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JeÊli dobrà ksià˝k´ mo˝na poznaç po pierw-

szym zdaniu, to w przypadku krymina∏u nale˝a∏o-

by t´ wartoÊç pomno˝yç razy dwa. Dobry aktor

uwiedzie nas pierwszym, perfekcyjnie wypowie-

dzianym na scenie s∏owem. W przypadku audio-

booka sytuacja jest znacznie bardziej skompli-

kowana.

Henning Mankell rozpoczyna M´˝czyzn´, który

si´ uÊmiecha∏ cytatem z Alexisa de Tocqueville’a:

„PowinniÊmy si´ l´kaç nie amoralnoÊci wielkich

ludzi, ale tego, ˝e to w∏aÊnie ona cz´sto prowa-

dzi do wielkoÊci”. Choç motto ma stanowiç jedy-

nie preludium, trudno si´ nie zgodziç, ˝e w tym

jednym zdaniu precyzyjnie zosta∏ zawarty temat

poruszany w ksià˝ce. 

Jednak tym, co tak naprawd´ przykuwa uwag´

czytelnika, jest jedno s∏owo – wyszczególnione

graficznie osobnym akapitem: mg∏a. Adam Feren-

cy, lektor w przygotowanym przez Bibliotek´

Akustycznà w Serii Sensacji i Krymina∏u audio-

booku, ∏àczy je na jednym oddechu z kolejnym

zdaniem: „Jest jak skradajàcy si´ bezszelestnie

drapie˝nik, pomyÊla∏” – i tym samym niweczy

genialny zabieg autora. W jego g∏osie jest jed-

nak coÊ, co nie pozwala nacisnàç „stop”, co

sprawia, ˝e chcemy poÊwi´ciç blisko 14 godzin,

by us∏yszeç ostatnie s∏owa, zapowiadajàce no-

wy poczàtek: „Wyglàda∏a dok∏adnie tak, jak jà

zapami´ta∏”. 

Zaskakujàce, jak p∏ynnie Adam Ferency potrafi

zarysowywaç wyraêny podzia∏ mi´dzy ̋ ywym j´zy-

kiem powieÊci kryminalnej a przekazywaniem

na swój sposób k∏opotliwych, a jednak niezb´d-

nych informacji – mi´dzy myÊlami przetaczajà-

cymi si´ przez umys∏ g∏ównego bohatera, Kurta

Wallandera, a mechanicznymi, niczym wyprepa-

rowanymi przez program do symulacji mowy,

numerami kolejnych rozdzia∏ów. Ferency podob-

nie interpretuje te fragmenty, w których pojawia-

jà si´ daty i miejsca – przekazuje je twardym,

rzeczowym tonem, telegraficznym skrótem. 

Brak tu miejsca na nadmiernà emocjonalnà eks-

presj´. Nie oznacza to rezygnacji ze znakomicie

budowanego napi´cia lub konsekwentnie utrzy-

mywanego poziomu rozwoju akcji. Emocje znaj-

dujà si´ jednak pod wp∏ywem wszechogarniajà-

cej, mglistej, lodowej aury. 

Odzwierciedla to charakter g∏ównego bohatera –

Wallanderowi tak blisko jest do Philipa Marlo-

we’a: obydwaj nie wpisujà si´ w typ dandysowe-

go Holmesa czy te˝ piekielnie inteligentnego,

choç z pe∏nà premedytacjà kreujàcego siebie

na poczciwca, Poirota. Wykonujà po prostu

swojà prac´, choç przy tym celnie i wnikliwie

nie tylko poznajà otaczajàcà ich rzeczywistoÊç,

lecz tak˝e jej doÊwiadczajà. Marlowe mówi∏

o sobie: „Gdybym nie by∏ bezwzgl´dny, to ju˝

dawno bym nie ˝y∏. Gdybym nie potrafi∏ byç de-

likatny, nie zas∏ugiwa∏bym na to, ˝eby ˝yç”. Ta-

kiego w∏aÊnie po∏àczenia – bezwzgl´dnoÊci
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i delikatnoÊci – powinno si´ oczekiwaç od tego,

kto zajmuje si´ prozà Mankella. 

Najwi´kszym wyzwaniem, przed jakim zosta∏ po-

stawiony Ferency, by∏o „odegranie”, a tym sa-

mym oddanie charakteru Wallandera: policjanta,

który nie mo˝e si´ wydobyç z depresji po zabiciu

cz∏owieka; m´˝czyzny, którego przyjaciel zosta∏

zamordowany; czterdziestokilkulatka, którego

˝ycie na przekór wszystkiemu nie chce si´ po-

uk∏adaç; t´skniàcego do Baiby Liepy i za nià –

wyidealizowanà, choç byç mo˝e jedynà mo˝liwà

mi∏oÊcià. 

Przy tym nale˝a∏o to zrobiç tak, by nie popaÊç

w ÊmiesznoÊç. By nie uczyniç z Mankellowskie-

go bohatera kogoÊ pompatycznego, lub te˝ od-

wrotnie, ˝yciowego fajt∏apy, którego pora˝ki

mo˝na by zrzuciç jedynie na karb kryzysu wieku

Êredniego. Ju˝ sam pisarz – dzi´ki oryginalne-

mu stylowi – broni przed takà strategià. Lektor

nie jest wszak maszynà ∏àczàcà zestaw poda-

nych jej sylab, niemniej wystarczy jego jeden fa∏-

szywy ton, nieumiej´tne oddanie emocji i krymi-

na∏ mo˝e si´ zamieniç w niewiele ju˝ znaczàce

utyskiwanie, ˝e êle si´ dzieje w paƒstwie

szwedzkim.

Zaskakujàco wa˝nà rol´ w budowaniu napi´cia

odgrywajà u Mankella pogoda i krajobraz. Nie

stanowià jedynie t∏a, lecz wchodzà w Êcis∏y zwià-

zek z charakterem kolejnych wydarzeƒ. To, co

zewn´trzne, ∏àczy si´ z tym, co wewn´trzne. Wy-

daje si´, ˝e równie˝ Ferency zwróci∏ na to uwag´.

Biel, mg∏a, wiatr, mróz, rodzàc okreÊlone konota-

cje semantyczne, nie sà wy∏àcznie przeczytane

przez lektora, lecz zostajà wypowiedziane – pre-

cyzyjnie, z odpowiednim tempem, quasi-antro-

pomorfizacyjnie.

Cz´sto si´ zdarza, ˝e audiobooki, przesàczone

fabrykowanymi „odg∏osami z zewnàtrz”, dra˝nià

nieumiej´tnie wykorzystywanà sztucznoÊcià.

W M´˝czyênie, który si´ uÊmiecha∏ ascetyzm

jest tym, na czym skupia si´ uwaga czytelnika.

Istnieje tylko g∏os lektora, s∏owo zawieszane

w ciszy, powietrze poruszane przez struny g∏o-

sowe. 

Logika audiobooka rzàdzi si´ innymi prawami

ni˝ teatr. Lektor nie jest aktorem odgrywajàcym

konkretnà rol´. Nie buduje jednej postaci, lecz

musi opanowaç ca∏y Êwiat wykreowany przez pi-

sarza. Przejmuje na siebie rol´ narratora, mierzy

si´ z wielorako konstruowanà m´skoÊcià i ko-

biecoÊcià. Na tym tak˝e polega sukces Ference-

go, który potrafi zarówno zró˝nicowaç zimny,

opanowany g∏os Harderberga, podenerwowa-

ny, czasem opryskliwy ton Björka, jak i wcieliç

si´ w Ann-Britt Höglund – rozwa˝nà i energicz-

nà m∏odà policjantk´, w której jednoczeÊnie

wcià˝ pozostajà g∏´boko ukryte mroczne wy-

darzenia sprzed lat. 

Audiobook otwiera nowe mo˝liwoÊci kontaktu

z ksià˝kà. Rezygnujemy z intymnego dotyku,

z szelestu stron, z zapachu farby drukarskiej.

A jednak – choç to przecie˝ zwyk∏y czasoprze-

strzenny przypadek – inaczej brzmià s∏owa

o mgle, wichrze, mrozie, gdy to, co s∏yszymy,

∏àczy si´ z tym, co widzimy i czujemy, przecho-

dzàc ulicami, jadàc tramwajem, spoglàdajàc na

jesienno-zimowà zawieruch´ za oknem. 

Kultura pisma zaczyna si´ wspó∏czeÊnie zmieniaç

w kultur´ dêwi´ku – choç brak w tym rewolucyj-

nej przemiany, gdy˝ jest to raczej temporalno-

-kolisty ruch historii. Przy u˝yciu innych narz´dzi

i innych technologii medium aojda, zamienione

na medium ksià˝ki, przekszta∏cone pod wp∏y-

wem radia (w mniejszym stopniu telewizji),

obecnie zostaje zrewitalizowane i ponownie

ukonstytuowane w medium audiobooka. 

Erick Havelock w ksià˝ce Muza uczy si´ pisaç

zwraca∏ uwag´ na fakt, i˝ „rozwój refleksji na te-
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mat ró˝nic mi´dzy s∏owem pisanym i mówionym

oraz z∏o˝onoÊci relacji mi´dzy nimi potrzebowa∏

bodêca. Takim bodêcem sta∏ si´ specyficzny typ

doÊwiadczenia, b´dàcy efektem kulturowego

zderzenia aktów mowy i aktów pisma. W naszych

czasach przybiera ono form´ relacji mi´dzy

dêwi´kiem elektronicznym i s∏owem drukowa-

nym, to znaczy – mi´dzy s∏uchaniem i czytaniem.

Nasza elektroniczna kultura wytworzy∏a zderze-

nie wewnàtrz samej siebie. Dopóki czytanie po-

zostawa∏o jedynà standardowà operacjà doko-

nywanà przez ludzi, dla których myÊlenie by∏o

zawodem, dopóty nie istnia∏ powód, by zdumie-

waç si´ mo˝liwymi ró˝nicami dzielàcymi myÊle-

nie oralne od tekstualnego”.

Omawiany tu audiobook stwarza i jednoczeÊnie

manifestuje nowà jakoÊç, powsta∏à w wyniku

zderzenia ró˝nic dzielàcych myÊlenie oralne od

tekstualnego. Stanowi specyficzne, innowacyjne

doÊwiadczenie lekturowe, lokujàce si´ na prze-

ci´ciu literackoÊci i teatralnoÊci. 

Reklamy ukazujàcych si´ na rynku audiobooków

bardzo cz´sto ubierane sà w formu∏´: „Nie lu-

bisz czytaç? S∏uchaj! Audiobooki w superce-

nie”. Nie warto traktowaç jednak tego zjawiska

w kategorii patetycznego utyskiwania na pro-

centowy spadek poziomu czytelnictwa w spo∏e-

czeƒstwie. Mylne wydaje si´ traktowanie audio-

booków jako ucieczki przed mierzeniem si´

z wymaganymi przez program szkolny lektura-

mi. Istotà bowiem tych nagraƒ nie jest „wyr´cze-

nie” leniwego czytelnika w mozolnej czynnoÊci

przewracania kolejnych stronic. 

Warto przywo∏aç w tym miejscu perspektyw´

Marshalla McLuhana, twierdzàcego, ˝e „tech-

nologie elektroniczne, zw∏aszcza dêwi´kowe,

przywracajà bogatsze, nielinearne formy komu-

nikacji, a mo˝e i doÊwiadczenia – te formy, któ-

re zaistnia∏y, zanim komunikacja mi´dzyludzka

zosta∏a zamro˝ona przez druk”. 

Równie cenna w tym kontekÊcie jest anegdota

mówiàca o tym, i˝ mistrzyni krymina∏u, Agatha

Christie, nigdy nie napisa∏aby 18 sztuk teatral-

nych, gdyby nie wczeÊniejsze doÊwiadczenie

nagrywania na dyktafonie swoich powieÊci po

tym, jak w wyniku wypadku uszkodzi∏a nadgar-

stek. 

Audiobook jest wyzwaniem – tak dla s∏uchacza,

jak i lektora. M´˝czyzna, który si´ uÊmiecha∏

w interpretacji Adama Ferencego (gdy˝ to s∏owo

najpe∏niej opisuje jego dzia∏anie) pokazuje, ˝e

nagranie staje si´ kolejnà, ∏àczàcà w sobie wiele

mediów, wymagajàcà formà sztuki. 

Maria Delimata
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