


Daniel Danis 

KAMl, ,EŃ I POPIOŁY 
(Cendres de cailloux) 

Licencja na wystawienie utworu została wydana 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 



„.Dramaty Danisa splatają się z kilku relacjonujących głosów. które niezależnie od siebie 
i niemal wyłącznie dla siebie wydobywają z pamięci przeszłe wypadki. Wypadki zapamiętane we 
właściwej dla każdego , indywidualnej perspektywie. zr:iiekształcone przez zapomnienie 
i proces przypominania, którego jesteśmy świadkami. 
... Postacie Oanisa istnieją w odrębnych rzeczywistościach i tylko scena pozwala spotkać się ich 
opowieściom , stwarzając dla widzów możliwość swoiście teatralnego doświadczenia , które 
wszakże nie ma wiele wspólnego z tradycyjnym procesem projekcji i identyfikacji. 
... Danis nie kłamie , kiedy mówi „Biorąc te słowa za punkt wyjścia, trzeba odtworzyć materialność 
ciał". Materialność ciał, powtórzmy, a nie postać sceniczną w całym jej1 tradycyjnym, 
psychologicznym prawdo-podobieństwie. jego postacie nie posiadają z pewnością tego stopnia 
rzeczyv;istości. do której przyzwyczaił nas realistyczny dramat i wyrosle ze szkoły Stanisławskiego 
metody scenicznej gry Dlatego zadanie aktora polega tu nie na ucieleśnieniu postaci, lecz -
opowieści. Nie na znalezieniu właściwej interpretacji, lecz - intonacji. A to wymaga zupelnie innej 
techniki ; techniki , która -z drugiej strony- nie ma też wiele wspólnego z recytacją. 

Małgorzata Sugiera 

.. . Miłość to próba powrotu do raju, do niewinności ; próba porzucenia wszystkiego innego. Świata. 
Zapomnienia wszystkiego co było: co mnie to teraz obchodzi? Obojętność wobec konsekwencji. Czy 
on się ze mną ożeni. Nie ma znaczenia, kim byłem , kim będę Ważne jest tylko to, że jestem tu , z Tobą. 
Ten moment. Obejmując się, kochankowie unicestwiają świat, który ich otacza. W tym sensie 
szukają jedności; momentu, w którym znikają wszelkie różnice, w którym znika czas. Gdy kochamy, 
nasze ciała wyprężone są jak wyciągnięte aż do bólu ręce. KU' temu momentowi, ku wieczności. Na 
próżno . oczywiście. Bo czasu nie oszukamy, nie potrafimy się z niego wyrwać . 
... Wstydzimy się , że miłość nie jest wieczna, że ogień miłości nie jest czysty Hegel pisze, że rośliny 
zawierają w sobie sole, ziemię: a więc substancje im obce. W związku z tym mogą zgnić . Podobnie 
jest, pisze, z kochankami. To, co jest w nich ze świata, z przeszłości i przyszłości , z czasu, jest jak 
piasek, który dostał się w tryby. Nie mogą się go pozbyć . Nie uda im się przez miłość wydostać 
z czasu. Są śmiertelni. 
... Miłość boli. Jej płomień - płomień wieczności - pali przecież czas; a więc wszystko, co sobie 
w nim nazbierałem , pierogi i matematykę. Ale jednocześnie przynosi nieznaną inaczej radość , nowy 
smak, dziwną słodycz. Życie nabiera innej jakości, smakuje inaczej gorzko po mistycznym 
uniesieniu czy po wyjściu ukochanej, słodko - gdy wróci. ( ... ) Cioran napisał , 
że święci żyją w płomieniach. Kochankowie również żyją w płomieniach. Ale przecież prawdą jest też, 
że nie można żyć w płomieniach. To się nie daje. To nienormalne. Kochankowie to wariaci nie z tego 
świata , „ święci'' . Ich miłość to szale~stwo , to choroba. Miłość, inaczej niż grypa czy syfilis, podważa 
sens zdrowia, normalności i tym samym wydobywa na jaw, kim jesteśmy. Nosimy we krwi zarazki 
wieczności , jesteśmy stale, chronicznie na nią chorzy - choć na co dzień udajemy zdrowie, tężyznę , 
normalność . Tylko czasem, niespodziewanie, choroba wybucha. następuje stan zapalny: to miłość . 
W rezultacie nie ma szczęśliwej milości. 
... Samotność i dążenie do jej przezwyciężenia to nasz los. Wszyscy umrzemy - i wszyscy 
umrzemy samotnie: nikt nie może tego za mnie zrobić . Cierpienie jest jak śmierć ; gdy cierpię , nikt nie 
potrafi przejąć ode mnie tego cierpienia. O ile żyjemy cieleśnie . w bólu i krótko - o tyle jesteśmy 
samotni. Nieodwolalnie. Tymczasem miłość jest szukaniem jedności z kimś, kogo się kocha, 
wyciągnięciem ręki do kogoś innego. Tischner, jak przedtem Levinas, pisał o twarzy innego 
człowieka jako o wezwaniu do pomocy Wezwaniu, na które nigdy nie jesteśmy w stanie 
zadowalająco odpowiedzieć ... 

Krzysztof Michalski 



Shirley 
Jajco 
Clermont 
Pascale 

Małgorzata Maślanka 

Krystian Wieczorek 
Michał Marek Ubysz (gościnnie):=--_,:.
Barbara Wysocka (PWST Krakó~)~ -~-~!'>.....„ 

inspicjent/sufler - Hanna Gruszcz 

Daniel Danis 
42-letni pisarz i rzeźbiarz, urodzony w Saguenay (Quebec) należy do 

najciekawszych i najbardziej cenionych kancuskojęzycznych dramaturgów 
kanadyjskich. Za debiut uznaje się sztukę Celle-la ou Les Statues de rien 
(Ta oto albo Posągi z niczego), której prapremierę przygotował w 1993 roku 
montrealski teatr Espace Go. Danis otrzymał za nią szereg prestiżowych 

wyróżnień: nagrodę krytyki w Montrealu, nagrodę Gubernatora Generalnego 
Kanady, a także nagrodę przyznawaną najlepszemu utworowi w języku 

francuskim przez stowarzyszenie kry1yków teatralnych i muzycznych (Paryż, 
1995). Drugi dramat - Kamień i popioly (Cendres de cailloux) został 

opublikowany w 1992 roku i uhonorowany pierwszą nagrodą międzyna

rodowego konkursu literackiego podczas festiwalu w Maubeuge, a także 
nagrodą Radio-France lnternationaJ1. Tak jak w przypadku Celle-la, Kamień 
i popiofy jako pierwszy przygotował zespól Espace Go w Montrealu jesienią 1993 
roku. Potem przyszła ~olej na europejskie premiery m.in. we Francji, Belgii, 
Wielkiej Brytanii i Włoszech. 

Sztuka Le Chant du dire-dire (Śpiew Powiedz-Powiedz) pochodzi 
z 1998 roku. Wyróżniona nagrodą przez stowarzyszenie krytyków teatralnych 
i muzycznych (Paryż, 2000) od prapremiery w teatrze Espace Go miała już 
szereg realizacji na scenach teatrów zachodnioeuropejskich. Kolejną 

propozycją Daniela Danisa była sztuka dla młodszej publiczności (Le Pont de 
pierres et la peau d'images), a najnowszy jego tekst- Le Langue-a-Langue des 
chiens de roche (Pocalunek z językiem psów ze skaty) miał swoją prapremierę 
w montrealskim Teatrze Jutra w styczniu 2001 roku. Po oryginalną teatraln~ 
twórczość Danisa chętnie sięgają realizatorzy radiowi. 
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W programie wykorzystano fragmenty artykułu prof. Małgorzaty Sugiery Ceci n'est pas une 
pipe: slowa, obrazy i rzeczywistość w nowym dramacie Quebecu, Didaskalia oraz fragmenty 
rozmowy Katarzyny Janowskiej z filozofem prof. Krzysztofem Michalskim Kochając wracamy 
do raju', Polityka 24/2004 




