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g dy w 2007 r. odkryłem audiobooki, wybierać można było spośród kilku-
dziesięciu pozycji. W tej chwili na rynku jest około 3,5 tys. audiobooków, 
a ich liczba ciągle rośnie. Wydawnictwa traktują audiobooki jako jeszcze 
jeden egzemplarz książki, stąd zazwyczaj nie są one droższe niż tradycyjne, 
drukowane wydania, a często wręcz o 20–30 proc. tańsze (szczególnie jeśli 

kupując je w formie cyfrowej w sieci nie płacimy za płytę i opakowanie).
Właściwie każda ważniejsza wchodząca do księgarń nowość od razu wydawana jest 

również w wersji do słuchania (a także w wersjach ePUB i mobi, do wykorzystania 
w czytnikach elektronicznych). Audiobooki stały się elementem większej, cyfrowej re-
wolucji w świecie książki, dlatego warto przyjrzeć się temu fenomenowi z bliska. Poni-
żej prezentuję subiektywny ranking najciekawszych i najlepszych audiobooków, które 

Subiektywny ranking 
audiobooków

W moim przypadku kalkulacja była prosta. Spędzam codziennie 1,5 godziny 
w samochodzie, z czego większość w korku. To daje łącznie 30 godzin 

w miesiącu. Tyle trwa przeczytanie obszernej powieści.

zdarzyło mi się słuchać. Ale wcześniej odpowiedź na kilka 
praktycznych, często zadawanych pytań.

Czy audiobook nie rozprasza uwagi? 
Po kilku latach słuchania ich, zarówno w  mieście, jak 
i w dłuższych trasach, mogę odpowiedzieć, że nie. Choć 
oczywiście słuchanie ich wymaga pewnej wprawy i trze-
ba się przyzwyczaić. Szczególny problem mogą mieć or-
todoksi, dla których książka to zapach farby drukarskiej, 
szelest papieru, fotel i herbata z cytryną. Warto jednak po-
konać tę barierę mentalną, bo książki do słuchania w ogó-
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le nieźle sprawdzają się wszędzie tam, gdzie musimy wyko-
nać czasochłonne, na wpół automatyczne czynności. Lu-
dzie słuchają audiobooków sprzątając mieszkanie, kosząc 
trawnik, w kolejce do lekarza, na siłowniach, lotniskach 
i w samolotach. Znam też pewną młodą matkę, która nie 
mogąc na spacerze ani na chwilę przestać prowadzić wó-
zek – pociecha natychmiast się budziła – zaleganie na ław-
ce z książką zmieniła na słuchawki i iPoda (dedykuję to 
prof. Mikołejce). Wydawcy książek dla dzieci nagrali spo-
ro z nich w formie słuchowisk, w czasie dłuższych rodzin-
nych wyjazdów można więc ich słuchać w aucie wspólnie.

Gdzie kupować audiobooki? Można je zna-
leźć w każdej większej księgarni, a nawet na stacjach ben-
zynowych. Kupujemy wtedy płytę, którą dopiero należy 
wgrać do komputera, a z niego do odtwarzacza mp3. Co-
raz popularniejsza jest jednak cyfrowa dystrybucja audio-
booków, kiedy zakup następuje bezpośrednio przez stro-
nę internetową. Pliki ściąga się do komputera i wgrywa do 
odtwarzacza. Pomocne tu będą wyspecjalizowane skle-
py internetowe: audioteka.pl, publio.pl, audiobook.pl,  
ale nawet największe e-księgarnie: empik.com i merlin.pl,  
mają już sporą ofertę książek do pobrania.

Jak słuchać audiobooków? Wciąż jeszcze zda-
rzają się audiobooki nagrane na płycie audio CD (choć 
jest ich coraz mniej), z którą poradzi sobie każdy czytnik 
kompaktów. Te wydawnictwa jednak są drogie i niepo-
ręczne – cała książka mieści się na 4–6 krążkach – dla-
tego są wypierane przez jedną płytę, na której ten sam 
materiał upakowano w  mniejszych plikach mp3. Aby 
wygodnie słuchać takich płyt w trakcie jazdy samocho-
dem, przyda się w nim sprzęt stereo mogący odczytać 
mp3 z krążka lub z dysku USB. To standard w nowszych 
modelach, ale co, jeśli mamy auto kilkuletnie?

Wtedy najprościej kupić tani i prosty odtwarzacz mp3 
za 50–100 zł i wykorzystywać go tylko do słuchania ksią-
żek. Takie rozwiązanie ma jednak zasadniczą wadę. Jeź-
dzimy ze słuchawkami (lub jedną słuchawką) w uchu, 
co – zdaniem niektórych – ogranicza ilość bodźców do-
cierających do kierowcy. Co prawda Kodeks drogowy 
nie zabrania takiego zachowania wprost, ale jeśli trafi się 
na wyjątkowo upartego policjanta, możemy otrzymać 
mandat za przyczynianie się do zagrożenia na drodze, co 
jednak nigdy dotąd mi się nie zdarzyło. Kwestia gustu, 
praktyki i odpowiedniego ustawienia głośności.

Kiedy klasycznie wydana książka jest 
lepsza? Audiobooki źle sprawdzają się w przypadku 
bardzo krótkich form literackich, esejów i  poezji (np. 
„Piesek przydrożny” Miłosza). To się po pierwsze nie 
opłaca – za cenę pełnej książki dostajemy zazwyczaj nie-
całą godzinę słuchania. Po drugie – trudno jest utrzy-
mać wątek, a  poezja wymaga jednak namysłu, fotela, 
herbaty itp. Wyjątkiem są wiersze interpretowane przez 
samych twórców, których warto posłuchać z powodu ich 
głosu właśnie.

Czasem audiobook bywa doświadczeniem uboższym 
niż wydrukowany pierwowzór. Będzie to szczególnie 
przeszkadzało w książkach, których integralnym elemen-
tem są zdjęcia czy mapy. „Wroniec” Jacka Dukaja na mp3 
zachwyca wspaniałą interpretacją Jana Peszka, ale niestety 
nie zobaczymy świetnych ilustracji Jakuba Jabłońskiego. 
W książkach podróżniczych i reportażach zabraknie nam 
map – trzeba je będzie w wolnej chwili samemu wyszu-
kać w Internecie. Czasem wydawca audiobooka dokonu-
je pewnych skrótów, co przydarzyło się biografii „Kapu-
ściński Non-Fiction” Artura Domosławskiego, z której 
zniknęły fragmenty utworów i listów cesarza reportażu. 
Na osłodę dostajemy za to wspaniałą interpretację Jerze-
go Radziwiłowicza, więc ten audiobook mogę z czystym 
sumieniem polecić. Wydawnictwo Literackie nagrywając 
„Dzienniki” Mrożka również dokonało pewnego wybo-
ru, ale za to dało słuchającym unikalną możliwość pozna-
nia zawartości wszystkich trzech tomów od razu, podczas 
gdy drugi wyszedł drukiem dopiero niedawno, zaś na trze-
ci czytelnicy tradycyjni wciąż muszą czekać.

Kupując audiobook należy zwrócić uwagę, czy ma-
my do czynienia z pełną wersją. Większość książek mie-
ści się w 10–20 godzinach nagrania, ale już „Chłopi” to 
44 godziny, „Noce i dnie” to 60 godzin, zaś rekordo-
wa „Wojna i pokój” – 65 godzin łącznie. To szansa na 
nadrobienie zaległości w klasyce, a dla niektórych przy-
pomnienie dawnych lektur, w czym pomogą głosy Zofii 
Kucówny czy Ksawerego Jasieńskiego. Warto pamiętać, 
że niewielką część oferty rynkowej stanowią tzw. adapta-
cje (np. część wydanej przez „Gazetę Wyborczą” kolekcji 
„Mistrzowie słowa”). Kuszą one zazwyczaj wspaniałymi 
nazwiskami lektorów – Michnikowski, Englert, Łapic-
ki, Gajos, Kolberger, lecz nie są to pełne wersje, a jedynie 
obszerne fragmenty emitowane kiedyś na antenie Pol-
skiego Radia. Adaptacji nie polecam.

Siła klasyki. Nad niektórymi pozycjami kultowy-
mi szczególnie warto się pochylić. W formie audiobooka 
wyszły na przykład „Rodzinna Europa” i „Zdobycie 
władzy” Miłosza (obie przeczytane niepodrabialnym 
głosem Jasieńskiego) oraz wykłady „Świadectwo po-
ezji”. Ponieważ większość słuchaczy audiobooków to 
mężczyźni, sporo jest literatury wojennej i historycznej, 
wśród której wybijają się powieści Jamesa Jonesa „Cien-
ka czerwona linia” i „Stąd do wieczności”. Prze-
słuchać można właściwie całego Johna Steinbecka, lau-
reata Nagrody Nobla, którego „Grona gniewu” czy 
„Na wschód od Edenu” pozostają najwybitniejszymi 
osiągnięciami powojennego amerykańskiego realizmu.

Dorastający w późnym PRL zaczytywali się być może 
kultowymi wtedy, a nieco dziś zapomnianymi, powieścia-
mi z kluczem z gatunku s.f., których autorem był Janusz 
Andrzej Zajdel. Wydawcy audiobooków zadbali, aby 
„Paradyzja”, „Limes inferior” czy „Cylinder van 
Troffa” zostały nagrane, i to wszystkie w świetnych in-
terpretacjach, z odpowiednio dobranymi efektami dźwię-
kowymi i  muzyką. Warto to podrzucić dorastającemu ©
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 synowi, podobnie jak sygnowaną przez Wydawnictwo 
Literackie najlepszą książkę Jacka Dukaja „Inne pieśni”.

Współczesne hity. Jeśli kogoś nudzi klasyka, 
przebierać może w  nagraniach książek z  list bestsel-
lerów. Okazuje się, że całą trylogię „Millennium” 
Stiega Larssona nie tylko dobrze się czyta – wciąga rów-
nież w formie audiobooka z dobrze dobranym głosem 
Krzysztofa Gosztyły. Ten sam lektor nagrał sporo, m.in. 
„Drogę” Cormaca McCarthy’ego. Świetny pisarz bry-
tyjski Ewan McEwan ma u  nas szczęście do dobrych 
interpretacji – „Pokutę” czyta Zbigniew Zapasiewicz, 
a „Ukojenie” i „Na plaży Chesil” – Marian Opania. 
Na pewno nie należy przegapić „Fight Clubu” Chucka 
Palahniuka, przeczytanej przez Borysa Szyca. Zadzior-
nemu głosowi aktora towarzyszy klimatyczna ścieżka 
dźwiękowa z pamiętnego filmu Davida Finchera.

Andrzeja Stasiuka warto słuchać tylko pod warunkiem, 
że jest to dłuższa powieść i  że czyta go Mirosław Baka 
(„Taksim” tak, ale już „Jadąc do Babadag” nie). Niezwy-
kle smakowita jest nagrana przez Wiktora Zborowskiego 
„Rodzina Borgiów” Mario Puzo. Tego autora wyszedł 
jeszcze „Ojciec chrzestny” i to w dwóch różnych wer-
sjach. Warto zainwestować w tę przeczytaną przez Jana 
Englerta.

Poszukiwacze doznań monumentalnych powinni się-
gnąć po „Opowiadania” i „Trylogię husycką” An-
drzeja Sapkowskiego, a  nade wszystko „Grę o tron” 
George’a R.R. Martina – to już nie są audiobooki, to słu-
chowiska nagrane przez ponad setkę aktorów, z efektami 
specjalnymi i dodatkową ścieżką dźwiękową, aranżowa-
ną z wykorzystaniem instrumentów z epoki.

Z klimatem. Tak jak czasem wspomnienie lektury 
książki łączy nam się nierozerwalnie z jakimś miejscem, 
tak samo dzieje się w przypadku słuchania audiobooka. 
Klimatyczne „Opowieści afrykańskie” Doris Les-
sing – czytają Maria Peszek i Jan Peszek – zawsze koja-
rzyć mi się będą z jazdą nad polskie morze, a doskonała 
powieść tej autorki „Lato przed zmierzchem” z mo-
krym, październikowym lasem sosnowym. Długie spa-
cery po Mazurach to z kolei „Kafka nad morzem” Ja-
pończyka Haruki Murakamiego. Ten autor w ogóle jest 
w Polsce nagrany świetnie przez Wydawnictwo Muza – 
polecam gorąco „Norwegian Wood”, „Kronikę pta-
ka nakręcacza” oraz „Koniec świata i Hardboiled 
Wonderland”. Choć lektorami nie są w tym przypadku 
znani aktorzy, ich głosy dobrano idealnie do prozy Mu-
rakamiego, nieśpiesznej i kunsztownej. Słuchanie tych 
książek w formie mp3, podobnie zresztą jak ich czytanie, 
bliskie jest doznaniu medytacyjnemu. I tylko szkoda, że 
wydawca nie pozwala ich kupować nigdzie indziej poza 
własną stroną internetową.

Do audiobooków z klimatem zalicza się również zbiór 
reportaży „Modlitwa o deszcz” Wojciecha Jagielskie-
go (lektor: Ksawery Jasieński). Wstrząsającym dozna-
niem jest słuchanie „Dzisiaj narysujemy śmierć” 

Wojciecha Tochmana, czytanej przez Danutę Stenkę 
i Andrzeja Chyrę. To raptem pięć godzin nagrania, 
ale zapamiętuje się je na długo.

Głosem autora. Osobną kategorią są audio-
booki czytane przez pisarzy. W  końcu któż, jak nie 
sam autor, najlepiej wie, co też akurat miał na myśli. 
Wybitnym osiągnięciem są np. nagrania Michała Wit-
kowskiego, który charakterystycznym głosem, z odpo-
wiednią dawką autoironii i afektacji, czyta swe opowie-
ści o współczesnej Polsce z perspektywy geja. Polecam 
przede wszystkim udany komedio-kryminał „Drwal” 
i klasyczne już „Lubiewo”. „Barbarę Radziwiłłównę 
z Jaworzna-Szczakowej” oraz „Margot” nieco mniej, ja-
ko że same powieści były mniej udane.

Z tematyką powieści „Dom dzienny, dom noc-
ny” świetnie harmonizuje spokojny głos jej autorki, 
Olgi Tokarczuk. „Krótkie, ale całe historie” – 
to z kolei opowiadania Mrożka czytane przez same-
go Mrożka, przy wsparciu Artura Barcisia i Olgierda 
Łukaszewicza. Dobrej rozrywki dostarcza hit tego lata 
– „Stuhrowie. Historie rodzinne”, czytane przez 
lubianego aktora i dwójkę jego dzieci. Warto też odna-
leźć wspaniałe i nagradzane zbiory Mariusza Szczygła  

„Niedziela, która zdarzyła się w środę” oraz traktujący o Czechach „Zrób 
 sobie raj”, czytane przez samego reportera.

I wreszcie perełka – Jacek Hugo-Bader i „Biała gorączka”, czytana przez niego 
oraz jego licznych przyjaciół ze środowiska „Wyborczej”. Choć bohater książki ma 
wadę wymowy, słucha się tego świetnie. – Chciałbym przejechać całą Rosję z zacho-
du na wschód – mówi Hugo-Bader głosem Hugo-Badera. – Chyba oszalałeś – czyta 
jego żona głosem żony. Można wyczuć, że w studiu panowała rodzinna atmosfera.

Literatura profesjonalna.  Jako że audiobooków słuchają również ludzie 
zapracowani i sporo jeżdżący w delegacje, w ofercie znajdziemy mnóstwo tzw. lite-
ratury fachowej i poradnikowej. Zostawiając prawdziwie zdeterminowanym pozy-
cje w rodzaju „Jak osiągnąć sukces w trzy miesiące”, polecam z czystym sumieniem 
„Grywalizację” Pawła Tkaczyka, o modnym zjawisku stosowania mechanizmów 
gier w marketingu i zarządzaniu. Warto też odnaleźć w sieci książkę „Free: The Fu-
ture of a Radical Price”, autorstwa charyzmatycznego szefa miesięcznika „Wired” 
Chrisa Andersona, która w formie audiobooka ma trzy zalety. Po pierwsze – pozwala 
przyswoić sporo profesjonalnego angielskiego słownictwa. Po drugie – jest czytana 
przez autora. Po trzecie – zgodnie z tezą przedstawioną w książce, można ją sobie 
pobrać za darmo.

Na koniec prawdziwe wyzwanie – 24 godziny ze „Steve Jobs. Biografia”. Jej au-
tor Walter Isaacson wykonał tytaniczną pracę zbierając materiały. Ta książka to nie tyl-
ko fascynująca historia jej bohatera, ale również kawał opowieści o Dolinie Krzemowej, 
jej początkach, dylematach i o tym, dlaczego świat technologii wygląda dziś tak, a nie 
inaczej. Sam Jobs na tle swej epoki jawi się jako trochę geniusz, trochę szaleniec, a tro-
chę toksyczny psychopata. Choć nagranie tej książki było wyzwaniem, lektor poradził 
sobie bardzo dobrze nie tylko ze skomplikowanym słownictwem, ale nawet udanie 
imituje ironiczny styl wypowiedzi Billa Gatesa. Słuchanie opowieści o kulisach powsta-
nia iPoda na iPodzie to doprawdy ciekawe doświadczenie, a przecież bez wielkiego suk-
cesu Apple nie byłoby również aż tak wielu książek nagranych jako mp3.

PioTr STaSiak
PS. Również POLITYKI można słuchać w wersji audio – abonenci Polityki Cy-

frowej (oferty do wygodnego czytania na ekranie laptopa i smartfona) dostają w pa-
kiecie część artykułów jako mp3. Szczegóły na www.polityka.pl/cyfrowa.
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