
ZWIEDZAJĄC HOTEL 
 
Gdy kilka lat temu oprowadzałem po Łodzi chorwackiego pisarza, największe jego 
zainteresowanie wzbudził hotel "Savoy". Ale dopiero po wiadomości, że TO TEN 
HOTEL "SAVOY". Pisarz okazał się miłośnikiem Józefa Rotha i zapowiedział, że 
przyjedzie na tydzień do Lodzi pomieszkać w "Savoyu" i poczuć atmosferę siódmego 
piętra.  
Dziś chorwacki pisarz mógłby odwiedzić gmach przy Traugutta i zobaczyć sceny 
z powieści w wykonaniu aktorów Teatru Nowego. Spektakl w reżyserii Michała 
Zadary rozgrywa się (jednocześnie) w wielu pomieszczeniach legendarnego hotelu. 
 
Przed brama hotelu widz dostaje program wieczoru - rodzaj tabelki, w której podano 
godziny, nazwy pomieszczeń i numery piętra dla poszczególnych scenek. Na 
podwórku Aleksander chce wynajać pokój, w sali dancingowej przytaczane są 
wspomnienia gości hotelowych, w schowku na antresoli między parterem 
a pierwszym pietrem muzycy daja koncert, w pokoju 609 do chodzi do Pierwszego 
spotkania Gabriela i Stasi, na strychu (siódmym piętrze) odgrywana jest śmierć 
Snchina. Całość trwa dwie godziny, scenki się powtarzają, ale też grane są 
symultanicznie. Dlatego - jak piszą autorzy rozdawanej ulotki - może się zdarzyć, że 
nie zobaczysz wszystkich scen. Nie szkodzi, nie same scenki są tu najważniejsze. 
Zresztą ich teatralna wartość bywa różna. Od zupełnie nieudanych (w kuchni dwóch 
aktorów udaje, że rozmawia o Łodzi, ale posługują się nieudolnie rozpisanym na role 
tekstem Marka Janiaka o Łodzi z początków XX wieku) aż po "najlepszy musical od 
czasów Metra", jak swój minirecital zachwala Mateusz Janicki. Aktor wygłasza 
i wyśpiewuje monologi młodego windziarza (w "Savoyu" nadal windę obsługuje 
windziarz), tworząc znakomity pastisz dancingowych występów (jest w tej muzyce 
coś z piosenek Tymona Tymańskiego do filmu Wesele). Najważniejsza jest 
możliwość zobaczenia zakamarków hotelu, atmosfera lekkiego chaosu i zagubienia, 
przypadkowe spotkania na schodach i w pokojach. Ja na przykład przypadkiem 
wszedłem do pokoju 5 minut przed rozpoczęciem scenki, posiedziałem troche 
z oczekującym na występ aktorem, chciałem nawet wspólnie pooglądać wiadomości 
(pokój ma wspólczesne wyposażenie), ale nie pozwolił mi włączyć telewizora. Warto 
przy tym dodać, że na piętrach od drugiego do piątego normalnie mieszkają hotelowi 
goście (jest to jakiś sposób na zobaczenie spektaklu, gdyby zabrakło biletów). Całość 
prozę Rotha interpretuje pośrednio - chaotyczną strukturą odpowiadającą 
wydarzeniom z okresu po zakończeniu I wojny światowej.  
 
Warto też podkreślić ukazanie się z okazji premiery nowego wydania powieści Rotha. 
Przygotowali je wspólnie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i wydawnictwo Wist. 
Z kolei w programie spektaklu znalazła się niewydana dotychczas po polsku relacja 
Rotha z pobytu w Łodzi. Aktualne do dziś.  
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