
  „Les Miserables Nędznicy”   
 

 /plakat do filmu / 

   W ramach pracy Szkolnego Klubu Filmowego zorganizowano wyjazd klasy II G do 
zamojskiego kina „Stylowy” na film – musical. Po projekcji  „ Les Miserables „ , już w warunkach  
szkolnych, odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki , struktury i historii powstania 
filmu.  Uczniowie mieli okazję wyrażać opinie na temat: gry aktorów, muzyki czy zagadnień 
etycznych. Żywa dyskusja stała się pretekstem do powstania refleksji w formie krótkich recenzji . Oto 
niektóre indywidualne wypowiedzi. 

 

                                                „Oscar  dla „Nędzników” 

Film Toma Hoopera pt. „ Les Miserables – Nędznicy” to kolejna adaptacja filmowa kultowej 
powieści francuskiego pisarza Victora Hugo pt. „Nędznicy". Tym razem w wersji musicalu. 
Scenariusz napisał William Nicholson. Premiera w Polsce odbyła się 25 stycznia 2013r. Film został 
nominowany aż do 8 Oscarów. 

 Akademia filmowa przyznała trzy nagrody:  dla najlepszej aktorki  drugoplanowej -  Anne 
Hathaway, za najlepszą charakteryzację, za najlepszy dźwięk – jego twórcy to: Andy Nelson, Mark 
Paterson, Simon Hayes. Na czym polega duże zainteresowanie widzów tym filmem? 

Akcja  dramatu rozgrywa się w XIX- wiecznej Francji. Główny bohater - Jean Valjean to były 
więzień, który został bardzo surowo skazany za kradzież chleba. Gdy w końcu, po 19 latach 
spędzonych w więzieniu, zostaje zwolniony, trafia do świata, w którym początkowo nie potrafi się 
odnaleźć. Przyzwyczajony do tego, że musi dbać tylko o siebie, a największym celem jest przeżyć 
kolejny dzień, nie potrafi zrozumieć miłosierdzia, jakie okazał mu pewien ksiądz. Bohater przechodzi 
wewnętrzną przemianę i postanawia zmienić swoje życie. Przybiera inne nazwisko i zaczyna nieść 
pomoc ubogim ludziom. Obiecuje młodej, umierającej kobiecie, Fontine, że zaopiekuje się jej małą 
córką. Jednak główny bohater łamie zasady zwolnienia, dlatego skazuje siebie i swoją małą 
podopieczną na ciągłą ucieczkę przed komisarzem Javertem.  



 /kadr z filmu/ 

 

Widzów interesują przygody uciekinierów i wybory, których stale dokonują. Każde spotkanie 
przeciwników rozgrywa się na innym tle, niesie nowe przesłanie. Poza tym film jest wielowątkowy, 
pojawiają się epizody miłosne i polityczne, czyli wydarzenia w rewolucyjnej Francji. Historia ma 
wpływ na losy bohaterów. 

/kadr z filmu/ 

 Mimo że film jest jednocześnie  musicalem, uważam że za dużo w nim partii śpiewanych. Nie 
ma ani jednego dłuższego dialogu, który zostałby wypowiedziany, dlatego dla widza, który  nie jest 
przyzwyczajony do ciągłych kwestii  śpiewanych, odbiór filmu staje się odrobinę męczący. To samo 
tyczy się scen płaczu bohaterów, którego jest zbyt wiele. Nie ma chyba żadnego bohatera, który by nie 
płakał, sprawia to, że kolejne sceny są coraz mniej wzruszające. Drażnić może również język 
angielski, który nie pasuje w tych momentach, gdy postaci wykrzykują hasła rewolucyjne, a przecież 
akcja rozgrywa się we Francji.  Na uwagę widzów natomiast zasługują przepiękne zdjęcia. Krajobrazy 
oraz panoramy Paryża zostały przedstawione w sposób zapierający dech w piersiach. Obsada                 
i umiejętności wokalne aktorów również są zadziwiająco bardzo dobre ( Russell Crowe chyba jedynie 
nie poradził sobie w roli śpiewaka). Anne Hathaway z pewnością zasługuje na przyznanego Oscara, 
chociażby za scenę obcięcia włosów, która była prawdziwa. 

 /kadr z filmu/ 



 Ale nie tylko za to. Postać grana przez tę aktorkę jest bardzo wiarygodna i potrafi wzruszyć 
do łez tym razem widzów. Należy zwrócić uwagę na duet Heleny Bonham Carter i Sachy Barona 
Cohena, którzy swoją grą wnoszą do filmu dużą dawkę humoru. Chwytliwe piosenki, doskonała gra 
aktorska oraz poruszająca historia sprawia, że film wciąga i nie czuje się, że trwa ponad dwie i pół 
godziny. 

Monika Kusiak 

 

Ciesząca się uznaniem powieść Victora Hugo „Nędznicy” doczekała się wielu adaptacji na 
scenach teatrów całego świata, a oparty na jej podstawie musical otrzymał miano kultowego. Wielu 
reżyserów przedstawiło tę niezwykłą historię na swój sposób. Taką próbę podjął również Tom 
Hooper, twórca obsypanego nagrodami hitu „Jak zostać królem”. W jego wykonaniu „Nędznicy” nie 
są ekranizacją dzieła pisanego, a musicalu, a raczej wariacjami na jego temat. 

Przeniesienie dzieła typowo muzycznego do królestwa obrazu nie jest łatwym zadaniem, 
jednak Hooperowi się to udało. To właśnie obraz jest moim zdaniem najmocniejszym elementem 
całego filmu. „Nędznicy” to przede wszystkim produkcja miła dla oka. Użycie barw jest oszczędne ale              
i zdecydowane. By wyodrębnić postać, zwrócić uwagę na istotny element lub podkreślić emocje, 
użyty jest jeden mocny kolorystyczny akcent (różowa suknia, czerwona flaga). Imponujące efekty 
specjalne nadają odpowiednim scenom rozmachu i widowiskowości. Idealnym przykładem jest 
pierwsza scena przedstawiająca niewolników pracujących przy galerach. Zachwycają również stroje, 
stylizacje i scenografia.  

/kadr z filmu/ 

 

 /kadr z filmu/ 

Tom Hooper zrezygnował z playbacku i wszystkie partie śpiewane (czyli niemal cały film) 
nagrywane były na żywo, co daje efekt całkowitej naturalności obrazu. Ma to jednak odbicie na 
jakości drugiego najważniejszego elementu filmu, czyli dźwięku, bądź właśnie odwraca uwagę od 



pewnych niedoskonałości. O ile części instrumentalne utworów są bez zarzutów, partie wokalne 
pozostawiają wiele do życzenia. Główną przyczyną jest iście gwiazdorska obsada. Przy jej doborze 
reżyser kierował się raczej zasadami marketingowymi niż umiejętnościami wokalnymi aktorów. 
Zamiast śpiewaków, którzy w musicalu odnaleźliby się idealnie, obsada wypełniona jest znanymi 
aktorami o sławnych nazwiskach, mającymi przede wszystkim zwrócić uwagę odbiorców na film i 
przyciągnąć ich do kina. W przypadku „Nędzników” rolę tę spełniają Hugh Jackman i Russell Crowe. 
Wcielają się w antagonistyczne postaci, co widać już w pierwszej scenie filmu. Jest ona również 
sygnałem dla widza, że ich kwestie nie będą zachwycały wokalnie. Nikt nie śmie odmówić tym dwóm 
panom talentu aktorskiego, wokalnie również wypadają całkiem nieźle, jednak do takiej produkcji to 
„ciut” za mało. Jackman wcielający się w Jeana Valjeana nadrobił niezwykłą ekspresją uczuć i 
stworzył postać iście dramatyczną. Bardzo rozczarowuje Russell Crowe, który jako oddany prawu 
Inspektor Javert w większości scen wydaje się być nieobecny myślami lub zwyczajnie znudzony. 
Przechadzając się po dachu w groteskowym mundurze wygląda pompatycznie i nienaturalnie. 

 /kadr z filmu/        /kadr z filmu/ 

 

Pozytywnym zaskoczeniem jest kreacja, jaką stworzyła Anne Hathaway. Wokalnie jej 
niedociągnięcia nadrabiane są niezwykłym talentem aktorskim oraz maskowane zbliżeniami kamery 
bądź rzewnym płaczem, jednak nadal zachwyca swoim wykonaniem utworu „I dreamed a dream”, 
który jest jednym z najbardziej zapadającym w pamięć fragmentem filmu.  

 /kadr z filmu/ 

 

Na szczęście w obsadzie nie zabrakło aktorów na co dzień zajmujących się musicalami. 
Sprawdzają się oni szczególnie dobrze w scenach zbiorowych. Warto również zwrócić uwagę na 
debiutującą na wielkim ekranie Samanthę Barks(jako Eponine), która swoim śpiewem przyćmiewa 
sceniczną parę - Amandę Seyfried (Cossette) i Eddiego Redmaynego (Marius). Zachwyca również 
Daniel Huttlestone, grający wcześniej Gavroche’a w Queen’s Theater. Za odpowiednią dawkę humoru 



w filmie odpowiedzialna jest dobrana z wybornym wyczuciem para Helena Bohnam Carter i Sasha 
Baron Cohen, wcielający się w państwo Thenardier. 

Film „Nędznicy” opiera się na typowym schemacie: mała historia na tle dużej. Owa duża 
historia to podniosłe wydarzenia dziewiętnastowiecznej Francji – upadek ancien regime’u.  Mała 
historia to walka zbiegłego więźnia Jeana Valjeana ze zmorami przeszłości, których ucieleśnieniem 
jest ścigający go inspektor Javert – „człowiek żyjący prawem”. Film, tak jak powieść i musical, 
traktuje o przezwyciężaniu przeszłości, możliwości odkupienia i tworzeniu lepszej rzeczywistości.  

Czy warto wybrać się do kina? Zdecydowanie tak. Pomimo wielu niedociągnięć, film 
zachwyca wizualnie i zadowala dźwiękowo. Jednak „Nędznicy” to przede wszystkim doskonała, choć 
nieco spłycona historia o odkupieniu, walce o lepsze jutro i triumfie dobra. To właśnie wartość 
moralna jest siłą dzieła Toma Hoopera.      

        Ada Żołdak  II G 


