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Usłysz,  
czego nie przeczytasz

Pod takim hasłem powstaje cyfrowa Biblia audio. Przed nagraniem jej fragmentów 
z udziałem studentów i pracowników KUL rozmawiałam z pomysłodawcą 

i producentem projektu Krzysztofem Czeczotem.

W ostatnich kilku latach przygotował Pan kil-
ka audiobooków. Teraz pracuje nad ogromnym 
projektem – Biblią audio. Dlaczego wybrał Pan 
właśnie tę wyjątkową księgę?

Realizuję słuchowiska od ponad 10 lat. 
W tym czasie wiele się nauczyłem: jak praco-
wać z aktorami, jak udźwiękawiać, jak produ-
kować, jak budżetować słuchowiska czy super-
produkcje, które robimy w firmie producenc-
kiej Osorno. Od początku mojej pracy, kiedy 
skończyłem pierwszą komercyjną produkcję, 
pomyślałem, że jeszcze nikt nigdy nie stworzył 
słuchowiska z Księgi Ksiąg w takiej wersji, jaką 
wraz z moimi współpracownikami chcieliby-
śmy zrobić, czyli w pełni udźwiękowiony, za-
grany przez aktorów, a nie przeczytany przez 
lektorów, z muzyką filmową, spektakularny 
w brzmieniu „film bez obrazu”. W lutym 2015 r.,  
po zakończeniu audiobooka Jan Karski, po-
myślałem, że jest to odpowiedni moment, 

by rozpocząć realizację Biblii audio. Dlaczego 
właśnie Biblii? Przede wszystkim przed nami 
było 1050-lecie chrztu Polski. Pomyśleliśmy, 
że to dobry moment, żeby postawić cyfrowy 
pomnik kultury polskiej. Ponadto w 2015 r., 
kiedy rozpoczęliśmy pracę, była 50. roczni-
ca pierwszego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. 
Trzecia, najistotniejsza dla mnie rzecz w tym 
działaniu – to wymiar kulturalny, bo przecież 
Księga Ksiąg jest oczywiście fundamentem re-
ligii, ale także całej naszej cywilizacji, naszej 
kultury. Kultura światowa, a więc – rzecz jasna 
– i polska, odnosi się przecież nieustannie 
do Pisma św., cytuje je. I ostatnia przesłan-
ka, społeczna: chcieliśmy zbudować cyfrowy 
pomnik, do którego budowy zaangażujemy 
społeczeństwo.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się na po-
czątku 2015 r. A jak długo jeszcze będą trwały 

nagrania? Na kiedy planowane jest zakończe-
nie produkcji? 

Jeżeli uda się nam zebrać fundusze na 
sfinansowanie tego wymagającego projektu 
w takim tempie, jakie sobie założyliśmy, to 
całości Biblii audio będzie można wysłuchać 
w grudniu 2017 r. Już jest dostępny Nowy Te-
stament. Teraz za pośrednictwem strony bi-
biaaudio.pl zbieramy fundusze na realizację 
Starego Testamentu. 

Wszystkie księgi Nowego Testamentu zosta-
ły już zamieszczone na stronie internetowej 
projektu, wiadomo więc, jakim cieszy się on 
zainteresowaniem.

Nowy Testament pobrało lub wysłucha-
ło go około 350 000 osób, co jest naszym 
ogromnym sukcesem. Dodam, że to są dane 
na początek listopada 2016 r. Świetnie też 

Krzysztof Czeczot 
w roli reżysera 
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Relacja z nagrania „Biblii audio” na KUL 
ukazała się w wielu lokalnych mediach

sprzedają się płyty CD i pendrive’y z Nowym 
Testamentem, które można nabyć na www.
sklep.osorno.pl. Cały dochód z nich przezna-
czamy na powstawanie Starego Testamentu. 

Tak wielkie przedsięwzięcie wymaga zaanga-
żowania ogromnej liczby wykonawców. Kim są 
odtwórcy ról? 

Docelowo przy nagraniach Biblii audio bę-
dzie pracowało około 300 aktorów profesjo-
nalnych i około 200 nieprofesjonalnych. Trzeba 
jednocześnie pamiętać, że w Piśmie św. jest 
około 1000 bohaterów. Aktorzy zawodowi bę-
dą grali większe role. Aktorzy nieprofesjonal-
ni, amatorzy czy cywile – jak o nich mówimy 
– będą brać udział w nagraniach mniejszych 
ról. Będziemy mieli także ten niezwykły zaszczyt 
nagrania prymasa Polski Wojciecha Polaka i ra-
bina Michaela Schudricha, którzy przeczytają 
fragmenty Pierwszej Księgi Mojżeszowej. 

Ponadto zdecydowaliśmy, że ze 150 sta-
rotestamentalnych psalmów 140 wyko-
nają osoby, którzy się do nas zgłoszą przez 
stronę bibliaaudio.pl i zaproponują własną 
kompozycję.  

Trzeba też wiedzieć, że cała ekipa pracu-
jąca przy projekcie – to kilkadziesiąt osób: 
realizatorzy dźwięku, reżyserzy, montażyści, 
prawnicy, księgowi, osoby odpowiadające 
za zbiórkę funduszy na ten cel..., słowem – 
duży zespół. 

A skąd pomysł na realizację nagrania Biblii, frag-
mentów oczywiście, na KUL?

Chcieliśmy zrealizować nagrania gwarów, 
czyli dźwięków większych grup ludzi, które są 

w Piśmie św., na przykład z przejścia przez 
Morze Czerwone, z życia w biblijnych mia-
stach i wsiach czy ze scen batalistycznych. 
Ponieważ stawiamy na jakość, to chcemy te 
gwary nagrać przy pomocy „żywych ludzi”, 
a nie korzystać tylko z kupionych dźwięków. 
Pomyślałem kiedyś, że byłoby wspaniale, 
gdyby można było do tego zadania zaanga-
żować osoby chcące wziąć udział w tej re-
alizacji, a jednocześnie znaleźć miejsce sza-
nowane, godne. Zwróciłem się więc z taką 
propozycją do KUL, bo ten Uniwersytet – to 
ogromna marka, bardzo szanowana uczelnia, 
a jednocześnie funkcjonuje tu teatr, chór, są 
studenci. Cieszę się, że możemy tu być dzięki 
waszej pomocy. 

Jakie zadania czekają studentów i pracowników 
KUL, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do 
udziału w nagraniu scen zbiorowych? 

Ich praca będzie polegała na imitowaniu 
różnego rodzaju sytuacji z poszczególnych 
scen biblijnych, na przykład radosnego gwaru 
podczas wesela, okrzyków bojowych w cza-
sie scen batalistycznych, odgłosów zachwytu 
na widok ustępujących wód w czasie przej-
ścia przez Morze Czerwone...

- Kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty pracy 
uniwersyteckich wykonawców?

Jeżeli do 18 XII 2016 r. uda się zebrać 
kwotę, która potrzebna jest do realizacji Pię-
cioksięgu, to 1 IV 2017 r. postaramy się za-
mieścić na stronie projektu całą tę księgę.  
Chcę też powiedzieć, że nagranie realizo-
wane na KUL będzie ilustrować wiele ksiąg. 

Będziemy z niego korzystać bardzo często, 
w różnych sytuacjach. Co więcej, będziemy 
je multiplikować – nagrany dźwięk zwielo-
krotnimy, żeby brzmiał jakby w danej sce-
nie uczestniczyły tysiące ludzi. Dzięki możli-
wościom współczesnej techniki kilkadziesiąt 
osób, które będę na KUL brały udział w na-
graniu, zabrzmi jak wielotysięczny tłum.

Dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałego 
dzieła. 
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KRZYSZTOF CZECZOT

Aktor, dramaturg, reżyser 
teatralny, telewizyjny  
i radiowy. 

W 2002 r. ukończył Wydział 
Aktorski PWSFTviT w Łodzi, gdzie 
obronił doktorat i obecnie wykła-
da. Wystąpił w kilkudziesięciu fil-
mach fabularnych oraz serialach 
telewizyjnych. Jest autorem kilku 
dramatów, słuchowisk radiowych, 
libretta operetki. Był nagradzany 
za role aktorskie i reżyserię, m.in. 
w 2008 r. za reżyserię słuchowi-
ska „Dublin. One way" o życiu 
polskich imigrantów w Irlandii na  
VIII Festiwalu Teatru Polskiego  
Radia i Teatru Telewizji Polskiej  
„Dwa Teatry” w Sopocie; w 2010 r.  
Grand Prix za reżyserię oraz 
za scenariusz oryginalny słu-
chowiska o trudnych relacjach 
między ojcem a synem „Jesz-
cze się spotkamy młodsi" na  
X Festiwalu „Dwa Teatry”; w 2012 r.  
Złotą Kaczką miesięcznika „Film” 
za realizację audiobooka „Gra  
o tron" George’a R.R. Martina;  
Prix Europa 2013 Berlin za słucho-
wisko o szaleństwie i samotności 
pt. „Andy". 


