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Sedes jako metafora 
Małgorzata Karbowiak 
 
Gdzieś tam gdzieś tam, a może nawet wśród nas, żyją sobie państwo Shitz. Ojciec, przedsiębiorca na oko sześćdziesięcioletni, jego 
niepracująca żona i starzejąca się szybciej niż rodzice, bo mało ponętna córka. I pewnie ci banalni do bólu zębów bohaterowie nie 
przeżyliby niczego niebanalnego (mimo posiadania dwóch ciężarówek i połowy koparki), gdyby jednak nie nadarzył się córce mąż. 
Czego wypatrywano jak kania dżdżu, bo przecież to dowodzi sukcesu rodziców wystawiających ją „na sprzedaż”. Ale przyszły zięć 
zażądał prawie całego majątku! I ta transakcja mu się udała, choć nie udał plan wysłania teścia do Abrahama na piwo – dla uzyskania 
w spadku jeszcze i połowy koparki, za zgodą zresztą świeżo poślubionej małżonki. Los, jak to los, uśmiercił jednak kogo innego. Czy 
wszystko wróciło do normy? Niestety. Znów ojciec może się zajadać kiełbasą…  
To, iż państwo Shitz poruszający się, także mentalnie, pomiędzy stołem, łóżkiem i sedesem powiększają w teatrze poczet postaci 
wywołujących odruchy wymiotne, to jeszcze nic. Ta rodzina trywialnie reagująca na wszystko, a przede wszystkim prostacka w skali 
odczuwania, jest toksyczna. I taką można spotkać także w dorzeczu Wisły i Odry, niezależnie od narodowości i drzewa 
genealogicznego. Rzecz jednak w tym, że reżyser Marek Pasieczny, biorąc w Teatrze Nowym na warsztat sztukę „Shitz”, zatrzymał 
się interpretacyjnie w połowie drogi. Część pierwsza, rysująca ostro, drapieżnie postacie bohaterów i chore relacje między nimi, 
wyczerpuje właściwie temat anomaliów widzianych przez pryzmat „podstawowej komórki społecznej”. Rymuje się to w jakiś sposób 
z realiami ery społeczeństwa konsumpcyjnego, w której pieniądze deprawują podobnie jak ich brak. Ale izraelski dramaturg Hanoch 
Levin miał na myśli chyba coś więcej niż dzieje kolejnych „strasznych mieszczan”, choć piosenki wplecione w akcję prowadzą tę 
opowieść w nieco innym kierunku. Jak się zdaje, jest to też rzecz o egoizmie. Wszechogarniającym, obezwładniającym jak rak 
złośliwy. Gdy wszyscy żyją „osobno”, łatwo przy braku jakiegokolwiek spoiwa zatruć wszystko. Na każdym poziomie. Ciekawe, że 
ten egoizm wyraża się w sztuce także w stosunku bohaterów do instytucji państwa, które jest zakładnikiem ich oczekiwań i potrzeb. A 
jednak na perypetie rodziny w Teatrze Nowym nie nakłada się nic więcej. Np. pewien kontekst kulturowo-cywilizacyjny, co nadałoby 
temu spektaklowi wymiar większy, metaforyczny.  
W recenzjach po premierze w warszawskim teatrze Ateneum złośliwie wytykano, iż w sedesie zabrakło tylko naturalistycznej treści. 
Ja myślę, że z brzydotą pozbawioną estetyki musimy od czasu do czasu odważnie się w sztuce mierzyć… Grają, nie nadużywając 
środków wyrazu: Mariusz Saniternik (gościnnie), Beata Kolak, Kamila Salwerowicz, Bartosz Turzyński. Scenografia: Jagna Janicka, 
kostiumy: Katarzyna Stochalska, muzyka: Krzysztof Baranowski.  


