. Sam wydawca, Bronisław Kledzik, mówił 

w wywiadzie z Beatą Kęczkowską, iż spotkał się z oskarżeniami o promowanie diabła 

i piekła
3
. We wszelkich oskarżeniach zapominamy prawdopodobnie, iż diabły w dyskursie 

literacko-kulturowym przyczyniają się do utrzymania dobra w świecie już od dwóch tysięcy 

lat (poczynając od legend żydowskich, poprzez utwory takie jak Faust Goethego
4
 czy Mistrz 

i Małgorzata Bułhakowa
5
). W polskiej literaturze dla dzieci z kolei diabeł pojawił się już 

w roku 1928 roku – ilustracje Antoniego Gawińskiego do Pani Twardowskiej Adama 

Mickiewicza sugerowały zaadresowanie wydania dla młodego odbiorcy
6
. 

                                                 
1
 M. Piotrowski, Polish ilustrators and Children’s Book. W: Graphis nr. 76. Zurych 1975, s. 84. Cyt. za: 

A. Winencjusz-Patyna, U źródeł światowych sukcesów Polskiej Szkoły Ilustracji. W: Quart. Kwartalnik Instytutu 

Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1 (11). Wrocław 2009, s. 18. 
2
 Bookbird Vienna, nr. 37: 4. Wiedeń 1999, s. 34. 

3
 B. Kledzik, Wydawca czyta po wariacku. Rozm. przepr. B. Klęczyńska. 

W: warszawa.gazeta.pl/waszawa/1,34861,9916932,Wydawca_czyta_po_wariacku.html (15.03.2014). 
4
 J. W. Goethe, Faust. Przeł. A. Pomorski. Warszawa 1999. 

5
 M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski. Kraków 2004. 

6
 A. Mickiewicz, Pani Twardowska. Il. A. Gawiński. Warszawa 1928; J. Dunin, Książeczki dla grzecznych 

i niegrzecznych dzieci. Wrocław 1991, s. 126-127. 
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Czym różni się polska wersja od szwedzkiej i w jaki sposób dokonał się transfer 

kulturowy? Jak to wygląda na tle polskiej polityki ilustracyjnej na przestrzeni lat? I wreszcie 

– jak sposób ilustrowania Wilkonia wpływa na interpretacje utworu? Na te pytania postaram 

się odpowiedzieć w mojej pracy.  

 

2. Szwedzka książka dla dzieci z perspektywy polskiej polityki ilustracyjnej w przekroju 

historycznym 

Szwedzka literatura dla dzieci po raz pierwszy pojawiła się na polskim rynku wydawniczym 

pod koniec XIX wieku (pierwszym tłumaczonym na język polski utworem miała być wydana 

w zbiorze z 1890 roku baśń Podróż do zamku, co leży na wschód od słońca na północ od 

ziemi
7
). Do popularyzacji ówczesnej szwedzkiej literatury dziecięcej przyczyniły pod koniec 

XIX i na początku XX wieku wydawnictwa Michała Arcta, Jana Mortkowicza oraz 

Gebethnera i Wolffa. W tym czasie popularna była w Polsce praktyka kupowania za granicą 

barwnych ilustracji (lub całych arkuszy z ilustracjami), wykonanych nową techniką tzw. 

chromolitograficzną, a następnie tworzenia do nich tekstu przez polskich autorów. 

Przodowało tutaj wydawnictwo Arcta, które sprowadzało ilustracje z Lipska, Monachium, 

czy Norymbergi i zlecało autorom pisanie do nich wierszowanych utworów. W ten sposób 

powstało wiele wierszy Marii Konopnickiej – Arct wydał takie jej książki dla dzieci jak: Moja 

książeczka, Wesołe chwile małych czytelników, W domu i w świecie, O Janku wędrowniczku
8
. 

Prawdopodobnie również za pośrednictwem niemieckim pojawiły się na polskim rynku 

wydawniczym ilustracje szwedzkiej pisarki i ilustratorki Elsy Beskow. W 1903 roku 

wydawnictwo Lisowskiej opublikowało Na jagody! Marii Konopnickiej z ilustracjami 

pochodzącymi z opowiadania Puttes äventyr i blåbärsskogen Beskow. Nie jest pewne, czy 

polska poetka miała w rękach szwedzką książkę
9
, nie mniej jednak publikacja jest ciekawym 

zjawiskiem, jeśli chodzi o literacką adaptację szwedzkich ilustracji. Na jagody! Konopnickiej 

jest, jak zbadała Ewa Teodorowicz-Hellman, samodzielnym utworem, dla którego inspiracją 

stały się ilustracje Beskow
10

. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla szwedzkiej książki na polskim rynku 

wydawniczym jest otrzymanie Nagrody Nobla przez Selmę Lagrlöf w 1909 roku. Jest to 

                                                 
7
 Podróż do zamku, co leży na wschód od słońca na północ od ziemi. Baśń szwedzka.  W: M. J. Zalewska, 

Z krainy czarów. Warszawa 1890. Za: E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa 

w Polsce. W: Tejże, Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Warszawa 2004, s. 26. 
8
 J. Dunin, op. cit., s. 82-84; E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa w Polsce. 

W: Tejże, op. cit., s. 26-29. 
9
 Zob. E. Teodorowicz- Hellman, Maria Konopnicka a Elsa Beskow, czyli o eposie dziecięcym „Na jagody!”. 

W: Tejże, op. cit., s. 54-63. 
10

 Ibidem. 
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jeden z czynników, który wpłynął na popularyzację szwedzkiej literatury w Polsce. W 1910 

roku wydawnictwo Mortkowicza wydało najpopularniejszą książkę tej pisarki, Cudowną 

podróż. Jest to powieść o przygodach małego chłopca, Nilsa Halgersona, oparta na 

szwedzkich legendach, podaniach, bajkach i baśniach ludowych, a także na wspomnieniach 

samej autorki
11

. Oryginalne szwedzkie ilustracje sugerują tu odczytanie książki jako 

„sfabularyzowanego podręcznika” do nauki geografii. Kolejne wydania (1911 i 1922) 

zawierają ilustracje tych samych autorów
12

.  

Na początku XX wieku zapanowała więc moda na północ, a szwedzką literaturę 

dziecięcą promowały czasopisma takie jak: W słońcu, Mały światek, Moje Pisemko, Z bliska 

i z daleka. W dwudziestoleciu międzywojennym, oprócz wciąż popularnej Lagerlöf, 

wydawane były antologie baśniowych i bajkowych utworów. Wtedy znów pojawiła się 

literacka adaptacja szwedzkich ilustracji. Jan Brzechwa na podstawie niemieckiego 

tłumaczenia zinterpretował wierszem ryciny z książki szwedzkiego artysty Einara Noreliusa. 

Tak powstały: Trzy wesołe krasnoludki oraz Krasnoludki w ciepłych krajach. Nowe przygody 

trzech wesołych krasnoludków (obie wydane w 1938 roku). Jednocześnie jednak, jak 

zaznacza Janusz Dunin, ilustracje zachodnie stały się w Polsce międzywojennej domeną 

druków elitarnych
13

. Na jagody! Konopnickiej wciąż publikowano z obrazkami Beskow, 

szwedzkie ryciny drukowano też w Cudownej podróży, ale nie była to praktyka popularna.  

Fakt, że po wojnie przestano drukować zachodnie ilustracje w książkach tłumaczonych 

wiąże się z brakiem możliwości finansowych i technicznych
14

 wydawnictw. Jednocześnie 

tłumaczy się to doskonałą kondycją polskiej grafiki w tamtym czasie – istnieniem w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku tzw. polskiej szkoły ilustracji. Dwa te 

czynniki uzupełniały się wzajemnie: dobrzy polscy artyści, nie mogąc żyć wyłącznie 

z malarstwa sztalugowego, zajęli się sztuką użytkową, a więc również ilustracją książkową
15

. 

Wydawcy zaś nie musieli płacić za prace droższych, zachodnich ilustratorów. Praktyka ta 

będzie trwała aż do połowy lat osiemdziesiątych. 

Zaraz po wojnie, w 1948 roku, pojawiła się Cudowna podróż z nową, odmienną 

interpretacją graficzną, wykonaną przez polskiego ilustratora Jana Marcina Szancera. Polak 

wskazał na pewną dwoistość w traktowaniu utworu, nie jest to już podejście czysto 

                                                 
11

 E. Teodorowicz-Hellman, „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf – z problematyki odbioru. W: Tejże, op. cit., 

s. 69. 
12

 E. Teodorowicz-Hellman, Bibliografia tłumaczeń szwedzkiej literatury dziecięcej i młodzieżowej na język 

polski 1890-2000. W: Tejże, op. cit., s. 160-161. 
13

 J. Dunin, op. cit., s. 131. 
14

 S. A. Liseling Nilsson, Kod kulturowy a przekład. Sztokholm 2012, s. 225-227. 
15

 A. Winencjusz-Patyna, U źródeł światowych sukcesów Polskiej Szkoły Ilustracji. W: Quart. Kwartalnik 

Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1 (11). Wrocław 2009, s. 18. 
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realistyczne. Na początku każdego rozdziału mamy czarno-białą ilustrację, będąca 

realistycznym przedstawieniem szwedzkiej rzeczywistości. Pojawiają się jednak w książce 

także ilustracje kolorowe, które, jak pisze Ewa Teodorowicz-Hellman, wniosły „powiew 

cudowności i były fascynujące dla spragnionego barwnych obrazków dziecka, wychowanego 

w biednej, powojennej Polsce”
16

. 

Tymczasem obowiązek pisania w duchu realizmu socjalistycznego, zapoczątkowany 

na zjeździe Literatów Polskich w Szczecinie 1949 roku, objął również literaturę dziecięcą. 

W 1955 roku pod szyldem Naszej Księgarni opublikowana została kolejna wersja Cudownej 

podróży Lagerlöf z interpretacją graficzną Marii Orłowskiej-Gabryś. Dzięki jej ilustracjom 

utwór stał się wizją realistycznej podróży po Szwecji. Powagi takiej interpretacji nadaje 

zamieszczona w książce mapa, dzięki której dziecko mogło dokładnie śledzić podróż 

odbywającą się na kartach powieści. 

Fenomenem na tym tle zdaje się doskonale wpisująca się w obowiązującą politykę 

realizmu, a jednocześnie bardzo lubiana przez dzieci i dobra artystycznie książka Dzieci 

z Bullerbyn Astrid Lindgren wydana w 1957 roku (z ilustracjami Hanny Czajkowskiej)
17

. 

Zaraz po niej Nasza Księgarnia wydała Rasmusa rycerza Białej Róży, Nilsa Paluszka, 

Karlssona z Dachu (tu również ilustracje Czajkowskiej) oraz Rasmusa i włóczęgę (ilustracje 

Marii Orłowskiej-Gabryś), książki podszyte już fantastyką. W 1961 roku pojawiła się nawet 

kontrowersyjna Fizia Pończoszanka z ilustracjami Zbigniewa Piotrowskiego. Wszystkie 

książki Astrid Lindgren ilustrowane były u nas przez Polaków, co sprzyja „polonizacji” 

utworów i adaptacji do polskich warunków społeczno-kulturowych
18

. 

Na początku lat sześćdziesiątych szwedzka literatura dla dzieci była już bardzo 

popularna. Jak pisze Ewa Teodorowicz-Hellman, „utwory literatury dziecięcej zdecydowanie 

przewyższyły wówczas wydania szwedzkiej literatury dla dorosłych zarówno ze względu na 

liczbę autorów, tytułów, jak i wznowień”
19

. Książki te wydawane były przede wszystkim 

przez Naszą Księgarnię. Powstały dzieła, które dziś uznawane są za klasykę polskiej 

ilustracji
20

 i wydawane są jako reprinty (Wydawnictwo Dwie Siostry w latach 2008–2012 

przedrukowało trzy książki Åke Halmberga z ilustracjami Anny Kołakowskiej oraz jedną 

Ingermara Fjella ilustrowaną przez Teresę Wilblik). Wspomnieć należy również 

o wydawanych wówczas powieściach Gosty Knutssona o niedźwiadku Nalle i Filonku 

                                                 
16

 E. Teodorowicz-Hellman, „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf – z problematyki odbioru. W: Tejże, op. cit., 

s. 72. 
17

 E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa w Polsce. W: Tejże, op. cit., s. 32. 
18

 Zob. S. A. Liseling Nilsson, op.cit., 236-279. 
19

 E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa w Polsce. W: Tejże, op. cit., s. 33-34. 
20

 A. Winencjusz-Patyna, op. cit., passim. 
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Bezogonku. Ilustracje do tych pozycji stworzyła jedna z czołowych postaci polskiej szkoły 

ilustracji, Olga Siemaszko. Okres prosperity polskich grafików (mający przypadać na lata 

sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku
21

) zbiegł się w czasie z odkryciem i popularnością 

w Polsce dobrej jakości szwedzkiej literatury dziecięcej, w związku z czym powstały dzieła 

bardzo ciekawe edytorsko. 

Na ten czas przypada też następna wersja Cudownej podróży, daleka już od realizmu 

i nauki geografii. Wersja Naszej Księgarni z 1977 roku zawiera ilustracje Jana Grabiańskiego. 

Ewa Teodorowicz-Hellman przedstawia jego interpretację graficzną następująco: „artysta 

skoncentrował się na bohaterach zwierzęcych i na stosunku Nilsa Holgerssona do świata 

przyrody
22

”. W kontekście takich ilustracji powieść staje się po prostu opisem niesamowitych 

przygód, wszelka zaś nauka geograficzno-społeczna odchodzi na drugi plan. 

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych książki Astrid Lindgren wciąż wydawane 

były z ilustracjami Polaków. Wiele z tych książek to wznowienia. Nowością były wydane 

prawie czterdzieści lat po szwedzkiej premierze dwie kolejne części o Fizi Pończoszance. 

Ilustracje wykonane przez Annę Kołakowską, bardziej odważne w przedstawieniu bohaterów 

od powojennych rysunków Zbigniewa Piotrowskiego, wtórowały odczytaniu książki zgodnie 

z duchem czasu – jako symbolu walki z totalitaryzmem
23

.  

Od 1985 roku Nasza Księgarnia zaczęła już publikować książki Lindgren z ilustracjami 

oryginalnymi. Pozycje innych autorów wciąż jednak ilustrowane były przez polskich 

artystów. W 1992 opublikowane zostały ostatnie wydania książek Fizia Pończoszanka na 

Południowym Pacyfiku oraz Fizia Pończoszanka wchodzi na pokład z ilustracjami Anny 

Kołakowskiej. Jednak jeszcze w tym samym roku wraz ze zmianą imienia „Fizi” na szwedzką 

wersję „Pippi”, pojawiają się oryginalne ilustracje Dunki Ingrid Vang-Nyman. 

Książki pozostałych twórców szwedzkiej literatury dziecięcej (których liczba 

pozostawała w zdecydowanej mniejszości w stosunku do ogromnej ilości wydań Astrid 

Lindgren) wciąż publikowane były z polskimi ilustracjami. W 1992 pojawiła się nawet nowa 

wersja graficzna Cudownej podróży Lagerlöf. Powieść została tym razem opublikowana 

w młodzieżowej serii Biblioteki Narodowej, z niewielką liczbą ilustracji, koncentrujących się 

na sposobie widzenia świta przez głównego bohatera. Z założenia wydana dla młodzieży, 

interpretowana była jako powieść w stylu fantasy czy nawet powieść rozwojowa traktująca 

o dojrzewaniu wewnętrznym młodego człowieka. 

                                                 
21

 Ibidem. 
22

 E. Teodorowicz-Hellman, „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf – z problematyki odbioru. W: Tejże, op. cit., 

s. 73. 
23

 E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa w Polsce. W: Tejże, op. cit., s. 33. 
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Dziś polskie ilustracje w szwedzkiej książce dla dzieci stanowią już wyjątek. Pojawiają 

się reprinty, w dużym stopniu przeznaczone dla kolekcjonerów (wspomniana już seria 

wydawnictwa Dwie siostry czy Dzieci z Bullerbyn z ilustracjami Hanny Czajkowskiej, 

przedrukowane w 2011 przez Naszą księgarnię). Jeżeli jednak chodzi o książki nowe, 

przeważa praktyka wykupywania licencji na oryginalne ilustracje. Ciekawym zjawiskiem jest 

ponowne pojawienie się na polskim rynku wydawniczym Elsy Beskow – tym razem pod 

własnym nazwiskiem, z tłumaczonym, a nie adaptowanym tekstem (jej utwory wydaje 

wydawnictwo Zakamarki).  

Ta zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych praktyka ma zapewne związek 

z brakiem ograniczeń technicznych. Czy również z brakiem dobrych polskich ilustratorów? 

A może ze zrozumieniem szwedzkiej konwencji wydawniczej, według której książka jest 

dziełem totalnym, ilustracje i tekst mają równorzędne role
24

, a pisarze są często ilustratorami 

własnych książek (na Elsie Beskow począwszy, a na współczesnym autorze Svenie 

Nordquiście skończywszy). 

Swoistym fenomenem na tak funkcjonującym rynku jest Mały Asmodeusz Ulfa Starka 

z ilustracjami Józefa Wilkonia. Jest to bodaj jedyny przypadek polskiego ilustratora 

w szwedzkiej książce dla najmłodszych dzieci, gdzie ilustracje odgrywają bardzo dużą rolę. 

 

3. Cel i metoda 

Celem mojej pracy jest analiza szaty graficznej polskiej wersji Małego Asmodeusza Ulfa 

Starka oraz porównanie jej do wersji szwedzkiej. W związku z tym wzorem Sylwii Liseling 

Nilsson, która poddała analizie polskie ilustracje w trylogii o Emilu oraz Dzieciach 

z Bullerbyn Astrid Lindgren, w mojej pracy będę posługiwać się trzema metodami 

badawczymi. Są to metody: literaturoznawcza, ikonograficzna i semiotyczna. Metoda 

literaturoznawcza, wynik badań Marii Nikolajevej
25

, to  metoda dyskryptywna, według niej 

opisywane są treści, które można odczytać z ilustracji bez analizy dyskursu, biorąc pod uwagę 

jedynie treść utworu. Metoda ta więc:  

 

(…) pozwala na odczytanie liczby ilustracji w książce, informuje jakie epizody są zilustrowane a jakie 

nie, przedstawia szatę graficzną oraz sposób obrazowania bohaterów. Umożliwia ona jednocześnie odczytanie 

dodatkowej informacji, dodanej do tekstu oraz pozwala na ustalenie zgodności ilustracji z duchem czasu 

i z rzeczywistością ukazaną w tekście
26

. 

                                                 
24

 Ibidem, s. 38. 
25

 M. Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. Lund 2000, s. 95-96. Za: S. Liseling Nilsson, op. cit., s. 234. 
26

 S. A. Liseling Nilsson, op. cit., s. 234. 
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Metody ikonograficzna i semiotyczna oprócz treści faktycznych pozwalają na odczytanie 

konotacji. Ikonograficzna została opisana przez Edwina Panofskyego
27

 i obejmuje trzy fazy: 

preikonograficzną, odczytującą przedmioty, fakty i treści wyrazowe, ikonograficzną 

znajdującą w dziele symbole, alegorie i atrybuty oraz ikonologiczną, która pozwala odczytać 

symbole na podstawie światopoglądu obowiązującego w kulturze i czasie twórcy.  

Metoda semiotyczna autorstwa Rolanda Barthesa
28

 oprócz opisu denotatywnego, 

podobnego metodzie Panofskyego obejmuje opis konotatywny, polegający na odczytywaniu 

treści możliwych do znalezienia dzięki wiedzy i doświadczeniu odbiorcy. Metoda ta skupia 

się na interpretacji odbiorcy, podczas gdy Panofsky zwraca większą uwagę na to, jakie treści 

starał się przekazać twórca. 

Dzięki tym trzem metodom dokonam analizy ilustracji zawartych w polskim wydaniu 

Małego Asmodeusza Ulfa Starka, co będzie stanowiło bazę do porównania go do wydania 

szwedzkiego. Metoda literaturoznawcza pozwoli na porównanie liczby i zakresu 

zilustrowanych w obu książkach epizodów i w konsekwencji umożliwi oparte na metodzie 

ikonograficznej i semiotycznej rozważania o tym, gdzie i w jaki sposób dokonał się transfer 

kulturowy. 

 

4. Rola ilustracji w książce dla dzieci 

Słowo „ilustracja” w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, a więc uzupełniająca, objaśniająca, 

ozdabiająca tekst książki, pojawia się dopiero w czasach romantyzmu. Wcześniej utwory 

malarskie występujące w książkach zwane są miniaturami, iluminacjami, rycinami, 

grawiurami, winietami. Jednak dopiero „ilustracja” podkreśla ścisły związek tekstu i obrazu
29

. 

Związek ten jest szczególnie istotny w książkach dla dzieci. Anna Tomaszewska, 

autorka artykułu Ilustracja w książkach dla dzieci uważa nawet, iż ilustracja jest w tym 

wypadku jedną z dwóch składowych „literackości tekstu”. Obraz jest bardziej przekonujący 

dla dziecka niż słowa, stąd ilustrator ma stać się „przewodnikiem” po tekście, czy nawet jego 

„reżyserem”
30

. 

Szczególną rolę pełnią ilustracje w dziecięcej książce tłumaczonej. Ilustracja wówczas 

nie tylko „wyjaśnia”, ale też „informuje” – zapoznaje odbiorców z często nieznaną kulturą. 

                                                 
27

 E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts. Harmondsworth 1970, s. 64-67. Za: S. Liseling Nilsson, op. cit., 

s. 235. 
28

 R. Barthes, Retoryka obrazu. Przeł. Z. Kruszyński. W: Pamiętnik literacki, LXXVI. Wrocław 1985,  

s. 289-302. 
29

 J. Wiercińska, Sztuka i książka. Warszawa 1986, s. 34. 
30

 A. Tomaszewska, Ilustracja w książkach dla dzieci. W: Wydawca, nr 10. Warszawa 2004, s. 9. 
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Sylwia Liseling Nilsson w swojej pracy Kod kulturowy a przekład przywołuje trzy 

wymienione przez Josepha H. Schwarcza (w The ways of the ilustrator
31

) funkcje, jakie 

pełnić może ilustracja w stosunku do tekstu. Są to: zgodność tekstu z obrazem, szczegółowe 

jego opracowanie oraz odchylenie tj. wzajemne wykluczanie się tekstu i obrazu. Funkcja 

pierwsza jest niemożliwa do osiągnięcia z uwagi na „konkretniejszy” charakter obrazu. 

Najważniejsze według Schwarcza jest funkcja druga – opracowanie tekstu ukierunkowuje 

wyobraźnię dziecka w danym kierunku, często wychodzi poza opowiadaną historię. Sylwia 

Liseling Nilsson przywołując badania Hansa Lunda
32

 konkluduje, iż funkcja trzecia 

(niezgodność ilustracji z tekstem) może prowadzić do ograniczenia wyobraźni dziecka. Taką 

niezgodność ilustracji z tekstem odnajduje w ilustrowanym przez Hannę Czajkowską Emilu 

ze Smallandii Astrid Lindgren. 

W kontekście mojej pracy wspomnieć należy, że w szwedzkich książkach ilustracja 

pełni nieco inną i bardziej równorzędną rolę w stosunku do tekstu, niż ma to miejsce 

w polskiej konwencji wydawniczej
33

. W Polsce do jednej książki pojawiało się nieraz kilka 

wersji graficznych, sugerujących różne interpretacje. Czy nie jest to jednak zbyt duża 

ingerencja w świat stworzony przez ilustratora (często konsultującego się z autorem tekstu)? 

Ewa Teodorowicz Hellman podkreśla dyskusyjność kwestii, czy zastępowanie ilustracji 

oryginalnych rodzimymi jest praktyką pożądaną
34

. Dzieci nie są w takich wypadkach w pełni 

dopuszczone do egzotyki świata autora. Z drugiej strony jednak powstają dzięki temu dzieła 

ciekawe, choćby przez wzgląd na to, że są połączeniem dwóch odmiennych kultur.  

Ciekawy przykład wpływu ilustracji na odbiór i interpretację tekstu książki dla dzieci 

pokazuje Ewa Teodorowicz-Hellman opisując różne wersje ilustracyjne wydawanej na 

przestrzeni lat w Polsce Cudownej podróży Selmy Lagerlöf. Z jej artykułu dowiadujemy się, 

w jaki sposób jedna i ta sama książka staje się kolejno: podręcznikiem do nauki geografii, 

realistycznym przedstawieniem podróży po Szwecji, książką przygodową, młodzieżową 

powieścią fantasy
35

. Jest to dowód na to, jak ogromny wpływ ma ilustracja na interpretację 

nie tylko poszczególnych fragmentów tekstu, ale również podstawowych jego idei i gatunku.  

 

                                                 
31

 J. H. Schwarcz, The ways of the ilustrator. Chicago 1982, s. 9-20. Za: S. A. Liseling Nilsson, op. cit., s. 229. 
32

 H. Lund, Illustration. W: H. Tegoż, Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund 2002, s. 55. Za: 

S. A. Liseling Nilsson, op. cit., s. 231. 
33

 W pracy interesują mnie jedynie książki ilustrowane, a nie obrazkowe (tzw. bilderböcker), w których 

ilustracje pełnią taką samą rolę jak tekst. Zob. M. Cackowska, Czym jest książka obrazkowa? O pojmowaniu 

książki obrazkowej w Polsce – część I. W: Ryms, nr 5. Warszawa 2009, s. 5. 
34

 E. Teodorowicz-Hellman, Szwedzka literatura dziecięca i młodzieżowa w Polsce. W: Tejże, op. cit., s. 38. 
35

 E. Teodorowicz-Hellman, „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf – z problematyki odbioru. W : Tejże, op. cit., 

s. 66-79. 
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5. Materiał badawczy 

Przedmiotem mojej analizy będzie Mały Asmodeusz napisany przez szwedzkiego autora Ulfa 

Starka, przetłumaczony na język polski przez Katarzynę Skansberg, zilustrowany przez 

Józefa Wilkonia. Książkę w roku 2011 opublikowało poznańskie wydawnictwo Media 

Rodzina
36

. Wydanie to będę porównywać do szwedzkiej edycji – książkę Lilla Asmodeus, 

zilustrowaną przez Annę Hoglund, opublikowało wydawnictwo Alfabeta w roku 1998
37

. 

5.1. Autor i ilustratorzy 

Szwedzkie wydanie Małego Asmodeusza jest szóstą książką tego autora wydaną 

z ilustracjami Anny Höglund. Współpraca dwóch artystów rozpoczęłą się wydaniem 

obrazkowej książki Jaguaren, za którą oboje zostali uhonorowani – Stark otrzymał Nagrodę 

Nilsa Holgerssona, Höglund zaś – Nagrodę Elsy Beskow. 

Ulf Stark jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych szwedzkich pisarzy dla dzieci. 

Swoją karierę rozpoczął jako pisarz dla dorosłych (tomik poezji Ett hal till livet, 1964), ale 

rozgłos przyniosła mu dopiero wygrana w konkursie Bonniers Junior Publishers (nagrodę tę 

otrzymał za książkę Darfinkar och donickar). W werdykcie pojawiły się słowa o wyraźnej 

równowadze między głęboką powagą a szalonym humorem. Podobnie odbierane są następne 

jego książki – skupiające się na emocjonalnych problemach dzieci, próbie znalezienia przez 

nie własnej tożsamości, podejmujące temat śmierci. Wśród jego utworów znaleźć można 

zarówno książki obrazkowe, jak i powieści dla młodzieży. Napisał nawet horror w duchu 

Stephena Kinga oraz własną wersję Bajki o carze Sałtanie Puszkina (wraz z Janiną Orlov)
38

. 

Anna Höglund jest malarką, ilustratorką i pisarką. Szczególnie owocna wydaje się jej 

współpraca z Ulfem Starkiem (oboje otrzymali nagrodę nie tylko za Jaguaren, ale też za Kan 

du vissla Johanna i za Min syster är en ängel), ale współpracuje również z takimi autorami 

jak: Barbro Lindgren, Eva Susso, Gunnar Lundkvist, Ulf Nilsson. Pisze dramaty, robi filmy 

animowane. Wydała kilka książek, do których stworzyła zarówno ilustracje, jak i tekst. 

W Polsce znana jest przede wszystkim z książki Czy umiesz gwizdać, Joanno? (Kan du vissla 

Johanna) Ulfa Starka, wydanej przez Zakamarki
39

. 

Polska wersja Małego Asmodeusza ukazała się 13 lat po wydaniu szwedzkim. 

Ilustracje do książki wykonał Józef Wilkoń, malarz, rzeźbiarz, uważany za jednego 

z najwybitniejszych polskich ilustratorów. Jest to autor prawie dwustu ilustracji do książek 

                                                 
36

 U. Stark, Mały Asmodeusz. Tłum. K. Skansberg. Il. J. Wilkoń. Poznań 2011. 
37

 U. Stark, Lilla Asmodeus. Il. A Höglund. Sztokholm 1998. 
38

 B. Fransson, Ulf Stark. Tłum. J. Tate. Sztokholm 1995; B. Fransson, Ulf Stark. Tłum. J. Tate. Sztokholm 1999. 
39

 rabensjogren.se/Alfabetiskt/H/Anna-Hoglund/ (2.06.2014). 
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przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Otrzymał wiele prestiżowych nagród 

– m.in. Premio Europeo, Deutsche Jugendbuchpreis, Nagrodę na Biennale Ilustracji 

w Bratysławie, Premio Grafico na Międzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii. 

W 2004 roku czasopismo Bookbird Vienna mówi o nim następująco: 

 

W swoich ilustracjach korzysta z ogromnego spektrum technik malarskich, takich jak: pastel, tempera, 

akwarela, gwasz; maluje zwierzęce postacie tak, że wyglądają jak ludzie. Zdaje sobie sprawę z emocjonalnej siły 

koloru i wie, jak zachwycić nią czytelnika
40

. 

 

Znany jest przede wszystkim jako ilustrator książek dla dzieci, na tym zaś polu kojarzony jest 

przede wszystkim z postaciami zwierząt i pejzażami
41

. Malował jednak również dla dorosłych 

– w 1973 ukazał się ilustrowany przez niego Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Inspirację 

czerpie ze swojego rodzinnego miasteczka na Podkarpaciu. Stąd częściej niż góry czy morze 

pojawiają się u niego pagórki. O wykonanych przez siebie ilustracjach zwierząt mówi, że są 

przeciwieństwem koncepcji La Fontaine’a, który poprzez antropomorfizację zwierząt 

ośmieszał złe cechy ludzkie. Jego zwierzęta to przede wszystkim wynik obserwacji przyrody. 

Fakt, że nie maluje ludzi wiąże się z jego podejściem do roli , jaką pełni ilustracja książkowa: 

 

Z zasady mówiłem, że nie ilustruję tego, co jest dobrze opisane. Nieraz w słowach obraz jest tak ujęty, 

że należy go pozostawić w wymowie samego słowa
42

. 

 

Jakkolwiek Wilkoń uznany jest w Polsce i na świecie, charakterystyka jego ilustracji 

nie zgadza się z głosami polskich specjalistów w dziedzinie edytorstwa. Dotyczy to przede 

wszystkim stosowanych przez niego ciemnych barw, które w książce dziecięcej są przez 

wielu niepożądane. Anna Tomaszewska w artykule do specjalistycznego czasopisma 

Wydawca pisze następująco: 

 

Zbyt ciemna kolorystyka nie współgra z dziecięcą wyobraźnią. Gra barw zachwyca każde dziecko, 

ilustracje kolorowe podobają się najbardziej
43

. 

 

                                                 
40

 Józef Wilkoń. W: Bookbird Vienna, nr. 42: 4. Wiedeń 2004, s. 51. For his ilustrations he uses a large spectrum 

of graphic techniques such as pastel, tempera, watercolors, or gouache, and paints animal characters that look 

like human beings. He knows the emotional strength of the colors and how to enchant readers with them. [Tłum. 

własne – A.P.] 
41

 J. Wilkoń, Jestem malarzem nocy. Rozm. przepr. E. Ziemer. W: ryms.pl/artykul_szczegoly/134/jestem-

malarzem-nocy.html (1.05.2014). 
42

 Ibidem. 
43

 A. Tomaszewska, op. cit., s. 10-11. 
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Rzecz w tym, że Tomaszewska traktuje ilustrację dziecięcą jako mającą wywoływać przede 

wszystkim pozytywne emocje. Wilkoń – wręcz przeciwnie: 

 

Mam zupełnie inny punkt widzenia, co dziecku jest potrzebne. Potrzebne mu wszystko, od strachu, lęku 

po optymizm. Dzieci lubią się bać. Uważam, że odpowiednie stopniowanie tych emocji bardzo dobrze robi
44

. 

 

Stąd artysta często przedstawia w swoich obrazach noc, operuje czernią, szarościami, 

mrokiem. Wilkoń chce, aby jego obrazy w książkach dla dzieci podobały się również 

dorosłym. Sam mówi, że ilustracje muszą przede wszystkim podobać się jemu – ucieka tym 

samym od infantylizacji ilustracji dziecięcej. Taką postawę krytykuje z kolei Janina 

Wiercińska: 

 

(…) świat wrażeń dziecka jest tak dalece różny od nacechowanego sztucznością i wyzbytego ze 

spontaniczności świata dorosłych, że chwiejność adresu przyczynia się jedynie do niedotarcia przesyłki na 

miejsce przeznaczenia. To jest przyczyną wielu rozczarowań towarzyszących recepcji współczesnej sztuki 

ilustratorskiej w Polsce. A także to, że każdy artysta i każdy poeta ma swój własny świat, swój własny język, 

jakim pragnie przemawiać do dzieci
45

. 

 

Ilustrowanie książek rozpoczął od technik wodnych (lata pięćdziesiąte, 

sześćdziesiąte), potem posługiwał się temperą, gwaszem, następnie – w latach 

osiemdziesiątych – pastelami (ze względu na stan wojenny wydawał wtedy przede wszystkim 

za granicą). W latach dziewięćdziesiątych zaczął rzeźbić. Obecnie wraca do ilustracji 

wykonanych za pomocą technik wodnych – tak też przedstawił świat w Małym  Asmodeuszu 

Ulfa Starka. 

5.2. Treść książki Mały Asmodeusz 

Akcja książki zawiązuje się w piekle, by w dalszej części przenieść się na ziemię – do wsi 

i lasu. Głównym bohaterem jest mały diabełek o imieniu Asmodeusz. Czytelnik poznaje go 

siedzącego spokojnie podczas szalonej zabawy kuzynów i rodzeństwa. Diabełek moczył nogi 

w balii z wodą i rozmawiał z rodzicami zmartwionymi jego grzecznym zachowaniem. Chwilę 

potem, przy kolacji, ojciec znalazł sposób na swojego dobrego syna – postanowił, że wyśle go 

na ziemię, by namówił kogoś do oddania mu duszy. Następnego dnia zaprowadził więc 

diabełka do ostatniej bramy Czarnej Góry, dał wskazówki i pożegnał. Jego ostatnia rada 

brzmiała: 

                                                 
44

 J. Wilkoń, op. cit. 
45

 J. Wiercińska, Sztuka i książka. Warszawa 1986, s. 99. 
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Szukaj wśród nadętych i pyszałkowatych. Szukaj wśród głupich i bezmyślnych. Albo idź do smutnych 

i nieszczęśliwych. Tych łatwo jest oszukać
46

. 

 

 Asmodeusz znalazł się więc na Ziemi. Po chwili zapomnienia wśród śpiewających 

ptaków i świecącego słońca wyruszył na poszukiwania kogoś, kto byłby skłonny oddać swoją 

duszę. Pierwszym jego celem stała się krowa, której dał umiejętność latania. Jednak dopiero 

po jej odlocie zorientował się, że zapomniał wziąć od niej duszę. Powędrował więc do wioski, 

gdzie natknął się na tłum obserwujących latającą krowę ludzi. Wśród tłumu zauważył 

księdza, który wydał mu się „nadęty i pyszałkowaty”. Próbował go skusić, ale został 

przegoniony. Następnie poszedł na pastwisko. Spotkał tam barany, od których poprosił trochę 

łajna, gdyż było to jego pożywienie. Barany poradziły mu też, by „głupich” (a więc według 

rad ojca łatwych dających się oszukać) szukał wśród szkolnych dzieci. 

Diabełek znalazł dzieci przed piekarnią. Nie wiedział jednak, jak z nimi rozmawiać. 

Nieobyty z ziemskimi konwenansami, próbując być miły, niechcący je obrażał: 

 

- Przepraszam, jeśli przeszkadzam – powiedział Asmodeusz. – Ale czy to wy jesteście prawdziwe 

kapuściane głąby
47

? 

 

 Dzieci rozzłościły się. Postanowiły za karę ukraść jego jedzenie. Największy chłopiec 

wyjął garść brązowej papki z kieszeni Asmodeusza i zaczął jeść. Kiedy jednak okazało się, że 

to nie jedzenie, lecz baranie łajno, chłopcy zaczęli go bić. Na szczęście zjawił się ubrany 

w biały fartuch piekarza anioł, który przegonił dzieci i zaniósł Asmodeusza do swojego 

domu. Tam opatrzył mu rany i poradził przespać się chwilę. Kiedy malec obudził się, anioł-

piekarz dał mu na drogę ciasteczka zwane marzeniami i Diabełek powędrował w dalszą 

drogę.  

Spotkał znudzoną już lataniem krowę. Chodził tak po wsi do wieczora, aż zrozumiał, 

że już nie uda mu się oszukać żadnej duszy i tym samym sprawić radości ojcu. Poszedł więc 

do lasu czekać na północ, kiedy będzie mógł wrócić z powrotem do piekła. Usiadł pod 

drzewem, a kiedy zjadł ciasteczko od piekarza, usłyszał płacz dochodzący zza drzew. Poszedł 

w tamtą stronę i okazało się, że na brzegu jeziora siedziała mała dziewczynka – Krystyna. 

Usiadł obok niej i opowiedział swoją historię. Aby uwierzyła, iż jest diabłem, zapalił 

nenufary, tak że stały się podobne do pochodni. Wtedy dziewczynka postanowiła oddać duszę 

                                                 
46

 Ulf Stark, Mały Asmodeusz, op. cit., s. 12. 
47

 Ulf Stark, Mały Asmodeusz, op. cit., , s. 21. 
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w zamian za zdrowie dla swojego chorego brata. Początkowo Asmodeusz nie chciał się na to 

zgodzić, ale w końcu uległ. Sprawił, że w lesie pojawił się zdrowy brat dziewczynki. 

Szczęśliwe rodzeństwo bawiło się, ochlapywało wodą, ale nadszedł czas odejścia Krystyny 

i diabełka. Dzieci pożegnały się i Asmodeusz zaprowadził Krystynę na Czarną Górę, gdzie 

czekał jego ojciec. Ten bardzo się ucieszył, że jego syn podołał powierzonemu zadaniu 

i chwalił go przed całą rodziną. Potem zaprowadził diabełka ze zdobytą przez niego duszą do 

swojego pokoju. Na znak umowy tata-diabeł i Krystyna podali sobie ręce, kiedy jednak 

Władca Piekła dowiedział się o szlachetnych pobudkach Krystyny, musiał wyrzec się jej 

duszy. Kazał Asmodeuszowi wyprowadzić Krystynę z piekieł tylną drogą, by nikt nie 

dowiedział się o nieporozumieniu. Krystyna, odchodząc, odwróciła się do diabełka. Gest ten 

kończy opowieść. 

5.3. Etymologia imienia Asmodeusza 

Imię Asmodeusza pojawia się po raz pierwszy na kartach deuterekanonicznej Księgi 

Tobiasza, spisanej w języku aramejskim i oznacza „niszczyć, unicestwiać”. Sama idea 

pochodzi z religii perskiej (judaizm u swoich początków bazował na wierzeniach 

hebrajskich), gdzie Asmodeusz był „niszczycielskim demonem gniewu”, uosobieniem zła 

absolutnego. W Księdze Tobiasza Asmodeusz jest równie zły i niszczycielski, jego działania 

jednak zawsze podległe są mocy dobrego Boga. W greckim przekładzie Biblii natomiast 

Asmodeusz nie jest już imieniem demonicznym (występuje jako imię własne). 

Diabełek z książki Starka jest jednak dużo bardziej podobny do Asmodeusza 

z mitologii żydowskiej. Ten jest wręcz ironiczny w stosunku do demona z Księgi Tobiasza. 

Teoretycznie jest władcą demonów, jednak swoim działaniem przyczynia się do zachowania 

harmonii. Jego wizerunek w żydowskim folklorze jest humorystyczny, a tym samym bardziej 

pozytywny. Stawał się ofiarą intryg, podbijał serca kobiet
48

. Asmodeuszowi Starka brak tak 

dużej pewności siebie, ale przypomina postać z legend żydowskich swoją groteskowością 

i przyczynieniem się do zachowania harmonii w świecie (dobra Krystyna ostatecznie nie 

trafiała do piekieł). 

 

 

                                                 
48

 B. Wiśniewski, Asmodeusz. W: Antropologia religii. Wybór esejów, t. III. Red. A. Sołtysiak. Warszawa 2003, 

s. 103-115. 
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6. Analiza szaty graficznej w szwedzkiej i polskiej wersji Małego Asmodeusza 

Według metody literaturoznawczej Marii Nikolajevej powinnam odczytać liczbę ilustracji, 

zanalizować jakie epizody zostały zilustrowane, jakie zaś pominięte. Odczytam też treści 

wyrazowe, emocje przemawiające poprzez ilustracje, co w pierwszej fazie swojej metody 

proponuje Panofsky. Ten dyskryptywny opis posłuży mi do dalszych rozważań na tle 

semiotycznym. 

Mały Asmodeusz  Ulfa Starka w wydaniu szwedzkim – z ilustracjami Anny Höglund – 

zawiera w sumie 34 ilustracje. Jest to 16 małych winiet w kształcie koła i 18 w większości 

całostronicowych lub obejmujących pół strony ilustracji. 

Piętnaście z szesnastu winiet umieszczone jest na początku „rozdziałów” („rozdziały” 

te są bardzo krótkie, zawierają zwykle trzy akapity) i znajduje się po lewej stronie kolumny 

tekstu rozpoczętej inicjałem. Jedna tylko winieta zamiast rozpoczynać „rozdział” – kończy 

go. Staje się tym samym ostatnim w książce finalikiem. Posługiwanie się winietami 

i inicjałami przypomina stylistykę Elsy Beskow, która chętnie stosowała „klasyczne 

zdobnictwo książki”
49

. Inicjały są czarne, pogrubione, dwa stopnie większe od pisma tekstu 

ciągłego, tak samo jak u Beskow. Sama jednak forma ilustrowania Anny Höglund wydaje się 

nowatorska – obramowania ozdabiające winiety pomysłowo łączą treść z funkcją ramki: 

„dziecięcy” rysunek słońca obramowuje głównego bohatera wśród słonecznego dnia, 

drożdżowy warkocz okala scenę u piekarza, zaś połykający swój własny ogon wąż – scenę 

w piekle. Na uwagę zasługuje też znajdujący się na stronie tytułowej rodzaj finalika 

przedstawiający czerwoną głowę diabełka.  

Oprócz winiet w książce jest jeszcze 18 ilustracji. W liczbie tej mieści się 9 rycin 

całostronicowych, 8 zajmujących około pół strony, i jedna mała, przypominająca wielkością 

powyżej opisane winiety. 

Wydanie polskie z kolei zawiera 20 dużych akwarelowych ilustracji. W sześciu 

przypadkach są to obrazy zajmujące dwie strony, reszta jest jednostronicowa. Poza tym mamy 

dwa małe diabełki na wakatach za czwórką tytułową i szare latające diabły na czarnej 

wyklejce. Wszystko to są obrazy malarskie nie ingerujące w kolumnę tekstu, jak ma to 

miejsce w przypadku wersji szwedzkiej. „Rozdziały”, tak wyraźnie wyodrębnione w książce 

oryginalnej, zaznaczone są tu jedynie przerwą wielkości jednego wiersza. Jedynym śladem 

korespondencji z oryginałem i jego stylem jest inicjał rozpoczynający książkę. Jest to 

                                                 
49

 A. Winencjusz-Patyna, Nie tylko Muminki, czyli to i owo o skandynawskiej ilustracji dla dzieci. W: Quart. 
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przypominająca odręczne pismo litera „G” – czerwona z żółtymi plamami (nawiązuje tym do 

piekielnego ognia), wielkości czterech linijek tekstu. 

Najbardziej wyraźną różnicą między szwedzką i polską wersją graficzną Małego 

Asmodeusza jest przedstawianie odmiennych, przeciwstawnych wręcz emocji, a więc – 

według terminologii Panofsky’ego – użycie innych treści wyrazowych. Ilustracje Anny 

Höglund są humorystyczne, miejscami wręcz pogodne. Nawet jeżeli scena jest bardzo 

poważna lub straszna, wybrana stylistyka przedstawienia postaci nadaje rycinom pewnej 

„swojskości” (np. ilustracja spotkania Krystyny i Asmodeusza z ojcem na Czarnej Górze
50

). 

W wersji polskiej obrazy są mroczne i przerażające. Postacie składają się z kilku maznięć 

pędzla, szczegółów jest niewiele, kontury twarzy są niewyraźne. Sprzyja to budowaniu 

atmosfery grozy i tajemniczości.  

Ilustracje oryginalne są ściśle związane z tekstem zarówno na poziomie stylistyki, jak 

i przedstawianych faktów. Tak jak on łączą poważny temat i zabawny styl. Stark miesza 

przerażający na pozór świat piekielny z prostotą opowieści oraz humorem na poziomie 

dialogów i języka utworu. U Höglund z jednej strony mamy drastyczne sceny ludzi 

smażących się w piekle, z drugiej zaś piekło przez nią przedstawione jest codzienne, podobne 

do zwykłego mieszkania. Dziwne twarze diabłów oswaja postawiony na stole ketchup, 

a przed drzwiami do jednej z piekielnych izb wisi najzwyklejszy termometr. Na biurku 

Władcy Piekieł znajdujemy kartotekę podobną do bibliotecznej – jak możemy się domyślić, 

jest to kartoteka dusz (podzielona jest ona na dwa pudełka z napisami „in” i „ut”, czyli „do 

środka” i „na zewnątrz”). Pojawiają się detale takie jak drogowskazy, czy nawet numeracja 

piekielnych korytarzy – przy czym liczby na rysunkach wiernie odwzorowują liczbę 

korytarzy w tekście. Funkcja zgodności ilustracji z tekstem jest tu spełniona w najwyższym 

stopniu. 

Höglund odwzorowuje humor Starka, łączący się z pewną dosłownością wypowiedzi. 

Charakterystycznym przykładem jest tu scena z baranami. Mały Asmodeusz poprosił je 

o łajno. 

 

– A co chcesz z nim zrobić? – zapytały barany. 

– Zjeść je – odparł Asmodeusz. – Podobno jest równie smaczne jak pożyteczne
51

. 

 

Następnie zapytał zwierzęta, czy widziały w pobliżu kogoś „bezmyślnego”. Barany poradziły 

mu, by poszukał szkolnych dzieci. Przezywały je przy tym negatywnymi, aczkolwiek 
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nacechowanymi humorem epitetami: „puste główki jak makówki”, „bęcwały”, „kapuściane 

głąby”. Höglund ilustruje w tym miejscu wypróżniającego się barana. Komizmu dopełnia 

wyłaniający się z jego buzi dymek z napisem: „ärthjärnor”, będący jednym z epitetów 

odnośnie dzieci. Zauważyć należy, iż zarówno w warstwie testowej, jak i graficznej mamy do 

czynienia z dosłownym i pozbawionym konwenansów potraktowaniem tematyki baraniego 

łajna. Stark w usta chłopca, który spróbował tego diabelskiego pożywienia wkłada słowa: 

„Bee! A fe! Kuupa!”
52

. Höglund zaś, idąc w ślad za nim, ilustruje sam akt wypróżniania się 

zwierzęcia. 

W wersji polskiej nie możemy mówić o takiej zgodności tekstu i obrazu. Świat 

przedstawiony przez Wilkonia jest przerażający i owiany tajemnicą, Artysta nie podejmuje 

nawet próby uchwycenia w nich humoru Starka. Nie jest też do końca wierny faktom – na 

przykład Mały Asmodeusz nie ma pojawiającej się kilka razy w tekście czapeczki, która 

ukrywa jego różki. Wprowadzona jest za to niewidoczna w językowej warstwie tekstu 

poetyckość. Artysta uzyskuje ją dzięki impresjonizmowi swoich obrazów oraz dzięki 

utrzymaniu ich w ciemnych barwach. Krajobraz oraz postacie ujęte kilkoma pociągnięciami 

pędzla są niezwykle dynamiczne, co buduje pewną dramaturgię. 

 

Obrazy Szwedki przedstawiają wszystkie wydarzenia, zilustrowany został każdy 

szczegół, nawet wspomniany pośrednio. Polski artysta ilustruje mniej epizodów niż Höglund. 

Wiąże się to nie tylko z mniejszą liczbą ilustracji i faktem, że malarz powtarza niektóre sceny 

– obrazy Wilkonia są znacznie mniej szczegółowe. Pokazując pojedyncze sceny, wytwarzają 

przede wszystkim pewien klimat. Nie opowiadają historii krok po kroku, jak ma to miejsce 

w przypadku rycin szwedzkich – raczej zwracają uwagę na konkretne sceny i kreują 

atmosferę. Wiele miejsca zajmują krajobrazy, utrzymane w barwach takich jak czerwień, 

zieleń, niebieski, różne odcienie szarości. Wymienić należy w tym miejscu również rdzawy 

kolor krowy. Wyróżniającą się na takim tle barwą jest czerwień. Połączona z żółtym 

przedstawia ogień. Nasycona czerwień pojawia się jednak przede wszystkim jako bluzka 

głównego bohatera – gdyby nie ona, czarny diabełek byłby niewidoczny wśród ciemnego 

krajobrazu. Jednocześnie jest to kolor bardzo dynamiczny, także najwięcej emocji kumuluje 

się na postaci Asmodeusza. 

Można powiedzieć, że Wilkoń pozostawia humor warstwy językowej słowu, skupia 

się zaś na emocjach towarzyszącym głównemu bohaterowi. Emocji jest zaś wiele: mały 
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diabełek bardzo chciał, żeby jego tata był z niego zadowolony. Ogromnie się więc starał być 

złym, ale jego dobra natura często podświadomie stawała mu na drodze. Jest to nie tyle 

konflikt dobra ze złem, ale są to przede wszystkim sprzeczne emocje, targające bohaterem. 

Asmodeusz chciał sprawić radość ojcu, czuł się z nim solidarny i pragnął działać według jego 

porad poprzez cały czas trwania akcji. Jednocześnie jednak przyjemność sprawiało mu 

obcowanie z dobrem. Kulminacją tego wewnętrznego konfliktu jest scena, w której Krystyna 

opowiedziała mu swoją historię – stał się wtedy bardzo smutny i nie chciał, żeby oddała mu 

swoją duszę. Właśnie ten epizod szczególnie podkreśla Wilkoń – przedstawia go aż sześć 

z dwudziestu ilustracji. Dwa obrazy pokazują natomiast następujące zaraz potem samo 

spotkanie Krystyny i Asmodeusza z Władcą Piekieł, kiedy to główny bohater uszczęśliwiając 

swojego ojca, a więc spełniając swoje marzenie – czuł się ogromnie przygnębiony, że zabiera 

Krystynę do piekła. Artysta skupiając się na owych dwóch następujących po sobie scenach, 

zwraca szczególną uwagę na tę najmniej zabawną, a najbardziej skomplikowaną pod 

względem emocjonalnym część utworu. Uciekając od szczegółów i humoru, pokazując grozę 

nocy i stosując styl impresjonistyczny przestrasza odbiorcę oraz eksponuje wewnętrzne 

rozterki nie tylko Asmodeusza, ale też smutnej z powodu choroby brata Krystyny. Tym 

samym polska wersja jest bardziej poetycka, a emocje głębsze i bardziej przerażające. 

 

Poza tym Wilkoń podkreśla swoimi ilustracjami relacje między bohaterami i ich 

wspólne cele. Trzy razy przedstawione są trzymające się za ręce postacie. Za każdym razem 

zwrócone są one tyłem do odbiorcy i patrzą w tym samym kierunku. Przedstawienie ich tyłem 

wyraża tu oczekiwanie, patrzenie w stronę nowego świata, nadzieję na inną przestrzeń
53

. Jest 

to zabieg stosowany w malarstwie między innymi w takich właśnie celach, bardzo 

charakterystyczny dla niemieckiego malarza romantycznego Caspara Davida Friedricha 

(np. słynny obraz Wędrowiec nad morzem mgły
54

). Jego obrazy, pełne grozy, ciemności, 

smutku, natury i krajobrazów, są swoją tematyką łudząco podobne do tych, które maluje 

Wilkoń. Zarówno z malarstwa Friedricha, jak i Wilkonia odczytać można samotność postaci, 

wynikającą z problemów natury emocjonalnej. Tak romantyczne konotacje ilustracji Polaka 

sprzyjają poetyzacji opowieści, uwypukleniu warstwy emocjonalnej, osadzeniu jej 

w tajemniczej, romantycznej przestrzeni. Gest trzymania za ręce oznacza natomiast 

emocjonalny związek dwóch osób (jeśli diabły można nazwać osobami). Fakt, że patrzą 
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w tym samym kierunku mówi o tym, że mają wspólny cel, lub choćby zmierzają w jednym 

kierunku. 

 Na pierwszym z tych romantycznych obrazów przedstawiony jest ojciec-diabeł 

z synem przed ostatnią bramą Czarnej Góry
55

. Stoją oni w ziemskim świetle, a za nimi 

rozciąga się akwarelowa plama, wyobrażająca piekielne korytarze. Choć postacie są 

niewielkie w stosunku do całego obrazu, ze względu na abstrakcyjny charakter akwarelowej 

plamy stanowią punkt centralny. Natomiast w związku z tym, że stoją tyłem, uwaga odbiorcy 

koncentruje się na obiekcie, na który patrzą i stosunku bohaterów do tegoż. Obiektem tym jest 

ziemia. Postacie mają nadzieję, że nowa przestrzeń pomoże w rozwiązaniu ich problemu, 

nauczy Asmodusza bycia złym, a więc tego, co w jego systemie wartości najważniejsze. 

Niewidoczna na obrazie ziemia staje się symbolem nadziei na lepszą przyszłość. 

Ten ukazany w pierwszej części książki związek ojca z synem, stojących przed 

nieznaną i niebezpieczną ziemią, w ostatnich scenach opowieści zostaje uzupełniony sceną 

powrotu diabełka do domu – mali Asmodeusz i Krystyna stoją przed potężnym władcą 

piekieł, trzymając się za ręce
56

. Z uwagi na to, że scenę przedstawiają dwie ilustracje, analizie 

poddam tylko jeden obraz – bardziej dynamiczny i pełen grozy drugi z kolei. 

Obraz jest bardzo ponury i przerażający, zachowany w ciemnych barwach. Zauważyć 

w nim można dwie wyodrębniające się części. Jedna z nich to oświetlony przez księżyc 

krajobraz leśny. Drugą stanowi czarna, owinięta własnymi skrzydłami postać diabła. 

Asmodeusz i Krystyna zajmują niewiele miejsca. Są jednak jedynym punktem o ciepłych 

barwach – mały diabełek ma czerwoną bluzeczkę, a Krystyna żółte włosy. Barwy te wraz 

z wyróżniającą się białą sukienką dziewczynki konotują dobro stojące przed uosobieniem zła. 

Nie jest to jednak proste moralizatorstwo mówiące o walce dobra ze złem – ten, który stoi 

w czerwonej bluzce jest przecież synem diabła, nie może więc być uosobieniem dobra 

z zasady (jego „diabelskość” jest tu przez Wilkonia bezwzględnie zachowana). Ponownie 

mamy więc do czynienia z wyeksponowaniem emocji opisanych w danej scenie. Dwójka 

małych dzieci dokonuje poważnego wyboru, który z jednej strony jest dobry, z drugiej 

sprawia im przykrość. Aby dodać sobie otuchy, trzymają się za ręce. Przedstawienie postaci 

tyłem potęguje ich bezbronność wobec ciemności nocy i ogromnego diabła oraz podkreśla 

wyjście naprzeciw temu, co ma się wydarzyć. Postacie, pozostawiając za sobą wszelkie 

wątpliwości, odważnie czekają na to, jak dokonane wybory – oddanie duszy przez Krystynę 

i wzięcie tej duszy do piekieł przez Asmodeusza – wpłyną na ich dalsze losy. 
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Najciekawszym i najważniejszym, zdaje się, elementem książki zilustrowanej przez 

Wilkonia jest to, czego w niej nie ma, a więc – pominięty epizod. Mam na myśli scenę 

z piekarzem – od momentu pojawienia się tego bohatera aż do opuszczenia jego domu przez 

Asmodeusza. Artysta przedstawił jedynie wydarzenie mające miejsce chwilę przedtem – 

goniące się dzieci, do których zbliża się Asmodeusz. Następny zaś obraz przedstawia już 

spotkanie ze znudzoną lataniem krową. Nie ma mowy nie tylko o tym, jak chłopcy zbiły 

diabełka. Postać piekarza w ogóle się nie pojawia, pominięta jest cała scena w jego domu. 

Höglund do ilustracji tego epizodu użyła aż cztery ilustracje, które przedstawiają kolejno:  

 

1. piekarza przeganiającego dzieci 

2. piekarza opatrującego małego diabełka (winieta) 

3. piekarza wałkującego ciasto na stole, przy którym śpi Asmodeusz 

4. ręce piekarza dające diabełkowi ciasteczka (winieta). 

 

Jest to scena najbardziej w całej książce przepełniona dobrem. Jest ona również 

najbardziej sensualna. Pojawiają się tu budzące pozytywne emocje zapachy – wanilia, 

cynamon, miód i migdały, a także biały kolor mleka. Zarówno zapachy, jak i biel mleka mają 

pozytywne konotacje anielskie i wiążą się z dobrocią. Aby dopełnić wrażeń zmysłowych, 

w omawianym fragmencie pojawiają się też głosy anielskich trąb. Sam diabełek zaś targany 

jest sprzecznymi uczuciami – z jednej strony czuje się dobrze, z drugiej dostaje gęsiej skórki, 

ponieważ dobro nie zgadza się z jego prawdziwą naturą. 

Poza tym jest to scena niejednoznaczna – nie wiadomo do końca, kim jest osoba, która 

wydobyła Asmodeusza z bójki. Kiedy postać ta pojawia się w tekście po raz pierwszy, 

nazwana zostaje „aniołem”: 

 

Wtedy zjawił się anioł i stanął przed nim. Asmodeusz wiedział dobrze, że był to anioł, bo miał na sobie 

biały fartuch, białą czapkę i drewniany miecz w ręku
57

. 

 

Następnie „pochylił się nad Asmodeuszem, podniósł go i zaniósł do domu na swoich silnych 

ramionach”
58

. W tym miejscu następuje sensualny opis wnętrza domu anioła-piekarza: 
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Nigdy jeszcze Asmodeusz nie czuł tak wspaniałych zapachów. Pachniało wanilią, cynamonem, miodem 

i migdałami. Ale Asmodeusz nie wiedział, co to jest. Wiedział tylko, że w domu anioła pachnie niebiańsko. 

A białe mleko, które dostał do picia, było też z pewnością prosto z nieba, tak było dobre i białe
59

. 

 

 Tak przedstawiona postać wcale nie musi pojawić się w wyobraźni dziecka jako piekarz 

z wałkiem w ręku (takiego przedstawiła go Höglund). Fakt, że w dalszej części sceny postać 

przedstawia się: „Jestem piekarzem. Daję ludziom ich codzienny chleb” może wyjaśniać, że 

to nie prawdziwy anioł, lecz piekarz, ale może też być informacją o zawodzie anioła 

w ludzkiej skórze lub wręcz metaforą. Zdanie „Daję ludziom ich codzienny chleb” jest 

wieloznaczne, można potraktować je metaforycznie. „Codzienny chleb” oznaczać może na 

przykład uczynki anioła w stosunku do ludzi. 

Przytoczyć należy w tym miejscu badania tzw. szkoły w Konstancji, grupy badaczy 

zajmujących się teorią literatury, postulujących dużą rolę czytelnika w tworzeniu dzieła 

literackiego. Według nich w dziele literackim istnieją tzw. „puste miejsca”, które czytelnik 

konkretyzuje sam, według własnej wiedzy i doświadczeń. Tym samym możliwe są różne 

interpretacje tego samego utworu
60

. Teoria „pustych miejsc” wykorzystywana jest przede 

wszystkim w badaniach nad recepcją samych tekstów literackich. Przeniesiona jednak została 

przez Ewę Teodorowicz-Hellman do dziedziny badań nad ilustracjami w książkach dla dzieci 

i młodzieży. Jej analiza recepcji Cudownej podróży Selmy Lagerlöf w polskiej kulturze 

wykazała, że ilustracje, a także ich częściowy brak lub zmiana w stosunku do oryginału 

wpływają na charakter książki nawet do tego stopnia, że mogą zmienić przynależność 

gatunkową utworu, czy zadecydować o wieku czytelnika danej lektury
61

. 

Pierwszym odbiorcą książki dla dzieci jest ilustrator. To on dokonuje pierwszej 

interpretacji, która następnie sugeruje dany sposób odczytania utworu młodemu czytelnikowi. 

Wypełnia „puste miejsca”, lub pozostawia je niedookreślone, tak że dane poziomy utworu 

dziecko tworzy samo na podstawie własnej wyobraźni. W przypadku omawianego przeze 

mnie epizodu Anna Höglund dokonała konkretyzacji „pustego miejsca”, czyli nie do końca 

opisanej przez Starka postaci – użyła wizerunku piekarza. Szwedzki czytelnik więc od 

momentu pojawienia się anioła jest konfrontowany z danym wizerunkiem, co uniemożliwia 

mu alternatywne zinterpretowanie sceny. W wersji polskiej, w związku z tym, że nie ma 

graficznego odpowiednika epizodu, czytelnik może wyobrazić sobie, iż Asmodeusza 
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rzeczywiście uratował anioł. Dzięki temu, że postać nie jest skonkretyzowana graficznie, jest 

bardziej symboliczna i tajemnicza. Może stać się prawdziwym ucieleśnieniem dobra. 

Poza tym pominięcie sceny, w której jest tak wiele konotacji dobra utrzymuje klimat 

grozy, zapoczątkowany obrazami piekła i niezakłócony w pojawiających się następnie 

obrazach ziemi. Uwaga czytelnika jest skoncentrowana na emocjach, wykreowanych 

w poprzednich i następujących po epizodzie z piekarzem scenach, a tym samym kwestia 

dobra schodzi na drugi plan. 

 

7. Symbolika 

Kluczową dla zrozumienia utworu rolę odgrywają w książce Starka „puste miejsca” oraz 

konkretyzacje treści literackich w ilustracjach. Istotna, wpływająca pośrednio na zrozumienie 

utworu, choć może nie tak ważna z punktu widzenia dziecka jest warstwa symboliczna. Już 

podejmując temat diabła zstępującego na ziemię, autor odwołuje się do Fausta Goethego. 

Mefistofeles z romantycznego dramatu, mimo złych zamiarów, „czynił dobro”, a więc 

wpływał na duchowy rozwój tytułowego uczonego. W ostatecznym rozrachunku Faust trafił 

do nieba. Podobne są pobudki i czyny Asmodeusza w książce Starka – bohater pragnął być 

złym tak jak jego ojciec, jednak misja, której się podjął przyniosła jedynie dobro. Diabeł nie 

posiadł duszy Krystyny, a nawet pomógł jej rozwinąć się moralnie. 

Symboliczna warstwa widoczna jest też w obu interpretacjach graficznych książki. 

Zarówno Höglund, jak i Wilkoń, podejmując faustowską tematykę pisarza, przedstawiają 

diabełka w czerwonej bluzce. Taki też był rozpoznawczy kolor płaszcza Mefistofelesa 

w Fauście
62

. Poza tym ilustracje obu wersji tworzą szereg kolejnych, niewidocznych 

w tekście konotacji. 

Szwedzka wersja Małego Asmodeusza w graficznym opisie piekła nawiązuje do 

Boskiej Komedii Dantego Aligieri
63

. W ilustracji pierwszej sceny – obok siedzącego z nogami 

w wodzie Asmodeusza i jego rodziców – przedstawionych jest troje otwartych drzwi, za 

którymi cierpią ludzkie dusze. W związku z tym, że każde wnętrze przedstawia inny rodzaj 

cierpienia, możemy wnioskować, iż Höglund inspirowała się wizją piekła opisaną przez 

Dantego. W jednej z widocznych na obrazie izb znajdują się ludzie pływający w czarnej 

cieczy – jest to nawiązanie do morderców pływających w gorącej krwi z siódmego kręgu 

piekła w Boskiej Komedii. W innej izbie cierpią dusze zamrożone w lodowej krainie, co 

przypomina dziewiąty krąg piekła, w którym przebywali zatopieni w lodowym jeziorze 
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zdrajcy Jezusa i Cezara – Judasz, Brutus i Kasjusz. Przedstawienie lodowej krainy może też 

być nawiązaniem do wizji zaświatów według mitologii skandynawskiej, będącej krainą 

„mrozu, lodu i ciemności”
64

. 

W ilustracjach Wilkonia na pierwszy rzut oka nie ma tak daleko idącej symboliki. 

W swojej wizji piekła artysta zdaje się bazować przede wszystkim na wyobraźni. Jego 

podziemia to wielokondygnacyjny labirynt, przypominający wnętrze gotyckiego kościoła. 

Ludzi prawie tam nie ma, widoczny jest tylko jeden leżący i prawdopodobnie poddany 

torturom człowiek. Mimo mroku panującego we wnętrzu, biegające wszędzie, podobne 

nietoperzom diabełki sprawiają wrażenie beztroskich i wesołych
65

.  

Z czego jednak wynika proponowany przez Wilkonia wizerunek diabła? Warto 

przyjrzeć się w tym miejscu obecności tej postaci w polskim folklorze i wierzeniach. Jest to 

o tyle istotne, że Wilkoń jest tej obecności w pełni świadomy, co zauważyć możemy 

w innych obrazach artysty np. do Snów szczęśliwych Józefa Czechowicza wydanych 

w 1984 roku
66

. Kołysanki tego poety, będące opisem polskich krajobrazów, Wilkoń uzupełnił 

między innymi postaciami diabłów, przez co podkreślił związek tych postaci z ludowym 

wyobrażeniem polskich krajobrazów. Muzykę, która według Czechowicza jest muzyką 

przyrody, w interpretacji ilustratora wykonują diabły. Postacie te zamieszkują u niego, 

zgodnie z ludowymi podaniami, mokradła i lasy
67

.  

Idąc tym tropem zauważyć możemy, iż również namalowani przez Wilkonia 

mieszkańcy piekła w Małym Asmodeuszu są kombinacją różnych folklorystycznych 

wizerunków diabła. Przede wszystkim dzięki ogromnym skrzydłom przypominają nietoperze 

– jedno z wcieleń diabła w ludowych podaniach
68

. Inne charakterystyczne cechy, nawiązujące 

do dawnych opowieści, to kopyta i długie paznokcie (pojawiające się w ludzkich 

uosobieniach diabłów) oraz widły
 69

. Znaczenie może mieć też krajobraz. Wszystkie miejsca 

przedstawione przez Wilkonia są zgodne z tekstem, a jednak mocne wyeksponowanie lasu 

i jeziora współgra z wizją zamieszkujących te miejsca polskich diabłów (takich jak południca, 

owczarz, płanetnik, rusałka, strzygoń, topielec, wilkołak
70

). 
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Dla porównania, Asmodeusz namalowany przez Höglund ma postać bardzo podobną 

do ludzkiej. Poza różkami, ryjkiem, ogonem i kopytami nie różni się bardzo od innych 

przedstawionych przez ilustratorkę dzieci. Również jego tata przypomina zwyczajnego 

ludzkiego ojca. Choć jest koloru czerwonego, a jego rogi są znacznie większe niż rogi 

Asmodeusza, cechy takie jak nos, broda, a nawet noszony we własnym domu garnitur 

i zegarek kreują go na postać ludzką. 

Zastosowanie przez Wilkonia folkloryzacji postaci diabła i jego otoczenia (poprzez 

wyeksponowanie charakterystycznych dla niego krajobrazów) przyczynia się do 

wykreowania atmosfery grozy i tajemniczości. Odejście od przestawienia postaci zgodnie 

z duchem czasu, jako zwyczajnych, codziennych (co ma miejsce w książce oryginalnej) oraz 

pokazanie diabłów tworzących konotacje z ludowymi opowieściami sprzyja wywołaniu 

u dzieci emocji związanych ze strachem. Poza tym tak charakterystyczna wizja postaci 

Asmodeusza podkreśla jego samotność na Ziemi oraz „inność” w stosunku do osób tam 

spotkanych (przede wszystkim do szkolnych dzieci i Krystyny). Wiąże się to po raz kolejny 

z koncentracją malarza się na emocjach towarzyszącym bohaterowi. Porusza też problem, 

który z uwagi na wielokulturowość społeczeństwa szwedzkiego nie jest w kraju Starka – 

przynajmniej na poziomie relacji między dziećmi – problemem. Mowa tu właśnie o „inności” 

związanej z odmiennym pochodzeniem. Diabełek nie pochodzi z Ziemi, nie zna zwyczajów 

tam panujących i wygląda inaczej niż mieszkańcy, co przyprawia mu kłopoty. Wilkoń 

podkreśla to charakterystycznym przedstawieniem postaci. 

 

8. Podsumowanie 

Celem mojej pracy była analiza szaty graficznej Małego Asmodeusza Ulfa Starka 

z ilustracjami Józefa Wilkonia oraz porównanie jej do szwedzkiej wersji graficznej – 

interpretacji Anny Höglund. Aby wytłumaczyć, jakim fenomenem są polskie ilustracje do 

szwedzkich książek dla dzieci, przedstawiłam historię tychże na polskich rynku 

wydawniczym. Z przeprowadzonego wstępu historycznego wynika, iż Mały Asmodeusz nie 

jest przykładem odosobnionym, jeżeli chodzi o adaptację książki do polskich warunków 

i zmianę wymowy utworu poprzez zastosowanie odmiennych niż oryginalne ilustracji. Jest 

jednak białym krukiem w kontekście literatury po roku 1989 – dziś zastępowanie ilustracji 

oryginalnych rodzimymi nie jest już praktyką częstą. 

Jako metodę mojej analizy wybrałam, wzorem Sylwii Liseling Nilsson, metody: 

literaturoznawczą Marii Nikolajevej, ikonograficzną Edwina Panofskiego oraz semiotyczną 

Rolanda Barthesa. Metoda Nikolajevej oraz pierwsze fazy metody Panofskiego pomogły mi 
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odczytać podstawowe informacje zawarte w obrazach. Okazało się, że Wilkoń, 

w przeciwieństwie do Höglund, traktuje następujące po sobie epizody wybiórczo – niektóre 

z nich opisuje kilkoma obrazami, innych zaś nie opisuje wcale. Poza tym świat przez niego 

przedstawiony jest przerażający i tajemniczy, podczas gdy Höglund ilustruje w swojej wersji 

humor i dosłowność wypowiedzi Starka. W rezultacie mamy w polskim wydaniu niezgodność 

tekstu i obrazu pod względem ducha utworu i sposobu jego przedstawienia, zwany przez 

Marię Nikolajevą kontrapunktem stylowym
71

. 

Zgromadzone informacje uzupełniłam analizą semiotyczną. Odczytałam, że zabieg 

ukazania dwóch trzymających się za ręce postaci tyłem do odbiorcy konotuje w jednym 

przypadku nadzieję na lepszą przyszłość, tęsknotę za nową przestrzenią, która ma rozwiązać 

największy problem Asmodeusza, polegający na byciu dobrym. W innym wypadku podobny 

zabieg symbolizuje bezbronne oczekiwanie dzieci na to, co stanie się z losem małej Krystyny. 

Przedstawienie postaci tyłem do odbiorcy, wśród groźnego romantycznego krajobrazu 

generuje skojarzenia z romantycznym malarzem Casparem Davidem Friedrichem. 

Metoda Rolanda Barthesa zasugerowała mi zanalizowanie książki pod kątem tego, 

jakie treści może wynieść z niej odbiorca na podstawie własnych doświadczeń. Opierając się 

na badaniach tzw. szkoły w Konstancji i związanej z jej badaniami teorii dotyczącej „pustych 

miejsc” w dziele literackim, doszłam do wniosku, iż pominięcie przez Wilkonia epizodu 

z piekarzem otwiera przed polskim czytelnikiem nowe możliwości interpretacyjne – dziecko 

może zrozumieć, że Asmodeusza uratował przed bijącymi go dziećmi prawdziwy anioł. 

Zanalizowałam też warstwę symboliczną na podstawie znajomości kultury autora 

ilustracji (w fazie ikonologicznej swojej analizy proponuje taki punkt widzenia Panofsky). 

Z przeprowadzonych badań wynikło, iż mieszkańcy piekła przedstawieni przez Wilkonia są 

odwzorowaniem wizji diabła w polskich opowieściach ludowych, podczas gdy autorka 

szwedzkiej wersji odwołuje się przede wszystkim do Boskiej Komedii Dantego Alighieri. 

Szata graficzna w polskim wydaniu Małego Asmodeusza Ulfa Starka odchodzi 

duchem i sposobem przedstawienia od warstwy tekstowej, ale za to pozostawia większe pole 

dla wyobraźni młodego czytelnika. Dramatyzacja związana z impresjonistycznym stylem 

artysty, sentymentalizacja i poetyzacja, które koncentrują uwagę czytelnika przede wszystkim 

na emocjach, a także wywoływanie strachu przy jednoczesnym pominięciu humorystycznej 

warstwy utworu wynikają z filozofii Józefa Wilkonia. Filozofia ta polega na uciekaniu od 
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infantylizacji obrazów dla dzieci oraz chęci wywoływania emocji nie tylko optymistycznych, 

lecz również tych związanych ze strachem. 

Czy dobrze się stało, że polskie dzieci nie otrzymały humorystycznej interpretacji 

Anny Höglund? Czy polskie wydanie Małego Asmodeusza nie jest zbyt poważne? Wydaje mi 

się, że humor Starka może obronić się sam. Z przywołanych przez mnie (w rozdziale Rola 

ilustracji w książce dla dzieci) badań Hansa Lunda wynika, iż kontrapunkt może prowadzić 

do ograniczenia wyobraźni dziecka. Nie w tym wypadku. Abstrakcyjność barwnych plam 

Wilkonia i pozostawienie „pustych miejsc” niedookreślonych sprawia, że książka może być 

bardziej wielowymiarowa, niż ma to miejsce w dosłownej szacie graficznej wydania 

szwedzkiego. 
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Ryc. 1. Patrz. s. 17-18. Il. A. Höglund. 

 

 

Ryc. 2. Patrz. s. 20. Il. J. Wilkoń. 
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