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Andrzej Drawicz - wspomnienie z lat 80.

Pielgrzym urzeczony
Grzegorz Przebinda

■ Chociaż w swojej bibliotece mam wiele książek Andrzeja 
Drawicza, to niestety tylko w dwóch - jak dzisiaj widzę - 
zostały mi wpisane autorskie dedykacje. Gdy teraz czytam 
jedną z nich na tytułowej stronie „Pytań o Rosję” (1981), staje 
mi przed oczami obraz Autora ze stycznia 1983 roku.

Kończyłem właśnie studia rusycystycz- 
ne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a An
drzej od dwóch lat przyjeżdżał z wykła
dami do Krakowa, niezmiennie z walizką 
nowych książek, świeżym zapasem życz
liwości i chęcią wysłuchania każdego. W 
naszym starym budynku Instytutu Filolo
gii Rosyjskiej UJ przy dawnej ul. Manife
stu Lipcowego 8 stały do niego w kolejce 
tłumy młodszych i starszych interesantów. 
Przy woził niedostępne gdzie indziej książ
ki rosyjskich zakazanych autorów, udzie
lał wskazówek i rad. Pod ręką miał zawsze 
gruby notes, do którego wpisywał nasze 
dezy deraty i prośby. Przeważnie chodziło 
o książki rosyjskich emigrantów. Andrzej 
zawsze był tutaj niezawodny, wyraźnie się 
cieszył, że może być komuś pomocny. 
Czasami nawet okazywał wzruszenie, gdy 
ktoś oddawał mu książkę, o której on sam 
już dawno zapomniał. Popatrz — usłysza
łem ra2. gdy koleżanka zwracała mu pę
katą szarą kopertę z artykułami i nadbit
kami o Aleksandrze Wampilowie - jakie 
uczciwe te dziewczy ny. Andrzej zbierał te 
materiały latami, dla magistrantów były 
prawdziwym skarbem. Zapewne sporo 
książek nigdy do niego nie wróciło, nie 
miał czasu, aby się o nie upominać.

Do dedvkacji. o której wspomniałem na 
początku. Andrzej przymierzał się parę 
ładny ch godzin. Podchodziłem do niego 
po kolejnych zajęciach, a on kazał mi cze
kać jeszcze i jeszcze. Usiadł wreszcie i -z 
namy słem w pisał do broszury parę zdań, 
tak jakby chciał powiedzieć coś bardzo 
szczególnego. Gdy w czwartek 15 maja 
tego roku zadzwoniono do mnie z ..Rzecz
pospolitej" z wiadomością o jego śmierci, 
od razu przy pomniałem sobie tamte sło
wa: „Drogiemu Panu Grzegorzowi. od 
którego oc zekuję bardzo wiele - z nadzie
ja. że to wszystko mu się uda. i z prośba. 

żeby pamiętał, że h Rossii nado żyt' do- 
Igo (i nie tylko w Rosji)". Sam umarł po 
65 latach wędrówki, dokładnie w dniu uro
dzin swojego Mistrza - Michaiła Afana- 
sjewicza Bułhakowa.

MISTRZ I PRZYJACIEL

Poznałem Andrzeja Drawicza w pocią
gu „Wisła" relacji Kraków-Warszawa w 
roku 1980; wracał po wykładzie w kra
kowskiej Akademii Nauk poświęconym 
kolejnym trzem falom rosyjskiej literac
kiej emigracji. Okazało się, że była to jed
na z najważniejszych podróży w moim 
życiu. Rozmawiałem z człowiekiem, który 
me tylko czytał wielkich rosyjskich pisa
rzy współczesnych, ale zarazem znał ich 
osobiście. A nadodatek potrafił być szczo
dry w swoich opowieściach o rosyjskich 
przygodach, przyjaźniach i fascynacjach. 
Josif Brodski, Andriej Siniawski, Władi
mir Maksimów. Natasza Gorbaniewska. 
Nadieżda Mandelsztamowa. Jurij Trifo- 
now. Bułat Okudżawa... Chłonąłem to 
wszystko jak Pastemakowska gąbka. Gdy 
od roku 1986 sam zaczynałem poznawać 
rosyjski literacki Paryż, rekomendacje od 
Andrzeja otwierały mi wszelkie furtki. 
Maksimów, Gorbaniewska. Siniawski. Iri
na Iłowajska-Alberti r- wszyscy ci ludzie 
na dźwięk nazwiska Drawicza stawali się 
jeszcze cieplejsi i bardziej serdeczni. Gdy 
pod koniec 1994 r. „Tygodnik Powszech
ny" poprosił mnie o nagranie wywiadu z 
Bułatem Okudżawą, zwróciłem się oczy
wiście o pomoc do Andrzeja. Jego reko
mendacyjny liścik także tutaj spełnił swą 
magiczną rolę.

Andrzej był pośród nas w' Krakowie w 
kilku przełomowych i tragicznych mo
mentach 1981 roku. 13 maja miał odczyt 
u pisarzy na Kanoniczej, już nawet nie 

pamiętam, na jaki temat; na spotkania z 
nim chodziło się przecież niezależnie od 
tematu. Tamtego popołudnia Andrzej 
Drawicz stanął na mównicy i powiedział: 
„Podobno strzelali do Jana Pawła Ił... 
Jeśli to prawda, to ten świat zwariował". 
11 i 12 grudnia Instytut Filologii Rosyj
skiej UJ oraz Towarzystwo Humanistycz
ne Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
zorganizowały sesję naukową „Oblicza 
Rosji”. Konferencja rozpoczęła się w dniu 
urodzin Aleksandra Sołżenicyna. Na sa- 

imym początku odczytano list organiza
torów do autora „Archipelagu Gułag"; 
„IV Polsce posierpniowej wzrosło zain
teresowanie Rosją, jej dziejami. kulturą i 
literaturą. Polacy pragną poznać praw
dziwy obraz Pana Ojczyzny, inny od tego, 
jaki u' sposób tendencyjny, sprymitywi- 
zowany i zafałszowany przedstawiała 
propaganda. Sporo było dotąd tematów 
tabu, uznanych przez oficjalną ideologię 
za zbędne, szkodliwe, niebezpieczne. Nie 
można było mówić o nich otwarcie. Dziś 
sytuacja uległa zmianie. Nasza sesja jest 
próbą - zapewne nie ostatnią - prezen
tacji pisarzy, myślicieli i polityków, bez 
których wiedza o Rosji, o jej przeszłości i 
dniu dzisiejszym nie może być pełna". 
Mało było w Krakowie imprez nauko
wych. które cieszyłyby się tak wielkim 
zainteresowaniem publiczności. Wypeł
niona po brzegi uniwersytecka-aula, 
ogromne tłumy przy drzwiach i na kory
tarzu Collegium Novum. Wystąpienia 
między innymi Ryszarda Luźnego, Józe
fa Smagi, Lucjana Suchanka, Józefa Ti
schnera i - oczywiście - Andrzeja Dra
wicza. Andrzej przyjechał do nas. cho
ciaż w Warszawie dokładnie w tym sa
mym czasie odbywał się Kongres Kultu
ry. Gdybym miał dzisiaj opisać atmosfe
rę tamtego spotkania, musiałbynt użyć 
□kreśleń w rodzaju „anarchia wolności”, 
„nurzanie się w w-olności”. Było w tym 
chyba coś surrealistycznego, skoro w kil
kanaście godzin po zamknięciu sesji mie
liśmy już w Polsce stan wojenny. Pamię
tam jeszcze, jak Andrzej spieszył się w 
tamto sobotnie popołudnie na pociąg do 
Warszawy, tak jakby chciał jeszcze zdą

żyć przed nadejściem umyślnych gene
rała Kiszczaka.

Straciliśmy go wtedy na ponad rok. Ci, 
którzy byli z nim w miejscu zbiorowego 
odosobnienia, opowiadają dzisiaj o jego 
odwadze i szlachetności, o niezwykłym 
poczuciu humoru. Do nas przychodziły 
listy, w których twierdził za Bułhakowem, 
że wszystko będzie dobrze, ponieważ taka 
jest zasada świata. Pisząc 'wówczas pracę 
magisterską poświęconą filozofii Sołżeni- 
cyna. dotkliwie odczuwałem brak Andrze- 
jowej pomocy. Sytuacja zmieniła się ra
dykalnie. kiedy do nas powrócił. Znowu 
walizki książek, znowu konsultacje, a wła
ściwie nie kończące się rozmowy. Wrócił 
do Krakowa z jeszcze większą energią, 
dosłownie tryskał wiedzą i chęcią pomo
cy. Wtedy to właśnie zaprosił mnie do sie
bie do Warszawy na ulicę Sonaty na dwa 
dni. abym mógł się do woli nacieszyć jego 
domową biblioteką.

Wiosną 1983 roku odwiedziłem go, 
mając zarazem szczęście poznania pani 
Wiery Drawiczowej. Oboje byli pod wiel
kim wrażeniem „Zapisków o Annie Ach- 
matowej” Lidii Czukowskiej. Andrzej tłu
maczył wtedy „Wykop” Platanowa. Na 
jednym ze spotkań krakowskiego mówio
nego „NaGłosu", na które chodziliśmy 
wtedy wszyscy, Andrzej przeczyta! frag
ment tej powieści; wkrótce potem ukazała 
się ona w formie książkowej.

W roku 1982 domowa biblioteka An
drzeja zajmowała całe ściany jednego po
koju. a w sypialni stały dodatkowo pra
wie wszystkie numery wydawanego w 
Paryżu kwartalnika „Kontynent”, który 
wówczas stanowił dla mnie coś w rodza
ju Listów Apostolskich.. Młodsi słucha
cze polonistyki lub rusycystyki nie są 
świadomi, jak trudno było w- Polsce o 
podobne książki. Ja jednak pamiętam 
dobrze swój powrót z Paryża do kraju na 
początku 1987 roku, kiedy celniczka z nie 
ukrywaną satysfakcją zarekwirowała mi 
na Okęciu prawie sto książek rosyjsko- i 
polskojęzycznych. Odzyskałem je dopie
ro jesienią 1988 roku, decyzją sądu, po 
osiemnastu miesiącach sporów z Głów
nym Urzędem Ceł.

Dzięki pomocy Andrzeja mogłem napi
sać pracę magisterską o Sołżenicynie, 
którą obroniłem na UJ 15 czerwca 1983 
roku. Dwa miesiące wcześniej zdałem u 
swego Mistrza egzamin z rosyjskiej lite
ratury emigracyjnej. Tak się złożyło, że był 
to mój ostami egzamin na studiach, An
drzej zaś występował po raz pierwszy w 
roli egzaminatora. Sam mi to powiedział 
natychmiast po wpisaniu oceny. Wesoło 
dodał, że zdaliśmy obaj.

Dwa lata temu w wywiadzie opubliko
wanym w 24. numerze „Kresów” Andrzej 
mówił; „Krakowski ośrodek rusycystycz- 
ny w Uniwersytecie Jagiellońskim zawsze 
zażywał dobrej reputacji, przed wojną to 
była prawdziwa kuźnia polskiej rusycysty
ki. Potem w latach cenzuralnie coraz tru
dniejszych. w warunkach ideologicznej 
kontroli, krakowianie mieli tę śmiałość i 
naturalność, która nakazywała im zwy
czajnie uczyć studentów i włączyć do pro
gramu pisarzy nieoficjalnych. Przekona
łem się. że w Krakowie nie uważano tego 
za ^konspirację^, ale traktowano jako 
normalną działalność naukową i obowią
zek wobec studentów. Przez wszystkie te 
szczęśliwe, krakowskie lata wspólnie z 
kolegami robiłem, co mi się podobało, a 
mam nadzieję, że i nasi studenci mieli z 
tego jakiś.pożytek".

Rzecz jasna, że mieli. Nie tylko ja. ale 
zapewne także Kasia Krzyżewska, przy
szła tłumaczka wierszy Josifa Brodskie
go, o którym jeszcze przed przyznaniem 
mu Nagrody Nobla napisała u Andrzeja 
pracę magisterską. Pożytek mieli też za
pewne inni magistranci połowy lat 80.. 
autorzy prac o Wieniedikcie Jerofiejewie 
(tę akurat rozprawkę Andrzej wziął potem 
w podróż do Moskwy, aby pokazać ją sa
memu autorowi poematu „Moskwa-Pietu- 
szki” - pisał o tym w „Tygodniku Po
wszechnym”), o Andrieju Siniawskim, 
Włodzimierzu Maksimowie i wielu in
nych. Kiedy Brodski, Maksimów, Siniaw
ski (wszyscy niedługo przed śmiercią) 
odwiedzali nasz Instytut Filologii Wscho- 
dniosłowiańskiej, mogli mieć przekonanie, 
że przyjeżdżają we właściwe miejsce,

Swe krakowskie lata Andrzej określił 

mianem szczęśliwych. To trafne określe
nie także dla wielu z nas - niezależnie od 
ówczesnej sytuacji za oknem. Te jedena
ście cennych lat (1981-1992) zaowocowa
ło także kontaktami z „Tygodnikiem Po
wszechnym”, „Znakiem”, mówionym 
„NaGłosem”, podziemną „Arką” i Oficy
ną Literacką. Stanowiło to przecież po
chodną zakorzenienia Andrzeja na Uni
wersytecie Jagiellońskim.

DROGA I KU SĘKATY

Mówiąc, źe „w Rosji należy żyć długo”, 
Andrzej chciał podkreślić, ile jest jeszcze 
do zrobienia. Chociaż jemu samemu dane 
było żyć krótko, to w dziedzinie naprawia
nia stosunków polsko-rosyjskich zdążył 
uczynić tak wiele, jakby żył sto lat albo i 
dłużej. Sam ciągle znajdował się w 
podróży, do której przed laty zaprosiła go 
rosyjska literatura. „Zaproszenie do 
podróży” to tytuł jednej z jego najważniej
szych książek. W styczniu 1988 roku po 
swoim pierwszym po dwunastoletniej 
przymusowej przerwie pobycie w Mo
skwie Andrzej opublikował esej ,.Zgiełk, 
droga i dwie świeczki”. Pisał w nim: ,A 
.przed sobą mam Cerkiew Zmartwychwsta
nia... Samotna cerkiew w dalekiej perspek
tywie na tle nieba. Każdy, kto przyiedzie 
na stację Sokolniki, może sprawdzić, że 
tego niewymyśliłem. Wystarczy przejść 
kilkaset metrów. Przechodzę je zwalnia
jąc kroku. Pod górę idzie się ciężej. Ale to 
nie ten ciężar. Niosę kawałek własnego 
życia, kawałek wiedzy o tym kraju... i ka
wałek ich doli, jakbym był jednym z rosyj
skich pielgrzymów, człapiących o sękatym 
kiju. Człapię pod górę, przestawszy my
śleć. w pokornej pewności, że cokolwiek 
się tu jeszcze stać może, potrzeba będzie 
przede wszystkim niezmierzonego oczy
szczenia, spazmu skruchy, wyznania winy, 
pokuty, przebaczenia, miłosierdzia. Cer
kiew Zmartwychwstania świeci z daleka, 
a potem się przybliża. Wchodzę do niej i 
zapalam dwie świeczki: żeby przyjechał tu 
Papież i żeby im się udało".

Zegnaj Andrzeju, mistrzu, druhu i piel
grzymie... □

. „ENCYKLOPEDIA WSZECHŚWIATA” 
- oferowana przez firmę OptimusPascal Mul
timedia- to jeden z najładniejszych progra
mów edukacyjnych,  jakie dostępne są napol- 
skim rynku. (Prezentowana w poprzednim 
wydaniu tej rubryki „Encyklopedia Kosmo
su” firmy Optimus Nexus stoi pod tym wzglę
dem na niestety znacznie niższym poziomie.) 
Już dopracowana graficznie czołówka obie
cuje, iż będziemy mieli do czynienia z pro
duktem najwyższej klasy.

I tak też jest w rzeczywistości. Informacje 
podane są w sposób niezwykle klarowny. 
Tekst można przeczytać lub też wysłuchać w 
wykonaniu lektora (trudniejsze słowa zazna
czone są na czerwono — po ich kliknięciu 
myszą wyświetla się wyjaśnienie), hasła zao
patrzone są też w spisy dat oraz odsyłacze do 
haseł pokrewnych. Zdjęcia i ilustracje 
(których jest około 500) są wysokiej jakości i 
zachowują ją po wydrukowaniu. Wydruk ż

kolorowej drukarki atramentowej zdjęcia naszej planety czy fotografii Albefta Einsteina 
doskonale nadąje się do pokazania znajomym, kontury i kolory są bardzo wyraźne. Równie 
dobra jest jakość animacji (62) i nagrań dźwiękowych (można na przykład wysłuchać roz
mowy astronauty Johna Glenna z obsługą naziemną, jednocześnie czytając dołączone tłu
maczenie). Zaskakuje wręcz wysoka jakość sekwencji wideo (28). Pracujący bez żadnych 
zakłóceń, program co chwila zaskakuje nas perfekcją dopracowania szczegółów—jak ani
mowane znaki, służące do poruszania się wewnątrz „Encyklopedii”, staranny dobór muzy
ki - odpowiedniej dla poszczególnych działów, czy wreszcie dołączony (aby go wywołać, 
należy kliknąćniewielkie astrolabium) spis adresów internetowych, Związanychż omawia
ną tematyką. ;L

Po uruchomienie programu, mamy możliwość wejścia do kilku działów, reprezentowa
nych na początkowym ekranie przez rozmaite akcesoria - lunety, przyrządy astronomiczne 
etc. Wszelkim wykonywanym przez nam wyborom towarzyszyć będą animacje i efekty 
dźwiękowe. . ! ■

Planetarium - jak można się domyślić - pozwala na oglądanie nieba. Po wprowadzeniu 
położenia geograficznego i daty, program wyświetla obraz nieba, który (gdyby nie światła 
miast, w których mieszkamy! moglibyśmy o wybranej godzinie zobaczyć nad głową. Może
my zmienić współrzędne czasowe lub przestrzenne i w konsekwencji zobaczyć układ gwiazd 
i planet z dowolnego punktu na kuli ziemskiej i w dowolnym czasie - na przykład niebo na 
Rzymem w dniu śmierci Cezara lub w roku 2010 nad Melbourne. Wygodny lokalizator ułatwi 
odnalezienie każdego ciała niebieskiego, od konstelacji po obiekty kosmosu dalekiego. Moż
na też płynnie obserwować, jak wygląd nieba zmienia się wraz z mijającym czasem.

Planetarium zostało zaopatrzone w Przewodnik, w którym odnajdujemy „Astronomię 
krok po kroku” - zestaw ćwiczeń (pytania i odpowiedzi), związanych z budową wszech
świata. „Porady dla wędrowców w czasie”, przynoszące spis wydarzeń astronomicznych, 
które zapisały się w historii ludzkości oraz „Słownik trudnych pojęć”. Hasła że Słownika 
(podobnie jak wszystkie informacje zawarte w „Encyklopedii” możemy wydrukować lub 
skopiować i wkleić do swojego edytora tekstu. ■

Dział Wszechświat zawiera podstawowe wiadomości o galaktykach, układach słonecz
nych, planetach i innych ciałach niebieskich. Każdą planeta Układu Słonecznego omówio
na jest szczegółowo. Można więc znaleźć fotografie, mapy powierzchni, animowane mode
le. które można obracać,^ wreszcie zapisy wideo bądź animacje - na przykłiid obraz po
wierzchni Ziemi z kosmosu bądź komputerową symulację obrazu powierzchni Marsa, nie 
gorszą od tych, jakie nie tak dawno prezentowała nam1 telewizja. J ,

Kosmologia z kolei opisuje teorie powstania wszechświata, hipotezy na temat jego roz
miaru i struktury, wyjaśnia pojęcia takie jak prędkość światła, grawitacja, siły elektroma
gnetyczne. silne oddziaływania jądrowe i oddziaływania słabe czy omawia (dość czytelnie) 
ogólną teorię względności.

Historia prezentuje zarys dziejów badania kosmosu, od starożytności po współczesność, 
Biografie zbierają życiorysy ludzi związanych z badaniem kosmosu (na przykład Aleksan
dra Wolszczana). zaś Niebo z bliska grupuje informacje na temat w szystkiego, co wiąże się 
z jego oglądaniem. Mamy tu więc hasła poświęcone teleskopom, obserwatoriom oraz naj
rozmaitszym technikom astronomicznym a także rady dla początkujących obserwatorów 
nieba.

Dział Konkurencja w kosmosie omawia zagadnienia związane z amerykańskimi i ra
dzieckimi programami kosmicznymi, z kolei Sprzęt to hasła poświęcone poszczególnym 
rakietom, sondom, satelitom i innym pojazdom kosmicznym. Niektóre z nich (na przykład 
stację Mir) zaopatrzono w trójwymiarowe modele, które móżnaoglądać ze wszystkich stron. 
Tu też znaleźć można mapę kosmodromów bądź film prezentujący życie we wnętrzu stacji 
orbitalnej Skylab. Zbliżone hasła znajdujemy w Opisie technicznym - działanie silników 
rakietowych, funkcjonowanie sond i satelitów, wreszcie „codzienne” życie kosmonautów 
we wnętrzu stacji kosmicznej czy wahadłowca. .. .... . ■ - , • . .

Kiedy zapoznany się już z tym wszystkim (a zajmie. nam to z pewnością mnóstwo czasu) 
możemy - sami lub z kolegą-wziąć udział w Quizie, sprawdzającym zdobyte wiadomości 
bądź skorzystać z możliwości oferowanych przez dział o nazwie Zrób to sam. A zatem z 
zestawu elementów zbudować wybraną rakietę bądź spróbować wylądować na księżycu.

„Encyklopedię Wszechświata” można uznać za program wzorcowy, o wręcz imponują
cych możliwościach. Potrafi ona przekonać, że multimedia oferują zupełnie nową jakość 
poznawania wiedzy. Jest z całą pewnością warta — czego nie można powiedzieć o wszyst
kim. co oferuje nam w tej dziedzinie rynek - swojej niemałej ceny.

ENCYKLOPEDIA WSZECHŚWIATA, Optimus Pascal Multimedia SA, na licencji Dorłing Kindersłey. Mini
malne wymagania sprzętowe: 486SX, 4 MB RAM, CD-ROM x2. Cena: 169 zł.

♦
Podobny wzorzec jakości oferują kursy 

językowe z serii EUROPLUS+, Dziś oma
wiamy SPRACHKURS DEUTSCH - IN
TERAKTYWNY KURS JĘZYKA NIE
MIECKIEGO, oparty na Śprachkurs Deut
sch hrmy VerlagMoritz Dięsterweg.

. Program umożliwia naukę jednemu lub 
wielu użytkownikom. W drugim przypad
ku wprowadzamy identyfikujące nas hasło 
a program zapamiętuje wykonane ćwicze
nia. konfigurację etc. odrębnie dla każdego 
użytkownika. Nie ma więc z kłopotu z ro
dzinnym wykorzystywaniem kursu, korzy
staniem zeń przez uczniów o różnym stop
niu zaawansowania.

„Śprachkurs” funkcjonuje sprawnie i nie 
gotuje nam.żadnych przykrych niespodzia
nek. Kolejne ćwiczenia prezentowane sąw 

osobnych oknach, których rozmiar i wygląd można zmieniać, konfigurując kolor tła i czcionki. 
Poziom grafiki i dźwięku jest wysoki, natomiastsekwencje wideo mają jakość dość umiar
kowaną. W przypadku jeżyka niemieckiego, lekcje zawierające nagrania wideo dołączone. 
są do programu na osobnej płycie, abv z nich korzystać, po'prostu wymieniamy płyty i 
uruchamiamy program główny. Inna Tzecz, iż stwierdza on wtedy, że „nie może znaleźć 
lekcji” i dopiero naciśnięcie przycisku „anuluj” wprowadza nas do „lekcji video”. Skoro 
zas mowa o drobnych usterkach: wydaje stę, iz przydatne, byłoby zaopatrzenie ikon, ozna- 
czających poszczególne czynności programu, w opisy, wyświetlane, gdy najedzie się nań 
myszą (tzw. „dymki”), oraz przetłumaczyć nazwy rodzajów, ćwiczeń na język polski. Dla
czego w kursie języka niemieckiego, pojawiają się określenia1 „multiple chatce", „picture 
labeiling'’'bądź:,Jigsaw''? I jeszcze jedno. Może wynikało to z faktu, iż w moim kompute
rze jest równocześnie zainstalowany kurs języka angielskiego EuroPlus+, w każdym razie 
„Śprachkurs” w menu Opcje, umożliwiającym konfigurować tekst, określał język kursu 
jako... angielski.

Są to jednak bodaj jedyne zastrzeżenia do budowy kursu, stanowiącego udane narzędzie 
do samodzielnej nauki, Multimedialność programu pozwala ha połączenie w jeden pakiet 
elementów kursów na kasetach magnetofonowych i wideo oraz podręcznika. Początkowe 
uczucie zagubienia pozwala przezwyciężyć dobrze.opracowana instrukcja oraz rozwinięta 
pomoc, dostępna zarówno dla całego programu, jak i poszczególnych ćwiczeń. ;

Każdy poziom kursu (nam producent dostarczył poziom pierwszy, kolejne ogniwa moz- • 
na dokupywać osobno, bądź też nabyć całość naraz w jednym kopiplecie) zawiera 14 roz
działów, podzielonych na cztery lekcje, z których ostatnia zawiera powtórkę przyswojone

go dotąd materiału. Autorzy kursu informują, iż jedna lekcja - zawierająca od 20 do 30 
ćwiczeń — to .około 2-3 godziny zajęć w „normalnej” szkole.

Korzystanie z kursu polega na wykonywaniu kolejnych ćwiczeń. Słuchamy dialogów bądź 
narracji (możemy wyświetlić ich tłumaczenie), oglądamy filmy oraz wykonujemy dołączone 
polecenia. Ćwiczenia dzielą się na opisowe - wprowadzające nowy materiał oraz testowe, 
sprawdzające uzyskane wiadomości. Program posługuje się m.in. uzupełnianiem brakują
cych elementów, w tekście, zaznaczaniem w tekście wyrazów lub zdań, uzupełnianiem dialo
gów, podpisywaniem obrazków, testami wyboru, dyktandami i wieloma innymi rodzajami 
ćwiczeń, umożliwiających zapamiętanie materiału gramatycznego i leksykalnego.

Dodatkowe narzędzia programu to Browser, który przeszukuje zbiór ćwiczeń w poszu
kiwaniu wybranych słów. Można więc wybrać ćwiczenia dotyczące używania czasów, za
imków, stopniowania przymiotników, wymowy wybranych głosek, ale także wybranych 
sytuacji dialogowych — dziękowania, podróżowania, kupowania etc. Aby zawęzić przeszu
kiwany materiał możemy też wybrać rodzaj ćwiczenia, jaki będzie nas interesował. Audio 
Dictionary zawiera zbiór słownictwa użytego w kursie oraz nagrania słów. Każde słowo 
(które można łatwo odszukać i odsłuchać) połączone jest z ilustrującym jego użycie zda
niem. Wreszcie Tape Recorder pozwala (o ile nasz multimedialny komputer wyposażony 
jest w mikrofon) nagranie-własnej wypowiedzi oraz porównanie jej’ z wypowiedzią wzor
cową. Z programu głównego możemy więc zaczerpnąć fragment dialogu (z pomocą tech
niki „przeciągania i upuszczania”) a następnie samemu go przeczytać. Tape Recorder po- 
każe, czy nasza wymowa różni się od wymowy „nauczyciela”.

Ogólnie rzecz biorąc, „Śprachkurs Deutsch” to bardzo dobre narzędzie do samodzielnej 
nauki języka niemieckiego. Rozmaitość użytych ćwiczeń wpływa na poziom interaktyw
ności i angażuje uczącego się. Multimedialność uatrakcyjnia naukę, pozwalając też unik
nąć kłopotów, związanych z na przykład koniecznością odsłuchiwania kaset magnetofo
nowych; by poznać wymowę słów, użytych w podręcznikowym ćwiczeniu. Tak naprawdę 
problem pozostaje ten sam, co przy wszystkich technikach samokształceniowych. Jest nim 
oczy wiście silna wola ucznia.

EUROPLUS* SPRACHKURS DEUTSCH - Interaktywny kurs języka niemieckiego, Young Digital Poland 
Multimedia. Minimalne .wymagania sprzętowe: 386 SX, 4 MB RAM, CD-ROM x2. Cena (za pierwszy po
ziom): ok. 170 zl.
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O kolorowych pwlomów

\£WL£Qv
O wiele łatwiej będzie o silną wolę, gdy bę

dziemy posługiwać się nową polską grą 
„LEW LEON”. Nam, a w każdym razie na
szym dzieciom, bowiem „Lew” to prosta gra 
zręcznościowo-logiczna, przeznaczona dla 
gTaczy w wieku od około 5 lat. Aby odzyskać 
skradzioną przez zbuntowane zwierzęta ko
ronę, Lew Leon, ich król, przemierza 12 kra
in, skacząc po skałach i drzewach, zbierając 
kokosy i walcząc z napastnikami.

Grę wykonano bardzo starannie, poziom 
dźwięku i animacji, a zwłaszcza grafiki-przy
gotowanej przez zespół studentów i absolwen
tów Akademii Sztuk Pięknych—jest wysoki, 
co w połączeniu z pewnym poczuciemhumo- 
ru, wykazanym przez autorów programu, two
rzy sympatyczną całość. Mały gracz otrzymu
je też książeczkę do kolorowania i ścienny ka
lendarz żbohaterem gry . Co istotne ze wzglę
du na wiek przewidywanych użytkowników, 
niewielka jest tu ilość agresji, nawet atakują
ce Lwa stworki są niezaprzeczalnie miłe.

Minusem jest fakt, iż - minio dwukrotnej
próby - instalacja w Windowsach 95 nie zakończy  ła się utworzeniem skrótu i ikony pro
gramu. I coś jeszcze. Czy „Lew Leon” nie przypomina zbyt mocno gry „Liori King’?, która 
swego czasu towarzyszyła znanemu filmowi? i; '

LEW LEON, Leryx Longsołt 1 CD Projekt. Minimalne wymagania sprzętowe: 436 0X2/66,8 MB RAM, CD- 
ROM x2. Cena: 99 zł.

Andrzej Franaszek
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