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OD AUTORA
Musical BRAT JACQUES oparty j est w dużej mierze na faktach autentycznych.
Odwieczna wrogość między A ngl ią i Fra ncj c\ uwidoczni ł a się z całą jaskrawością
wybuc hem woj ny w czasach napol e o ń s k ich. Ra zem z bohaterami, zarówno
angielskimi j ak i francus kimi przenosimy si ę w te pamiętne czasy.

AKTi
Akcja zaczyna sic; wybuchem rewolucji francuskiej. Dwaj mali chłopcy Jacques i Guy
Yervier, p o c h odzący z arystokratyczn j rod ziny, zostają rozdziele ni w mome ncie gdy
ich matk a gin ie na gilotynie. Jacques znajduje pomoc i schron ien ie u Madame Cat,
służącej, która ma własnego syna - Francois. W drugiej scenie przenosimy się do
Anglii (1789), gdzie spotykamy króla Jerzego III i jego dwór.
Mija kilka lat i jesteśmy znów we Francji, kiedy to Napoleon ma ogłosić się cesarzem.
Anglia i Francj a są w stanie wojny. Jacques i Francois wybierają s i ę na wojnę ze
znienawidzonymi Anglikami.
Na pokładzie okrętu spotykają okrutnego arystok ratę, Guy de Morette'a.
Rozpozn aje on klejnot, który Jacques ma na szyi, jako własność j ego niegdyś bogatej
i wpływowej rodziny.
Rok 1805, bitwa pod Trafalgarem. Okręt francuski zostaje zdobyty przez
Brytyjczyków, a jego załoga trafia na statek więzienny n iedaleko Plymouth. Są wśród
nich Jacques, Francois oraz Guy de Morellc . Pan uj ą tam nieludzkie warunki,
więżniowie traktowani są z niepotrzebnym okrucienslwem, szczególnie przez por.
Królewskiej Maryn a rki Jamesa Rossa. Najwi c;kszą radość sprawia mu patr zeć na
cierpienia francuskich więźniów. Pewnego dnia organizuje walkę na pięści, d o kt ó rej
staje miejscowy si łacz i wynędzniały Jacques. Wybucha bunt i Ross ledwie uchod zi
cało. Zjawia sic; oficer z rozkazem zwolnienia oficerów fra ncuskich na parol.
Eskortuje ich do miasta Crediton w Devonie , gdzie mają pozostać z angielskimi
rodzinami.

AKT II
Jesteśmy

w Crec.liton. Upłynęło sporo czasu. Anglicy i Francuzi zdążyli s i ę już
polubić. 'fylko Jacques ci ągl e myśli o ucieczce. Grace, miejscowa d ziewczyn a ,
pokochała F ra ncoisa lecz jej ojciec nie zgadza się na m a łże nstwo z franc usk im
wi.,;źniem. Fran cois i Jacques postanawiają uciec. Zostają nakryci przez grupę
miejscowej mł o dzieży. Grace ra tuje ich z opresji. Francois zostaj e z Grace,
zrozpaczony Jacques ucieka. W mir; dzyczasie do Crediton przybywa nowy dowódca
garnizonu znany z okrucienstwa na statku więziennym, por. Ross. Spotyka miejscową
dziewczynę, Mary Ann Rossly n, któr a odrzuca jego zaloty. Jacques prze dostaje się
do Plymouth skąd planuje ucieczk ę statk iem. Zostaj e jednak pochwycony i zamknięty
w najgorszym więzieniu w D artmoor. T e n sam los spotyka też innych fr ancuskich
więźniów. Francois rozpaczliwie szuka swojego brata. Dowiaduje sic;, ż e jest
trzymany w karcerze, m o że stracił już rozum ...
Tymczasem nadcho c.lzi wia d omość - wojna skonczo na!

AKTi
Scena 1 Place cle la Concorde, Paryż 1789
Scena 2 Plaża Wcymouth, 1789
Scena 3 Dom Madame Cat, P aryi , 1804, później pokład okrętu wojennego " lnterpide"
w czasie bitwy pod Trafalgarem
Scena 4 Stalek więzienny "Hector", Plymouth Sound, 1806
Scena 5 Majątek roc.lziny Yinnicombe, Crediton, 1806
Scena 6 Stalek więzienny "Hektor", 1806
Scena 7 Rynek, Crediton, 1806

M usical "Brat Jacques" po raz pierwszy przedstawiony został przez
młodzież szkół - Exeter School i St. Margaret's School w Devonie, w
1988 roku. Otrzymał ogromne uznanie publicznoś ci jak i ws paniałe
recenzje krytyków. W 1989 roku autorzy musicalu zostali zaproszeni
do Plymouth by wys tawić go z ud ziałem młodzieży Youth Music
Theatre przy Theatre Royal w Plymouth, gdzie równie ż odnió sł
wielki sukces.
W 1990 roku zdobył w Londynie nagrodę Bar clays Awards.
Dzisiaj nasza publiczność ma okazję zobaczyć go w wykonaniu
młodzieży Teatru Muzycznego JU NIOR przy Teatrze Muzycznym w
Gdyni, dzięki bliskiej ws półpracy naszego teatru z teatr em w
Plymouth.

GDY MAMY CO PIĆ
Nie powiem nie gdy brzęknie szkło
Nie obcy mi jest gin
Pić mogę aż zobaczę dno
Aż diabła znajdę w nim
Lecz jeśli chcę zabawić się
I nie pamiętać z łego
Wystarczy mi b y hu mor mieć
Szklaneczka dewo ńskiego
Bo gdy
Mamy co pić, m uzyka gra
Wesoło jest nam w P lymouth Town
I cały Devon bawi s ię
Aż dobry trunek skonczy się
Kto zna mnie wie, że lub ię
Nic obcy mi jest rum
Pić mogę aż po blady świt
Aż we łbie tylko szum
Lecz jeśli chcę za bawić się
I nie pamiętać z łego
Wystarczy mi b y humor mieć
Szklaneczka normandzkiego

Kto uż al i się
Nad nami
Boże nasz
Litość znasz
Gdzie morze łez
Rozlana krew
Czy ktoś o mnie db a
Czy mam umrzeć sam
Czy mam umrzeć sam
Bracie Jacques
Bracie Jacq ue s
Twój jest św!at
TWOJ Jest swtat
P owalone mury
~ozkute łań cuchy
Swiatło d nia

Światło dn ia
Równoś ci

Braterstwa
Wol noś ci
Woln ości

BARCLAYS YOUTH MUSIC THEATRE AWARDS 1990
fur BROTHER JACQUES
This outstanding work - a marvellous score, f ine lyrics, subtle
orchestration, thrilling story.
Richard Stilgoe

This show was a knockout and deserves to be taken up by youth groups
everywhere... better than anything I have heard in the Vivian Ellis
Awards.

AKT II
Scena 8 Crediton, Midsummer Night , 1809
Scena 9 Przedmieścia Crediton, 1809
Scena 10 Biuro por. Jamesa Ross' a, d owódcy gar nizonu Cre di ton, 1809
Scena 11 Rynek, Crediton, 1809
Scena 12 Devon port Dockyard w Plymouth, póż ni ej dom Molly
Scena 13 Rynek, Crediton, póż niej więzienie Dartmoor, Dzic n Boż e go Narodz.enia 1811
Scena 14 Nad rzeką Creedy, Crediton, początek ro ku 1812, póź niej więzien ie D artmoor,
1815

pić

BRACIE JACQUES

Alan Fluck

I was completely bowled over by this performance, both as a piece of
writing and as a performance... it had all the resonance of Les
Miserables, but was much better music!
Howard Blake

Good to see the whole company involved throughout in an uncontrived
VERY m oving.

f ashion ...

Michael Sheł to n

TŁO

OBSADA
JACQUES VERVIER
(mały Jacques - Małgosia Fojtuch)

- Tomasz Piekarec -

FRANCOIS CAT
- Arkadiusz Dawidowski
(mały Francois - Weronika Bennich-Toporek)

+

GUY DE MORETTE
( mały Guy - Oskar Garski)

- Leszek Piśl ewski

JAMES ROSS

- Krzysztof Witek -

KRÓL JERZV III

- Łukasz Lewandowski

ABRAHAM WH ITE

- Andrzej Horabik

LAURENT

- Micha ł Kowalczyk

GARD I NER

- Dominik Rachoń

TH OMAS WELSFORD

- Mich ał Plichta

PAN BATTERSBY-HEROLD

- Bolesł aw Neugebauer

GEORGE ENDICOT

- Maciej

MATTHEW IRVIN

- Krzysztof Suszek

Konopiński

uda
DOWÓDCA MARYNARKI WOJ.

- Adam Majewski

DOKTOR

- Janusz Bara nowski

MARY ANN ROSSLYN

- Katarzyna

GRACE VINNICOMBE

- Bar bara Klonecka

MADAME CAT

- Ewa Czajka

HRABINA VERVIER

- Magdalena Walter

BETHWOOLER

- Marta Puternicka

FANNY FRANCIS

- Anna Ra dzikowska

MOLLY

- Karolina Rybicka

PANI VINNICOMBE

- Magda Tokarska

HISTORYCZNE

Wielka Brytania budowała swoją mocarstwową pozycję w świecie, kiedy wybychła we
Francji rewolucja. Dwór króla Jerzego III, (króla który ze względu na pogłębiającą
się chorobę psychiczną zmuszony był do przedwczesnego wycofania się z życia
politycznego) i rząd angielski początkowo z zadowoleniem przyjmowali wieści zza
morza. Wewnętrzne wstrzą sy osłabiały przecież tradycyjnego rywala Anglików.
Jednak wkrótce i Londyn przyłączył się do stolic, które przestraszone coraz bardziej
radykalizującą się rewolucją, wypowiedziały Paryżowi wojnQ. Kiedy przyszedł czas
Napoleona Brytyjczycy nie mieli żadnych wątpliwości co do ambitnych planów
francuskiego boga wojny, który zapragnął podporządkować sobie całą Europę.
Anglia stanęła więc przed wyborem między rezygnacją z projektów zbudowania
własnego imperium a wojną na ś mierć i życie z zaprawioną ju ż w wielu bitwach
armią cesarskiej Francji. Bogate, żyjące głównie z handlu państwo mogło jednak
sprostać wyzwaniu . W s pom agając finansowo i militarnie kolejne antyfrancuskie
koalicje Wielka Brytania walnie przyczyniła się do kh,;ski, j a ką ostatecznie poniósł
cesarz Francuzów. Angielscy żołni e r ze walczyli z nim na lądzie i morzu. W 1805 roku
pokonał a
pod
Trafalgarem
połączoną
flotę
królewska
marynarka
francusko-hiszpańską. Zwycię s two w tej najsłynniejs zej z morskich bitew, chociaż
okupione śmiercią znakomitego dowódcy - admir a ł a Nelsona - zapewniło
Brytyjczykom panowanie na oceanach na wiele dzi e sięciole ci. Później armia króla
Anglii, ze zmiennym zre s ztą s zczęściem, stawiała czoła francus ki m korpusom w
Hiszpanii. Wreszcie w 1815 roku wyborowe pułki , pod wodzą wybitnego stratega
feldmarszałka księcia Wellingtona, wspólnie z pruskimi sprzymierzeńcami,
pozbawiły Napoleona wszelkich złudzeń i nadziei, zadając mu rozs trzygającą klęskę
na polach Waterloo (nieopodal Brukseli). Cesarz mus i a ł s ię poddać, a zwycięzcy
uwięzili go na dale kiej atl antyckiej Wys pie św. He l ny, gdzie pozos tawał do końca
swych dni . Tak skończyła s i ę historia jednej z najbardziej oszał amiających karier w
dziejach.
Daty, nazwiska, nazwy pól bitewnych. Któż spamięta to wszystko? A jednak wciąż na
nowo odkrywamy czasy rewo lu cji i Napoleona, w c ią ż na nowo przeżywamy zdobycie
Bastylii i wielkie bitwy cesarskich kampanii. W dzisiejszy wieczór, za sprawą twórców
spektaklu "Brat Jacques" prze niesiemy się do rewolucyjnego Paryża i pod Trafalgar,
w wir wojny Francji z Anglią, do dwudziestu sied miu lat przewrotów i wojen, które
dały początek nowożytnej historii świ a ta , które dały począt e k wsp ó łczes ności.

"WYWRÓCONY JEST NASZ ŚWIAT"
(AS THE WORLD T U RNS UPSIDE DOWN)

Lubańska

+

oraz
w roli CHÓRU (M I ESZKAŃCY CREDITON, (KIRTON)
FRANCUSCY WIĘŻNIOWIE, MARYNARZE, DWÓR ANGIELSKI,
FRANCUSCY REWOLUCJONIŚCI)
- POZOSTAŁA MŁODZIEŻ TEATRU MUZVCZNEGO "JUNIOR"

Tu nie będziesz miał
Tego co byś chciał
Poznasz biednych ludzi los
Głód obrzydzi dni
Chłód dokuczy ci
I nie raz zapłaczesz w gło s
Gdy nie pokój i strach
Wielkich czeka dola z ła
Wywrócony jest nasz świat Gdy po tron si ęg a lud
Aby se ns mi a ł ich trud
Wywrócony jest nasz świat
Białe rączki

masz

Śliczną jasną twarz
Co ś ty winien za to z ł o
W ogniu stanął ś wi a t
Masz za mało lat
Aby móc zro z umi eć to

Podaj mi s wą dł o ń
W domu mym s i ę sc hroń
Zbliż się ś miało do mych drzwi
Już nie bą dzi esz sam
Serce swoj e ci da m
Biedne dziecko tak jak my

MŁO DZIEŻ l ORGANIZATORZY
TEATRU MUZYCZNEGO JUNIOR
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W REALIZACJI SPEKTAKLU "BRAT JACQUES", A SĄ TO:
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2. Kawiarnia bufet Teatru Muzycznego w Gdyni
Bogusław

3.

Rudnicki

Rzeźnictwo

Tadeusz

i

Wędliniarstwo

Słowik

Wiesław

Stoltman
Gdynia, ul. Benisławskiego

4. Bar-Pizzeria "AMD"
Władysław

i Michał Dytel
Gdynia ul. Abrahama 13
tel. 20-14-47
5. S.C . "PERS"
Gdynia
Spółka z o .o.
Gdynia, ul. Morska 114/116
tel. 20-90-76

6 . Handlohurt

7. J.W. GORTH
Diekkamp 178
2000 Hamburg 67 (GERMAl\JY)
Tel. 040/6037226 60 32 080
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