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1.
PoczÄ tek spektaklu zaskakuje, trudno odnaleÅºÄ siÄ w swoim
pamiÄtaniu Trzech siÃ³str. Minie dÅuÅ¼sza chwila, nim siÄ zorientujÄ,
Å¼e na scenie nie ma kilkunastu osÃ³b, ale zaledwie kilka, i Å¼e lewa strona
to ogromne lustro biegnÄ ce ukoÅnie, ktÃ³re odbija postaci tkwiÄ ce w
pustej przestrzeni. StojÄ , siedzÄ lub zwisajÄ na thonetowych krzesÅach,
zaklÄci w jakiejÅ katatonii, ludzkie wraki â zwrÃ³ceni do lustra jak do
okna. Po prawej stronie sceny tyÅem Åciana-zastawka. Lepiej jÄ widaÄ

jako odbicie w lustrze. ZresztÄ to zaleÅ¼y, z jakiego miejsca na widowni
patrzymy i czy jest to widownia duÅ¼ej sceny Starego Teatru, czy hali ATM
w Warszawie. Efekt jest naprawdÄ rÃ³Å¼ny â od wraÅ¼enia bycia w
tunelu, po poczucie zaglÄ dania do latarni magicznej. Tak jakbyÅmy byli
zaproszeni do Åwiata iluzji i deziluzji jednoczeÅnie. MoÅ¼emy patrzeÄ,
jak Irina i Masza wdrapujÄ siÄ po elementach konstrukcyjnych Åciany i
wiszÄ jak owady w pajÄczynie, i jednoczeÅnie widzieÄ odbicie tego
dziaÅania. A moÅ¼emy obserwowaÄ tylko samo odbicie. Jak w
PlatoÅskiej jaskini grajÄ tu ludzie i cienie.
Paradoksalnie efekt zatrzaÅniÄcia Phillip Bussmann osiÄ ga, otwierajÄ c
przestrzeÅ. GÅÄbiÄ i wysokoÅÄ dekoracji gubi w czerni, wymiar
horyzontalny rozlewa siÄ w uruchamianych projekcjach natury â obraz
jest rzutowany na zastawkÄ i odbija siÄ w lustrze. I jeszcze biaÅe
ÅwiatÅo: Mark Van Denesse puszcza je z tyÅu sceny, zza dekoracji
(wiÄc znÃ³w jak u Platona), na przykÅad ostrÄ smugÄ wzdÅuÅ¼
lustra, by w somnambulicznym pasaÅ¼u wyprowadziÄ postaci. W jego
poÅwiacie, wzmacnianej przez dymy, Natasza wchodzi na scenÄ pierwszy
raz, podÅwietlenie od tyÅu sprawia, Å¼e dÅugi czas nie widzimy jej
twarzy. W finale ÅwiatÅo rozpÅywa siÄ nisko po caÅej scenie jak
mgÅa, oblepia wszystkie postaci, pogrÄ Å¼a w spowolnionych, sennych
ruchach, unieruchamia â takÅ¼e NataszÄ. Raz tylko zdecydowanie
zmienia charakter: nagle zapalajÄ siÄ reflektory nad lustrem i zalewajÄ
scenÄ jasnym, roboczym ÅwiatÅem. Aktorzy na chwilÄ wychodzÄ z
rÃ³l, wracajÄ do sytuacji z poczÄ tku przedstawienia, jak do odgrywanego
ceremoniaÅu.
Projekcje sÄ cztery, jak cztery akty dramatu Antona Czechowa. Perceval
gra bez antraktÃ³w, ale wyraÅºnie zaznacza dramaturgiÄ poszczegÃ³lnych

czÄÅci â kulminacjami scen zbiorowych czy monologÃ³w, zmianÄ
rytmu, a takÅ¼e pojawianiem siÄ i znikaniem projekcji. Falowanie bujnych
kÅosÃ³w traw na tle spokojnego gÃ³rzystego krajobrazu trwa dÅugo,
kamera przesuwa siÄ w stronÄ muru, drzewa, ujÄcie powtarza siÄ
wielokroÄ, aktorzy nie wchodzÄ w interakcje z obrazem. Filmowanie
rozbijajÄ cych siÄ spokojnie morskich fal jest krÃ³tsze, urywa je
zbliÅ¼enie, co daje efekt sztormowej nawaÅnicy; siostry stajÄ w obrazie,
wydaje siÄ, jakby chciaÅy, by woda je pochÅonÄÅa, Masza nawet
zdejmuje sukienkÄ. PoÅ¼ar wybucha szalejÄ cÄ poÅ¼ogÄ (Wierszynin
krzyczy âwojnaâ, jakby ten widok przypomniaÅ mu traumatyczne
zdarzenie) â to wtedy Irina i Masza wdrapujÄ siÄ na ÅcianÄ, ktÃ³rÄ
zalewajÄ wirtualne pÅomienie. Ostatni obraz, gleba rojÄ ca siÄ od larw,
jest najkrÃ³tszy i jak pierwszy stanowi tÅo dziaÅaÅ. Perceval uruchamia
cztery Å¼ywioÅy â powietrze, ogieÅ, wodÄ, ziemiÄ â elementy
niezbÄdne do Å¼ycia i jednoczeÅnie pokazuje ich niszczÄ cÄ siÅÄ,
gdy zostanie naruszona ich rÃ³wnowaga.

2.
PoczÄ tek. DÅuÅ¼szy czas tylko dÅºwiÄki â urywane, niepokojÄ ce, nie
do zidentyfikowania. Olga szepcze wierszyk (Maria Konopnicka!): âJadÄ ,
jadÄ dzieci drogÄ â¦/ Siostrzyczka i brat/ I nadziwiÄ siÄ nie mogÄ ,/
Jaki piÄkny ten Åwiat!ââ¦ DzieciÄcy Åwiat wypeÅniony harmoniÄ
bycia razem, rodzinnym szczÄÅciem, nadziejami, wiarÄ , zachwytemâ¦ to
pozytywne âniegdyÅâ zaledwie majaczy w bardzo wyraÅºnym
âterazâ â w bezruchu, czerni, ÅmiesznoÅci, samotnoÅci,
abnegacji, podejrzanej strojnoÅci. Za jakiÅ czas Masza zaczyna nuciÄ
piosenkÄ, rozpoznajemy koÅysankÄ Seweryna Krajewskiego do sÅÃ³w
Agnieszki Osieckiej: âKrÃ³lu mÃ³j, nie bÄdÄ dzisiaj spaÅ./ KiedyÅ

tam, bÄdziesz miaÅ dorosÅÄ duszÄ,/ KiedyÅ tam, kiedyÅ tamâ¦â.
Zaklinanie nowo narodzonego Å¼ycia? Tyle Å¼e wszyscy zgromadzeni tu
ludzie sÄ doroÅli, niektÃ³rzy starzy.
Luk Perceval gra na rÃ³Å¼nych poziomach z naszÄ pamiÄciÄ Czechowa.
Oddala w czasie moment opuszczenia Moskwy przez Prozorowych o
trzydzieÅci trzy lata. Dlaczego akurat o tyle? Czy robi rozrachunek z
EuropÄ , ktÃ³ra trzy dekady temu ulegaÅa zÅudzeniu âkoÅca
historiiâ, nowym nadziejom? Pierwsza rocznica Åmierci ojca, zarazem
imieniny Iriny (punkt wyjÅcia dramatu), wraca jako taki sam powidok z
przeszÅoÅci jak Å¼ycie w Moskwie, ÅmierÄ matki, wyjazd do
garnizonowego miasta. To przemieszczenie w czasie nie odbywa siÄ na
zasadzie retrospekcji â âtu, w tym miejscuâ (jak mÃ³wi Irina) lata
lecÄ , czas stoi, Å¼ycie czeka. SÄ momenty, w ktÃ³rych bohaterowie
dotykajÄ tafli lustra, jakby nie mogli uwierzyÄ, Å¼e to oni, jakby chcieli
przetrzeÄ szybÄ, przebiÄ siÄ na drugÄ stronÄ, chwytajÄ siÄ jego
krawÄdzi, by zachowaÄ resztki zÅudzeÅ, opanowaÄ rozpacz â obraz
mÄ ci siÄ jak poruszona toÅ stojÄ cej wody i wraca do punktu wyjÅcia.
Intencje belgijskiego reÅ¼ysera idealnie odczytaÅ Karol Nepelski (to ich
pierwsza wspÃ³Åpraca): skomponowaÅ zapÄtlajÄ ce siÄ wokalizy,
pulsujÄ ce ciÄ gi szumÃ³w, zgrzytÃ³w, urywanych dÅºwiÄkÃ³w â jakby
odbijajÄ cych siÄ od jakichÅ Åcian. Efekt echa zupeÅnie jawnie pojawia
siÄ w kilku scenach, gdy kwestie krÄ Å¼Ä wokÃ³Å widowni jako
urywane frazy i pojedyncze sÅowa. Puste, jaÅowe, rzucane na wiatr, jakby
ich sprawczoÅÄ wytracaÅa siÄ z kaÅ¼dym sÅabnÄ cym
powtÃ³rzeniem.
Perceval nie bawi siÄ w detaliczne opowiadanie historii, przepisaÅ
Czechowa po swojemu (jakby tylko przywoÅywaÅ strzÄpy zdarzeÅ,

dialogÃ³w) i nie bez udziaÅu aktorÃ³w, ktÃ³rych namÃ³wiÅ na
improwizacje. SÅuchamy tÅumaczenia scenariusza, a nie fragmentÃ³w
istniejÄ cego przekÅadu Trzech siÃ³str. ReÅ¼yser nie bawi siÄ teÅ¼ w
rodzajowoÅÄ â scenografiÄ , aktorskÄ ekspresjÄ , kostiumami,
muzykÄ dobiera siÄ do esencji dramatu. Mocno pociÄ Å tekst, a i tak w
niektÃ³rych scenach wydaje siÄ, Å¼e sÅÃ³w jest za duÅ¼o, Å¼e
wystarczyÅyby obraz, dÅºwiÄk i choreografia.

3.
Podobnie nieoczywistych operacji na czasie Perceval dokonaÅ, wybierajÄ c
aktorÃ³w. PoÅowÄ rÃ³l obsadziÅ wykonawcami znacznie starszymi od
literackich pierwowzorÃ³w, ale w zgodzie z przesuniÄciem czasu w
adaptacji. OlgÄ gra Maria Maj, IrinÄ â MaÅgorzata Zawadzka,
Andrzeja â MirosÅaw Zbrojewicz, Tuzenbacha â Zygmunt JÃ³zefczak.
OdtwÃ³rcy postaci Maszy (Natalia Kalita) i jej mÄÅ¼a (RafaÅ
MaÄkowiak) sÄ na miarÄ pomyÅlanÄ przez Czechowa, ale duchowo
KuÅyginowie sÄ rÃ³wnie starzy jak pozostali czÅonkowie rodziny.
Wierszynin i Czebutykin zostali odmÅodzeni, ale jednoczeÅnie jeszcze
bezwzglÄdniej potraktowani przez reÅ¼ysera. PuÅkownik Jacaka Belera
nie odmaszerowaÅ z garnizonem, jest inwalidÄ na wÃ³zku, zasmakowaÅ
w depresyjnej atmosferze domu Prozorowych, jest w nim adorowany przez
wszystkie siostry (brawurowa scena, gdy ciÄ gnÄ go na wÃ³zku jak w
trojce), nadrabia minÄ , wygÅaszajÄ c miÅosnÄ inwokacjÄ
(zapoÅ¼yczonÄ z Lambra Juliusza SÅowackiego). Wojskowemu lekarzowi
Jacka Romanowskiego teÅ¼ zostaÅy odebrane atrybuty Czechowowskiego
oryginaÅu. To czÅowiek bez formy, rozcheÅstany, niejako chowajÄ cy
siÄ z caÅym swym nieudanym Å¼yciem pod weÅnianÄ czapkÄ . Na
goÅej piersi nosi zegarek na ÅaÅcuszku, ciÄ gle nim manipuluje, a i tak

czas przecieka mu przez palce. Kostiumy Annelies Vanlaere wywlekajÄ na
wierzch prawdÄ o bohaterach, ale to nie znaczy, Å¼e aktorzy nie majÄ co
graÄ. Przeciwnie, na tym zaczynajÄ budowaÄ role â w niezgodzie na
teatralny stereotyp. Adaptacyjne i reÅ¼yserskie decyzje okazaÅy siÄ
niebywale inspirujÄ ce dla aktorÃ³w. GrajÄ Åwietnie, bez wyjÄ tku, z
ogromnÄ uwagÄ na partnera, jakby od lat pracowali w tym skÅadzie, a
przecieÅ¼ to koprodukcja Starego Teatru i TR Warszawa, z goÅcinnym
udziaÅem aktorki z Ukrainy. NiektÃ³rzy grajÄ wbrew utrwalanym przez
siebie wizerunkom â zwÅaszcza Jacek Romanowski (niezwykle misterna,
przejmujÄ ca rola) i Zygmunt JÃ³zefczak (zdusiÅ retoryczne gesty,
jednoczeÅnie zachowujÄ c ich potencjaÅ w spowolnionych ruchach).
Belgijski reÅ¼yser indywidualizuje siostry raczej zewnÄtrznie, jakby w
trzech osobach widziaÅ jeden los w rÃ³Å¼nych stadiach (w tytule
przedstawienia skleja cyfrÄ trzy ze sÅowem âsiostryâ, bawiÄ c siÄ
lustrzanym podobieÅstwem trÃ³jki i es). U Prozorowych rozpacz z wiekiem
staje siÄ coraz bardziej milczÄ ca i nieruchoma. Olga w stosownej do
sytuacji czarnej sukience z niemodnym rozÅoÅ¼ystym koÅnierzem, ale za
to w trendy czarnych okularach w zÅotych oprawkach. Jakby chciaÅa coÅ
nadgoniÄ w uciekajÄ cym Å¼yciu, ale niemal nieruchoma na swoim
krzeÅle. Masza, podobnie jak jej imienniczka z Mewy, zdaje siÄ nosiÄ
âÅ¼aÅobÄ po swym Å¼yciuâ, tyle Å¼e przystraja jÄ na wieczorowo
â jej maÅa czarna mieni siÄ zÅotem. Masza â drobniutka Natalia
Kalita â potrafi naprÄÅ¼yÄ siÄ jak struna, ryknÄ Ä, drapieÅ¼nie
walczyÄ o swoje, egzekwowaÄ seks. Irina wbiÅa siÄ w srebrnÄ sukniÄ
i srebrne szpilki, ÅmiaÅo odkrywa nogi, ramiona, dekolt, plecy. Na
poczÄ tku moÅ¼e nawet trochÄ delektuje siÄ sobÄ , zÅoÅliwie
przedrzeÅºnia innych. Szybko jednak spod narzuconej sobie formy przelewa
siÄ rozpacz. Jeszcze piÄkna, a juÅ¼ wiÄdnÄ ca. Stoi przed lustrem,

dotyka swego ciaÅa i jego odbicia z niedowierzaniem, miÄdli kostium,
ciÄ gnie skÃ³rÄ, jakby nie mogÅa siÄ zgodziÄ na tÄ powÅokÄ.
Wielka rola MaÅgorzaty Zawadzkiej.
MÄÅ¼czyÅºni to katastrofa â rozmamÅani, skupieni na sobie, nie ma w
nich cienia sprawczoÅci, nie mÃ³wiÄ c o seksie. Andrzej w niezawiÄ zanym
szlafroku, rozwÅÃ³czonych spodniach, kapciach, najchÄtniej z butelkÄ w
rÄce. Gra go aktor, ktÃ³remu moÅ¼na pozazdroÅciÄ warunkÃ³w â
MirosÅaw Zbrojewicz â jego sylwetka nie przypomina roztytego
Prozorowa, ten kontrast wzbogaca rolÄ. KuÅygin w o kilka numerÃ³w za
duÅ¼ym garniturze, marynarce na goÅy tors, zachowuje siÄ tak, jakby
ciÄ gle ÄwiczyÅ w przedziwnym taÅcu wÄ tÅe ciaÅo w zgodzie z
wygÅaszanÄ przez siebie sentencjÄ : âMens sana in corpore sanoâ
â w zdrowym ciele zdrowy duch. RafaÅ MaÄkowiak wije siÄ ja wÄ Å¼,
zmienia skÃ³rÄ (przewleka marynarkÄ), wydaje siÄ czÅowiekiem bez
krÄgosÅupa i w przenoÅni takiego gra. Tuzenbach paraduje w modnym
trzydzieÅci lat temu garniturze, ciÄ gle mÃ³wi o miÅoÅci do Iriny, ale
gdy wreszcie siÄ jej oÅwiadcza, nawet na niÄ nie patrzy, dÅoniÄ
pieÅci swÃ³j goÅy tors pod marynarkÄ . O Czebutykinie i Wierszyninie
juÅ¼ byÅa mowa. Perceval obnaÅ¼a mÄÅ¼czyzn takÅ¼e dosÅownie. W
jednej ze scen rozbierajÄ siÄ, monologujÄ , jakby siÄ spowiadali,
skÅadajÄ swoje rzeczy w Å¼aÅosne zawiniÄ tka i znikajÄ w kulisach.
Ten jeden jedyny raz budzÄ prawdziwe wspÃ³Åczucie i jednoczeÅnie
zachowujÄ godnoÅÄ.
Natasza Oksany Czerkaszyny wyrÃ³Å¼nia siÄ kolorami, stylem wciÄ Å¼
zmienianych kostiumÃ³w, ekspresjÄ . Jej pierwsze entrÃ©e to wejÅcie
upadÅej lamparcicy â jeden but w rÄku, skÃ³rzana kurtka niemal wlecze
siÄ po ziemi, suknia w ogniste pÅomienie ledwie zasÅania ciaÅo, jakby

przed chwilÄ taÅczyÅa na rurze. ReÅ¼yser nie tuszuje, Å¼e aktorka jest
UkrainkÄ , wraz z ârozgaszczaniem siÄâ w domu Prozorowych
pozwala jej przechodziÄ ze starannie artykuÅowanej polszczyzny na
jÄzyk ojczysty, dochodzi nawet do tego, Å¼e Natasza kaÅ¼e mÄÅ¼owi
tÅumaczyÄ, co ma do oznajmienia siostrom. Wtedy on cenzuruje co
bardziej obraÅºliwe kwestie. Natasza klnie, mamrocze coÅ pod nosem,
wcale jej nie zaleÅ¼y na komunikacji, ogarnia sytuacjÄ pod siebie. Rola
Czerkaszyny najbardziej ze wszystkich zbudowana jest na improwizacji. Jej
Natasza wbija siÄ w Stary Kontynent z miaÅ¼dÅ¼Ä cÄ siÅÄ nowych
EuropejczykÃ³w, ukraiÅska mowa zagÅusza wyuczone obcojÄzyczne
konwersacje Prozorowych, zwiÄdÅe monologi i dialogi. ReÅ¼yser i
aktorka rysujÄ tÄ postaÄ na granicy stereotypu, ryzykownie, ale nie
pozbawiajÄ jej racji iâ¦ rozpaczy. W finale, w duÅ¼o juÅ¼ spokojniejszej,
ciemnej sukience pojawia siÄ z Bobikiem pod pachÄ i butelkÄ koniaku.
Marta OjrzyÅska, ktÃ³ra gra w dublurze z CzerkaszynÄ , tworzy postaÄ o
Åagodniejszych rysach (to kwestia takÅ¼e jej sylwetki â drobniejszej,
mniej drapieÅ¼nej), gra ukraiÅskoÅÄ jak kolejny kostium.

4.
Jednym z symptomÃ³w depresji jest tunelowe myÅlenie, niemoÅ¼noÅÄ
uwolnienia siÄ od kolein emocji, ktÃ³re naprowadzajÄ nas na jedne i te
same wspomnienia, a takÅ¼e wizje przyszÅoÅci. WiÄzimy siÄ w
przetrawianiu Å¼ycia, tracÄ c je. Luk Perceval umieÅciÅ swe Trzy siostry
w takich rejonach, niemniej skreÅliÅ postaÄ caÅkowicie pozbawionÄ
zÅudzeÅ â sztabskapitana Solonego. MoÅ¼e dlatego, Å¼e dramat
Czechowa przeczytaÅ jego oczami?
Widmowych bohaterÃ³w jest tu wiÄcej. Stara niania Amfisa istnieje tylko w

kÅÃ³tni Olgi i Nataszy. Nie ma mowy o Protopopowie, Natasza nie
romansuje z nikim konkretnym, po prostu wybywa z domu, wszystko, co jÄ
pochÅania, jest poza jego Åcianami. Bobik to nie dziecko, ale piesekâ¦
pluszowy.
Tuzenbach nie zginÄ Å w pojedynku z Solonym, jak chciaÅ Czechow, ale
palnÄ Å sobie w Åeb za kulisami jak Kostia Trieplew. Doktor Czebutykin
przemyca kwestiÄ âBaron siÄ zastrzeliÅâ jak doktor Dorn w Mewie.
To rozwiÄ zanie byÅo juÅ¼ zapowiedziane na poczÄ tku (wisiaÅo jak
strzelba w domu Wujaszka Wani), w jednej z pierwszych scen baron
sugeruje, Å¼e najlepszym rozwiÄ zaniem dla ich postarzaÅego
towarzystwa byÅaby âdobrowolna ÅmierÄâ.
Luk Perceval wyciÄ gnÄ Å daleko idÄ ce teatralne wnioski z dramaturgii
Czechowa, z pozornych dialogÃ³w. Pokazuje ludzi zaklÄtych w rolach,
odprawiajÄ cych rytuaÅy swej samotnoÅci, czekajÄ cych na przyjÅcie
jakiegoÅ koÅca tej historii. Irina zapina sweterek na ostatni guziczek i
rozpina, zrzuca. JuÅ¼, juÅ¼ przyjÄÅa formÄ, poszÅa na kompromis z
Å¼yciem, nawet moÅ¼e poczuÅa nadziejÄ. I znÃ³w na darmo. Perceval
przyznaje siÄ do inspiracji Teatrem Åmierci Tadeusza Kantora,
twÃ³rczoÅciÄ Samuela Becketta, pracami holenderskiego psychologa
Douwe Draaismy na temat mechanizmÃ³w pamiÄci (zwÅaszcza tej
poÅwiÄconej niszczycielskiej sile nostalgii). Bez trudu moÅ¼na dopisaÄ
mu Franza KafkÄ czy wspominanego Platona. Nie cytuje nikogo, ale ze
ÅwiadomoÅciÄ bagaÅ¼u europejskiej kultury czyta Czechowa.
NamÃ³wiÅ aktorÃ³w na Äwiczenie jogi przed kaÅ¼dÄ prÃ³bÄ ,
wÅaÅnie by wyciszyÄ wiedzÄ, bodÅºce teraÅºniejszoÅci,
skoncentrowaÄ siÄ, naÅadowaÄ akumulatory. MoÅ¼e dlatego wydaje
siÄ, Å¼e jego 3siostry sÄ jak wysoce skompresowany nabÃ³j. Spektakl

buduje niesamowite napiÄcie, nic tylko palnÄ Ä sobie w Åeb, choÄ na
widowni sÅychaÄ czasem urywane chichoty.
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