
Teatr Polski w Bielsku-Białej 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Tomasz Dutkiewicz 



Gre~o ry Burke 

ULICA GA 
Gagarin Way w przektadzie Hanny Szczerkows 

Norbert Rakowski - reżyseria, scenografia, opracowanie 

muzyczne 

Tomasz Drabek - Tom 

Rafał Sawicki - Edd ie 

Artur Pierściński - Gary 

Adam Myrczek - Frank 

Halina Mieszczak - inspicjent/su fler 

Prem ie ra 17 pa ź d z iernika 200 3 



Gregory Burke (ur. 1969) 

Gregory Burke nadal mieszka 
w rodzinnym miasteczku 
Dunfermline w Szkocji. 
Krótko stud iował ekonomię 

na uniwersytecie w Stirling, 
po czym zmien i ał jedną 

niesatysfakcj on ującą pracę 

na d rugą. Najgłupszą - jak 
twierdził - była praca w zakładzie 
przemysłowym produkującym 

komponenty komputerowe. 
„Przez cały dzień si edziałem 

i przyglądałem się wkładom 
do drukarki na przenośniku 

taśmowym . Co dwie lub trzy godziny brałem jeden z nich 
i ważyłem go." Te dośw iadczenia , połączone z wnioskami 

~ z lektur, zna lazły wyraz w „Ulicy Gagarina": .zaczytywałem 
si ę «Końcem historii» Fukuyamy, a także w idziałem ten 
problem codziennie w pracy. Faceci o kilka lat starsi 
ode mnie, którzy przyszli tam po zamknięc i u stoczni, 
byli zaszokowani a patią młodszych ludzi, takich jak ja . 
O ile w zakładzie nie było związków zawodowych, zaraz 
je za kładali. Byłem ciekaw, w którym momencie ludzie 
w moim wieku stall s ię tak apatyczni. " 
. Ulica Gagarina" to jego pierwsze i jak dotąd jedyne dzieło 
dr 111 ty zn rg mpl rz srtuki prz I n •w 98 r do 
edynburskiego Traverse Theatre wzbudził zainteresowanie 
Johna Tiffany'ego, tamtejszego kierownika literackiego. 
Pierwsze publiczne czytanie odbyło się w roku 2000, 
rok późn iej sztuka odniosła wielk i sukces na fest iwalu 
w Edynburgu i od tej pory niepokoi pub liczność teatra lną 

wielu krajów Europy. 



DOSTOJEWSKI W TECHNOPOLU 

Dokąd prowadzi ulica Gagarina? W naJciemmejsze jądro naszego czasu. 

- Ta sztuka w bielskim teatrze? To was przecież nie dotyczy ... - stwierdził auto

rytatywnie warszawski recenzent na wiadomośc o przygotowywanej premierze. 

Czyżby? Pomyslalem wtedy o maszynach, które potomkowie bielskich włók

niarzy, w ubraniach z materiałów wyprodukowanych na Dalekim Wschodzie, oglą

dają podczas wycieczek do muzeum. Słyszałem tę martwą ciszę, panującą po 

południu i wieczorem w przemysłowych dzielnicach naszego miasta. Myślałem 

o pobliskich kopalniach - skazanych na likwidację, bo gdzieś tam na świecie 

węgiel nie leży tak głęboko, a robotnicy mają mniejsze żołądki. Widziałem kikut 

niedokończonego biurowca za nikającej fabryki samochodów otoczony lśniącymi 

gmaszyskami hipermarketów - w jednym z nich widziałem tę watahę zaniedba

nych dzieciaków, które podczas testowania kolejnych dezodorantów przeklinały 

soczyściej niż bohaterowie sztuki Burke'a. Jechałem tym pustawym pociągiem, 

do którego kiedyś trudno było wsiąść, bo wiózł ludzi do pracy. Co jakiś czas 

dokładam się do wina, na które lbierają fundusze zdrowi faceci - kiedyś zapew

ne pasażerowie tego pociągu. To nas nie dotyczy? 

Jeśli tak myślisz, to znaczy, że jesteś ślepy na to kłębowisko beznadziei, na 

ten splot agresji i rozpaczy, kryjący się za malowniczymi obrazkami. .. 

Po upadku komunizmu amerykański ekonomista, politolog i historiozof 

Francis Fukuyama obwieści/ „koniec historii". Wydawało się, że finał zimnej wojny 

udowodnił, iż demokracja połączona z możliwie najpełniejszą swobodą gospo

darowania, to najlepsze rozwiązanie dla tego najlepszego ze światów. Że teraz 

czeka nas już tylko wzrost gospodarczy. Proroctwa Fukuyamy szybko okazały 

się złudzeniem. Globalna gospodarka przeżyła kilka otrzeźwiających wstrząsów, 

a spotkan ia przywódców najbogatszych państw świata odbywają się w asyście 

coraz potężniejszych sil policyjnych. To, co działo się na ul.icach Genui czy Pragi, 

ma swoje źród ło w zjawiskach opisanych w sztuce Burke"a. 

Konflikt między zamożnością i ubóstwem nie jest oczywiście wynalazkiem 

naszych czasów. Był źródłem rewolucji i natchnieniem projektantów sprawie

dliwego ładu na ziemi. To, co dzisiaj nowe, to brak utopii, która by temu realne

mu napięciu nadawała sens - przekłada/a emocje na plan działania. Nieprędko 

uwierzymy w j kąś ideologię. Ściślej mówiąc, powszechn ie wyznajemy ukrytą 

ideologię naszej postideologicznej epoki, na którą składa się apoteoza indywi

dualnego sukcesu, rozumianego przede wszystkim w kategoriach materialnych, 

i szukanie rozwiązania problemów w technice. 

„ 

Neil Postman w książce .,Technopol"(wyd. poi. 1995) przenikliwie analizuje 

tę sytuację: „Dla każpego obyczaju bądź t radycji Starego Świata istniała i nadal 

istnieje alternatywna możliwość technologiczna. Zamiast modlitwy - penicylina; 

zamiast korzeni rodowodowych - mobilność społeczeństwa; zamiast czytania 

- telewizja; zamiast ograniczeń - natychmiastowa gratyfikacja; zamiast rozgrze

szenia - psychoterapia; polityczną ideologię zaś zastąpi cl1arakter narodowy 

ustalony za pomocą naukowych sondaży. („ .) Napór wieku nauki doprowadzi/ do 

tego. że utraciliśmy zaufanie do naszych systemów przekonań. a co za tym idzie 

I do samych siebie. Wśród pojęciowego gruzu pozostała jedna rzecz niewzruszo

na, w którą można było wierzyć - technika. Wszystko inne daje się zanegować 

lub skompromitować, ale jest jasne, że samoloty naprawdę latają, antybioty-

ki leczą, radio mówi , a komputery („.) naprawdę liczą i nigdy nie robią błędów, 

w przeciwieństwie do ludzi: Postman notuje swoje uwagi z perspektywy amery

kańskiej. Europejczyk - zwłaszcza pochodzący ze środkowo-wschodniej części 
kontynentu - do przyczyn utraty zaufania do systemów przekonań dodałby jesz

cze swoje zie doświadczenia z próbami całościowego uregulowania spraw ludz

kich, które przyniosły zbrodnicze owoce. 
w dzisiejszym „systemie przekonań" nie ma miejsca na niedostosowanych, 

tych , co nie nadążają, tych, którzy - z różnych powodów - nie są w stanie wziąć 

udzialtl w wyścigu do pieniędzy, sukcesu i mniej lub bardziej wirtualnych przy

jemności. Tłum wykluczonych jest coraz większy. System epoki oferuje im zachę

tę do wysiłku, a jednocześnie likwiduje miejsca pracy, uzależnia od pomocy 

społecznej redukując zarazem wydatki socjalne itp. Każe brać swoje sprawy we 

własne ręce. A kiedy te ręce są puste -· oferuje obojętne wzruszenie ramion. 

obłudne deklaracje, ewentualnie litość, kufel piwa czy inne znieczulacze. Oto 

źrodła niepokoju, który zainspirował Gregory' ego Burke'a. 

Akcja „Ulicy Gagarina" rozgrywa się w magazynie fabryki produkującej części 

komputerowe, będącej Własnością międzynarodowego koncernu. 

Kogo tam spotykamy? 
Tom to strażn i k przemysłowy z uniwersyteckim wykształceniem. Choć stu

diował polito logię i ekonomię. „ l iz ną/" filozofii, to jednak jego krótka biografia 

zawodowa prowadzi od centrum Informacji telefonicznej do budki strażniczej. 

„Teoretycznie nie powinni mi wciskać nic niezgodnego z wykształceniem. 

Jestem trochę rozczarowany "' - mówi , wspominając swoje wędrówki za pracą. 

Zwróćmy uwagę na owo „trochę " - Tom nie przekroczył jeszcze progu 

beznadziei. 





Przeciwnie niż Eddie - trzydziestodwuletni robotnik. Siedem lat pracuje w tej1 

fabryce, chociaż chciał uciec już po pierwszym dniu. Sfrustrowany: „Zaczynasz 

czuć się oszukany.( ... ) Zaczynasz stronić od ludzi.( ... ) Twoi koledzy( ... ) chodzą 

sobie po lokalach ... robią kariery w atrakcyjnych zawodach ... dążą do tego 

i owego, a ty zostajesz w tyle." Agresywny i wulgarny. Ta wulgarność to forma 

agresji. wyraz skrajnie negatywne) oceny świata i 'udzi. Początkowo może zaska

kiwać, skoro już na początku orientujemy się, że jego erudycja w zakresie filozofii 

znacznie przewyższa płytką wiedzę ochroniarza Toma. „Chodzenie do biblioteki 

przynosi zadziwiające efekty" - stwierdza Eddie, podsumowując swoją emocjo

nalną wypowiedź na temat Sartre'a. w której swobodnie miesza fachowe terminy 

filozoficzne z soczyście niefilozoficznymi epitetami. Relacjonuje Tomowi historię 

fascynacji filozofa postacią złodzieja i dramaturga Jeana Geneta (Startre poświę

cił mu wydany w 1952 r. esej ,.Święty Genet. aktor i męczennik", wcześniej jego 

i Jeana Cocteau wstawiennictwo umożliwiło autorowi . Pokojówek" opuszcze-

nie więzienia). Ślady innych jego lektur wyraźnie wskazują, czego Eddie szukał 
w bibliotece. W jego wypowiedziach znajdziemy aluzje do Nietzschego i Marksa. 

Starszy o kilka lat jego wspólnik, Gary, niegdyś działacz związkowy, wymie

nia ponadto nihilistów i terrorystę Siergieja Nieczajewa (którego postać zain

spirowała Dostojewskiego do napisania „Biesów") oraz klasyków anarchizmu: 

Errico Malatestę i Mikołaja Bakunina (wspólnie z Nieczajewem autora wspomi

nanego przez Gary' ego „Katechizmu rewolucjonisty"). Przytaczam tę listę lektur 

Edd iego i Garry'ego, wyznacza ona bowiem obszar poszukiwań, jakie para głów

nych bohaterów podejmowała w poszukiwaniu sensu swojej sytuacji życiowej . 

Egzystencjalistyczna filozofia absurdu - anarchizm - nihilizm ... Mój idol ", mówi 

o Nieczajewie Gary. W bibliotece obaj wspólnicy nie znaleźli rozwiązania swoich 

problemów, za to odkryl'i w niej „książk i zbójeckie", a w nich - program działania. 

Zarzucano Burke' owi, że przeintelektualizował portretowanych robotni-

ków, przez co „Ulica Gagarina" utraciła walor realizmu ... Otóż krótka wyciecz-

ka po stronach internetowych różnego rodzaju grupek tzw. antysystemowych 

pozwala przekonać się , że Nieczajew, Bakunin i Malatesta nie są postaciami 

z zakurzonych monografi i historycznych. Znajdziemy ich biogramy, fragmenty 

publikacji - a obok praktyczne informacje dla dzisiejszych aktywistów. I gorące 

dyskusje na temat strategii walki. Gdy jeden z polskich lewackich aktywistów 

wyznał (w 2003 r.!), iż „gdy walczyliśmy o partyjną dyscyplinę. wzorowaliśmy 

się na różnych rewolucjonistach z historii. Jednym z nich był właśnie Nieczajew. 

W «Katecllizmu rewolucjonisty» wykłada on zbiór zasad, bez których, moim zda

niem, przeskok z grupki propagandowej do partii jest niemożliwy", przedstawiciel 

innego ugrupowania polem izował z nim ostro, pisząc: .Wydawać by się mogło, że 

kontekst demaskatorski, w którym Marks i Engels umieścili tekst •Katechizmu 

rewolucjonisty• Sergiusza Nieczajewa powinien skutecznie odstręczyć czytelni

ka od jakiejkolwiek fascynacji zbiorem zasad działania, które zadają gwałt poczu

ciu wolności człowieka czy przekonaniu, że zie metody nie mogą prowadzić do 

dobrych celów". 

Sam tekst .Katechizmu ... " Nieczajewa 1i Bakunina znaleźć trudno, gdyż usu

wany jest przez administratorów serwerów .,ze względów regulaminowych". 

Dlaczego? Oto znamienne fragmenty: „Rewolucjonista nie powinien mieć . żad

nych interesów, spraw, uczuć, przywiązania. własności , nawet imienia, wszystko 

to pochlania rewolucja[ ... ] Rewolucjonista zrywa wszelki związek ze świa-

tem cywilizowanym. Jeśli obcuje z nimi, to tylko dlatego, by go zniszczyć[ ... ] 

Rewolucjonista wyrzeka się nauki, przeciwstawiając ją przyszłym pokoleniom. 

Zna jedną naukę: zniszczenia. Uprawia w tym celu mechanikę, fizykę, chemię, 

a nawet medycynę. Celem studiów jest najprędsze zniszczenie istniejącego 

ustroju.[ ... ] Rewolucjonista gardzi opinią publiczną, gardzi obecną moralnością 

społeczną, nienawidząc jej we wszelkich jej przejawach. Moralne dla rewoluCJo

nisty powinno być to, co współdziała z rewolucją , niemoralne i przestępcze to, co 

jej zawadza. Wszelkie roztkliwiające człowieka uczucia: pokrewieństwa , przyjaź

ni, miłości , wdzięczności, a także honoru, powinny ustąpić. Jedynym marzeniem 

rewolucjon isty jest niszczenie bez miłosierdzia i litości[ .. ] Stopień przyjaźn i wobec 

towarzysza określa się jedynie stopniem użyteczności towarzysza dla sprawy nie

nawiści[ ... ]. Przy układaniu listy skazanych na śmierć nie trzeba się kierować złą 

wolą człowieka ani nienawiścią , jaką on w otoczeniu wzbudza. Przeciwnie, zła 

wola i wywoływana nienawiść mogą być dla rewolucji korzystne, gdyż wywołują 

wrzenie ludności[ ... )" 

Gdyby Burke' owi chodziło wyłącznie o prezentację stanu ·wiadomości współ

czesnych nam lewaków, wystarczyłoby napisać stosowny artykuł. Autor .Ulicy 

Gagarina" idzie jed k dalej, pogłębiając psychologicznie wołch bohateró . 

Gary jest człowiekiem zmęczonym - w sposób dosłowny - swoim życiem. składa

jącym się wyłącznie z pracy, także w soboty i niedziele, ta że na ocną zmiane 

- by spłacić mieszkanie. W przeciwieństwie do niego Eddie .był wychowywany 

całkiem norm lnie< ... ). Nie a ·adn go powodu, by czuł si nieszczęshwy, wiesz. 

żadnego uzasadnie i • . Gary jaśnia Tomowi: „RozuiTifesz, kiedy on wyszedł 

z tym pomysłem, to było jak ... Po prostu poczułem, jak opada re mnie iężar.„ 

Podnieciłem się ... " Pomysł Eddiego polegał na porwaniu członka zarządu korpo

racj i, który przyjechał na wizytację do fabryki. Miał to być element „propagandy 



czynnej" - przesłanie. znak niezadowolenia. Miał to być zarazer'' eksperyment 

- „czy jest jeszcze miejsce na wielką próbę sił". Miała to być też próba pobu

dzenia do działa nia innych, pogrążonych w apatii . Eddie ujawnia kolej ny motyw 

działania: swoją fascynację przemocą: „Wiesz, to wydało mi się bardziej satysfak

cjonujące ... przemoc w słusznej sprawie". 

Kiedy okazuje się, że porwali nie symbol - jakiegoś Japończyka czy 

Amerykanina, ale Franka, pochodzącego „stąd" konsultanta z.arządu koncernu, 

polityczne kalkulacje zawiodły ... Sytuacja skomplikuje się , gdy okaże się, że choć 

Frank reprezentuje wszystko, czego porywacze nienawi dzą, sam nie identyfikuje 

się z „systemem" ... 

Postawa Franka odsłania najglębsze motywy działania porywaczy: poli

tyczne motywy idą w odstawkę, ważn iejsze dla Gary' ego okazuje się poszuki

wanie odpowiedzi na niesprecyzowane pytanie (wiadomo tylko, że ma to być 

„coś więcej") , dla Eddiego - bliska erotycznemu spełnieniu satysfakcja płynąca 

z przemocy. Obaj ujawniają też potrzebę przeżycia czegoś wyjątkowego, co mogH

by kiedyś wspominać. „Nie będę w stanie zapomnieć („ •. ) Nie mam nic innego" 

- mówi Gary.„ 

„Człowiek to jedyne stworzenie, które dla utwierdzenia swojej istoty 

i odmienności przeczy" - pisał w „Człowieku zbuntowanym" Albert Camus 

relacjonując Heglowską dialektykę niewolnika i pana - „Świadomość siebie 

jest zatem nieodzownym pragnieniem.( ... ) Każda świadomość pragnie uzna

nia jej j ako takiej przez Inne świadomości. („.) Aby człowieka uznała inna 

świadomość ludzka, trzeba tego ryzyka [narażen i a życia], a nawet zgody na 

śmierć. Fundamentalne stosunki ludzkie są więc stosunkami prestiżu i ciągłej 

a śmiertelnej walki , koniecz.nej, aby jeden mógł uznać drugiego". Przypominamy 

tu Hegla nie tylko dlatego, że l;>ył I nspiracją rewolucjonistów i buntowników XIX 

i XX w. Być może w tej 1eg obserwacji znajduje się jakaś prawda o współczesnej 

nam przemocy i t rroryzmi • także w tych jego przejawach, kiedy trudno doszu

kać się jak1chs jaklegos pohtycznego sensu - jak w niedawnym ataku Adriana M. 

na warszawskie studio telewizyjne. Kiedy stajemy się częścią coraz bardziej jed

norodnej ludzkiej masy. a do języka analiz społecznych wraca zapomniane zda

wałoby się pojęcie . ludzi .zbędnych " . przemoc i zbrodnia miałyby być sposobem 

na potwierdzenie swojej tozsamoscl. na wyróżn ienie się? Czyżby terroryzm XXI w., 

wbrew sugestiom światowych medió , mógł być nie tylko częścią .dżihadu"? 

Czy ten straszny cytat z Dostojewskiego - .J śll Boga nie ma, wszystko jest 

dozwolone· - ta~że w technopołu zachowywał swoją porażającą celność? 
Janusz Legon 
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