
Lekcja tajnego języka. Białoruś
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Łukaszenko powiedział, że jesteśmy gniazdem nacjonalizmu i że szykujemy
białoruskie prostytutki na Zachód
Jana ma włosy jaśniutkie jak białoruski len, 16 lat i teczkę w KGB, jak wszyscy
licealiści, ich baćki (czyli rodzice) i nauczyciele.
Julię, która ostatnio nosi pomarańczową kurtkę, pytam, co by powiedziała
prezydentowi Łukaszence, gdyby go spotkała. - On pieszo nie chodzi, wożą go i
zamykają całą ulicę - Julia się zamyśla, dostaje rumieńców. (Z tapety jej komputera
uśmiecha się Janis Joplin). - Powiedziałabym: "Wstyd mi za pana".

Lekcja pierwsza. Pani Ludmiła w drodze z punktu W do B 
Najtrudniej ułożyć podziemny plan lekcji.
Wicedyrektor Lawon Barszczeuski gładzi się po łysinie. Pani Ludmiła, która uczy
biologii, musi zdążyć z mieszkania przy ulicy W, gdzie ma lekcję z klasą drugą, do
kawalerki przy ulicy B, gdzie czeka klasa czwarta. A to sześć stacji metra z przesiadką,
pół Mińska.
Gdzieś w metrze minie się z panią Diną od chemii, która w damskiej torebce wiezie
słoiczek kwasu solnego, żeby klasie drugiej pokazać, jak zabarwia się papierek
lakmusowy. O bardziej złożonych reakcjach chemicznych trudno marzyć w
konspiracji.
Plastyka jak zwykle w PEN Clubie.
Nauki społeczne w kawalerce u opozycyjnych studentów.
Wf. w parku Gorkiego, jak się zrobi cieplej.
No i trzeba znów gdzieś przerzucić pracownię komputerową, bo wpadnie w ręce milicji.
Półtora roku temu białoruski prezydent zlikwidował jedyne na Białorusi liceum uczące po białorusku. W Liceum
Humanistycznym im. Jakuba Kołasa (białoruski pisarz) wszystko było po białorusku, nawet wf. Działało 13 lat. Po
likwidacji uczniowie dostali przydziały do innych szkół. Większość odmówiła. Chodzą do liceum nielegalnego i
podziemnego. 100 uczniów, 8 klas, 15 nauczycieli (i 18, którzy pracują gdzie indziej, a w konspiracji uczą po
godzinach). 

Lekcja logiki. Czy literkę "i" można aresztować 
W tamte wakacje nikt nie wyjechał, dzieci pilnowały liceum przy ul. Kirowa. Rodzice pilnowali, żeby dzieci nie
skrzywdzili.
Przyszło 300 rodziców, śmiali się, że jak 300 Spartan stoją. Zebrali 10 tys. podpisów, ale nikt z urzędników nie chciał
ich wziąć. Dzieci śpiewały licealne piosenki, pisały po chodniku, że kochają liceum. Milicja nie dała rady, to przysłali
OMON. Po kolei je wynosili.
Wpuścili robotników. Skuli trochę tynku, wybili okna, że niby remont. Do dziś nic nie zrobili.
Milicjanci, a nawet ci groźni omonowcy zagadywali: - O co wam chodzi?
- A po jakiemu uczą we Francji? - pytali rodzice.
- No po francusku.
- No, a my na Białorusi chcemy po białorusku. Zróbcie z nas mniejszość narodową, rezerwat, ale nigdy nie staniemy się
Rosjanami, tak jak Czukcze nimi nie będą.
- Z czasem się człowiek i z tajniakami oswaja - śmieje się mama Ani. - Idę z jedną z matek za dziećmi, a krok za nami
kagebista. Ucha nadstawia. No to się odwracam. "Czy panu nie wstyd, może my o zupełnie intymnych damskich
sprawach chcemy porozmawiać".
Milicjanci z jednego komisariatu prosili, żeby pikietujące dzieci przeszły na drugą stronę ulicy - tam już jest rejon
innego posterunku. Bo co mieli robić z dzieciakiem, który chodzi po Mińsku z wielką literką "i" na koszulce? I co z
tego, że te literki, jak staną obok siebie, utworzą napis "Ja lublu licej". Aresztować?
Pisali do prezydenta USA, do prezydenta Czech. Ten drugi szybko odpisał: "Wasz Vaclav Havel".
1 września 2003, lekcje na chodniku, pod szkołą OMON, milicja, rodzice. Potem znaleźli salkę w związku pisarzy.
Rodzice tak zmyślnie przestawili regały w bibliotece, że zrobiły się dwie osobne klasy.
Rano zamki były zmienione, prąd wyłączony.
Znaleźli salkę w "czerwonym" kościele. Rodzice zrobili remont, przywieźli meble. Jeden telefon z ministerstwa do
spraw wyznań i dostali dwie godziny, żeby się wynieść.

Lekcja rachunków. Ile zarobił Maks na chomikach 
Wędruję po Mińsku z grupką podziemnych licealistów.
Paweł, klasa maturalna, licealny aktor, gra na gitarze i śpiewa piosenki o miłości. Mówi świetnie po polsku. W
szkolnym przedstawieniu komedii "Paulinka" Janka Kupały grał Polaka, pana Adolfa.
Długowłosy Franak Wiaczorka, 16 lat, tegoroczny maturzysta, za kilka dni wyjeżdża do Genewy, gdzie na zaproszenie
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Amnesty International opowie o łamaniu praw człowieka na Białorusi. Opowie też o liceum. W "Paulince" grał
ubogiego Białorusina. (Adolf i białoruski chłopak kochają się w Paulince, Białorusince. Adolf, wykorzystując swe
wpływy w wojsku, wysyła chłopaka na wojnę i pozbywa się konkurenta. Paulinka woli Białorusina).
Co dwa tygodnie w Radiu "Swoboda" Franak prowadzi audycje dla młodych. Tematy różne: "samobójstwo", "gdzie
nosisz kolczyk?", "społeczeństwo obywatelskie", "kiedy nastolatki zaczynają uprawiać seks", "w co wierzysz?", "co to
jest demokracja?".
Maks interesuje się filmem, marzy o studiach na Akademii Sztuki w Berlinie. Mówi, że zagraniczny dyplom liczy się
więcej niż dwa białoruskie. 
- Pierwsze 100 dolarów zrobiłem na chomikach - opowiada. - Miałem 12 lat. Kupiłem parkę za 2 dolary. (Na dolary
przelicza cała Białoruś). 
Sprzedawał na ulicy, w jednym słoju samiczki (40 centów), w drugim samczyki (30 centów). Wkrótce w dzielnicy
wszyscy mieli chomiki. Rynek się nasycił. Zarobił 100 dolarów. Teraz ma 300 euro na koncie. Dopłaca do swojego
mobilnika (komórki). Ostatnio zafundował sobie szczepienie przeciw grypie.
Julia ubiera się kolorowo, lubi filmy Kieślowskiego, bluesa, Toma Waitsa i dobrego rocka białoruskiego (też już
podziemnego). Kiedy miała 15 lat, objechała stopem Krym. Chce zostać specjalistą od PR.
Znają świetnie języki obce, po białorusku nie przeklinają, z szacunku dla języka. Serdeczni, oczytani, bez kompleksów.
Wyglądają jak ich polscy rówieśnicy, dżinsy z Moskwy, bluzy z wycieczki do Polski, ubierają się w kioskach z używaną
odzieżą z Zachodu i na bazarach.
Przechodzimy obok rozświetlonej rezydencji prezydenta: - Łuka, łuuuuuuu - odwracają kciuki w dół i śmieją się.
Cichutko, bo za obrazę prezydenta grożą dwa lata.

Lekcja geografii. Kraty w oknach 
Blok przy ulicy W. Do domofonu mówię "swoi". Dyżurny ogląda mnie przez judasza. Zgrzytają zamki.
Rano licealiści zbierają się przed blokiem i wchodzą razem. Na przerwy już nie wychodzą. Jak najmniej tupania,
trzaskania stalowymi drzwiami. Bo babki "stalinówki" z drugiego piętra donoszą na milicję. (Donosisz na sąsiada, jesteś
miły baćce Łukaszence).
Trzy pokoiki, w pierwszym geografia, w drugim matematyka, w trzecim biologia. W małej kuchni (jednocześnie pokoik
nauczycielski, gabinecik dyrektora, stołóweczka, biblioteczka i sypialnia pana od matematyki, który przyjeżdża z
Mohylewa) młoda germanistka prowadzi indywidualne zajęcia z niemieckiego.
Pani Dina czeka na lekcję. Nie boi się uczyć w podziemiu. - Tu uczę tylko chemii, a w Akademii Nauk badałam
radioaktywność zony czarnobylskiej. Teraz koledzy z akademii podrzucą mi trochę kwasu, odczynniki. Ale prawdziwe
reakcje chemiczne robię z dziećmi w Wilnie, kiedy zaprasza nas tamtejsze liceum. Mają prawdziwą pracownię
chemiczną.
- I gabinet biologiczny - wtrąca pani Ludmiła. - W naszym liceum miałam piękną klasę biologiczną, tablice, szafę z
preparatami, szkielet. Wszystko zamknęli.
- Nie można było wynieść?
- No, wynieśliśmy. Szkielet też, ale biologia raz tu, raz tam, nie będę ze szkieletem na plecach chodziła po całym
Mińsku.
Wprosiłem się na lekcję geografii. W oknach kraty, ciasno. Jana, która ma włosy jak białoruski len i teczkę w KGB,
omawia klimat tundry. Wybiera się na turystykę, może do Polski. Zajęła drugie miejsce w ogólnobiałoruskiej
olimpiadzie geograficznej. Wtedy, wiosną 2003, liceum było jeszcze legalne. Wygrała 90 tys. rubli, ale ich nie dostała,
bo kiedy ministerstwo edukacji wypłacało nagrody, liceum było już zlikwidowane.

Lekcja piąta. Metale z placu Lenina 
Wieczorem Mińsk jest rozświetlony i kolorowy. Obraca się wielki billboard. Z jednej strony mercedes klasy A, z drugiej
szkoła języków obcych, z trzeciej wąsaty milicjant z zadartą czapką śmieje się do babuszki w chustce i napis "Zawsze
obok".
- Co to za kolorowa ulica? - pytam.
- Komunistyczna.
- A ta?
- Marksa, boczna od Engelsa - śmieją się licealiści.
Na Komsomolskiej świeci się sklep Hugo Bossa. Obok, na skwerze Lenina, spotykają się miejscowi "metale". Mijamy
pomnik Dzierżyńskiego. Przed McDonaldem schodzą się "mażory", dzieci najbogatszych (najnowsze mobilniki, skóry,
złote pierścionki, mówią żargonem nowych Ruskich).
W jednym z uniwermagów ekspedientki przebrane za króliczki (kiedy zaczynamy fotografować, jedna zdejmuje długie
uszy, wstydzi się). Jakaś promocja przedświąteczna. W sklepie sierpy, młoty, narzędzia, rury, kryształy i jedzenie.
(Znajoma, która zna Białoruś od lat, mówi, że te nowe formy reżimu na wschodzie są niepodobne do naszej komuny.
"Pomieszanie totalitaryzmu z konsumpcją. Skrzyżowanie milicyjnej pałki i telefonu komórkowego").
- Ładnie tu macie.
Franak: - Kolorowy obrazek dla takich jak pan. Czyste ulice, światełka. I co chwila państwowe święto. Niech pan
wyjedzie za miasto albo w blokowiska. Tam w uniwermagu wielki łeb świni i gruba baba, która nie wyda ci reszty, bo
jej się nie chce. Jeszcze ryknie: "Mówić po rosyjsku!".
Kiedy licealiści pokazują mi ciemny budynek przy ul. Kirowa, mają łzy w oczach. - Te okna na piętrze to nasza sala
sportowa, z widokiem na stadion Dynama Mińsk. A tu był gabinet fizyczny. O! Świeci się w księgowości.
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Walimy w drzwi. Babcia z czerwoną blachą "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych" na piersi nikogo nie wpuści. - Teraz
będzie tu sąd - krzyczy.
Mamy sobie iść.
Od półtora roku budynek jest pusty. Latem ciężarówki wywiozły książki. - Nasza biblioteka - wzdycha Julia. - Mieliśmy
największy zbiór książek białoruskich na Białorusi.
Za Związku Radzieckiego była tu szkoła komsomołu. Potem w 1990 roku, za białoruskiej odwilży, kiedy głową państwa
był demokrata Stanisław Szuszkiewicz, kilku zapaleńców otworzyło liceum i centrum białoruskiej kultury. Naczytali się
zachodnich psychologów, nowych koncepcji pedagogicznych. Uczniowie będą szkołę kochać. Zajęcia z teatru, muzyki,
plastyki. Wszystko po białorusku. Kiedy Białoruś będzie wolna, będzie trzeba dobrze wykształconych młodych
Białorusinów.

Lekcja dyplomacji. Niemiecki ambasador wszedł na krzesło 
Mieszkanie przy W, kuchnia, podziemny dyrektor Uładzimir Kołas
wrócił właśnie ze Szwecji, z seminarium na temat edukacji. Przy okazji
szukał pieniędzy dla liceum. W powrotnej drodze białoruscy celnicy
chcieli 250 dolarów cła za jego starego laptopa. Najadł się strachu. To
miesięczny czynsz za jedno z podziemnych mieszkań.
Żeby utrzymać liceum, trzeba 100 tys. dolarów rocznie (legalne miało
budżet równy 150 tys. dolarów). Same nauczycielskie pensje to co
miesiąc 7 tys. dolarów. - Tyle zarabia jeden Szwed. Pomaga nam
białoruska emigracja, ale tam nie ma milionerów.
Rodzice co miesiąc składają się po 25 dolarów (średnia pensja na
Białorusi to ok. 100 dol).
Kiedy rodziło się liceum, Kołas był reżyserem, kręcił fabuły i dokumenty. Sfilmował polskich Białorusinów na
Białostocczyźnie, zafascynowany kulturą, która uniknęła sowietyzacji. O liceum, które szybko zdobyło markę dobrej,
nieco elitarnej szkoły, zaczęto mówić "kołasowskie". 
Władzy sława białoruskojęzycznego liceum i jej dyrektora była nie w smak, bo nowy prezydent Łukaszenko obrał
właśnie kurs na Moskwę i zarzynał białoruski język. (Po referendum w 1995 rosyjski stał się drugim językiem
państwowym, a ponieważ przez lata w ZSRR Białorusini mówili po rosyjsku, więc rosyjski zepchnął białoruski na bok).
Władza nadała "kołasówce" imię Jakuba Kołasa, żeby już się nie kojarzyła z dyrektorem Uładzimirem. Wkrótce
nieznani sprawcy pobili Uładzimira Kołasa, później jego syna, brata i teścia.
Pierwsza próba odebrania budynku liceum to rok 1997. Ale w ministerstwie jeszcze było wtedy z kim rozmawiać.
"Jestem z wami, mówili, ale, rozumiecie, góra naciska". Jedna urzędniczka się popłakała w gabinecie.
Szukali kompromisów. Kołas ustąpił z fotela dyrektora, został zastępcą, a dyrektora nie było. Praktycznie nic się nie
zmieniło, ale jak góra zapytała, to można było powiedzieć, że Kołas poleciał.
I tak przez kilka lat Kołas był swoim zastępcą.
Wszyscy wiedzieli, że długo tej zabawy nie da się ciągnąć. Liceum dotrwało do 2003 roku. W maju ministerstwo
przywiozło panią w średnim wieku, włosy tapirowane, usta mocno malowane, mówiła tylko po rosyjsku. - To wasza
nowa dyrektorka. Białoruskiego nie znała. Awansowana nauczycielka z wiejskiej szkoły. Licealiści byli przerażeni.
Dyrektorka zamykała się w księgowości, w końcu przestała przychodzić.
Przyjechała kontrola, badali finanse. Nic nie znaleźli. Badali poziom nauczania. Bardzo wysoki.
- 24 czerwca byłem u Wasila Bykaua, bardzo już chorego - Kołas poprawia okulary. - Powiedział: "Zniszczą was, ale
musicie zachować twarz". Następnego dnia nasz wielki pisarz zmarł i tego samego dnia Rada Ministrów zlikwidowała
liceum "w związku z optymalizacją procesu edukacji". Do dzisiaj nie wiadomo, co to znaczy. Były dwie żałoby.
Likwidację liceum podpisał ojciec licealisty, wtedy sekretarz rady ministrów. - Podsunęli mi papiery, nie zauważyłem,
co podpisuję - tłumaczył się.
1 września liceum zeszło do podziemia. Syn sekretarza też. Kiedy ojciec musiał się z tego tłumaczyć, powiedział:
"Mojego syna kocham od dawna, a tu pracuję niedługo". I oczywiście poleciał.
Dyrektor Kołas się martwił, co będzie, jak Łukaszenko odetnie podziemnym licealistom drogę na studia. Nie uzna
matur. Szukał pomocy w obcych ambasadach. Polacy obiecali, że jak będzie trzeba, to pomogą, Czesi też, a Niemcy
zrobili głosowanie. Tylko jeden land był przeciw. Zaproszono Kołasa do niemieckiej ambasady w Mińsku. Ambasador
wszedł na krzesło, żeby było uroczyściej, i ogłosił, że rząd niemiecki uznaje maturę podziemnego liceum.

Wiedza o społeczeństwie. Kiedy wieszają Białorusina 
Wstęp do nauk społecznych (ciasna kawalerka opozycyjnych studentów). Aleksiej Krukouski wciśnięty w kąt mówi o
konfucjanizmie. Na mińskim uniwersytecie wykłada filozofię i logikę. Na licealnych wycieczkach przygrywa na
akordeonie.
Wszyscy nauczyciele to wybitni znawcy: profesor, znany aktor, literaci, autorzy podręczników, były białoruski
ambasador w Niemczech, nawet niezależny piosenkarz rockowy przyjdzie z wykładem.
Po lekcji o Konfucjuszu licealiści opowiadają mi stary dowcip o Białorusinie.
- Wieszają Niemca, Polaka i Białorusina. Niemiec ginie od razu, Polak się miota, ale też umiera, a Białorusin wisi
godzinę, dzień, tydzień i nic. Wściekły kat zdejmuje go ze sznura. "Co z tobą?". "Powiesili, to wiszę. Na początku szyja
bolała, ale przywykłem".
Jana jest katoliczką, a Julia, jej przyjaciółka z podziemnej klasy, prawosławną romantyczką. Mówi, że liceum to
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związek bratnich dusz. Wieczorem klekoczącą windą zabrała nas na dach wieżowca. Jeszcze dwa piętra zaplutymi
schodami, drabina i Mińsk po horyzont.
- Co tak świeci?
Maks: - Rezydencja Łuki, ale nie mówmy o smutnych rzeczach.
Tu, na dachu, Julia słuchała pierwszej płyty Dorsów. Kolega pokazał jej to miejsce. Opowiadał o Janis Joplin,
Hendriksie, Dylanie.
Mama Julii wiele lat prowadziła rytmikę w przedszkolu. Nagle, jednego dnia, zdecydowała, że już nie pójdzie do
przedszkola. Miński teatr awangardowy Ghostica szukał aktorów. Miała 35 lat, a tam dużo ćwiczeń, szalony taniec. Na
pierwszym przedstawieniu tata z Julią bali się, że mama im się złamie. Teraz zajmuje się w teatrze marketingiem i
scenografią.
Teatr też jest półlegalny.
Tata, spawacz, po służbie wojskowej w NRD wziął się do handlu. Gumy "orbitki", czekolada, papierosy. Miał trzy
kioski, teraz tylko jeden. Na pikiety licealistów nie chodził, bo bał się, że straci kiosk, z którego żyje cała rodzina.
Julia nuci licealną piosenkę: "Miejskie anioły, anioły naszego miasta / Oddały swoje skrzydła, żeby kiedyś wrócić..."
Licealiści wydali już dwie płyty z własnymi piosenkami. "Ja lublu licej" i "Wieru w tiabie". Wydają szkolną gazetkę
"Trykutnik" ("trójkąt"). Zwykle 500 egzemplarzy, ale oficjalnie tylko 299. Bo od 300 trzeba mieć zgodę.
- A chodzicie z tekstami do cenzury? - pytam
- Nie, bo nas przecież nie ma - śmieje się Franak. - Mieliśmy stronę internetową, ale jak nas zamknęli, to pod licealnym
adresem pojawiła się pornografia.
- A tam Franaka pobili - pokazują plac koło Pałacu Republiki (w Mińsku mówią "sarkofag republiki").
1 września licealiści i młoda opozycja sprzedawali białoruskie książki. Nosili hasła: "Chcę się uczyć po białorusku". Do
Franaka podszedł dryblas ze szramą pod okiem.
- Chciał torbę. Nie dałem. Zawołał jeszcze czterech tajniaków i zanieśli mnie do milicyjnego busa. Usiedli na nogi i
poturbowali.
- Mocno?
- Trochę pobolało. Trzymali nas trzy godziny. Zaczęli pytać, co z nimi będzie, jak opozycja zwycięży. Na końcu prosili
o wybaczenie, że bili. Taka ich praca.

Podróże kształcą. Jana w czerwonej sukience 
Do Jany szczęście się w końcu uśmiechnęło. Organizatorzy międzynarodowej olimpiady geograficznej w Tampie na
Florydzie po raz pierwszy zaprosili reprezentację Białorusi. Białoruskie ministerstwo edukacji po-
spiesznie typowało olimpijczyków. Liceum było jeszcze legalne, więc wybrali licealistów od Kołasa, bo dobrze mówią
po angielsku.
Program imprezy Jana znała na pamięć: wycieczka do Miami, spotkanie w fundacji prezydenta Busha, wywiady,
wieczór w teatrze. "Obowiązują stroje wieczorowe", dopisali organizatorzy. Więc mama kupiła Janie długą czerwoną
suknię z dekoltem i szalem.
Nigdy czegoś takiego nie nosiłam - śmieje się Jana. Jana jest chudziutka, od trzynastego roku życia mieszka sama na
kwaterze. Przyjechała z prowincji, żeby uczyć się w białoruskim liceum. Sama sobie gotuje, mobilnika nie ma, za drogi.
Urodziła się w 1988 w NRD, gdzie służył jej tata, chemik, lejtnant obrony przeciwlotniczej Armii Czerwonej. Teraz
mieszkają w miasteczku wojskowym 150 km od stolicy. Tata został białoruskim majorem. Mama uczy matematyki. Jana
pamięta nocne alarmy i ćwiczenia, od których pękały szyby. Na podwórku grali w "Kazaki-rozbójniki". Kozacy
wymyślają hasło i się chowają. Jak nie można hasła odgadnąć, to się łapie Kozaka i przesłuchuje.
Jana kocha liceum. Nie spóźnia się, nie choruje. Raz całą noc bolał ją brzuch. Pogotowie zawiozło ją do szpitala. Trzy
dni sprawdzali, czy to nie wyrostek. Tyle lekcji straciła. A właśnie uczyła się do tej olimpiady w Ameryce. 
Wtedy z liceum było już źle i licealiści chodzili po Mińsku w koszulkach z napisem "ja lublu licej". Jana miała bronić
honoru liceum w Ameryce. Wiedziała wszystko o każdym stanie Ameryki, jak odnaleźć drogę w dużym mieście, bo
gospodarze przygotowali bieg na orientację.
Sto razy sprawdzała swój paszport. Do Ameryki nie jechała z nimi nauczycielka geografii, tylko pani z ministerstwa,
która jeździ na wszystkie zagraniczne olimpiady. Lot do Moskwy. Noc na moskiewskim lotnisku. Oka nie zmrużyła.
Rano Lufthansa czeka na płycie, oddają torby do kontroli i wtedy się okazuje, że pani z ministerstwa brakuje stempla w
paszporcie. Wracają.
- Przez tydzień nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, gdzie jestem - Janie drży głos.
Rodzice licealistów są pewni, że to krecia robota ludzi Łukaszenki.
- Zabronić nie mógł, bo byłby krzyk, że krzywdzą dzieci, ale po cichu, brak stempla... Łuka nie mógł pozwolić, żeby
Białoruś reprezentowali w Ameryce "podziemni" licealiści, pan rozumie. A gdyby jeszcze wygrali. Niedawno
Łukaszenko powiedział, że jesteśmy sektą. Jego oficjele plotą, że liceum to gniazdo nacjonalizmu, a nawet, że
szykujemy białoruskie prostytutki na Zachód.

Lekcja dziewiąta. Czym się różni Białorusin od Rosjanina 
O wicedyrektorze Lawonie Barszczeuskim (uczy niemieckiego i literatury światowej) rodzice licealistów mówią
"prawdziwy bojowiec - oczy się boją, ręce robią". Czasem i jemu nerwy puszczają, bo w konspiracji ktoś zgubił klucz
od szkoły. 
Były deputowany do Rady Najwyższej z czasów białoruskiej odwilży. Z wykształcenia pedagog i germanista. Po
Bykaule prezesuje białoruskiemu PEN Clubowi. Mówi dobrze po polsku, więc w grudniu 1981, kiedy armia radziecka
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szykowała się do interwencji w Polsce, został zmobilizowany. Miał tłumaczyć Polakom radzieckie ukazy.
- Czekaliśmy w Brześciu na rozkaz do wkroczenia. Wtedy nie byłem opozycjonistą. Wiedziałem tylko, czym się różni
Białorusin od Rosjanina. Mama była Rosjanką, bardzo porywcza, agresywna, a tata typowy Białorusin, łagodny i
tolerancyjny. Przywiózł sobie żonę z Syberii, jak wracał z frontu japońskiego.
W Brześciu nie było co robić, więc Lawon czytał "Tygodnik Solidarność". Cieszył się, że Jaruzelski wprowadził stan
wojenny. Myślał wtedy, że lepiej jak Polacy sami zrobią u siebie porządek. Wrócił do domu, ale lektura zaczęła
kiełkować.

Lekcja języka obcego. Po jakiemu mówi prezydent? 
Uważasz, że białoruski jest najważniejszym językiem dla Białorusina, w kawiarni prosisz o "rachunek", a nie po
rosyjsku "sczot", mówisz "dobry dzień" zamiast "zdrastwujtie", to już podpadasz władzy. 
Przed Pałacem Republiki zagadnęliśmy po białorusku młodych Białorusinów. Traktorzysta, cukiernik, gazownik i
fryzjerka piją piwo. (Na Białorusi można wszędzie pić alkohol. Dwie dziewczyny obok ciągną białoruski cabernet z
butelki). Odpowiadają po rosyjsku, że po białorusku nie będą rozmawiać, bo pomyślimy, że są wsiowymi durakami.
- Po co mi białoruski? - dowodzi gazownik. - Po rosyjsku wszędzie się dogadam, w Paryżu, Londynie i w Ameryce.
Światowy język.
- A wasz prezydent w jakim języku mówi?
- No, prostą trasjanką - rechoce gazownik i zaraz poważniej. - Łukaszenka maładiec. Głosujemy na niego. Zobaczcie,
wszystko u nas jest - gazownik macha piwem - i mobilniki, auta, internet, komputery. W Rosji wojna z Czeczenią, u nas
spokój. Czego więcej trzeba?
Łukaszenko powiedział kiedyś, że są tylko dwa języki, w których można wyrazić naprawdę doniosłe myśli: rosyjski i
angielski.
Sam nie mówi w żadnym z nich - komentują licealiści.
Trasjanka to mieszanka, ani ruski, ani białoruski. Dlatego często nie wiadomo, co ma na myśli. I te jego gafy językowe,
z których śmieje się cała Białoruś.
W parlamencie Barszczeuski siedział w jednej opozycyjnej ławie z Łukaszenką. - Był postacią marginalną. Uczyliśmy
go demokracji. Kiedy mówiłem o liceum, że to nowoczesna szkoła, wszystko po białorusku, on kiwał głową ze
zrozumieniem. Kiedy został prezydentem, nie zapowiadało się, że zacznie rusyfikować. 
- Na podziemnym zebraniu rodziców - opowiada Barszczeuski - zapytałem prowokacyjnie, czy im jakoś zaszkodziło, że
przez lata uczyli się po rosyjsku. Nie oburzyli się. Jakaś mama w dużych okularach spokojnie powiedziała po
białorusku: "My urodziliśmy się i żyliśmy w Związku Radzieckim. Miało być jedno radzieckie społeczeństwo, jedno
myślenie i jeden język. Ale dzisiaj mamy własny kraj, chcemy znać naszą historię, mowę. Ale nie popadamy w
nacjonalizm. Chcemy, żeby nasze dzieci były Europejczykami, tak jak są nimi Polacy, ucząc się w szkole po polsku".
Franak i tegoroczni maturzyści mają dylemat. Czy egzaminy na studia zdawać po rosyjsku, czy się uprzeć i po
białorusku. Ale wtedy ich szanse maleją. Do tego dzieci z wiosek mają na starcie trzypunktową przewagę za
pochodzenie. A jak się nie dostaniesz, to jeszcze zgarną cię do wojska i wyślą do zony czarnobylskiej.
W ubiegłym roku dostali się prawie wszyscy. Tylko jedna licealistka uparła się, że będzie aktorką, i się nie powiodło.
Niektórzy studiują w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie. 
- Na uniwersytecie 50 proc. to ideologia i nasze dzieci się tam łamie, więc może lepiej niech studiują za granicą -
tłumaczy Barszczeuski.

Przyroda. Jak ugotować żabkę 
Trzypokojowe mieszkanie przy ul. W wynajął Wiktor, tata Kaciaryny z drugiej klasy, która ćwiczy jujitsu i chce zostać
psychologiem. Na czynsz składają się wszyscy rodzice. Kiedy babcie "stalinówki" nasyłają milicjantów, Wiktor
powtarza, że mieszka tu z córką, a do córki przychodzi codziennie dużo gości.
Niestety pierwszą grzywnę już zapłacili.
Władza mówi: "Wykorzystujesz lokal mieszkalny niezgodnie z przeznaczeniem".
Wiktor: "Udowodnijcie".
Władza: "Udowodnij, że tak nie jest". I walnęli 19 tys. rubli, niewiele, ale musisz zapłacić. "Zapłaciłeś, znaczy, żeś się
przyznał. Niewinny by nie zapłacił" - mówią i cisną dalej.
- Tak samo jest z przepisami, podatkami, które ciągle się zmieniają, trzeba stale uważać. A ja jestem prosta, wszawa
pchła - Wiktor śmieje się i rozkłada wielkie ręce czarne od smaru. Inżynier mechanik - w państwowej fabryce wynajął
kawałek hali i robi części do używanych samochodów, które Białorusini ściągają z Zachodu. Kapitalista, który musi
czapkować dyrektorowi upadłej fabryki.
Ale nawet mały biznes to już odrobina niezależności. Dlatego Łukaszenko dawno już zapowiedział, że "prywaciarzy, te
wszawe pchły, podusi".
- Jak wlejesz żabce wrzątku, to ona wyskoczy, ale jak włożysz do chłodnej i będziesz powolutku podgrzewał, to w
końcu żabkę ugotujesz. To metoda Łukaszenki - mówi Wiktor. Dla swojej Kaci chce zupełnie innego świata. W
podziemnym liceum sam przybijał długie listwy pod sufitem i wieszał żarówki, żeby mieli jaśniej. Zbijał używane stoły.
Brali stare, nawet spod śmietnika. Na tablice się złożyli. Kupili dzieciom mobilniki. "Jak cię ktoś zatrzyma, nie bój się,
przecież nic nie ukradłeś. Dzwoń, ja ciebie uwolnię".
- Filmowali nas parę razy, mamy teczki w KGB, wiedzą, jak kogo przycisnąć. Ale oficjalnie nie istniejemy, więc zwykły
urzędnik z ministerstwa udaje, że nas nie widzi. Dorośli bawią się w dzieci. A nasze dzieci wydoroślały.
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Wychowanie fizyczne. Ania tańczy brzuchem 
Najdłuższe włosy w podziemnym liceum ma Ania. Nigdy ich nie obcięła. Kiedy sięgały do ramion, chodziła do
wiejskiej szkoły 60 km od Mińska. - Ludzie od rana pijani, kołchozowe życie.
Mieszka z mamą w akademiku, bo tata został na wsi. Na drugiej licealnej płycie Ania w trio z koleżankami śpiewa
"Ból":
"Różni ludzie mieszkają na ziemi. / Każdy ma swoje myśli. / Niektórzy chcą się nazywać ludźmi. / Niektórzy może i
nie. / Ale my mamy prawo godnie żyć. / Dlaczego nam je odbierają? / Czuję jęk swego serca. / Ono boli za język. / Ono
boli za naród. / Jego ból ściska / Niby kolczasty drut".
Ania zaczęła chodzić na kurs tańca brzucha. Ostatnio w liceum panuje moda na wschód: sztuki walki, joga. Kola z
czwartej klasy ćwiczy tajski boks.
Mama Ani, Regina, popiera taniec brzucha, bo ruch to zdrowie. Regina wykłada na Akademii Wychowania Fizycznego.
Boi się o Ani zdrowie, bo córka jest bardzo ambitna.
Kiedy liceum schodziło do podziemia, rodzice znaleźli przepis, który pozwala uczyć się w domu. Oficjalnie każdy z
nich uczy się eksternistycznie. Co roku przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną zdają wszystkie przedmioty.
Kilkanaście egzaminów. Eksternistyczna matura trwa miesiąc.
Kiedy po pierwszej klasie Ania przygotowywała się do 15 egzaminów, mama zaklinała ją, żeby nie uczyła się
wszystkiego na piątkę. Proponowała nawet dolary za gorsze stopnie, ale Ania siedziała po nocach, nie dała się
przekupić.
- Jeżeli chcesz wiedzieć, co twoje dziecko myśli - mówi Regina - to posłuchaj, o czym mówi przez telefon z koleżanką.
Ania mówi tylko o liceum. Kiedyś szukała ładnych butów, teraz szuka ciepłych, żeby się nie przeziębić, bo nie pójdzie
do szkoły.
- Jak zamknęli liceum, mnie też w pracy straszyli. Władza naciskała, dyrektorzy ze szkół rejonowych dzwonili do
domów: "Gdzie wasze dziecko, nie chodzi do szkoły, będą kłopoty". Nie-którzy się złamali. "Jeśli się ugniesz przed
władzą, będziesz przeciw córce", mówiłam sobie. "Czy będzie słuchać matki, która nie obroniła jej i ukochanego
liceum?". 
- Kiedyś i ja uczyłam się w szkole po białorusku. Potem kazali się uczyć po rosyjsku. Całą historię Białorusi wykładali
w dwóch zdaniach: "Do 17 roku chodziliście w podartych łapciach z wyciągniętymi rękami, żeby was nakarmić.
Dopiero Związek Radziecki zrobił z was ludzi". 

Lekcja wychowania obywatelskiego 
Ania ma dwóch wujków, braci mamy, jeden w obwodzie kaliningradzkim, lotczik, obleciał świat. Drugi pod polską
granicą pracuje w kołchozie za 20 dolarów miesięcznie, jak zwykły traktorzysta. Do wujków mama uciekała przed
gniewem prezydenta Łukaszenki.
Pani Regina wyjmuje z szuflady gazetę. 
- W 1995 wysłałam list do "Narodnej Gaziety". Taki mój list do prezydenta Białorusi. Dla zmylenia podpisałam się
Zdzisław Wolniarowicz 
- w Polsce był wtedy Balcerowicz, tak sobie wymyśliłam. Byłam zła, że Łukaszenko robi z rosyjskiego język
państwowy. A jeszcze Jelcyn mnie wkurzył. Mądrzył się na spotkaniu w Akademii Nauk, że rosyjski to przyszłość
Białorusi. Machnęłam list, że powinniśmy budować własny kraj, a nie patrzeć, co Moskwa powie. Na przykładzie
rodziny pokazałam, co może przynieść wiara w Moskwę. Mój dziadek witał czerwonoarmistów chlebem i solą, że go od
polskich panów wyswobodzili. Potem przeklinał tę swobodę. Prawie skończył w sowieckim łagrze.
Prosty list, ale trafił w dobry moment. Redakcja dała go na pierwszą stronę. I zrobiła się afera. Byłam akurat w
rodzinnej wsi, u brata, a tu pod kołchoz podjeżdża czarna wołga, pytają o Wolniarowicza. Szukali mnie kagebiści i
dziennikarze. Uciekłam do drugiego brata do Rosji. Ale żal mi było małej Ani, no i złościłam się, bo zaczęli oficjalnie
głosić, że Wolniarowicz nie istnieje, że to fałszywka redakcji, która zamachnęła się na prezydenta. Wróciłam,
odnalazłam redaktora naczelnego w domu, bo już zdążyli go zwolnić. Mówię: "Wolniarowicz jestem". Jak on się
ucieszył. Konferencja prasowa, ze 200 ludzi, deputowani. Wie pan, jak to jest, budzisz się i jesteś znany. Pamiętam
tytuł: "Kobieta, której się boi prezydent". Tylko Łukaszenko milczał. Jakby mnie nie było. To jego metoda. I nagle po
miesiącu na pierwszej stronie prorządowej gazety ukazuje się tekst podpisany Zdzisław Wolniarowicz chwalący
komunizm, prezydenta itd. Poleciałam do redakcji. Zaśmiali mi się w nos: "Tylko pani ma prawo do pseudonimu
Wolniarowicz?". Wytoczyłam prezydentowi sprawę o zniesławienie, bo gdzieś powiedział, że ja to dla pieniędzy
napisałam. Pierwsza rozprawa się nie odbyła, bo Łukaszenko nie przyszedł. Przed drugą przyjechała do mnie wołga.
Kobieta ze mną rozmawiała. Do czwartej rano siedziała. Wszystko mi wmawiali, nawet, że napisałam to na zlecenie
obcego wywiadu. Ale na koniec usłyszałam to, czego się najbardziej bałam: "Pewnie chcesz, żeby twoja córeczka
wyrosła". Nic nie powiedziałam, ale na rozprawę nie poszłam i sprawie ukręcili łeb. Niektórzy zarzucali mi zdradę, ale
się uspokoiło. W partiach żadnych nie działałam. Żadnej polityki. Tak panu opowiadam, żeby pan rozumiał, o co chodzi
z tym naszym liceum. Żeby mówić po białorusku, to trzeba być mężnym. 
PS Może jakaś polska szkoła z internatem zaprosi podziemnych licealistów. Żeby mogli korzystać z normalnych
pracowni. 
- Wasi uczniowie wyjadą na wakacje, a my w tym czasie nadrobimy zaległości - mówi Leon Barszczeuski. - Wakacje
możemy zrobić sobie we wrześniu. Niestety, to się wiąże z kosztami. Stać nas najwyżej na transport, sami się za
granicą nie utrzymamy

Zdjęcia oraz piosenka ''Ból'' z płyty ''Wierzę w Ciebie'' (mp3, 2,32MB) dostępne pod adresem www.gazeta.pl/df
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