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COSETTE 
Jest taki pałac hen, wśród chmur. 
Lubię odwiedzać go we śnie. 
Na każdym piętrze komnat sznur, 
lecz nikt nie każe sprzątać mnie. 
Wszędzie zabawek pełno mam, 
powiewnych wstążek, barwnych 
piór. 
Dzieci się bawią ze mną tam, 
W moim pałacu pośród chmur. 

J jest tam piękna pani, co 
śpiewem kołysze mnie do snu. 
I głaszcze mnie. 
I mówią śmiejąc się: 
„Czy wiesz, jak ja Cosetto ko
cham cię?" 
Tam wolno spać i wolno śnić. 
W sukienkach nie ma samych 
dziur. 
Nie wolno krzyczeć ani bić 
W moim pałacu pośród chmur. 
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VICTOR HUGO - UKOCHANY SYN FRANCJI 

Victor Marie Hugo urodził się 26 lutego 1802 r. w Besam;on. 
Był bardzo zżyty ze swą matką o dość konserwatywnych poglą
dach, na dystans natomiast ze swym ojcem, wojskowym, który w 
armii Napoleona miał dojść aż do stopnia generała. Większą część 
lat dziecinnych spędza w ciągłych podróżach w ślad za kampania
mi napoleońskimi . Rodzice jego rozchodzą się, gdy ma 16 lat. W 
dwa lata później pisze wiersz na okoliczność zabójstwa królewskie
go bratanka, diuka de Berry, czym zyskuje sobie łaskawość króla, 
potem zaś Ludwik XVIII przyznaje mu pensję w wysokości 3000 
tysięcy franków rocznie . Hugo pisze dużo, co stanowi dlań źródło 
również wymiernych korzyści . Za poemat z okazji koronacji Karo
la X otrzymuje serwis porcelany z Sevres, a w wieku zaledwie 23 
lat staje się kawalerem Legii Honorowej . Jego żoną jest w owym 
czasie Adele Foucher, z którą ma pierwsze ze swych czworga dzie
ci. Jednym słowem wiedzie udane i konwencjonalne życie rodzinne. 
Jedynie generał Hugo zdaje się dostrzegać u syna zalążki przemian: 
.,Dajcie mu czas" - powiada. „Jak dotąd chłopak idzie śladem 
matki, ale jako mężczyzna wda się w ojca!" 

Lata 1827-30 będą przłomowe w życiu pisarza. Spór na temat 
Napoleona początkuje zmiany w jego poglądach, choć są one wó
wczas radykalne bardziej w sferze emocji niż polityki . Jego źródłem 
inspiracji staje się teatr, a sztuka „Hernani" (1830 r.) utwierdza 
niekwestionowaną pozycję jako przywódcy romantyków. Ów dra
mat sceniczny stanowi jednocześnie teren zmagań między zwolenni
kami romantyzmu i pseudoklasykami, a każde z ponad stu przed
stawień w Theatre Fram;ais jest okazją do burzliwych manifestacji 
- walk na gwizdy i oklaski, a nawet bójek na widowni między 
przedstawicielami przeciwstawnych obozów. 

W tym okresie Hugo poznaje akto:k~ Juliettę Dro~et, .która bę
dzie jego kochanką przez kolejnych p1ęc lat, w~raw?z1e me na pra
wach wyłączności, ale na pewno najbardziej .. w1er?~ · Przez te 
wszystkie lata zawsze będzie mieszkała w pobhzu _m1eJS~ poby_tu 
Hugo i aż do swej śmierci będzie doń pisała co najmmej jeden hst 
dziennie. 

Niezwykła aktywność twórcza Hugo trwa nadal, czego efekte~ 
jest ro.in . tak wdzięczna dla filmowców melod~a?1~tyczna postac 
garbatego dzwonnika Quasimodo, bohatera pow1esc1 „Notr~ Dame 
de Paris" ( Katedra Panny Marii w Paryżu") z 1831 r. 1 chyba 
najlepsza s;~uka teatralna Hugo - dramat „~u~ Bias" (_1~38 r.) 
Już w wieku 30 lat Hugo jest uważany za największego zyjąceg~ 
pisarza francuskiego, a w 1845 r. zostaje mianowany parem Francji 
przez króla Ludwika Filipa I. V:' tym sam.ym roku rozpoczyna pr~
cę nad swą wi'elką panoramą historyczną 1 społeczną - „Les M1se-
rables" („Nędznicy"). . 

w \848 r., po upadku Ludwika Filipa, Hugo zostaje . wybrany 
członkiem Konstytuanty nowej Republiki. Repr~zentuje prawe 
skrzydło i popiera kandydaturę prezydencką Ludwika Napoleo?a. 
Rozczarowuje się jednak do swego protegowanego w m1~rę, J~k 
rządy nowego prezydenta zmierzają ku dyktaturze: „I pomysle~, ze 
mielibyśmy wielkiego Napoleona, a teraz musimy zadowo.h~ się 
Napoleonem małym!" Poglądy Hugo stają ~i~ coraz bardziej de
mokratyczne i wypowiad się coraz radykalmej. na t~maty_ społe~z
ne i polityczhe, takie jak oświata, prawa człow1~ka 1 przejaw~ me~ 
sprawiedliwości spoi, Hugo pi~.rwszy wy~ow1ad~ m_u ~ojnę 1 
próbuje stanąć na czele opozycji. W efrkc1e ,mus~ uoekac przed 
groźbą aresztowania do Brukseli, następme za.s emigruje .na wys~y 
Jersey i Guernsey. Stamtąd prowadzi płomie~ną kampamę przeciw 
Napoleonowi III pisząc gwałtowne pamnety 1 poem~ty satyryczne. 
w 1859 r. pogardliwie odrzuca oferowaną mu amnestię , a w 1861 r. 
kończy swe wielkie dzieło - „Les Miserables". Sławna stała się 
historia telegramu Hugo do wydawcy, gdy w . 1862 r. ukazał się 
pierwszy tom powieści. Treść telegramu była zwięzła: 

?" 
Natychmiast przyszła odpowiedź : 
I" 

Ow wydawca w ciągu pierwszych sześ~iu lat od_ momentu u~azania 
się książki, zarobił na niej po opłacenm poniesionych kosztow po-
nad pół miliona franków . . . . 

Po dziś dzień najbardziej popularnym w1zerunk1em J:Iugo jest 
właśnie ten z okresu wygnania. Stał się on znany w całej Europie 
dzięki pismu „Guernsey Tribunal"., ~ył to malow?,iczy obra~ pa
triarchy z brodą, którą Hugo zapusc1ł, ~by .c~romc swe wrazhwe 
gardło . W istocie jego cnoty stanowiły rowm~ w~dy : był. dumny, 
egocentryczny, niekiedy małostkowy, często meobh_czaln~ 1 niestały 
wobec wcześniejszych deklaracji. Lecz był człow1ek1em w1elk1m, uz-
nawanym za takiego i takim go kochali jego rodacy. . 

Gdy w 1870 r. przegrana wojna francusko-pruska zmusiła z ko
lei Napoleona lll do emigracji, H~go pow.rac.a tnu~falme do oble
ganego jeszcze przez pruską armię Pary~a. 1 z?staje wybrany do 
Zgromadzenia Narodowego lll Republiki. N1edh_igo p~tel!1, ":' 
marcu 187 l r. ogłoszono rewolucyjną próbę przec1wstaw1e01a się 
upokarzającym warunkom pokojowym - ~rótkotrwałą Komu~ę 
Paryską. Przebywający wówczas w Brukseli ~elem uregu\owama 
spraw niedawno zmarłego syna Victor Hugo jest oblegany przez 



rzesze Belgów utożsamiających go z ekscesami Komuny. Tłum wy
bija szyby w jego miejscu zamieszkania wznosząc okrzyki: „Precz z 
Victorem Hu?o, pr~c.z z Jeanem .Valjeanem!" Władze wydalają p1-
sa~za ~ _Bel.g1.1, choc Jego poparcie dla Komuny Paryskiej było co 
naJmmeJ meJednoznaczne, jako że sprzeciwiał się on jej aktom 
przemocy. 

~~~o żył j_e~zcze 14 lat nie ustając w swej jakże płodnej aktyw
nosc1 hterackieJ aż do czasu komplikacji zdrowotnych w 1878 r. Je
go popularność była tak niezwykła , że w 1881 r. cała niemal Fran
cja, ~yl~gła n~ ~lice, aby uczcić fakt, że Hugo rozpoczynał właśnie 
SWOJ os1emdz1es1ąty_ rok życia. Przed jego domem defilowała pro
c~sJa, a pełne e~tuzJazmu tłumy jeszcze przez długie godziny wzno
siły pod ~knam1. pisarza oltrzyki na jego cześć . . Ów hołd był w pew
n.ym s~ns1e PU:bhcznym pogrzebem, zorganizowanym jeszcze za ży
cia naJsła:vmeJszego wówczas człowieka świata . Przed swą śmiercią 
- 22 maJa. 1885 ~- - H~go prosił, by go pochowano tak jak się 
chowa l_udz1 ubogie~ - Jak najzwyczajniej i jak najskromniej. W 
rezultacie trumnę z Jego zwłokami złożono pod Łukiem Triumfal
nym, wielkie rzesze ludzkie czuwały przy niej prz~z całą noc, a 
przemarsz orszaku żałobnego trwał aż sześć godzin . Hugo był uko
chany~ s~nem Fr~~cji , więcej, przez długie lata był obrońcą spra
wy swej Ojczyzny, JeJ duszą i sumieniem. 

ŻYCIE WIKTORA HUGO 

Życie Wiktora Hugo, bywało w wielu przypadkach odwróceniem 
teorii, że wielcy ludzie pragną pogrzebać swoją radykalną młodość 
w powadze i ostrożności wieku podeszłego. Jako młody człowiek 
był poważnym i zasłużonym pisarzem, uznanym i nagradzanym 

przez władców - Ludwika XVIII, Karola X, Ludwika Filipa . W 
wieku dojrzałym radykalnie zmienił poglądy, do końca walczył, 
stał się ważną postacią w szeregach opozycji przeciwko władzy. 
1802 urodził się jako syn napoleońskiego generała 
1814 Restauracja Monarchii Francuskiej 
1820 otrzymuje nagrodę za twórczość poetycką od króla Lud

1822 
1825 
1829 

1830 

1845 

1848 

wika XVIII 
żeni się z Adele Foucher, mają czworo dzieci 
zostaje kawalerem Legii Honorowej 
pisze sztukę „Hernani", zostaje obwołany głównym 
przedstawicielem francuskiego romantyzmu 
rewolucja lipcowa. Tron po obalonym Karolu X obejmu
je Ludwik Filip 
zostaje parem Francji. Zaczyna pisać „Les Miserables" 
(Nędzników) 
rewolucja - obalenie Ludwika Filipa. Druga Republika. 
Hugo zostaje deputowanym prawicy, popiera Ludwika 
Napoleona jako prezydenta 

1851 - w wyniku przewrotu Ludwik Napoleon obwołuje się Ce
sarzem Napoleonem III. Hugo jest coraz bardziej rady
kalny w poglądach, wstępuje na barykady, wreszcie wy

1861 

1870 

jeżdża na emigrację. 
kończy pisać „ Les Miserables", która to powieść pozwala 
zarobić wydawcy pół miliona franków w ciągu sześciu lat. 
upałlek Napoleona III po klęsce w wojnie z Prusami. Pro
klamacja Trzeciej Republiki. Hugo wraca do Paryża w 
glorii sławy. 

1871 - Paryż nie przejmuje narzuconych przez Prusaków warun
ków pokoju. Rewolucyjna Komuna Paryska utrzymała się 
przez dwa miesiące . Hugo broni komunardów. Spotyka 
się z międzynarodową falą niechęci . Po przyjeździe do 
Brukseli otacza go tłum krzyczący: „Precz z Jean Vajea
nem" 

1881 ogólnonarodowe obchody osiemdziesiątych urodzin pisa-
rza 

1885 Wiktor Hugo umiera 

W. Hugo w 1848 r. W llugo w 1868 r. 



OD WIELKIEJ REWOLUCJI 
DO ZAMIESZEK 1832 ROKU 

Rewolucja Francuska 1789 roku, a potem rządy Napoleona 
miały wielki wpływ na sytuację polityczną i społeczną we Francji i 
cał~j Europie. Jej hasła Wolność, Równość i Braterstwo rozpow
szechniła armia napoleońska w całej podbitej Europie . Stały się 
one pożywką dla późniejszych ruchów narodowo i społeczno wyz
woleńczych. 

Po upadku Napoleona w 1915 roku, Kongres Wiedeński ustano
wił zasady równowagi europejskiej, restauracji i legitymizmu. Zasa
da legitymizmu sankcjonowała władzę monarszą pochodzącą „z 
woli boskiej" a nie narodu, a więc powrót do dawnych, „prawowi
tych" dynastii. Swe trony mieli zatem odzyskać usunięci przez re
wolucję władcy . Legitymizm godził w suwerenność narodów i pra-
wo stanowienia o własnym losie. · 

Konsekwencją postanowień Kongresu Wiedeńskiego było obję
cie władzy we Francji przez Ludwika XVIU Burbona. Zaczęły się 
prześladowania zarówno rewolucjonistów, jak bonapartystów, czyli 
wszystkich potencjalnych przeciwników absolutyzmu. Mnożyły się 
procesy polityczne, między innymi marszałka Ney'a „najdzielniej
szego z dzielnych". Narastał terror. Konsekwencją tego stanu rze
czy było skonsolidowanie i scentralizowanie bonapartystów, rewo-

lucjonistów i liberalnej burżuazji w jeden blok opozycji. Powstawa
ły liczne., tajne organizacje i stowarzyszenia karbonarskie i wolno
mularskie. 

Po śmierci Ludwika XVJII w 1824 roku na tronie Francji za
siadł jego brat - Karol X, przywódca ultrarojalistów. Jego polity
ka jeszcze bardziej zmierzała do ograniczenia swobód obywatel
skich. Burżuazja zaś traktowała to jako zapowiedź absolutyzmu i 
zamach na swoją wolność. Znalazła tu sojuszników w chłopstwie 
zagrożonym powrotem ograniczeń feudalnych. Opozycja rosła w si
łę. W owym czasie zaczęły powstawać nowe prądy ideologiczne jak 
socjalizm utopijny . 

Burżuazja nie pragnęła przewrotu rewolucyjnego, jedynie złago
dzenia systemu rządów i zmniejszenia ograniczeń krępujących roz
wój gospodarczy. Rewolucja stała się jednak nieunikniona, gdy 
Karol X, niezgodnie z Konstytucją rozwiązał Izbę Deputowanych. 
Wprowadził cenzurę prewencyjną i nowe prawo wyborcze , na któ
rego mocy deputowanymi mogli być tylko właściciele ziemscy, a 
nie jak dotychczas - podatnicy. Tym sposobem ogromna więk
szość burżuazji straciła prawo wyborcze. 

28 lipca 1830 roku wybuchła rewolucja lipcowa. Lud Paryża wy
stąpił przeciwko władzy. Był to koniec panowania dynastii Burbo
nów. Rewolucję tę zwano także „ Les Trois Jours Glorieuses" (Trzy 
Dni Chwały). Burżuazja zdobyła władzę , ale wcale nie przywróciła 
republiki. uznając za bardziej korzystną formę monarchii konstytu
cyjnej. Powstała Monarchia Lipcowa, na której tronie zasiadł Lud
wik Filip Ksi'!żę Orleański zwany „Królem Worów Pieniędzy'', 
gdyż reprezentował interesy burżuazji. 

Taki stan rzeczy powodował niezadowolenie wśród ludu, który 
czuł się oszukany. W 1831 roku wybucha powstanie tkaczy w Lyo
nie . W Paryżu wrze. 

Atmosferę tego okresu oddają liczne powieści wielkich pisarzy 
francuskich - „Komedia ludzka" blisko czterdziestotomowy cykl 
Honoriusza Balzaca i - „Nędznicy" Wiktora Hugo. 

Słynna rewolucja przedstawiona w „Nędznikach ", często bywa 
błędnie odyczytywana jako Wielka Rewolucja Francuska. Hugo 
przywołuje autentyczną postać generała Maksymiliana Lamarque, 
polityka, działacza liberalnej opozycji. Jego pogrzeb 5 czerwca 
1832 r. spowodował zamieszki na ulicach Paryża. To właśnie wtedy 
wzniesiono barykadę w „Les Miseables". 



VIVE LA FRANCE! 

Zanim usłyszałem nagrania z oryginalną, francuską wersją musi
calu „Les Miserables", byłem zawsze zdania, że idea francuskiego 
musicalu jest sprzeczna sama w sobie. Tradycję popularnej muzyki 
francuskiej tworzą bowiem operetka i teatrzyk bulwarowy, nigdy 
natomiast Francuzi nie przyswoili sobie całkowicie komedii mu
zycżnej. Zagraniczne musicale są tam gryw.ane jedynie wtedy, gdy 
Francję odwiedzają amerykańskie teatry muzyczne wykonując re
pertuar w języku angielskim. Stąd też wielu międzynarodowym 
przebojom musicalowym zarówno francuska publiczność jak kryty
ka zgotowała los Marii Antoniny ... W efekcie powyższego autorzy 
„Les Miserabłes" - Alain Boubił (libretto i teksty piosenek) oraz 
Claude-Michel Schonberg (muzyka) dokonali czegoś, co jest w tym 
kontekście jeszcze bardziej godne uznania. Alain i Claude-Michel 
byli początkowo autorami piosenek, których z czasem zafascyno
wał teatr muzyczny. Ich pierwszy musical „La Revolution Fran-
9aise" został wystawiony w 1973 r. i odniósł wielki sukces. Będzie 
on wznowiony w 1989 r. podczas uroczystości związanych z dwu
setną rocznicą francuskiej rewolucji. W pięć lat potem Boubił i 
Schonberg stworzyli „Les Miserables". 
Choć utwór ten był przeznaczony na deski sceniczne, ukazał się 

najpierw (podobnie jak „Jesus Christ Superstar" i „ Evita ") w po
staci podwójnego albumu płytowego. Sprzedano go w ilości ponad 
250 tysięcy egzemplarzy, przez co utwór wzbudził zainteresowanie 
francuskiego reżysera Roberta Hosseina. Hossein zdecydował się 
wyst~wić musical w liczącej 4500 krzeseł paryskiej hali sportowej, 
Pala1s des Sports, którą wynajęto na osiem tygodni . Spektakl cie
szył się powodzeniem tak niespotykanym, że postanowiono wyna
jąć salę na kolejnych osiem tygodni, w efekcie czego obejrzało go 
ponad pół miliona widzów. Ponieważ w póżniejszym terminie Pa
łais des Sports był już zarezerwowany, przedsięwzięcia nie można 
było kontynuować. Ponadto dekoracje były przeznaczone dla tej 
właśnie hali sportowej i żadne inne miejsce nie wchodziło w rachu
bę. 

Od chwili, gdy miałem okazję wysłuchać owego francuskiego al
bumu z jego pasjonującymi i pełnymi wyobraźni aranżacjami au
torstwa Johna Camerona, wiedziałem już , że spektakl ten muszę 
wystawić. Nie czytałem nigdy powieści Victora Hugo, miałem jed
nak mętne wspomnienia adaptacji filmowej z udziałem Charlesa 
Laughtona oraz Fredrica Marcha i po wysłuchaniu płyt natych
miast przypomniałem sobie fabułę. Wyjątkowo rzadkie zjawisko 
stanowił fakt, że muzyka . „Les Miserables" była muzyką jednoz
nacznie teatralną. Od razu nawiązałem kontakt z Alainem Boubi
lem, który upoważnił mnie do dalszego działania, po czym zaanga
żowałem Jamesa Fentona, by zaczął już pracować nad tłumacze
niem libretta . Byłem bowiem pod wrażeniem dokonanego przez 
niego przekładu libretta opery Verdiego „Rigoletto" wystawionej 
przez Jonathana Millera . Następnie miałem dokonać wyboru reży
sera. Po dziesięciosekundowym namyśle zadzwoniłem do Trevora 
Nunna, który bał jak zwykłe nieosiągalny . Kiedy wreszcie do mnie 
oddzwonił, wyraził zgodę na przesłuchanie taśmy, dając mi jedno
c~eś~ie do zrozumienia , że jego zajęcia sięgają aż XXI wieku, chęt
me Jednak powie mi, co o tym myśli. Gdy wyjątkowo szybko ode
zwał się ponownie, było to dla mnie prawdziwym zaskoczeniem. 
Sugerował, żebyśmy zjedli razem obiad i przedyskutowali ewen-

tualne przedsięwzięcie. Przyjąłem to jako bardzo dobry znak, po
nieważ wspólny obiad stanowi integralną część współpracy z Tre
vorem. Tym razem błysk w jego oku nie był z całą pewnością zwią
zany jedynie z menu. Zupełnie tak jak ja, Trevor pozostawał już 
pod urokiem fabuły. 
Wysunął dwie propozycje: jedną - że mógłby współreżyserować 

spektakl wraz z Johnem Cairo, z którym współpracował przy 
przedstawieniu „Nicholasa Nickłeby", drugą - aby włączyć do 
produkcji spektaklu RSC. Oba pomysły były tak trafne, że, wzo
rem Oscara Wilde'a, przywłaszczyłem je sobie natychmiast! 

Niedługo przedtem miałem przyjemność bardzo owocnie współ
pracować z Johnem Cairo przy przeniesieniu przedstawienia „Song 
and Dance" Andrewa Lloyda Webbera na deski Pałace Theatre, 
zdałem sobie też natychmiast sprawę, że tworzenie spektaklu pod 
auspicjami RSC pozwoliłoby na osiągnięcie szlachetniejszej jakości 
przedstawieniu, którego temat nie jest najbardziej typowy dla po
pularnego musicalu . Temat ten byłby natomiast wręcz idealny dla 
przedsięwzięcia subsydiowanego, a zarazem handlowego. Zawsze 
popierałem tego typu spółki , a Arts Council finansowało spektakle, 
których byłem producentem - „My Fair Lady" oraz „Oklaho
ma!" - umożliwiając pokazanie tych najbardziej znanych musicali 
szerszej widowni, na prowincji . Obaj byliśmy również zgodni co do 
tego, by zachować ekipę , która pracowała przy musicalach „Nicho
las Nickleby" i „Cats" - scenografa Johna Napiera i specjalistę 
od świateł Davida Herseya. 

Już na samym wstępie Trevor i John byli za tym, aby przerobić 
francuski oryginał i nie ograniczać się do wystawienia angielskiego 
przekładu spektaklu z Palais des Sports. Przecież we Francji każde 
poszczególne słowo powieści „ Les Miserables" zna najprawdopo
dobniej na pamięć każdy Francuz, podczas gdy większość Angli
ków trudno jest wymówić prawidłowo nawet tytuł sztuki - stąd 
też nasza wersja powinna o wiele bardziej koncentrować się na wy
jaśnianiach akcji. Już po rozpoczęciu prac nad spektaklem dodaliś
my żywotny element do naszego zespołu - autora tekstów piose
nek Herberta Kretzmera. 

Herbert, który jest dzisiaj recenzentem telewizyjnym „Daily 
Mail", napisał teksty piosenek do wielu musicali i jest autorem 
słów szeregu angielskich wersji przebojów Charłes'a Aznavoura. Je
go zadaniem było nie tylko przerobienie istniejących tekstów, ale 
także napisanie wielu całkiem nowych piosenek, których muzykę 
skomponował Claude-Michel. 

Po miesiącach pracy oryginalne dzieło zostało bardzo zmienione 
- przy wzajemnym zrozumieniu i znakomitej jednomyślności fran
cuskich oraz angielskich współpracowników, niespotykanej od cza
su Entente Cordiale z 1904 r. Część materiału wystawionego w 
„Barbicanie" miała tę zaletę, że prezentowano ją już w Paryżu, ale 
angielska wersja spektaklu była pod wieloma względami dziełem 
nowym. Sukces brytyjskiej premiery w „Barbicanie" zrodził liczne 
dalsze premiery na całym świecie, szczególną jednak przyjemność 
sprawia mi fakt, że londyńską siedzibą „Les Miserabłes" jest Pała
ce Theatre, najpiękniejszy ze znanych mi teatrów muzycznych, któ
rego właścicielem jest mój przyjaciel i współpracownik na niwie 
teatralnej Andrew Lloyd Webber. Wierzę, że nasze barykady prze
trwają wystarczająco długo, by wnieść istotny wkład do jego fun
duszu odbudowy teatru. 

Cameron Mackintosh 
(producent ) 



c A M E R o N 

MAC K N TO S H 
L I M I T E D 
NUMBER ONE, BEDFORD SQUARE 
LONDON WCIB 3RA 
TELEPH O NE (Ol) 637 88 66 
FA C SIMILE (OJ) 4 36 26 83 
TELE X 266 164 C A M ACK 

CAMERON MACKINTOSH producent 
Cameron Mackintosh jest jednym z najwięk szych światowych producentów musica li. 
Wys t a wił ich około dwustu w wielu krajach świata. Oprócz „Les Miserables" promo
wał również tak znane musicale jak „Cats", „ Phantom of The Opera", a we wrześniu 
I 989 „Miss Saigon" Alaina Boublila i Cla ude-Michele Schónberga autorów „Les Mi
sera bles". 

foto: M. Le Poer T rench 

ALAIN BOUBLIL 
autor pomysłu i oryginalnego libretta 

Po kilku latach sukcesów odnoszonych jako autor piosenek, w 
1973 roku Alain Boublil napisał swój pierwszy musical „La Revo
lution Fran<;aise", do którego muzykę skomponował Claude Mi
chele Schonberg. Odnieśli wielki sukces (sprzedano 350 tysięcy 
podwójnych albumów) jako autorzy pierwszej, francuskiej 
rock-opery. Wystawiono ją przy pełnej widowni w paryskiej Palais 
des Sports (Pałacu Sportu). 
Następnym wspólnym przedsięwzięciem był musical „Les Mise

rables", gdyż „powieść ta jest prawie gotowym librettem ... ". Alain, 
po powtórnym przeczytaniu powieści Wiktora Hugo (pierwszy raz 
czytał w szkole) obmyślił i napisał adaptację w konwencji epickiego 
musicalu . 

Francuską wersję poetycką opracował wspólnie z młodym poetą 
Jeanem Marcem Natelem. Największą trudność, ale zarazem i sa
tysfakcję przyniosły im studia nad XJX wiecznym slangiem pary
skim konieczne do stylizacji partii Gavroche'a i Thenardierów. 

Po dwóch latach musical został ukończony, a podczas następ
nych sześciu miesięcy nagrany na płyty . Do dnia premiery w pary
skim Palais des Sport we wrześniu 1980 roku sprzedano 260 tysięcy 
albumów. 

Od 1983 roku Alain był całkowicie zaangażowany w opracowa
nie angielskiej wersji „Les Miserables" . 

Alain Boublil mieszka w Paryżu, jest żonaty i ma dwoje dzieci . 



foto : M . Le Poer Trench 

CLAUDE MICHEL SCHONBERG 
kompozytor 

Urodził się „ w rodzinie pochodzenia węgierskiego w 1944 r. Jest 
uznanym producentem płytowym i kompozytorem piosenek. 
Współpracę z Alainem Boublilem podjął w 1973 T. pisząc muzykę 
do pierwszego francuskiego musicalu „La Revolution Frarn;:aise". 
Z dużym powodzeniem wystąpił na scenie jako król Ludwik XVI. 
Był również współproducentem podwójnego albumu z nagraniem 
tego widowiska. 

W 1974 roku decyduje się nagrać autorską płytę. Jedna z piose
nek „Le Premier Pas" odnosi duży sukces. Pisze również muzykę 
filmową i komponuje następne hity . 

W 1979 roku zaczyna pracę nad partyturą musicalu „Les Mise
rables" . „Zaraz po przeczytaniu libretta Alaina Boublila stwierdzi
łem, że mając do czynienia z tak epicką formą, należy zastosować 
połączenie muzyki współczesnej z XIX wieczną, romantyczną. Je
stem fanem opery, doświadczenie to było dla mnie bardzo interesu
jące." Po IO miesiącach Claude-Michele kończy pisanie partytury. 

Premiera „ Les Miserables" odbywa się w 1980 roku, w Paryżu. 
Tę wersję obejrzało około pół miliona widzów. Płyta z nagraniem 
okazała się dwukrotnie Złota. 

Cały 1984 rok przeznacza na opracowanie muzyczne angielskiej 
inscenizacji, dopisuje cztery nowe piosenki. 

Claude Michele Schonberg mieszka blisko Paryża, w Saint 
Cloud, jest żonaty , ma jednego syna . 

HERBERT KRETZMER 
autor angielskiej wersji piosenek 

fnr n· \'1 I .~ Pner Trench 

Urodził się w Południowej Afryce. Tam też podjął praci;: jako 
dziennikarz, krytyk filmowy. Do Londynu przeniósł się w 1954 ro
ku . Jest czołowym publicystą w „Daily Sketch", współpracuje tak
że z „Sunday Dispatch". W 1960 roku podejmuje pracę dla „Daily 
Express" jako krytyk teatralny. W ciągu osiemnastu lat pracy obej
rzał i skrytykował aż 3000 premier teatralnych. Pisuje również re
cenzje telewizyjne. Został laureatem dwóch poważnych nagród pra
sowych. Od wielu lat Herbert Kretzmer odnosi sukcesy jako autor 
piosenek. Pisywał teksty piosenek do cotygodniowego telewizyjne
go show „That Was The Week". Był autorem piosenki tytułowej 
do filmu Petera Sellersa z Sophią Loren „Goodness Gracious Me". 
Pisał piosenki dla Charles'a Aznavoura: „She" i „Yesterday When 
I Was Young" . Napisał libretto i piosenki do musicalu „Our Man 
Crichton" wystawionego na West Endzie z udziałem Kenneth Mo
re, jak również piosenki do wielu innych musicali. 

NĘDZARZE : Kiedy kończy się dzień, co ci po nim zostaje'/ 
Kiedy kończy si ę dzień, bliżej ziemi masz kark . 
Dosyć słów i dosyć skarg' 
Słowa nie zastąpią ci słońca ' 

Słowa wsiąkną w mrok i ci eń . 

Kończy się dzień. 

O dzień bliżej do końca. 
Kiedy kończy się dzień , nocą zima nadchodzi . 
Co osłoni ci grzbiet , kiedy spadnie zeń łach? 
Gdzie twój kąt i gdzie twój dach? 
Kogo twoja bieda obchodzi? 
Kto·jest biedny, ten pewnie był leń. 
Kończy się dzień . 

I następny się rodzi. 



„Gdybym był bogaczem ... " foto : S. Kitowski 

„Les .Misfrabfes." - ś":iutowy hit , grany z niesłabnącym powodzeniem w 
38 na1w1ększych miastach swiata. 

. „Gdybym by / bogaczem ... " - oczywiście jako dyrektor teatru , nigdy bym 
się me zdecydował na tak kosztowną realizację' Ale bylem biedakiem, nie 
mia/em tak zwanego złamanego grosza dewizowego. 

Nie mia/em na zakup licencji - dali za złotówki. 
Nie mia/em na odpowiedni~ fnstrumentarium: dwie Yamahy DX7 z kompu

terowymi dysk1etkam1 o wlasc1wym brzm1e111u, zaprogramowane w Londynie. 
- przysłali. 

. Nie miałem radiomikrofonów, każdy zestaw kosztuje ... nie powiem ile do/a
row .- pomogło M1111s1erstwo Kultury i Sztuki (minister Janas). 

.Nie. mwlem odpowiedniego nagłośnienia - zakupili w Anglii nasi wspaniali, 
w1ern1 sponsQrzy. 

Nie mia/em na dekoracje - ograniczy lem je do niezbędnego minimum. Za
brakło nam rożka angielskiego - pożyczyli życzliwi. Trzeba by/o wa/czyl' o 
dymy, blvsk1 , strzelające karabiny. ruchomą barykadę (oferta z Wiednia -
70.000 dolarów) - zrobiliśmy w ramach zespołów gospodarczych . 

„Gdybym by/ bogaczem„." nie odważylbvm się ryzykować , gdyż nie mieliś
my prawie niczego do produkcji tej arcytrudnej: muzycznie, wokalnie. aktor
sko, akustycznie, technicznie i pirotechnicznie pozycji. Nie mieliśmy niczego 
poza entuzjazmem zespołu, talentem młodzieży i doświadczeniem starszych 
kolegów. · 

„Gdybym był bogaczem ... " Ech' Jerzy Gruza 

JERZY GRUZA reżyser 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Ukończył Wydział Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej . Po stu
diach związał się z telewizją, gdzie w ciągu 30 lat zrealizował oko
ło 500 różnych programów, w tym „poniedziałkowych" teatrów 
telewizji , seriali , monodramów. Jest doskonale znany jako twórca 
programów rozrywkowych „Poznajmy się" i „Małżeństwo dosko
nałe", seriali „ Wojna domowa" i „Czterdziestolatek", telewizyj
nych adaptacji klasyki teatralnej , między innymi „ Kubusia Fatali
sty" Diderota, „Kariery Artura Ui" Brechta, „Eryka XIV" 
Strindberga, „Nie do obrony" Osborna, „Mieszczanina szlachci
cem" Moliera, „Antygony" Sofoklesa. 
Jego zainteresowania muzyczne i estradowe sprawiły, że aż dwu
dziestokrotnie reżyserował Międzynarodowy Festiwal Piosenki w 
Sopocie. 
W swojej karierze zrealizował również kilka filmów fabularnych. 
Jednym z nich była muzyczna wersja filmowa powieści Lewisa 
Carrolla „Alicja w krainie czarów",w którym brali udlzia ł Pierre 
Cassel, Susannah York i Paul Nicholas. 
W 1983 roku objął funkcję Dyrektora Artystycznego Teatru Mu
zycznego w Gdyni . W ciągu ostatnich sześciu lat starał się wpro
wadzić na scenę ambitny repertuar, który z drugiej strony zaspo
kajałby gusta szerokiej publiczności. Stworzył teatr musicalowy, 
opierając swój program na klasyce tego gatunku. A więc „My 
Fair Lady", „Skrzypek na dachu'' , „Me and My Girl" i ,J esus 
Christ Superstar", które są wciąż w repertuarze. W czerwcu 1989 
- premiera „Les Miserables", a w przyszłości „Oliver!". Interesu
je go także jlatyra polityczna - kabaret , klasyczna operetka (w 
nowatorskim ujęciu), balet. Był jednym z twórców polskiego musi
calu . Napisał i wyreżyserował „Drugie wejście smoka" i „Czarną 
dziurę", do których muzykę skomponował Andrzej Korzyński . 

General and Artistic Director 
Jerzy Gruza trained at the Faculty of Di rcc ting of the State Fi lm 
Academy Lodz. On graduating, he sta rted work at Warsaw Television 
where in the last thirty years he has dircctcd over live hundred television 
programmes. among them being plays for telcvision, light entertainment. 
seria Is and one man shows . He is we11 known in Pola nd as the creator of a 
number of very popular light entertainment programmes. His plays for 
television include an adaption of Oiderot's " Jacques and his Master", 
"The Rcsist ible Rise of Artureo Ui" by Beno it Brecht , Strindbcrg's "Eric 
XIV ". "Jnadmissable Evidence" by John Osborne, "Le bourgco uis Gentil 
homme" by Moliere and Sophocles ''Antigone' '. 
Hi s inte res t in music and light cnterta inmcnt combincd in his directorship 
for the last twenty years of the great Polish musical fes tival which is a lso 
one of Europe's major light entertainmcnt events. The International Song 
Festival at Sopot. which is midway between Gdynia and Gdańsk . 
His career has a lso extended to fiims which he has directed in a number of 
countrics. In Britain in 1979/80 he directed "Alice", a musical version of 
Lewis Carroll's "Alice in Wondcrland" with a cast that included Jean 
Pierre Cassel, Susannah York a nd Paul Nicholas. 
In 1983 he was appointed General and Avtistic Dircctor of the Teatru Mu
zyczn y in Gdynia, one of the biggest music thcatres in Polanu . In the five 
yea rs he has created an ambitious if eclectic rcpertoire . A majo r st rand in 
his policy is based on the classic musica ls: "My Fair Lady". "Fiddler on 
the Roo r·. "Me and My Girl" , and "Jesus Christ Superstar" a rc currently 
in the rcpertoire. "Les Miserables" opens at the end of April a nd ,;Oliver" 
will joint the rcpcrtoire later in the year. He has also incorporated into the 
policy new cabaret. classical operetta. ballet and new versions of the dass
ics. A particular intcrcst has been the devclopment of new PoLish musical s 
and these have included two he has written and directed. "The Second En
trancc o f the Dragon" (a kung fu musical about a disc jockey') and "The 
Black Hole" which he wrote in collaboration with the Poli sh composa 
Andrzej Korzy nski. 



Les Miscrables 
autor 1..djęć: Michael Le Poer Trench 

Prolog: 1815 Tulon 
Jean Valjean zwolniony warunkowo, po dziewiętnastu latach 

ciężkich galer. na które został skazany za kradzież bochenka chle
ba, przekonał się, że „żółty" wilczy bilet nie pozwoli mu zostać po
rządnym obywatelem. Jedynym człowiekiem, który okazał mu li
tość i wielkoduszność był biskup z Digne. Jean Valjean zdeprawo
wany latami katorgi i nędzy odpłacił mu kradzieżą sreber. Ujęty 

przez policję zdumiał się, gdy biskup jeszcze raz okazał mu litość, 
składając fałszywe zeznania - uratowa ł go przed odesłaniem na 
galery i suto go obdarował. Valjean postanawia zacząć swe życie 
od nowa. 

1823, Montreuil-Sur-Mer 
Minęło osiem lat. Galernik Jean Valjean przeistoczył się w uczci

wego i porządnego Monsieu r Madeleina . właściciela fabryki i mera 
miasta . Jedna z robotnic jego fabryki jest matką nieślubnego dziec
ka. Gdy pozostałe kobiety odkryły jej tajemnicę wymuszają na 
majstrze wyrzucenie Fantyny z pracy. 

Lrnzpaczona kobieta swą nędzą 1 ciężką chornb<! dziecka sr1·1c
daje swe piękne włosy, aby kupić lekarstwa. Nie mając innego 
wyjścia zostaje prostytutką . Rozgoryczona i poniżona swym upad
kiem wszczyna bójkę z przyszłym klientem i zostaje aresztowana 
przez Javerta. Świadkiem tego wydarzenia jes t przypadkowo Jean 
Valjean, lituj ąc się nad biedną kobietą zabiera ją zamiast do wię
zienia - d~ szpitala 

Valjcan obdarzony niezwykłą silą lizyczn•! ratuje przcchodrna 
przygniecionego przez przewrócony wóz. Javert zwraca uwagę na 
podobieństwo pomiędzy merem Madeleine a byłym galernikiem 
Valjeanem, którego dzięki fałszywemu zeznaniu biskupa nie mógł 



odesłać z powrotem na galery. Lecz w jego miejsce aresztowano 
kogoś innego . Jean Valjean nie może znieść myśli, że niewinny 
człowiek cierpi za jego winę. Przyznaje się . kim jest. 
W szpitalu Valjean obiecuje umierającej Fantynie, że odszuka i za
opiekuje się jej córeczką . Javert chce go aresztować, ale Valjean 
ucieka. 

1823, Montfermeil 
Przez pięć lat mała córeczka Fantyny, CQsette mieszkała u rodzi

ny Thenardiers. któ ra wykorzystywała dziecko ponad jego wątle si
ły. Valjean odnalazł Cosette i zapłacił Thenardierom, a by pozwolili 
mu za hrać dziecko ze sohą do Paryża. Javert wciąż go ściga. 

1832, Paryż 
Dziewięć lat póżniej. Paryż wrze od zamieszek na wieść o biiskiej 

śmierci generała Larmarque, jedynego przedstawiciela władzy , któ
ry chciał pomóc biedakom. Mały urwis Gavroche jest jednym z 
nich . Biedota Paryża to ulicznice, żebracy i bandyci . Przywódcą 
jednego z gangów ulicznych jest Thenard ier i jego żona. Javer 

przypadkowo ratuje Valjeana i Cosette od napaści gangu . Córka 
Thenardierów, Eponina zakochana w studencie - Mariuszu obie
cuje mu pomóc w poszukiwaniach tajemniczej ukochanej, którą 
jest Cosette. 

Grupa rozpolitykowanych studentów pod przywództwem Enjo
lasa spotyka się w małej kawiarence. Wiadomość o śmierci genera
ła Larmarque, którą przynosi Gavroche, staje się sygnałem do wy
buchu rebelk Studenci wylegają na ulicę , jedynie Mariusz się ocią
ga owładnięty myślami o ukochanej . Cosette również myś li nie
ustannie o Mariuszu. Powodowana własnym, gorącym uczuciem 
Eponina prowadzi Mariusza do Cosette i nie dopuszcza do napadu 
gangu Thenardierów na dom Jeana Valjeana. Ten zaś, zauważaj4c, 
że Javert z ukrycia obserwuje jego dom . postanawia wyjechać . 
wraz z Cosette opuścić kraj. 



Cosette i Mariusz żegnają się na zawsze. Eponina rozpacza nad 
losem Mariusza. Yaljean przygotowuje ucieczkę. Thenardierowie 
marzą o łupach, które zdobędą podczas rewolucyjnego zamiesza
nia. 

Przerwa 

Studenci budują barykadę. Mariusz dowiaduje się, ż Eponina 
również przyłączyła się do powstania. Wysyła ją z listem do Coset
te, która znajduje się wraz z Jeanem Yaljeanem na Rue Plumet. 
Eponina decyduje się skłonić Mariusza, aby znów wrócił na bary
bcłc . 

HarykaJa JCSt już gotowa. Armia ostrzega rebeliantów, że Lgin~i 
jeśli się nie poddadzą. Gavroche rozpoznaje Javerta, szpiega policji. 
Podczas powrotu na barykadę ginie Eponina. Yaljean również 

przybywa na barykadę, w poszukiwaniu Mariusza. W pewnej chwi
li ma szansę zabicia swego wroga - Javerta, ale puszcza go wolno. 
Nocą, gdy ucichła walka Jean modli się o zachowanie przy życiu 
Mariusza. Następnego ranka Gavroche idzie po amunicję i - gi
nie. Niedługo potem powstanie upada, prawie wszyscy rebelianci 
polegli wraz ze swym przywódcą - Enjolasem. 





kan 'valJean ucieka kanałami ratuj'-!e rannego. 111eprzytomnego 
Mariusza. Spotyka tu gang Thenardierów grabiących ciała poleg
łych . Jeszcze raz wynurza się z mroku, aby prosić Javerta o chwilę 
zwłoki. Chce tylko zanieść rannego Mariusza do szpitala. Javert 
zgadza się. Ale jego ślepa praworządność zostaje zachwiana po
przez współczucie i ludzkie odruchy Valjeana. Jave"rt popełnia sa
mobójstwo, skacząc do rzeki. 

Mariusz odzyskuje przytomność pod opieką Cosette. Nie wie kto 
go uratował. Valjean opowiada mu prawdę o swoim życiu , twier
dząc , że zanim młodzi się pobiorą , on chce usunąć się, wyjechać, 
aby jego życie nie rzucało cienia na ich szczęście. 

Podczas wesela Thenardierowie usiłują szantażować Mariusza. 
Mówią, że ojciec Cosette jest mordercą, jako dowód pokawją 
pierścień rzekomo ukradziony jednej z ofiar rebelii. Mariusz roz
poznaje swój pierścień i tym samym dowiaduje się, kto był jego 
wybawcą. Wraz z Cosette udaje się do Jeana Valjeana , który umie
rając opowiada im historię swego życia. Jego dusza po chwili łączy 
się z Fantyną, Eponią i wszystkimi poległymi rebeliantami. 

SPIS NUMERÓW MUZYCZNYCH 

Prolog: Kajdaniarze. Zwolniony na słowo, Biskup. Valjean 
Akt I 

I. U schyłku dnia (At the End of the Day) - Zespół 

2. Prześniony sen (J dreamed a Dream) - Fantyna 

3. W dzielnicy portowej (The Docks): - Zespół 
Chodźcie chłopcy ( Lovely Ladies) - Zespół 
Aresztowanie Fantyny (Fantine's Arrest) - Fantyna, Jean Val
Jean 

4. Wypadek na ulicy (The Cart Crash) - Zespół 
Sąd (The Trial) - Jean Valjean 

5. Śmierć Fantyny (Fantine's Death) - Fantyna, Jean Valjean 
Oko w oko (The Confrontation) - Jean Valjean. Javert 

6. Mała Cosette (Little Cosette) - Cosette 

7. Piosenka oberżysty (The łnnkeeper's Song) - Thenardierowie 
Całą gębą pan (Master of the House) 

8. Targ (The Bargain) - Cosette , Jean Valjean 
Walc zdrady (The Walz of Treachery) - Thenardierowie. Co
sette 

9. Żebracy (The Beggars) - Zespół, Mariusz, Gavroche 

JO. Rozbój (The Robbery) - Thcmirdierowie, Jean Vałjean, Epo
nma 
Interwem.1a Javerta (Javert's lntervention) - Javert. Mariusz 

11. Gwiazdy (Stars) - Javert 
Misja Eponiny (Eponine's Errand) - Eponina. Mariusz 

12. Kawiarnia Studencka (The ABC Cafe) - Zespół 

J 3. To śpiewa lud (The People's Song) - Zespół 

14. Na ulicy Plumet (Rue Plumet) - Cosette, Mariusz 

15. Na dobre i złe (A Heartfull of Love) - Cosette, Mariusz, Epo-
nma 

16. Szturm na ulicę Plumet (The Attack on Rue Plumet) - Zespół 

ł7 . Jutro już (One Day More) - Zespół 

Akt li 

18. Kamienie na szaniec (Building the Barricade) - Zespół 

19. Javert wśród obrońców barykady (Javert at the Barricade) 
Zespół 

20. Pierwszy szturm (The First Attack) Zespół 

21. Noc (The Night): Jean Valjean, Mariusz 

22. Drugi szturm (The Second Attack) - Enjolas, Mariusz. Gav-
roche 

23. Ostateczna wałka (The Fina! Battle) - Zespół 

24. W kanałach (The Severs) - Thenardierowie 

25 . Samobójstwo Javerta (Javert's Suicide) - Javert, Jean Vajlean 
Ofiary (The Victims) - Zespół 

26. W kawiarni (The Cafe Song) - Mariusz 
Puste stoły, puste krzesła (Empty tables and Empty Chairs) 
Mariusz 

27. Mariusz i Cosette (Marius and Cosette) - Mariusz, Cosette 
Spowiedź Valjeana (Valjean's Confession) - Jean Valjean 

28. Wesele (The Wedding) - Zespół 
Epilog (Epiloque) - Zespół 



Przed premierą 1·oto: Ewa Grabowska-Sadłowska 
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Jean Valjean 

Javert 

Les Miserables 
OBSADA: 

Zenon BESTER (gościnnie) 
Kszysztof STASIEROWSKI 

Andrzej SŁABIAK 
Andrzej ŚLEDŹ 

Fantyna - Katarzyna CHAŁASIŃSKA 
Anna DAIJKSZA 

Cosette 

Eponina 

Mariusz 

Pani Thenardier 

Pan Thenardier 

Enjolas 

Mala Cosette 

Gavroche 

Elżbieta RAKOWSKA 

Ewa ŚWIĄTEK 
Anna WIDERA (adeptka) 

Katarzyna CYGAN 
Magdalena WOŻN lAK 

Edmund JABŁOŃSKI 
Dariusz SIASTACZ 

Ewa KUCULIS 
Urszula POLANOWSKA-TOMASZEWSKA 

Wojciech CYGAN 
Piotr GULBIERZ 

Maciej DUNAL 

Edyta KOWALSKA (gościnnie) 
Agata RACHWAŁ (gościnnie) 

Kacper KUSZEWSKI (gościnnie) 

oraz: Wanda DEMBEK, Maria BOROWSKA-GASIK, Ewa GIERLIŃSKA, Ewa 
KAMIŃSKA, Genowefa KOŁOSOWSKA, Hanna KURYŁO, Irena PAJĄKÓW
NA, Marzena SEKITA-JODŁOWSKA, Maria TRZCIŃSKA, Krystyna WODZYŃ
SKA, Grzegorz CHRAPKIEWICZ, Tomasz FOGIEL, Grzegorz GZYL, Jarosław 

KLIK, Krzysztof KOLBA, Józef KORZENIOWSKI, Edward MALINOWSKI, 
Krzysztof OKOŃ, Wiesław PAPRZYCKI. Andrzej POPIEL, Marek RAJSKI, Bog
dan SZCZEPAŃSKI. Józef WARECKI, Jacek WESTER, Jan WODZYŃSKI, Kuba 
ZAKLUKIEWICZ 

Zespół Wokalny, 
Balet, 

Orkiestra Teatru Muzycznego w Gdyni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jerzy GRUZA 
Kierownik Muzyczny - Wiesław SUCHOPLES 

Z-ca dyrektora ds administracyjno-technicznych - Marek KRASZEWSKI 
Z-ca dyrektora ds organizacyjno-art. - Grzegorz CHRAPKIEWICZ 

Główny koordynator - Marek GLOC 

"Z TEJ KSIĄŻKI POWSTAŁBY 
WSPANIAŁY MUSICAL" - Alfred Hitchcock 

Choć „Les Miserables", czyli „Nędznicy", to dziś jedna z naj
bardziej klasycznych pozycji literatury światowej, będąca obiektem 
zainteresowania intelektualistów i przerabiana przez studentów, jest 
ona głównie powieścią dla prostego człowieka. Kiedy przenoszono 
powieść na taśmę filmową, w każdym niemal kraju koncentrowano 
się na jej aspekcie literackim. W efekcie większość tych przedsięw
zięć nie zdobyła sobie publiczności o wiele większej niż osoby prze
bywające w pokoju montażystów ... Faktem jest, że oficjalnie na
kręcono ponad 20 adaptacji filmowych „Les Miserables", nieofi
cjalnie zaś - prawdopodobnie 51 ! 

Owym niefortunnym reżyserom, którzy adaptowali powieść Hu
go nigdy nie udało się prawidłowo przetłumaczyć francuskiego ty
tułu książki. Inna sprawa, że sam pisarz dal początek swej powieści 
tytuł „Miseres". Dwanaście lat później ukończona już powieść 
ukazała się jako „Les Miserables". Choć jednak „Misere" oznacza 
nieszczęśce, niedolę, czy też szczególne ubóstwo, nędzę, to postaci 
Hugo nie są jedynie „biedne", czy „nieszczęśliwe". Są one również 
wyrzutkami społecznymi, banitami, buntownikami. Tytuł jednej z 
największych powieści literatury powinien zatem zachować swój 
pierwotny i nieprzetłumaczylny kształt z całą grą wyobraźni, którą 
wywołuje u publiczności. 

Pomimo prcfulemu. jaki nastręczały próby przetłumaczenia sa
mego tytułu, fabuła „Les Miserables" stanowiła zawsze wyzwanie 
dla filmowców. Każda z wersji filmowych, od tej pierwszej, z epoki 
kina niemego, nakręconej w 1909 r. przez Amerykanów do telewi
zyjnej, reżyserowanej w 1982 r. przez Roberta Hosseina, była uwa
żana przez swych twórców za ostateczną i doskonałą. 

Francuzi nie mieli nigdy oporów, by nadać eposowi Victora Hu
go jak najpełniejszy ekranowy wymiar. Adaptacja Henri'ego Fes
court z 1925 r. osiągnęła rekordową liczbę 32 rolek taśmy filmowej 
i prezentowana była w dwóch częściach. Przez długi czas uważano. 
że wszystkie kopie tego obrazu uległy zniszczeniu, niedawno jednak 
część tego filmu, który bardzo sugestywnie odtworzył atmosferę 
dziewiętnastowiecznego Paryża. odnaleziono. Niemniej dla więk
szości francuskich ludzi kina to właśnie wersja Raymonda Bernar
da z 1934 roku, gdzie Henry Baur odtwarzał Valjeana, Charles Va
nel zaś Javerta, stanowi istotny etap w rozwoju narodowej kinema
tografii - podobnie jak obraz z 1915 r. „Narodziny narodu" 
(Birth of a Nation) Griffitha dla Amerykanów. Koszt nakręcenia 
wersji z 1934 r. wyniósł 150.000 funtów szterlingów i pewien 
współczesny francuski krytyk po obejrzeniu całości dzieła w tele
wizji w 1977 r. nazwał je „wspaniałą adaptacją ... Raymond Ber
nard przeniósł wielki fresk romantyczny i społeczny Victora Hugo 
na nasze ekrany". 

W żadnym wypadku nie należy pominąć kolejnej adaptacji po
wieści Hugo, nakręconej w rok później przez amerykańską wytwór
nię fi l mową 20th Century Fox, gdzie Fredric March kreował Val
jeana, a Charles Laughton był cudownie złowrogim Javertem, ze 
wszystkimi aktorskimi sztuczkami, które tylko on mógł wnieść do 
tak ogranej roli. Krytyk „New York Evening Post" nazwał ową 
wersję „dokonaniem godnym najwyższego podziwu, potężnym i do 
głębi wz ruszającym obrazem filmowym". Recenzent „The New 
York World Telegram" dodał, że adaptacja ta zasługuje na umie
szczenie w rzędzie najświetniejszych osiągnięć kinematografii 



Choć włoscy filmowcy nie mogli w pełni dorównać wspomnianej 
wersji z udziałem Marcha i Laughtona, nie brakowało im jednak 
entuzjazmu. Już lektura samej czołówki włoskiej adaptacji „Les 
Miserables" z 1946 r. jest mocno wyczerpująca. Główne role od
twarzali Valentina Cortesa i Gino Servi - nie licząc tysięcy staty
stów. By osiągnąć maksymalny realizm scen, nie oszczędzano tam 
na niczym, w szczególności na statystach' W szeroko zakrojonych 
scenach rewolucji nie używano manekinów, nawet wtedy, gdy 
zgodnie ze scenariuszem na rewolucjonistach miały płonąć ubrania. 
Przed nakręceniem scen walk ulicznych reżyser Riccardo Freda 
wpadł na interesujący pomysł, aby zaangażować „armie" robotni
ków i studentów - bacząc na to , by ich poglądy polityczne były 
przeciwstawne. W rezultacie walki były tak zażarte, że 65 osób zo
stało rannych. Same zdjęcia trwały ponad cztery miesiące i wynaj
mowano cale zespoły specjalistów, od wszystkich zagadnień - od 
przemysłu odlewniczego po ekspertów od obuwia. Tu należy wspo
mnieć, że całość obsady zużyła 1200 par butów, 400 par butów 
wojskowych i 300 par chodaków. Utrzymywano stajnię z 400 koń
mi, natomiast każdego dnia zdjęciowego 4000 osób stołowało się w 
specjalnych restauracjach. 132 aktorów odtwarzając.ych partie mó
wione zużyło 500 kostiumów i 200 peruk. Gino Servi używał 15 
kostiumów, a Valentina Cortesa, grająca podwójną rolę Cosette i 
Fantine, miała do swej dyspozycji 18 kostiumów i 9 peruk . 

Kolejną go9ną odnotowania wersję „Les Miserables" nakręcono 
w 1956 r. we Francji. Jean Gabin, cudownie rzeczywisty Valjean, 
był tam otoczony plejadą znakomitych francuskich aktorów jak 
Bernard Blier, Daniele Delorme, Serge Reggiani, Fernand Ledoux i 
niezrównany Bourvil. 
Cóż więc takiego tkwi w fabule „Les Miserables", że nieustannie 

budzi ona tyle zapału i wiary w siebie u filmowców? O powieści 
mówi się, że jest jednym z bestsellerów wszechczasów. W 24 godzi
ny po wydrukowaniu pierwszego paryskiego wydania wyprzedano 
7000 egzemplarzy powieści. Została ona wydana równolegle w Pa
ryżu, Londynie, Brukseli, Madrycie, Rotterdamie. Lipsku, Buda
peszcie, Warszawie oraz Rio de Janeiro i przetłumaczono ją na n;e
mal wszystkie pozostałe języki kuli ziemskiej. Nawet dziś czytelnicy 
brytyjscy kupują około 50.000 egzemplarzy powieści rocznie. Du
chowni wszystkich wyznań po ukazaniu się powieści polecili ją 
swym wiernym. Holenderscy pastorzy czytali wręcz fragmenty „Les 
Miserables" ze swych ambon, jako że książka zawierała „ewangelię 
ludu". W czasie amerykańskiej Wojny Domowej obie walczące 
strony nosiły tę powieść w swoich tornistrach. Południowcy nazy
wali siebie nawet „Lee's Miserables"! Swinburne (poeta i drama
turg angielski epoki wiktoriańskiej) nazwał powieść „największym 
epickim i dramatycznym dziełem powieściowym kiedykolwiek 
stworzonym lub wymyślonym" . Robert Louis Stevenson określił ją 
jako „pełną patosu, pełną prawdy, pełną szlachetnej wymowy". Ja
kiż producent filmowy mógłby oprzeć się tak popularnemu dziełu 
beletrystycznemu, zawierającemu w sobie przecież świetne możli
wości handlowe! 

Wierzcie lub nie, „Les Miserables'', arcydzieło Victora Hugo o 
społecznym i historycznym wydźwięku . stanowiło inspirację dla 
„The Fugitive" i „Kung Fu". A nieżyjący już Alfred Hitchcock, 
nienajgorszy znawca w tej materii, dostrzegł inne jeszcze możliwoś
ci tkwiące w klasycznej powieści Hugo. „Z tej książki" - zwierzył 
się jednemu z przyjaciół - „powstałby wspaniały musical". 

Teatr Royal w Plymouth foto: C. & C. Association 

PLYMOLTH - GDYNIA 
Plymouth - bliźniacze miasto Gdyni , cel jednej z najbardziej udanych podróży ar

tystycznych Teatru Muzycznego. 
Teatr ROY AL, Teatr Królewski - gościnne miejsce prezentacji spektaklu „Skrzypek 
na dachu" w wykonaniu zespołu Teatru Muzycznego i reżyserii Jerzego Gruzy w trak
cie pobytu zespołuiw Plymouth w kwietniu 1989 roku. 

„Polish visit will make theatrical history" (Evening Herald 28.02.1989) „Polska wi
zyta tworzy historię teatru" 

„ Fiddler plays a different tune ... „ (Western Morning News 28.03 89) „Skrzypek gra 
na inną nutę ... " 

„Polish Theatre comes Io Royal" (Evening Herald 1.04. 1989) .. Polski Teatr przyjeż
dża do Królewskiego" 

„Polish Fiddler bows in with style" (Western Morning News 6.04.1989) „ Polski 
Skrzypek składa ukłon w dobrym stylu" czy po prostu: „Skrzypek na dachu" (The 
Guardian 7.06. I 989) · 
takimi tytułami witała i żegnała Teatr Muzyczny prasa brytyjska . 

Teatr Royal - to bliźniaczy teatr o nieco odmiennym sposobie prowadzenia dzia
łalności, którego dyrektorzy - Andrew Welch i Roger Redfarn po pierwszych kon
taktach z Teatrem Muzycznym i jego dyrektorem Jerzym Gruzą doszukali się w spek
taklach naszego teatru źródeł uatrakcyjnienia własnego repertuaru. 

Konsekwencją tej fascynacji stał się kwietniowy pobyt Teatru Muzycznego w Ply
mouth , który towarzyszył Dniom Gdyni organizowanym przy wspóludziale władz miej
skich obu miast. Przerodził się on w przegląd możliwości gdyńskiego środowiska arty
stycznego, gdyńskiego teatru, a także twórcy plakatu teatralnego i reklamowego -
Sławomira Kitowskiego. 

Plakaty Kitowskiego prezentowane w foyer Teatru Royal wzbudziły duże zaintere
sowanie sztuką plakatu w Polsce. Wartościowy dorobek gdyńskiego artysty, od kilku 
lat związanego z Teatrem Muzycznym, był również dla mieszkańców Plymouth świet
ną okazją do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi Wybrzeża 
ostatnich lat. Prace teatralne, operowe, reklamowe i estradowe autora plakatów Tea
tru Muzycznego, w tym „Skrzypka na dachu" - zainteresowały producenta musica li 
z Londynu - Camerona Mackintosha („Les Miserables"). 

Sukces gdyńskiego „Skrzypka na dachu" w Anglii, udokumentowany półgodzinnym 
programem telewizji „Tełevision South West", pokazującym „Skrzypka .... Teatr Mu
zyczny i sylwetki naszych artystów dodał obu stronom odwagi i chęci do dalszej 
wspólpracy, która rysuje się w sposób nader urozmaicony: 
Jerzy Gruza - reżyseruje „Policjantów" S. Mrożka na scenie Teatru Royal, Irena Pa
jąkówna - gra w spektaklu „Piaf' reżyserowanym w Plymouth przez Amandę Knott, 
podobnie Grzegorz Gzy! - wystąpi w musicalu „Chicago" w Plymouth, który następ
nie gości na scenie Teatru Muzycznego, Roger Redfarn - reżyse ruje w Teatrze Mu
zycznym musical „Oliver" według „Ołiver'a Twist 'a" Charles'a Dickens 'a , wreszcie ze
spól Teatru Muzycznego i oglądani przez Państwa „Les Miserables" jadą do Ply
mouth. 

Dla Teatru Muzycznego w Gdyni i jego zespolu możliwość prezentowania swoich 
produkcji na scenie teatru Royal oraz współpraca z reżyserami i zespołem tego teatru 
(planowana jest szeroka wymiana artystów, realizatorów. techników teatru) będzie do
świadczeniem, którego wartość trudno wyrazić słowami. 

Ewa Bonk 



Teatr Muzyczny w Gdyni folo: T. Degórski 

THF. GDYNIA MUSIC THEATRE 

conducts its activity in the modern. functional and beatiful in the a rchitt.:c
tural form building completed in 1979. 

Therc :.ire two stagcs in the thca tre with follow ing parameters: 
the hig stage: the sm<Jll stage : 
he1gth - 29 m height - 5.6 m 
width - 25 m width - 15 m 
depth - 20 m depth - 12 m 
the house - 721 sea ts the house - 50 seats 
The main stagc has two revolving parts of the diameters 15 nad 5.6 m as 
well as the modern computer controled light regul a ting unit. 
The rich tcchnica l base in the the<J tre is not only able to satisfy the theatre 
needs but out side o rders. 
Therc arc some of the largcst h:.ills of the nati ona l theatrcs in Gdynia Thea
tr..:: for the ballet rehearsals. the rehearsal room for the actors. for the choir 
and the orchcsta. 
The thcatrc tea m is composcd of: the choir. the ba llet group. full orchestra 
and the actors troupe. what makes almost 200 a rtists . 
Whcn addin g th e managing and technical staff the number rises to 450 per
so ns. 

Autorzy programu : 
Dorota SOB!EN!ECKA (redakcja, opracowanie literackie i przekład y) 

Sławomir K !TOWSK I (redakcja. opracowanie gra ficzne i reklamy). 

Współpraca: 

Jerzy Menel (przekłady), Krzysztof Kamińs ki (reprodukcje barwne), 
Grzegorz Lewandowsk i (foto i reprodukcje cz-b), 

Michał Wierzchowski (oprac. techniczne). 

W programie wykorzystano tek sty i zdjęcia opublikowane w programach 
teatr:.ilnych musica lu „Les M1 sera bles" v. Palace Thcatre w Londynie, wy
danych przC/ Dewynters PLC. Autorem orygi nalnych zdjęć jes t Michael Le 
Poer Trench. 

Rt>kl;;im, nrygin<.tlnct:!n pr1.e<l:-.t awi~nia w Londvnie orrd1..:owah.1 Agen1..:_ia Dewyntc:r~ I t<l 

R.ckl~1mę 1integrnv.·;rnq .-. pektaklu w Gdy ni opra1..:ow<..1/ ;a 1.goJ4 Cam~rlnn Modinto~ h Ltd 

Sh.1wom 1r K 1tow:-; k 1. 

• 

.MORSKA AGENCJA 
W GDYNI 

MAKLERZY OKRĘTOWI, AGENCI LINIOWI I AWARYJNI 
(SHIPBROKERS. LINER ANO AVERAGE AGENTS) 

Member of B.l .M .C.O. 
81 -368 Gdynia. Pułaskiego 6. phones: 207671 (9 lrnes) 

telex: 054301. telegram: MAG 

Clearing all merchant vessels and representat1on of fore1gn sh1powners 
in Poland. 



plakat reklamowy 1989 autor· S Kitowski 

FOREIGN TRADE ENTERPRISE. 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW: 

GDYNIA: Polska 43, Warszawska 10, Pułaskiego 8, Abrahama 4, 
Czerwonych Kosynierów 107 /109, Migały 40 (Hala Targowa) 

SOPOT:Monte Cassino 17 

GDAŃSK: Oliwska 85, Jelitkowska 23 (Hotel Marina), Wartka 5, 
Wały Jagiellońskie 2/4, Grunwaldzka 1 OO 

Centrala: ul. Pułaskiego 6, 81 -963 Gdynia, 
tel.: 20 23 57, telex 054361 balt pl, 

International ship supplier of goods (provision and stores) to merchant 
ships, their crews and passengers, Duty Free Shops 

foto· K. Kamiński 

Sp. z o.o. Foreign Trade Company 

' • 

offers: complete plants, shiprepairs and conversions, 
shipbuilding, docks, yachts, motorboats, marine equipment, etc. 

Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, 
phone: 31 68 21, 31 16 31, telex: 0512453 na pl, łax: 314497 



plakat jubileuszowy autorzy: S. Kitowski, K. Kamiński 

XV LAT 
GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY ELEKTROWNI I PRZEMYSW 

ENERGOBLOK 
WYBRZEŻE 

ul. Dziertyńskiego 130, B1· 472 GDYNIA , phone (058) 22 OO 41 1ele~ 054587 eblok pł 

' 

maskotka firmowa (poster) autor. S. Kitowski 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

IE•<iAZI 
TO 

NAJWYŻSZA JAKOśC 
I NIEZAWODNOŚĆ 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG 

Firma prywatna, 81 -029 Gdynia, ul. Północna 9A 
tel : (058) centrala: 237021 , 

Dyrektor Generalny: 237214, 237285, 
tlx : 054653, fax:237358 



/bl~ 
SWIPQROlc:'.ING 
iCUAP.Trn.INCfO. 
CDV NI A 

PL 81 -301 GDYNIA P.O.B. 206, Pulaskiego str. 8 
Telephone 20 81 81 (9 lines). telex: 054201, 054331 polf pl 

(16 lines), fax 203049 

Affreightment of ships and cargoes on order of Polish and foreign 
contractors 

PORT OF GDYNIA 

MORSKI PORT HANDLOWY 
' W GDYNI 

9 Rotterdamska, 81 -337 Gdynia, Poland 
phone: 201001, tlx : 054221, 
cabie GDYPORT GDYNIA 

CHIPOLB~?K - Chinese-Polish Shipbrokers'Company 
Servrcrng company's ships sailing to/from China 

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. Oddział w Gdyni 
81 -364 Gdynia, ul. 1 O Lutego 24 - PO B 226, telefon 21 -19-01 
telex 054 251 chip pl, telegram CHIPOLBROK, telefax 21-88-43 



POJ:.ISH 
OCEAN 
LINES 

POLSKIE LINIE OCEAl\llCZNE 
General Management: 1 O Lutego 24, 81 -364 Gdynia 
phone: 201901, telex: 054231, fax: 278480, 278363 

cabie: polocean 
The most important Polish shipowner, serving regular 

lines, container and ro-ro services. 

5Qears 
of activity 

:::::: U.K. l/epresentatives of C. Hartwig·Poland 

S~ 
and Yechafracht · Czerhoslovokia 

(ontrJiner Farwarding Agents of Polish Ocean 
Unes and United Ba/tie Corporotion in Great Britain 

==TRANSPORT LTD. 

• 

:== 

Mem/Jer of the Institute of Freight Forworders 
Agents of i.A. TA. 

Freight Forworders 
Contuiner operotors 
Airfrei;llt agents 
Warehousing ond houlage 
n11 trailer operotors 
AGENTS FOR. 
Molska Agencia · shipbroker, liner and overoge ogents of Gdynia, Poland and 
Centromor S.A · Export/import al seo ships and eqwpmenr of Gdamk, Poland 
Peńonn all foN1arding seNices lor evety kmd of goods cmried by seo, air, road aad 
railwuy to/from Poland and other parts of the World . 
HEAD OFFICE 16, Devonshire Street, LONDON WIN /FS 
f8ieriione.· 01-637 3271 telex. 886204 fax 0125 52 229 
81/AN(H OFF/CES. London Road Transport Depattment, london Airpon, Puri/eet/ Groys, 
Middlesbrough 

PS~ ===TRANSPORT LTD's slaff 

-11!>1 

rreotes a dynamie, quali/ied 
and expeiienced team. 
We asS1Jre pe15cnal service 

IT ®a ®®W 
130 YEARS OF FORWARDING ACT/V/TY 

C HARTWIG GDYNIA INTERNATIOl/Al HJmA~ffS w.'er luli rungo of lorwrmirng seMiei lor all goods going thtough Port 
of GOYlllA. 

• O~TI reptes8fltD/1Ves NI (hmu und Vie nom 
- O"MJ For.·1v1rlmg (()1r1/)f1111/ls obtood I 011horeho/der) I 
• Amerpel /n1111mt1o1JD/. lnl' · NeN York 
• P5A frorrspott lld. -Lontforl 

130 yeors o/ nodrlion O/Id experien(e, togcthet 1·1ith highly ffained and competefl/ stuli, make o good gwontee of /1Jp 
qooltry sefV!(CS ()fit/ lDmiG<flOn with ( HARIWIG GDYNIA /NfWIAflONAl FORWAROE5. 

WHENEVER YOU SEND VOUR CARGO SEND IT WITH US 
Head Olh 1. l!etdow;kieqo S~. 8/·369 GO Yll/A Phone 27-91_.l I, 2(}3 1-27 Telex.· 054491 hat pl 



Kiedy kończy się dzień, jeszcze jeden bez daty; 
Kiedy kończy się dzień, ziemia czeka na wschód. 
A tu chłód, i trud, i głód . 

i więzienne za byle co kraty. 
Na dzień sądu czeka lud. 
A gdy przyjdzie już dzień zapłaty 
ty, pokoro, w zemstę się zmień' -
kiedy skończy się dzień' 
Kiedy kończy się dzień , gorzej być już nie może. 

A ty lam sobie łeb, czym zapłacić za chleb' 
W domu pełno głodnych gąb. 
Święci pańscy dadzą im jeść 
i odzieją, kiedy ziąb. 

Winnyś im cześć! 
Dzięki ci, Panie Boze' 

fragment piosenki „NĘDZARZE" 

ZGG 657 /89 W-6 20 OOO egz. 


