
MAŁY FRYZJER VASC ,.. ' 
1'tądra Jest ta baAtl acenlczna o wojnie. „Za 

każdym razem" wyznaje Georges Scheh~ 
„zanim sldalem do pisania, wyjmowałem z pu
delka ołowianych tolnterzy mego synka, przy
glądałem się im, szukałem inspiracji w ich 
żywych barwach i Ich niewinności .•• ". To, czym 
najbardziej zjednuje „Historia fryzjera Vasco" 
to serdecznoścl I miara ludzkiej aprawledllwo
śct, z Jaką Schehade Odnosi alę do awolch 
posta et. 

Nie ma tu ułatwtetl, mundurowych morder
ców t Ich ofiar, nie ma 1zwarccharakterów. 
A przectet jest to sztuka wymierz0na prze
ciwko wojnie, 
Niszcząca siła uderza we wszystkich: w uczo• 

nego przyjaciP.la psów Cezara (T. Fijewski), w 
Jego córkę, zakochaną Małgosie (B. Wrzesitl· 
ska), w kamiennie smutnego kapitana Septem· 
bra (1\1. Czechowicz), nawet w mądrego g& 
nerała Miradora (A. Bardini), który nie lubi 
posługiwał st~ bohaterarnt, bo często tracą 

miarę rzeczywistości, wou ludzi tchórzliwych, 
ponieważ „tylko oni mają P-OCZUCle niuansu", 
Takt właśnie Jest Vasco - fryzjer z mlastecz• 
ka I jemu Mirador powierzy tajną misję, ufa· 
jąc, że strach nie opuści cyrulika i przepro
wadzi go wśród niebezpieczeństw. Niestety, 
„nic z tego" wyznaje Schehade „małe żołnie

rzyki mego syna zabiły Vasco.„". Ale czy to 
oni? To strach opuścił małego fryzjera. Mą· 

drość Miradora okazała sle zawodna. „Mały 

człowieczek" wymknął sle w generalskiej kal
kulacji. l\taly fryzjęr przegrał, a może właśnie 
zwyciężył? Piękną te po~ta<' znak<>mlcie zagrał 
Wiesław Michnikowski. Najpierw dał właścl· 
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.A • ,,. 
wie kopię 1ylwetkl Chaplln.a, ale Jak mistrzoW• 
ską, Jak wykończoną, a potem, kiedy Vasco 
zmienia sfę, kiedy mały człowieczek ukazuje 
niespodziewanie oblicze, z tradycyjnej sylwetki 
wyłania 1lę postać o ogromnej skali wyrazu. 
Gdyby w tym przedstawieniu nie było ślicznej, 
wzruszającej Barbary Wrzesińskiej, ani znako
mitego Bardiniego, ani mistrza Tadeusza Fijew
skiego, ani 1cenografli Piotra Potworowskiego, 
ani wszystkich innych, licznych jego uroków, 
dla samej kreacji Wiesława Michnikowskiego 
warto by pł. Publiczności Warszawskiej pole· 
clć spektakl ,@storll fryzjera Vasco" w Te

atrze wspfilczesn~m, w reżyserUJmego Krecz-
rliara, • z. ,..___ 


