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Niejednokrotnie spotykamy się z relacjami dorosłych czytelników wspominających 
swoje pierwsze świadome, samodzielne akty lektury albo takie, które zaważyły na ich 
dalszej biografii czytelniczej. Nie chodzi tu na ogół o pierwszą książkę, którą się 
pamięta lub taką, którą udało się danej osobie samodzielnie przeczytać, ale o tę, 
która na całe życie zmieniła jego stosunek do książki i czytania, zapoczątkowała 
proces świadomej lektury, zainicjowała regularne kontakty z książką. Uważa się, że 
w pierwszych latach życia lektura, na ogół głośno czytana dziecku, służy raczej 
zaspokajaniu potrzeby bliskiego kontaktu z rodzicem (opiekunem), a dopiero potem 
rodzi się samoistna potrzeba kontaktu czytelniczego [1]. 
 
Ciekawa takich doznań i sytuacji wykorzystałam pisemne prace zaliczeniowe 
studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do przyjrzenia się temu 
zagadnieniu. Studenci mieli kilka tematów do wyboru („Zacząłem czytać po tym 
jak…”, „Moja pierwsza książka”, „Książka, która wywarła na mnie w dzieciństwie 
największe wrażenie to…”), a także — zamiennie — prezentacje multimedialne, 
zakładam więc, że formę pisemnej wypowiedzi na temat pierwszych i ważnych 
spotkań z książką wybrali ci, którzy chcieli się dobrowolnie podzielić swoimi 
wspomnieniami lekturowymi. Zresztą niektórzy świadomie wybierali ten sposób, 
przyznając, że wersja wizualna — z oczywistych powodów operująca w większym 
stopniu skrótem i obrazem — nie jest w stanie oddać refleksji i uczuć, które i tak 
trudno im było przelać na papier. Prace nie były anonimowe, przedstawiony więc 
poniżej przegląd ma charakter niezobowiązującego sondażu, pokazującego jednak 
pewne tendencje i zjawiska. W badaniu wzięli udział studenci w bardzo różnym 
wieku, również niestacjonarni i podyplomowi, stąd w zaprezentowanym poniżej spisie 
znajdziemy zarówno literaturę starszą, jak i stosunkowo nową. Tę pierwszą 
przywoływały czasem również młode osoby. W badaniu uwzględniono 65 prac, 
niektórzy autorzy przytaczali po kilka ważnych dla ich rozwoju czytelniczego tytułów, 
cykli, serii. Jeśli zostały one szerzej skomentowane — uwzględniłam je w poniższym 
wykazie. W sumie wymieniono aż 52 takie tytuły, tak więc odsetek wskazań przy 
poszczególnych tytułach nie mógł być duży. Badani formułowali też własne opinie i 
oceny, podkreślając walory przeczytanych przez nich tekstów. Wykaz utworów 
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inicjacyjnych ułożyłam według liczby wyborów, chociaż — w świetle tego, co wyżej 
powiedziałam — nie dane liczbowe były tu najważniejsze, ale raczej wskazanie na 
autorów i tytuły, które były (i może nadal mogą być?) lekturą odpowiednią dla 
czytelników opornych, dla tych, którzy jeszcze nie trafili na swoją książkę i nie mieli 
okazji rozsmakować się w lekturze. Pierwszą trójkę, z największą liczbą głosów, 
tworzą: 

1. LINDGREN Astrid, Dzieci z Bullerbyn (15%); 
2. MONTGOMERY Lucy Maud, Ania z Zielonego Wzgórza i następne części 

cyklu (14%); 
3. ANDERSEN Hans Christian, Baśnie (11%). 

W przypadku obu pierwszych pozycji (oraz cyklu o Winnetou i Tomku, które znalazły 
się na dalszych pozycjach tego rankingu) podkreślano, że były to pierwsze dość 
obszerne lektury, a satysfakcjonujący z nimi kontakt pozostawił wielki apetyt na 
czytanie i zadowolenie. Ich siła tkwiła też w możliwości identyfikacji z bohaterami, ich 
bezpośredniego naśladowania, odtwarzania zabaw, pomysłów, powiedzeń, 
odczuwania czaru i magii tych książek, skądinąd mocno osadzonych w zwykłej 
codzienności. To o nich pisano jako o najukochańszych, takich, przy których 
zapominało się o całym świecie. Wyzwalały wyobraźnię, która pozwalała się 
przenosić w świat bohaterów, uczyły wiary w ludzi i optymizmu. Ich czytelnikom 
imponowały opisy prostej codzienności, pokazujące, że życie niesie ze sobą coś 
ważnego każdego dnia, trzeba je umieć przeżyć i nim się cieszyć. Zwłaszcza Dzieci 
z Bullerbyn zyskały opinię książki jedynej, niezwykłej, bezkonkurencyjnej, kultowej, 
niezastąpionej, idealnej dla każdego (określenia z prac). Badani zwrócili uwagę na 
fakt, że podobały im się w dzieciństwie opisy szwedzkich zwyczajów w tej książce, a 
także pokazanie mądrego postępowania rodziców względem dzieci. 
 
Lekturą ponadczasową okazała się też Ania z Zielonego Wzgórza (i następne książki 
cyklu). Akcentowano wspaniałą atmosferę przyjaźni, akceptacji i miłości w tej książce 
oraz fakt, że przenosi ona w świat marzeń, nadziei i wiary. Jest przepełniona 
humorem i wdziękiem, dużo w niej wzruszających scen, a bliskość bohaterów 
powoduje, że można się z nimi zżyć jak z dobrymi znajomymi, których potem często 
się odwiedza. Podkreślano, że Montgomery pokazuje najważniejsze wartości i 
procesy (sens życia, etapy dojrzewania, miłość, przyjaźń, dobro, tolerancję, 
zrozumienie, nieuleganie stereotypom). Młode czytelniczki razem z Anią 
podejmowały decyzje, uczyły się na jej błędach, kształtowały swój charakter i 
osobowość (Ania pokazała mi, że życie ma o wiele więcej barw i odcieni niż się to 
może komukolwiek wydawać). 
 
Prawdziwych emocji literackich, wzruszeń i fascynacji dostarczały Baśnie H. Ch. 
Andersena. Ukazanie męstwa, dobroci i szlachetności prostych ludzi miało charakter 
wychowawczy, a książka była podawana za przykład lektury, która na lata 
ukształtowała zamiłowanie do czytania i preferencje czytelnicze. Kolejne miejsca 
zajęły książki, które uzyskiwały blisko połowę mniej głosów, tj. prawie po 5%: 
 

1. BURNETT Frances Hodgson, Tajemniczy ogród; 
2. PISARSKI Roman, O psie, który jeździł koleją; 
3. ROWLING Joanne Kathleen, cykl powieści o Harrym Potterze; 
4. SAINT-EXUPÉRY Antoine, Mały Książę. 
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Tajemniczy ogród przywoływano w pamięci jako książkę, którą przepełnia 
nieuchwytny czar, pogoda i optymizm, uczy ona relacji między dziećmi a rodzicami, 
przyjaźni, miłości do przyrody, napawa optymizmem (uczy, że warto kochać drugiego 
człowieka, po prostu warto kochać to, co nas otacza). Niezwykłe przygody Psa, który 
jeździł koleją poruszały również męską część odbiorców literatury, niektórzy pisali 
nawet, że była to wstrząsająca, emocjonująca historia, że nie wierzyli w jej tragiczne 
zakończenie, bo przecież książki dla dzieci tak się nie kończą. Podejmowała ona 
żywy i aktualny temat — postawy człowieka wobec zwierząt, przyjaźni i miłości 
(jestem pewna, że dzięki tej lekturze dzisiaj potrafię kochać zwierzęta). Najmłodsi 
badani uważali, że książką przełomową w ich życiorysie czytelniczym były przygody 
Harry’ego Pottera. To pierwsza książka, która potrafiła, nawet te zrażone lekturą 
osoby, zachęcić do czytania. Jej magia, niezwykłość, silne emocje spowodowały, że 
była odpowiednią lekturą do rozpoczęcia czytelniczej przygody (idealna dla mnie). 
Książką, która towarzyszy respondentom i w dorosłym życiu, jest Mały Książę 
Antoine’a Saint-Exupéry’ego. Pokazuje ona, czym się kierować, co powinno być dla 
człowieka najważniejsze, co stanowi prawdziwą wartość (wracam do niej zawsze, 
gdy jest mi smutno i potrzebuję znaleźć w niej pocieszenie, czytam ją, gdy czuję, że 
się pogubiłam w życiu). Poniżej prezentuję w układzie alfabetycznym lektury o 
mniejszej liczbie wskazań (3% i mniej), podając w nawiasie przywoływane przez 
badanych argumenty: 
 

1. BENDOVA Krista, Małpeczki z naszej półeczki (bawi i wzrusza jednocześnie, wprowadza 
młodego odbiorcę w fascynujący świat literatury); 

2. BRZECHWA Jan, Akademia Pana Kleksa (niezwykłość, tajemniczość przygód); 
3. BRZECHWA Jan, Wiersze; 
4. CARROL Lewis, Alicja w krainie czarów (prawdziwa książka fantasy); 
5. DAHL Roald, Matylda; 
6. DĄBROWSKA Krystyna, Posłuchaj, Katarzyno (zachęca do kontaktu ze starszym pokoleniem, 

przekazuje prawdę historyczną w niebanalny, przejmujący sposób, ta mała, brzydka książka, 
z niewieloma rysunkami, ukierunkowała moje wybory czytelnicze na przyszłe lata, aż do tej 
chwili); 

7. DISNEY Walt, Bajki (różne tytuły i edycje); 
8. FALSKI Marian, Elementarz (ciepło, spokój); 
9. GRIMM Wilhelm i Jacob, Baśnie (uniwersalne przesłania, uczą wiary w odmianę losu, 

optymizmu); 
10. HUYGEN Wil, Skrzaty (niesamowity nastrój, emocje); 
11. JANCZARSKI Czesław, O czym szumiały czereśnie; 
12. JANCZARSKI Czesław, Przygody i wędrówki Misia Uszatka (uczy pozytywnego nastawienia 

do ludzi, wpaja wartości, np. przyjaźń, lojalność, pobudza wyobraźnię, rozwija słownictwo); 
13. JANSSON Tove, Muminki (głębokie myśli i refleksje, uniwersalność przygód, możliwości 

różnej interpretacji, „Muminki” utwierdziły mnie w przekonaniu, że bardziej wartościowe jest 
piękno duszy, a nie ciała, [pokazały] jak ważna jest przyjaźń oraz ile znaczy wsparcie i 
zrozumienie drugiego człowieka, w pewien sposób ukształtowały moją osobowość); 

14. JANUSZEWSKA Hanna, Pyza na polskich dróżkach; 
15. KAMIŃSKI Aleksander, Kamienie na szaniec (patriotyzm, wierność ideałom, przykłady 

wzorców osobistych); 
16. KERN Ludwik Jerzy, Ferdynand Wspaniały (pogoda ducha bohatera, jego urocza dziecięca 

naiwność, radość poznawania świata, skromność, wrażliwość, życzliwość, lekkość nieco 
abstrakcyjnego humoru); 

17. KOSTARYKO Hanna, Klechdy domowe; 
18. KOWNACKA Maria, Rogaś z Doliny Roztoki (przygody, emocje, walory poznawcze); 
19. KRUPSKA Beata, Sceny z życia smoków (magia, wyobraźnia); 
20. KRÜGER Maria, Apolejka i jej osiołek; 
21. KRÜGER Maria, Karolcia; 
22. LOBE Mira, Babcia na jabłoni (bawi i wzrusza, świetna do wspólnego czytania); 
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23. MAKUSZYŃSKI Kornel, Awantura o Basię (porywająca, wzruszająca, zaskakujące przygody, 
humor, wartości terapeutyczne dzięki radości życia bohaterki); 

24. MAKUSZYŃSKI Kornel, Przygody Koziołka Matołka (można ją czytać wielokrotnie, bo w ogóle 
się nie nudzi); 

25. MAKUSZYŃSKI Kornel, Szatan z siódmej klasy (wartka akcja, kryminalny wątek, wyraźna 
postać głównego bohatera); 

26. MAY Karol, Winnetou; 
27. MILNE Alan Alexander, Kubuś Puchatek; 
28. MOLNAR Ferenc, Chłopcy z Placu Broni (uniwersalne wartości: przyjaźń, odwaga, honor, 

solidarność, wiara we własne siły; walory edukacyjne);  
29. MORCINEK Gustaw, Łysek z pokładu Idy (wzruszająca, opowiada o trudnym losie zwierząt i o 

tym, że one też odczuwają); 
30. NAOKO Takeuchi, Czarodziejka z Księżyca (komiks i manga); 
31. NIENACKI Zbigniew, różne tytuły (przygody, filmowe obrazy); 
32. NIZIURSKI Edmund, różne tytuły (humor, przygody); 
33. OLECH Joanna, Dynastia Miziołków (zabawna, lekka); 
34. PAPUZIŃSKA Joanna, Nasza mama czarodziejka (rozbudza fantazję); 
35. PORAZIŃŚKA Janina, Szewczyk Dratewka; 
36. Seria Poczytaj mi, mamo; 
37. SIENKIEWICZ Henryk, Trylogia (przygody, emocje, patriotyzm, walory edukacyjne); 
38. SIENKIEWICZ Henryk, W pustyni i w puszczy (emocje, przygody); 
39. STEVENSON Robert Louis, Czarodziejski ogród wierszy (rozbudza wyobraźnię, tej książki nie 

czyta się od początku do końca, do niej się zagląda, odwiedza się ją, spaceruje się po niej… 
jak w ogrodzie, każda stronica żyje, płynie, huśta się, pada w niej deszcz i świeci słońce…); 

40. SZKLARSKI Alfred, Tomek w krainie kangurów i następne części cyklu (niezwykła postać 
głównego bohatera — ideał mężczyzny, walory poznawcze, patriotyzm); 

41. SZELBURG-ZAREMBINA Ewa, Wesołe historie (nastrój, książka zabiera w inny świat); 
42. TYLICKA Barbara, Jeden dzień Ani; 
43. WASILEWSKA Wanda, Pokój na poddaszu (wzruszająca); 
44. WERNICHOWSKA Bogna, KOZŁOWSKI Maciej, Duchy polskie (walory edukacyjne — 

dotyczyła znanych czytelnikowi miejsc); 
45. WHARTON William, Stado (możliwość identyfikacji z głównym bohaterem). 

 
Wśród wymienionych książek znajdujemy sporo tytułów z klasyki literatury dziecięcej, 
niezwykle mało poezji, dominują utwory prozatorskie. Niektóre osoby wspominały 
inne książki jako ważne dla początków swojego rozwoju czytelniczego, najczęściej te 
z księgozbioru swoich rodziców czy dziadków albo poznane nie podczas 
samodzielnej lektury, ale gdy opowiadano im ich treść i wspólnie oglądano obrazki. 
Niektóre osoby dzisiaj nie pamiętają tytułów tych książek, nie mówiąc o autorach, w 
pamięci zostały szczegóły fabuły i obrazy lub na przykład pamiętają tylko, że był to 
zbiór baśni. Kojarzyły im się one z bliskością, bezpieczeństwem, opowieściami, 
chwilami ciepła i radości. Były to np. albumy z fotografiami powojennej Warszawy, 
biblioteka historyczna ojca, która służyła do zabawy w księgarnię, ale i oglądania 
ilustracji oraz odczytywania podpisów pod nimi. Niekiedy równie ważne co treść były 
cechy indywidualne danego egzemplarza, np. Alicja w krainie czarów pochodziła ze 
zbiorów babci, inna czytelniczka odnalazła korespondencję po babci i postanowiła 
czytać kolejno książki, którymi tamta fascynowała się w latach swojej młodości, kiedy 
indziej znów odnaleziony na strychu egzemplarz wydawał się tajemniczy, niezwykły, 
zachęcał do lektury. 
 
Wiele osób podkreślało jasny, zrozumiały język wybranych utworów oraz wspominało 
szatę graficzną — zwłaszcza ilustracje (czasem konkretne przedstawienia), które 
pozostały na długie lata w pamięci. Znani ilustratorzy kreowali wyobrażenia związane 
z baśniami i opowieściami inicjacyjnymi. Badani piszą o wielkich rozczarowaniach, 
gdy zdarzyło im się mieć kontakt z tym samym tytułem w innym niż zapamiętane z 
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dzieciństwa opracowaniu graficznym. Czasem to właśnie fascynacja ilustracjami 
przeradzała się stopniowo w zainteresowanie tekstem. 
 
Dla niektórych — niespodziewanie — książki z kanonu lektur szkolnych (a nawet 
elementarz) okazały się przełomowymi, takimi, które zachęciły do sięgnięcia po 
następne tytuły, pozwoliły rozsmakować się w lekturze. Również tytuły wspominane 
jako czytane na początku z polecenia rodziców lub opiekunów, a nawet pod 
przymusem, okazywały się w końcu źródłem satysfakcjonującej lektury. Ale zdarzały 
się też wypowiedzi, z których wynikało, że obowiązek zapoznawania się z lekturami 
szkolnymi (zwykle nudnymi — w opinii respondentów) na wiele lat zahamował 
zainteresowanie książką, nawet gdy wychowanie czytelnicze w pierwszych latach 
życia wróżyło normalny i systematyczny rozwój kontaktów z książką. 
 
Kilka osób podkreślało, że do momentu spotkania z książką, która okazała się 
przełomowa w ich życiu, wolny czas zajmowały im inne zajęcia i zainteresowania, np. 
zabawy na świeżym powietrzu. Czytelnicy nazywają ten czas apatią, swoistym 
uśpieniem czytelniczym. Po książce inicjacyjnej nic już nie było takie samo. Głód 
czytelniczy został pobudzony, trwały poszukiwania lektury, która mogłaby przynieść 
podobne przeżycia, byłaby co najmniej tak samo wartościowa, śmieszna, straszna, 
wzruszająca, wciągająca itd. Czas tej świadomej, prywatnej inicjacji czytelniczej, tego 
zaprzyjaźnienia się z książką i rozsmakowania w czytaniu, odczucia tak ważnej dla 
przyszłych kontaktów z książką gratyfikacyjnej wartości lektury[2] nie zawsze zbiega 
się z pierwszymi wspomnieniami czytelniczymi bądź pierwszą samodzielną lekturą. 
Czasem następowało to kilka lat później, nawet ok. 13–14 roku życia. To było jak 
odkrycie książki i czytania na nowo, dla siebie, ten akt badani przypominają sobie 
jako coś bardzo prywatnego, niesamowitego, przywołują żywe emocje z nim 
związane. Ciekawe, że często tekstami tych inicjacji były pierwsze samodzielnie 
przeczytane dłuższe teksty — już Dzieci z Bullerbyn są tak odbierane przez dzieci, 
ale również Ania z Zielonego Wzgórza czy Winnetou. Przebrnięcie z zadowoleniem 
przez tego typu lekturę buduje szczególną motywację do pokonywania następnych 
teksów, do prób samodzielnej lektury, bez zrażania się objętością książki, w nadziei 
na upragnioną nagrodę, którą jest oderwanie się od realnego świata, przeżywanie 
emocjonujących przygód, śmiech, strach i łzy, o których piszą autorzy prac. 
 
Z prac wynika też, że takie szczególnie ważne i lubiane przez nich książki z 
dzieciństwa zajmują honorowe miejsca na ich półkach z książkami, przypominają 
najlepsze, bo bezpieczne i beztroskie chwile. Są też przez badanych powtórnie (a 
czasem wielokrotnie) czytane, ofiarowywane innym w prezencie. Niektóre osoby 
sięgnęły ponownie do opisywanych tytułów z racji przygotowania owej pisemnej 
pracy, inne wyznawały, że boją się takiej konfrontacji i ewentualnego rozczarowania, 
wolą zachować jak najlepsze wspomnienia. W przypadku tych pierwszych 
zaowocowało to wzruszającymi, bardzo osobistymi opowieściami przypominającymi 
pierwsze inicjacyjne przeżycia. 
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