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ptlygoda fryzjera Vasco jest księgą obrazów, snem, który 

A~lł' się mnie, palącemu powoli papierosa w fotelu, który 

śnit się przez całą jesień , zimę i lalo . Za każdym razem, 

zanim siadł~m do pisania, wyjmowałem z pudełka ołowia

nych żołnierzy mego synka, przyglądałem się im, szuka

łem inspiracji w ich żywych barwach i ich niewinności. 

W moim wyobrażeniu laka historia o Vasco, natchniona, 

jak widzicie, przez zabawki, powinna była kończyć się 

dobrze. Nic z tego! Małe żołnierzyki mego synka zabiły 

Vasco. Zapytywałem sam siebie, czy pod najbardziej cza

ruji!Cć) powierzchownością nie kryj'! się siły przeklęte . 

Oczywista, mówię o małych ołowianych żołnierzykach me

go synka„ . 

Georges Schehad~ 

W okresie gdy wysfawialiś~y Wieczór przysłów, Schehad~. 
z właściwym sobie pełnym czaru uśmiechem i owym entu

zjazmem twórczym, który go cechuje, zapylał mnie, jaki 

rodzaj powinna reprezentować nowa sztuka, którą życzył

bym sobie otrzymać od niego. 

„Niech Io będzie opowiadanie o jakiejś przygodzie", po

wiedziałem mu. 

Później, któregoś wieczoru, gdy sięgaliśmy wspomnieniami 

do okresu naszego dzieciństwa, opowiedziałem mu, że ja

ko dziecko byłem przerażony dziwnym zachowaniem się 

pani, do której ojciec mój odda! mnie na stancję . Pani la 

była wdową po wojskowym. Nad jej łóżkiem wisiał portret 



zmarłego o groźnych wąsach spojrzeniu. Spałem w tym 

pokoju i każdego wieczoru drżałem przy ceremonii, której 

oddawała się biedna kobieta. Stawała na łóżku i przema

wiała do portretu swego męża. „On" zaś, jak go nazywała, 

odpowiadał. Schehad: przysłał nam z wielką uległością (co 

znakomicie świadczy o jego sile twórczej) historię, w której 

wiele mówi się o wojskowych i nawet czasem o wdowach . 

Była to historia małego fryzjera Vasco. 

W życiu człowieka teatru zdarzają się upajajqce chwile, 

kiedy od pierwszego przeczytania czuje, że już jest w da

nej sztuce zakochany. Pokochałem bez reszty cał11 sztu•kę 

o Vasco: za jej głębokq treść, za lotność jej formy, za jej 

nastrój zarazem szalony i tragiczny, za poetyckie piękno 

je j języka, za jej konstrukcję dramutyczną, za bijące z niej 

ciepło ludzkie, za jej sprawiedliwość, za jej artyzm. 

Lubię, kiedy treści głębokie podawane są lekko. Lubię 

wesołość nawet przez łzy. I wreszcie, lubię Przygodę Vas

co, ponieważ len utwór jednocześnie poetycki i głęboko 

dramatyczny jeszcze bardziej zbliża mnie do Schahadl 

Któregoś dnia Jouvet z okazji sztuki, wobec której miał 

poważne zastrzeżenia, wykrzyknął: „Powiedz, czy mógłbyś 

żyć pośród takich postaci?''. 

Właśnie, bardzo chętnie żyłbym w otoczeniu Vasco, Ce

zara, jego córki; jeśli chodzi o sierżanta Caquot i o Mirel-



dora, n ie mogl iby mnie nie baw i ć „. Nie wspom inam już 

nawet o psach , z którymi się zaprzyjaźniłem, ny o drze

wach ka sztanowych „. A więc mamy przed sob <) Przygodę 

Vasco, tr ze ci ą sztukę Schehad~ „. i jak to się mówi w 

lej sztuce - „To jest tylko (mam na myśli autora 1 naH 

teatr) początek bardzo długiej histor ii". 

Kiedy czyta s i ę Schehad~ , porównu je s i ę go poczatkowo 

z Superviellem, potem wyczuwa s i ę. w nirn Chapl ina, a na

wet czasami Braci Marks, a w końcu , gdy się o n im myśli 

dłużej. wówczas z podziwem i miłością dostrzegamy w 

nim rodzaj Arystofanesa naszych czasów. 

Jean-Lu is Ba rra ult 

Rzecz dzieje się około roku 1850, w Południowej Ameryce, 

Niemczech czy też moze we Włoszech, podczas wojny . 

Głównodowodzący, generał Mirador, posiada oryginalne 

pog lądy na s pr awę odwagi i strach u. Lubi ludzi tchórzli

wych, ponieważ oni, iak twierdzi, „maJi) poczucie niuansu". 

Na p ewno nikt nie jest obdarzony tym poczuciem w wyz

szym stopniu, n1z niejaki Vasco , fryzjer we wsi Sosso. Ten 

czaruj ący miody człow iek, ta d usza czysta, choć nie wolna 

od zawiłości, nie lubi wojny. Czy Mirador powziął dosta

teczne srodk1 os troż ności, aby mu ułatwić wykonanie misji, 

od któ rej zależy zwycięstwo? 

Oto Vasco w o bozie nieprzyjaciela. A jednocześnie w 

o kowach poe zji , mi łośc i i śmierci. 



Wiele wiadomości ołrzymywdnych na wojnie jest sprzecz
nych, jeszcze więcej jest fałszywych, a naiw1ęcej - nie
pewnych ... A bojaźliwość ludi.ka staje się nowi! siłą dla 
kłamstwa i nieprawdy. 

General Karl von Clausewitz 

O wojnie 

Niebezpieczeństwo działa nie tylko w danym momencie, 
gdy istnieje rzeczywiście, lecz i przez wyobrażenie go so
b:a we wszystkich innych momentdch, majqcych z daną 

chwilq jakiś zwiqzek. 

G enera l K a rl von Cl;iuc.;cw lu. 

O wojnie 

Ilekroć odwaga natrafi na niezdecydowanie, ma ono praw
dopodobieństwo uzyskania powodzenia, gdyż niezdecydo
wanie jest już utratą równowagi . Jedynie tam, gdzie odwa
ga natrafi na świadomą ostrożność, która jest, rzec by moż
na, równie odważną, a w każdym razie równie silną, jak 
i odwaga - musi ta ostatnia ulec. Wśród całej gromady 
ostrożnych bardzo znaczną większość stanowią bojaźliwi. 

G en errl ł K n1·t \ ·on Cla 1,,.lse.~•: t:1 

O wojnie 
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Vasco , fryzjer 
Cezar . . . 
Małgos ia . . 
Kapitan September 
Ojciec Rondo 
Ojciec Trapu. 
Emerit" 
Pani Hilboom 
Burmistrz Korfan 
Mirador 
Major Brounst . 
Kapitan Latour . 
Kapitan Hans . 
Sierżant Aleksander 
Sierżant Paraz . 
Sierżant Caquot 
Kapitan Barberis 
Kapral Aldo . . 
Żołnierz Frichoune 
Tambur Major Kranz . 
G rzegorz . . . 
S ierżant gward ii 
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WIESŁAW MICHNIKOWSKI 
TADEUSZ FIJEWSKI 
BARBARA WRZESIŃ SKA 
M I ECZYSŁAW CZECHOWICZ 
EDMUND FIDLER 
JÓZEF KONDRAT 
ZOFIA MROZOWSKA 
STANISŁAWA PERZANOWSKA 
TADEU SZ SUROWA 
ALEKSANDER BARDINI 
JANUSZ BYLCZYŃS KI 
JÓZEF KONIECZNY 
STA NI SŁAW BIE LIŃS KI 
ANDR ZEJ M ADEJ 
MARIAN FRI EDMANN 
TA DEUSZ PLUC I ŃSKI 
HENRYK BOROWSKI 
ZBIGNIEW M A K 
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
EUGENIUSZ POREDA 
ANDRZEJ MADEJ 
MARIAN CZYŻEWSKI 
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Czyż nie łak, jak rany cielesne, należy ukrywać słabe stro
ny swego wojsk<!, aby nie rozdmuchiwać nadziei wrogów? 

Ga1us Jullu s cezar 
O wojnie domowej 


