
.. -
Mrch•ł Zad„•~1 . -

- ...... "":l." 





według powieści Józefa Rotha 

HotelSavov 
przekład : Michał Zadara 
prapremiera polska: 15 września 2012 r„ Hotel Savoy 







4 

Daniel Przastek 

łódź. Międzv wojną a pokojem 

Czytając powieść Józefa Rotha 
Hotel Savoy, która jest kanwą spek
taklu Michała Zadary, na próżno po
szukiwać w niej jasno określonego 
miasta-miejsca zdarzeń. Jednak 
dzięki bogatym opisom, licznym dy
gresjom topograficznym łatwo do
myś li ć się, że chodzi o polski ośro
dek przemysłowy - Łódż. Równie 
i ntrygujące staje się określenie czasu 
akcji. Treść nie daje jednoznacznej 
odpowiedzi. Jedno ze zdań bohatera 
książki - Aleksandra Bóhlauga - su
geruje, że wydarzenia mają miejsce 
w roku 1919: .Do widzenia, piękne 
życie, uszedłem przed wojną , a teraz 
dosięga mnie rewolucja" - to o fak
tach, które miały miejsce na ulicach 
Berlina w styczniu 1919 roku. Jaro
sław Skowrońsk i , autor przedmowy 
do polskiego wydania, jednoznacznie 
stwierdza, że akcja toczy się latem 
1919 roku, a z pomocą przycho
dzi ponownie treść ks i ążki, gdzie 
odnajdujemy nie tylko obrazy aury 
upalnych dni, ale przede wszystkim 
ważne zdarzenia historyczne: po
wracających żołnierzy z frontu oraz 
swoisty, pulsujący oddech wrzenia 
rewo lucyjnego. Tym samym nie 
ma wątpliwości, że przedstawione 

wydarzenia toczą s i ę w pierwszych 
miesiącach odradzania się Polski po 
stu dwudziestu trzech latach zabo
rów. Szczególnego okresu w naszej 
najnowszej historii - końca wojny 
i budowania nowej państwowości 
w czasach pokoju. Warto zadać py
tanie: czy miasto-bohater powieści 
wyróżnia się na tle innych aglome· 
racji ówczesnego rodzącego się 
państwa polskiego? Ciekawym jest 
prześledzenie tych losów i uchwy
cenie specyfiki łódzkie1 tożsamości 
społeczno-politycznej lat 1918-19. 

Polska droga do niepodległości , 
szczególnie z lubością odtwarzana 
w dniu dzisiejszym corocznie 11 
listopada, związana jest z przyjazdem 
z twierdzy w Magdeburgu Józefa 
Piłsudskiego . Owszem powrót bry
gadiera stanowi kluczowy moment 
dla konsolidacji władz naczelnych 
rodzącego się państwa, ale wyzwa
lanie spod jarzma okupanta I two
rzen ie pierwszych stricte polskich 
władz związane jest z powstawaniem 
lokalnych ośrodków władzy. Tak było 
w Krakowie, gdzie już w pażdzierni
ku 1918 powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna z Wincentym Witosem 
na czele czy Lublinie, gdzie powo-

lano Tymczasowy Rząd Republiki 
Polskiej. Wśród Innych podmiotów 
warto wspomnieć o Republice Tar
nobrzeskiej, Radzie Narodowej Księ
stwa Cieszyńskiego czy Republice 
Zakopiańskiej. A jak sytuacja ryso
wara się w Łodzi? 

Kluczowym, dla uzmysłowienia 
sobie fenomenu tworzenia oddol
nych inicjatyw politycznych, staje 
się rola rewolucji w Niemczech. 
Należy pamiętać, że właśnie ten re
gion faktycznie od początku I wojny 
światowej znajdował się pod okupa
cją pruską. Wrzenie, wywołane bun
tem marynarzy jesienią 1918 roku, 
rozlało się na wszystkie ziemie dy
nastii Hohenzollernów Nie pozostała 
obojętna również jemu ziemia łódzka 
Wówczas w listopadzie tegoż roku 
rolę czynnika unifikującego wzięła na 
siebie Rada Miejska z burmistrzem 
Leopoldem Skulskim na czele, choć 
nie był to jedyny organ wladzy. Do 
tego miana aspirowały jeszcze dwa 
ośrodk i polityczne o proweniencji 
lewicowej, powstałe w listopadzie 
1918 roku. Mowa o Radzie Robot
niczej miasta Łodzi powołanej z In
spiracji Polskiej Partii Socjalistycznej 
oraz Radzie Delegatów Robotniczych 

miasta Łodzi utworzonej z inicjaty
wy Socjaldemokracj i Królestwa 
Polskiego i Li twy oraz PPS-Lewicy, 
będących protoplastami Komuni· 
stycznej Partii Robotniczej Polski. 
Obie pełniły rolę samopomocową 
i opiniodawczą, choć druga wyko
rzystywała w działaniu hasła rewo
lucji społecznej i dyktatury proleta
riatu. Do połączenia obu podmiotów 
doszło 1 grudnia 1918 roku, co 
wpłynęło na konsolidację łódzkie
go ruchu robotniczego. Jednak owe 
współdziałanie nie doprowadziło do 
silnych i gwaltownych wystąpień 
społecznych, a faktycznie po pierw
szych wyborach samorządowych, 
które miały miejsce w lutym 1919 
roku i nieudanym strajku generalnym 
z marca 1919 spacyfikowało nastroje 
rewolucyjne w mieście. 

Warto również przyjrzeć się 

obrazowi społecznemu mia
sta u progu niepodległości. 

Należy zauważyć, że w finalnym 
momencie wojny Łódż to miasto 
bardziej drobnomieszczańskie niż 
proletariackie, co spowodowane 
bylo ubytkiem blisko 290 tysięcy 
mieszkańców, którzy byli robot
nikami w Niemczech. Od grudnia 
poczynają powracać pracujący, tym 
samym zasilą rzeszę bezrobotnych, 
których rozmiar w połowie stycznia 
1919 roku szacuje się na blisko 60 
procent zdolnych do pracy! Ten czas 
charakteryzuje terror ekonomiczny 

wobec właścicieli fabryk - więzie
nie z rodzinami w zakładach pracy 
oraz wystąpienia przed sklepami czy 
magazynami, gdy głodni robotnicy 
żądali zdjęcia z witryn ciastek i bu
łek, aby nie drażniły niedożywionych. 
Najbardziej spektakularnym wyda
rzeniem, w ówczesnym czasie, stal 
się wiec w dniu 16 lutego 1919 roku, 
w którym udział wzięło 30 OOO osób. 
Mimo niezadowolenia społecznego, 
spontanicznych wystąpień robotni
czych i szerokiego bezrobocia 
hasła rewolucyjne 
nigdy nie zdobyły 

szerokiego poparcia i akceptacji. 
W tym kontekście warto zauważyć, 
że zdarzenia z kart książki Rotha roz
mijają się z ówczesną rzeczywista· 
ścią społeczną. 

Łódż w pierwszych m i es iącach 

li Rzeczypospolitej to miejsce nie
pewnośc i i oczekiwania na kolejny 
dzień . Czas powrotów i nadziei na 
lepsze jutro. Okres burz i wstrząsów, 
ale przede wszystkim codziennego 
życia, którego świadkiem był i jest 
Hotel Savoy. 
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Pozostałości no Rosn - nrzemvst wtókienniczv w łodzi 

Drogi przyjacielu, 

gdybym chciał być niesprawiedliwy i próbował oceniać 
ten kraj po zarządzeniach i rozporządzeniach jego władz 
administracyjnych. usłyszałby Pan nader sceptyczną opinię . 
Bardzo rzadko bowiem można spotkać przykłady chronicz
nych katastrof, usankcjonowanych ba, nawet wywołanych 
ustawami obowiązującymi w danym kraju! Sprawozdawcy 
prasowi donoszą jedynie o przypadkach sensacyjnych, które 
od czasu do czasu - byłbym prawie powiedział .przypadko
wo" - zdarzają się bez udziału władz. Jako dziennikarz i tak 
zwany dystyngowany cudzoziemiec jest się chronionym 
przed wszystkimi rygorami, stosowanymi wobec autochto
nów i obcokrajowców drugiej kategorii nieomal jako repry
mendy. Wyznam Panu, że sam chętnie korzystam z protek
cjonalnego traktowania i ze wstydem akceptuję fakt, iż mi
jam czekających godzinami ludzi, otwieram zakazane drzwi 
i natychmiast jestem załatwiany przez bogów z gumowymi 
stemplami. Ubolewam nad wtasnym brakiem ofiarności. 
Jeszcze bardziej jednak bo leję nad ofiarami. 

Czasem, aby wmieszać się w tłum ofiar, idę na policję , 
gdzie najpewniej można je spotkać. Jest to reguła, drogi 
przyjacielu, i dotyczy ona wszystkich krajów bez wyjątku . 
Każdy kraj ma jednak specjalne wydziały, w których szykany 
stosuje się w szczególny sposób. W Polsce trafiam przez 
przypadek do urzędu paszportowego. 

Zna Pan pewnie zarządzenie, zgodnie z którym każdy pol
ski obywatel musi za prawo do wolności, to znaczy za pasz
port zagraniczny, zapłac i ć dwieście pięćdziesiąt ztotych. Nie 
wie Pan jednak, że każdy Polak również w kraju jest zobo
wiązany nosić przy sobie tak zwany dowód osobisty i oka
zywać go na żądanie wladz. Paszport pozwalający wyjechać 

za granicę jest wazny tylko trzy miesiące. {We wszystkich 
krajach zachodnich paszport ma ważność od dwóch do 
pięciu lat i nie kosztuje nic albo jakieś grosze.) Proszę zwa
żyć, że przeciętny Polak - a więc nie urzędnik państwowy, 
nie żurnalista, nie przemystowiec i nie .kupiec pierwszej 
gildii" musi czekać na paszport osiem dni oraz spełnić na
stępujące warunki: zrobić sobie zd1ęcle. zaptacić dwieście 
pięćdziesiąt złotych w urzędzie finansowym i wreszcie udać 
się ze wszystkimi papierami na główną komendę policji. 
Jeśli chce wyjeżdżać co trzy miesiące, musi to powtarzać 
co kwarta!. Wyłącznie posiadając tak zwane św iadectwo 
ubóstwa, można otrzymać tańszy paszport, wtedy jednak 
cel podróży musi być nag l ący i za taki uznany przez wtadze. 
Należy go podać we wszystkich przypadkach. Jeś l i ktoś na 
przykład chce pojechać do zagranicznego kurortu, ma obo
wiązek udać się na badania do urzędowego lekarza w swojej 
dzielnicy i przynieść zaświadczenie, że pobyty w rodzimych 
uzdrowiskach nie przyniosły rezultatów. 

To nie są żarty, tylko zarządzenia . A informuję Pana 
o nich, bo drobnostki wydają mi się bardziej symptoma
tyczne niż nagle katastrofy. Ani zderzenie pociągów, ani 
strajk generalny, ani wybuch epidemii czy zamach stanu nie 
charakteryzują tak dobrze kraju, w którym się zdarzają, jak 
właśnie te drobne szczegóły z codziennego życia prywat
nego, nieustannie kontrolowanego przez władze. Znam po
dobne detale ze wszystkich tych państw, usiłujących kary
godny przerost liczby urzędników oraz dekretów tlumaczyć 
ciągtym .zagrożeniem", na jakie są podobno narażone już 
od dziesięciu lat. Znam tego rodzaju zarządzenia z Albanii, 
Rumunii i Rosji Sowieckiej, gdzie w końcu jednak nadal trwa 
rewolucja. W tych krajach każdy gość hotelowy musi za 

pośrednictwem portiera przedłożyć swój paszport policji. 
Również w Polsce. Ale w tej części kraju, która dawniej 
należała do terytorium rosyjskiego, trzeba podawać także 
Imię ojca , nazw isko panieńskie matki i wyznanie . 
Tego zarządzenia nie respektuje się jedynie w Warszawie -
najwyraźniej ze wstydu przed wieloma .dystyngowanymi 
cudzoziemcami". 

A przecież te zarządzenia nie są polskim wymysłem, lecz 
stanowią pozostałość po okresie panowania rosyjskiego 
i utrzymują się, gdyż w Polsce nie przeprowadzono jeszcze 
procesu ujednolicenia administracji. Nie ma też jednolitego 
prawa. Prace nad nim dopiero trwają. 

W tej chwili zbieram te doświadczenia w Łodzi, .polskim 
Manchesterze". Mieszkam tutaj w dużym hotelu, którego 

Gdzlt1 byt 

voy ' Kro 
or 

li -
nowoczesny komfort pozostaje w jaskrawej sprzeczności 
do wyznania deklarowanego przez większość jego gości. 
„Śniadanie" - tak brzmi wiszące na ścianie rozporządzenie 
- „jest obowiązkowe" . Ale cisza nie. Albowiem zarab ianie 
pieniędzy to w Łodzi zajęcie głośne I cały hotel wydaje się 
mu oddany. Robi to zresztą cale miasto. Znalem je jeszcze 
z czasów wojny. Wtedy dane mi było zaledwie musnąć Łódź, 
pamiętam jednak, że bardziej niż wszystkie inne miasta 
Wschodu, w których toczyła się wojna, zachowała swoją 
specyficzną atmosferę . Już dawniej bowiem - i to od lat 
dwudziestych XIX wieku - byla miastem-etapem - pew
nym etapem dla merkantylizmu i tekstyliów oraz obszarem 
walk zdobywców, których celem nie jest pozyskanie danego 
terytorium, lecz rynku światowego . Dzisiaj miałem okazję 

oglądać stary album ze zdjęciami pochodzącym i z polowy 
XIX wieku. Był y tam portrety niemieckich właści c i e li tkalni 
oraz przybyłych tu z Saksonii i Westfalii przedsiębiorców, 
których spadkobiercy posiadają obecnie największe tkal
nie na kontynencie. Oni sami, przodkowie, spoczywają na 
cmentarzu w komfortowych grobowcach, pod imponującymi 
kamieniami, jeszcze po śmierc i reprezentatywni i posiada
jący swego rodzaju zaświatową wypłacalność kredytową. 
Mieli twarze surowych kupców, naznaczone protestanty
zmem, sumiennością I Gustavem Freytagiem. Znajdują się 
wśród nich pastorzy w betkach pod brodami, bogobojni 
mężowie o niewzruszonej pobożności, stosujący metafizy
kę w praktyce. Byli to budowniczowie pierwszych luterań
skich kościołów w tej części Wschodu, w której przemysł 

nie śmial zrobić ani kroku bez Boga. 
Stąd przemysł ów zdobywał wielkie 
poracie Syberii, obszary nadwołżań
skie i Kaukaz. Wytwarzane w Łodzi 
kiepskie ubrania szły jako symbole 
cywil izacji europejskiej z najbardziej 
wysuniętych na wschód przyczół
ków do wszystkich na wpót dzikich 
ludów i plemion wielkiej Rosji. Byto 
ich bardzo dużo 1 zdawaty się laknąć 
akurat tutejszych materiałów. W Ło-

dzi przybywało bowiem fabryk, kominów i fabrykantów, 
a miasto się rozrastalo. Naraz liczyło pól miliona miesz
kańców {40% Polaków, 35% Żydów i 25% Niemców). Nikt 
jednak, nawet państwo inkasujące tyle podatków, nie miał 
ochoty zalożyć w Łodz i kanałów. Długie i wąskie rynsztoki, 
którymi z fabrycznych farbiarń spływają do kratek kana
lizacyjnych ciepłe , parujące barwne ścieki , dzielą chodnik 
od jezdni. Ulica Piotrkowska, mająca długość kilku ki lome
trów, jest dobrze oświet lona i wybrukowana nieomal jak 
ulice zachodniej Europy. Ale na bocznych ulicach spokojnie 
gu lgoczą sobie i bulgoczą ścieki, a w wielu miejscach j uż 

dzisiaj cuchnie deszcz, który spadnie dopiero jutro. 
W jakiej harmonii żyją tu ze sobą postęp i zacofanie! Mniej 

więcej taką wymarzy! sobie cywilizację dwudziestow i eczną 
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T. N. Hudes 

Leailvmisla Józef Roth 

Jeden z najbardziej płodnych pisa
rzy na emigracji. W przeciągu dwóch 
lat wydal trzy książki : Tarabasa , Anty
chrysta i Sto dni. Roth czuje specjalny 
pociąg do tła słowiańskiego ; zamani
festował to w Hotelu Savoy, Tarabasie 
i Hiobie. [ ... ] 

Mieszka w małym hoteliku przy 
rue de Tournon niedaleko senatu, 
naprzeciw ogrodu Luxemburskiego. 
Rue de Tournon ma już swoją tradycję 
w dziejach tak francuskiej literatury 
jak i historii. Domy wyłącznie stare, 
budowane przed stu laty stare kawia
renki, w których drzemie jeszcze duch 

Woltera i encyklopedystów. Tu niejed
nokrotnie odbywały się burzl iwe na
rady jakobinów, tu zawiązał Grakchus 
Babeul swe sprzysiężenie równych, tu 
u wylotu ulicy Vaugirard mieściła się 
dawna sala Pleyel, gdzie debiutował 
Chopin. W ciasnym zlewisku ulic Vau
girard, Tournon, feudalnego bulwaru 
St. Germain i rue de Seine żyli i two
rzyli Mickiewicz, Balzac, Proust, tu od
bywały s i ę sławetne obiady piątkowe 
braci Goncourt. [ ... ] 

Hall hotelu iest maly I ciemny. Kręte 
i niegrzeszące czystością schody wio · 
dą mnie na trzecie piętro . Pokój Rotha 

przypomina najlepsze czasy cyganerii. 
Rozłożone na pianinie nuty świadczą 
o zainteresowaniach muzycznych Ro
tha. Partytura Mussorgskiego z Bo
rysa Godunowa. Na etażerce piętrzą 
się książki. Na ścianach kopia sztychu 
Watteau .Embarquement pour Cyth~re " 
i gipsowy odlew Rodina .Les bourgeois 
de Calais". To wszystko. 

W pokoju siedzi człowiek o bladym 
obliczu, lnianych, przyprószonych si
wizną włosach I niewielkich niebieskich 
oczach, otulony welonem mgły dymu 
papierosowego. Józef Roth . Kontakt 
zostaje szybko nawiązany. 

• Wielkiej pociechy nie będzie miał pan ze mnie - mówi 
na powitanie - wywiadów nie cierpię, mogę z panem tro
chę pogadać, tak jak się mówi ze znajomym przy kieliszku, 
ale o żadnym duchowym rozbieraniu się - mowy nie ma; 
już prędzej o czymś modnym, na przykład o poliłyce. Musi 
pan bowiem wiedzieć, że jestem reakcjonistą. 

mokraci, socjaliści, komuniści I taszyści. Czy widział pan 
tak zgodny pogląd tak biegunowo przeciwnych poglądów. 
Dlatego może jestem reakcjonistą, lepsze to niż demokra
cja. Zresztą powiem panu: jestem uczciwym legitymistą, 
lak, rojalistą, który pragnie powrotu monarchii habsbur
skiej w Austrii, jako jedynej gwarancji przeciw zalewowi 
barbarzyństwa hitlerowskiego. Nienawidzę demokracji, 
liberalizmu i komunizmu. ( ... J • Ludzie, którzy siebie samych nazywają reakcjonistami, 

nie są najgorszymi ludźmi, niebezpieczniejsi są tak zwani 
przyjaciele ludzkości. 

• Fe, co za brzydkie słowo ludzkość . Ludzkość, to pano
wie Ourand, Schulze i Brown, ich konta bankowe, narządy 
rozrodcze ich żon i tak dalej .. . 

e Pan mówił przed chwilą o reakcji? 

• Naturalnie, jestem reakcjonistą, tak mnie nazywają de-

• Trudno ml się pogodzić z myślą, że pisarz może być 
zwolennikiem kultu monarchy absolutnego. 

• Nie ma mowy o żadnym kulcie ani o żadnym abso
lutyzmie. Monarchia rozwija prawdziwą demokrację, 
ponieważ monarcha staje się opiekunem jednostki nie 
z zobowiązania, jak to robią demokraci, ale z obowiązku, 
poza tym, monarchia habsburska byłaby silą atrakcyjną 

w stosunku do Niemiec południowych o ludności wybitnie 
katolickiej. Habsburgowie w Austrii, to koniec niepewności 
europejskiej, to gwarancja pokoju. [ ... ) 

e Jaki jest pana stosunek do Słowiańszczyzny? 

e Urodziłem się w Polsce, miejscowości Radziwilłów, nie
daleko Brodów, a więc jestem Polakiem. Polskę znam do
skonale. Służyłem w armii austriackiej, bylem na Ukrainie 
i w Rosji i umiem po rosyjsku i po polsku. Podczas swych 
licznych podróży po Polsce i Rosji 
olśnił mnie słowiański folklor. Na 
Wołyniu, tam gdzie kończy się Za
chód I zaczyna Wschód, przeżyłem 
najpiękniejsze wzruszenia. Słowiań
ska umysłowość, piękne legendy, hi
storie żydowskich cadyków, zamarłe 
w murach bethamldraszów klechdy 
działały pobudzająco na moją fan
tazję. Będąc w lodzi, nie umiałem 
oprzeć się pokusie napisania Hotelu 
Savoy, najlepszej mojej książki. 

• Kiedy zaczął ją pan pisać? 

• Pod koniec wojny. Moje pierw
sze próby na Wołyniu były dla mnie 
rozczarowaniem. Później wyjecha
łem do Niemiec, gdzie próbowałem 
szczęścia w rozmaitych zawodach. 
W Marsylii pracowałem jako robot
nik portowy, malując okręty. Były to 
bardzo szczęśliwe czasy. Zarabia-
łem trzydzieści franków dziennie, nie miałem kłopotów 
z wydawcami, kobietami, jadłem swój befsztyk I piłem 
czerwone, dobre wino Beaujolais, byłem o wiele szczę 
śliwszy wówczas, jako nieznany robotnik, niż dziś znany 
pisarz. Ale bestia twórcza pchała mnie z powrotem do 
Niemiec, wydawca Fischer zaczął się mną interesować 
i drukował moją pierwszą książkę. Moja pierwsza powieść 
odniosła sukces I podpisałem z Fischerem kontrakt na 

dwa lala z pensją dwóch tysięcy marek miesięcznie. Może 
to pana zdziwi, ale trudniej mi było wyżyć z dwóch tysięcy 
marek niż z dziewięciuset franków. Przyznaję, że pienią
dze mnie popsuły, powodzenie osłabiło moją werwę. Ale 
dobre czasy trwały niedługo. Po wygaśnięciu kontraktu 
bylem zadłużony po uszy. Za Hioba i Marsz Radetzky'ego 
dostałem honorarium zanim wziąłem się jeszcze do pi
sania. Później nadeszła sławetna epoka średniowiecza 
niemieckiego i moim książkom uczyniono zaszczyt spa

lenia ich publicznie na placu opery 
berlińskiej. W ten sposób zaczęła 
się era emigracji, właściwie cały ten 
czas bylem już na emigracji, Żyd po
zostanie zawsze emigrantem, nawet 
w Palestynie jest niczym innym Jak 
emigrantem.[ ... ] 

• Czy zna pan współczesną litera
turę polską? 

• Znam wiersze Tuwima, bardzo 
mi się podobają, czytałem powie
ści Schulza, Nałkowskiej, komedie 
Słonimskiego , którego poznałem 
osobiście w Warszawie. Poza tym 
łączą mnie więzy przyjaźni z moim 
polskim tłumaczem Józefem Wit
tlinem. Moja znajomość polskiego 
jest, niestety, niewystarczająca, aby 
móc poznać tak bogatą literaturę jak 
polska. ( .. . J 

• Szkoda, że rozstajemy się jako prze
ciwnicy polityczni - mówię na zakończenie. 

• Ale możemy stać się przyjaciółmi jako ludzie prywatni 
- odpowiada Roth. - Przyjaźń osobista znaczy więcej niż 
sojusz polityczny. 

,Wiadomośc i Literackie" 1936/11 
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Józef Roth -proiekt lnterdvscvplinarnv 

,( ... ] Takiego hotelu, z taką historią nie ma chyba nikt na 
świecie! Chcemy ożywić Savoy, poruszyć jego murami - które 
są przecież oryginalne - i przywróclć im pamięć. A przy okazj i 
przywrócić pamięć pierwszych właścicieli i uświadomić łodzia
nom, jaki mają skarb. Przecież nie zdarza się często, by istniał 
hote l opisany przez jednego z najważniejszych pisarzy XX wie
ku I nadal działał jako hotel. Savoy jest żywą legendą"• - mówił 
przed prapremierą Hotelu Savoy Michał Zadara. Historia i prze
strzeń zabytkowego budynku przy ulicy Romualda Traugutta 6 
stała się tematem instalacji teatralnej, a także pretekstem do 
przybliżenia postaci austriackiego pisarza. 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - organizator festiwalu 
Łódż Czterech Kultur 2012 - Generacje w ramach interdyscypli
narnego projektu .Józef Roth" przygotowało projekcje filmów, 
powstałych na podstawie pow ieści austriackiego autora , 
tak ich jak: Rebelia (reż. Michael Haneke, Austria 1993), Le
genda o świętym pijaku (reż . Ermanno Olmi, Wiochy/Francja 
1988), Marsz Radeckiego (reż . Axel Corti, Gernot Rol l, Austria/ 
Niemcy/Francja/Włochy 1994). 

O pojawiającym się w nich micie habsburskim, podczas 
kolejnych spotkań, dyskutowali znakomici goście Festiwalu: 
Wojciech Ornat- założyc iel i szef krakowskiego wydawnictwa 
Austeria, Marcin Kurek - poeta, ubiegłoroczny laureat Nagrody 
Kościelskich , reżyser Piotr Bikont, pisarz Andrzej Bart, Bogdan 
Tasza - kurator projektu i Sława Lisiecka, która specjalnie dla 
Centrum przełożyła list Józefa Rotha z „Frankfurter Ze itung" 
(19 lipca 1928 r.) Pozostafości po Rosji - przemysl wlókienni
czy w Łodzi", który publikujemy w niniejszym programie. 

Specjalnie na festiwal przygotowane zostało nowe polskie 
wydanie powieści Hotel Savoy. 

• cytal pochodzi z IOdz.klel .Gazety Wyborcze!". 27.09.12 

Teatr I muwka. 
. Tealf' Pol•lll. 

Dziś o g. 7 wiecz. j jutro o g. 3 p.p. 
• Ułani Księcia Józefa• krotochwila Mazura 

Jutro wieczorem o 7-ej artyści teatra 
polskiego odegrają wspaniałą • Warsza
wiank~· {Pieśń z: roku 1831) St. Wysplań· 
skiego, .X pawilon• A. Staszczyka i .Pie
rwiosnki• komedję styl l(ornela Ujejskiego. 

Caf6 .sawoy•. 
Benefis Jerzego ŁAZARB.:W A. 

Dziś wieczór w aalonncb kawiarni 
.Bavoy• odbQdsie elę beoaOs utalento\Va
negD muzyka, ulubieńba publiczności łóds
klei. p. Jerztgo Łasarewa, 

Obok benef.eanta, który , zagra kilka 
rzeczy eolo, przed tradycyjni( eetradk' 
Bl-Ba-Bo pneeunlo afl~ ezt1re1 numerów 
koncertowo· kabaretowych w wykonania 
pp. Rode Jasińskiej, Saoslandowej, s~ o.slan
da. Szarkowskiego i io. 

A.łrakcJ~ wieca.Jro jest deklnmo.et:. 
znanej artystki dramatyc1nej łeatra !wow~ 
ełciego p. Zofji Bł11włńskiaj. 

B~dz,c 1 pokupu blle~ów' da:iś ealo· 
ny kawiara! .Bavo.r„ BBpełnlą siQ dob1m1-w, publicznością. 

PoCZt\łek o godz. 81/, wiecz. 

Wobec t 0•ga, źe część zespołu artys· 
tów zjeinoezonych pod d.>'r. Bsarkowakle
go, blerae udział w dzisiejszym benefiala 
w CJfe .Be.voy•, cz41ść zaś WJjechała de 
Ka}ien . na kilka przedetawień, nied:i:icloe 
zwykłe przedsławienie w teatrze Wielkim 
ole odbęd:.1ie alę. 

Józef Roth, Hotel Savoy, przeł . Izydor Berman, Wydawnictwo WIST 
i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
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TEATR NOWY 
Im Kc:nim1•J10 Depn&a w Locl11 

www nowy pl I blle1y @nowy p l 

Pracownie i obsluga przedstawień 

Pracownia eleklroakustyczna 
Michal Hofman, W1eslaw Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 
Stolarnia 
Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 
Pracownia krawiecka 
Małgorzata Krasuń, Czesław Sobczyński, 
Stefan Trojanowski 
Charakteryzatornia 
Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewlk 
Rekwlzytorty 
Piotr Malec, Elżbieta Szymctak 
Pracownia plastyczna 
Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 
Tapicer 
Piotr Nowosielski 
Garderobiane 
Beata Łuczak. Krystyna Meczkulska 

dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 
kierownik literacki Botenna Jędrzejczak 
koordynator pracy artystycznej Jerzy Kra suń 
kierownik Działu Marketingu I Obsługi Widzów Boleslaw K. Galczak 
kierownik Działu Wydarzeń Okoloteatralnych Anna Ciszewska 
kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MacleJ Pietrasiak 
kierownik Działu Produkcji I Eksploatacji Leszek Pawlak 

Obsługa sceny 
Micha! Jeziorski, Mariusz Majak, Grzegorz Pawlowskl, 
Radoslaw Pietrasiak, Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 
Modyslka 
Barbara Dyguda 

Redakcja programu 
Bozenna Jędrzejczak 
Marta Olejniczak 
Projekl graficzny I sklad programu 
Anna Maria Gajewska 
Profekt gralłczny plakatu 
Slawomir Kosmynka 

W programie 1 spektaklu wykorzystano materialy archiwalne 
z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Blbllotekl Cyfrowe) Reg1onalla Ziemi 
ŁOdzk1ej przy Wo)ew6dzk1e1 i M1ejskie1 Bibliotece Publicznej. Muzeum 
m. Łodzi i Archiwum Państwowego •1 Łodzi. Do przygotowania kolażu 
na okladce autorka użyła zdjęć Roberta Rumasa I Agnieszki Cytackie1 

n RC ........ ........ ........ 

TEATR NOWY zaprasza 

Duh Sala 
William Shakespeare Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 
Astńd Lindgren Pippi LAngstrump 
Pam Valentine Przytazne dusze 
Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Leon Schiller Pastoralka 
Eric Chappell Zlodziej 
Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 
Ray Cooney Mayday 

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
emaii· sekretariat@nowy.pl 

Mala Sala 
Heiner Muller Kwartet 
Szczepan Orlowski na podstawie /figeni w Aulidzie Eurypidesa 
llFIGENIA 
Rainer Werner Fassbinder Krople wody na rozpalone kamienie 
Antoni Czechow Trzy siostry 
Michał Walczak Piaskownica 
Bertolt Brecht święta Joanna szlachtuzów 
Dario Fo Kto nie ma, nie ptaci 
Hanoch Levin Mord 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie malżellskie 
Jordi Galcer:in Metoda Gr()nholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 

Biuro Obslugl Widzów, ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
e-mail:bilety@nowy.pl; czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych 1 udziela informacji o repertuarze. 
Ozlal Marketingu, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86,e-mall: promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sala, ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 
Mala Sala, ul. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; kasa czynna w godzinach 
9:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 
w obu kasach można kupo ać bilety na przedstawienia grane w Dużej I Małej Sali . 

21 



sponsor generalny: 

sponsorzy i partnerzy: 

---- /Yf_' 

~ WYTWORNiA-

patroni medialni: 

TVP T.OYK 

22 








