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Marcin Wartalski aktor od 15 lat 
związany z Grupą Teatralną ,Dziewięćsił'', 
wystąpił w 14 przedstawieniach oraz 
wyreżyserował dwa wg własnych tekstów. 
N a szczególną uwagę zasługują jego role 
w takich spektaklach , jak: Dzidek. rura i 
sens życia wg T. Różewicza, Słońce szyjo 
ścięta wg G. Apollinaire'a, Akt przerywany 
T. Różewicza, Opowieść o Mistrzu i 
Małgorzac ie wg M. Bułhakowa, zas 
nielegalny wg 8 . Schulza, Śmierć i spółka 
wg Biesów F. Dostojewskiego „. Zapiski 
oficera Armii Czerwonej sąjego pierwszą 
próbą zmie rzenia się z trudną formą 
monodramu, będącą wielkim wyzwaniem 
i sprawdzianem dla każdego aktora. 

Tym przedstawieniem chcielibyśmy, po raz 
pierwszy na łódzkim gruncie teatralnym, 
dotknąć bolesnego momentu naszej historii 
najnowszej , zamazywanego przez 
dziesiątki lat Polski Ludowej, starszemu 
pokoleniu dla przypomnienia, a młodzieży 
dla nauki. Ten rozdział naszej historii 
zaczął się datą 17 września 1939 roku 
napaścią Związku Radzieckiego na Polskę 
i trwał, w różnym nasileniu i odcieniach, 
do roku 1989. 



Sergiusz Piasecki (I 899 1964), prozaik 
żyjący od końca Il wojny na emigracji, 
całkowicie przemilczany w PRL ze względu 
na swój stosunek do boi szew izm u, wydał 
swój pamflet o sowieckim oficerze w 
Londynie, w roku I 957. Stworzył zabawny 
i ciekawy portret psychologiczny człowieka 
wychowanego w systemie totalitarnym 
(stalinowskim), posiadającego mechaniczny, 
zaprogramowany sposób myślenia, 
bez.krytycznie przyjmującego prawdy 
podane mu do wierzenia w komsomolskiej 
szkole. 
Zderzenie wyobrażeń jego „bohatera" 
o Polsce z samą Polską jest zabawne do 
czasu gdy uświadomimy sobie, jakim 
robotem jest Miszka Zubowi jak bardzo 
został „zaprogramowany". Jego 
postępowanie, przygody, reakcje, 
powiedzonka odnotowane w „Zapiskach„." 
często wywołują gromki śmiech, są 
powodem do doskonałej zabawy, ale„. do 
czasu. Bo tak naprawdę ta groteska zawiera 
wiele smutnej i tragicznej prawdy. 

A keję przedstawienia urn ieściliśrny w 
kołchozowej świetlicy, gdzie już po wojnie, 
na zebrania-spotkaniu, nasz bohater 
opowiada o swoich wojennych perypetiach 
i „bohaterskich" wyczynach. 


