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ERICIDLE 
libretto, 
teksty piosenek i muzyka 

Urodził 

wielotorowo - był scenarzystą, aktorem i kompozytorem 
muzyki w legendarnej serii telewizyjnej Monty Pythona, 

twórcą i scenarzystą „The Rutles: All you need is Cash" (w 

wolnym tłumaczeniu: „Rykowisko: gotówka to wszystko, 

czego potrzebujesz", komedii muzycznej parodiującej 

Beatlemanię i filmy dokumentalne o liverpoolskiej 

grupie). Występował w wielu filmach, ro.in. „Uciekające 

zakonnice", „Przygody Barona Munchausena'.', udzielał 

też głosu postaciom animowanym, ro.in. w filmach 

„Rudolf, czerwononosy renifer", „102 dalmatyńczyki", 

hrek Trzeci". Występował na scenie wykonując 

przyzwoite piosenki z Johnem Du Prez w Carnegie 

w Hollywood Bowl. Wspólnie występowali 

tuzjastycznie przyjętych przez publiczność _,,.,,._ 
ric Idle Exploits Monty Python" - „Eric Idle 

wyzyskuje Monty Pythona" (2000) i „ The Greedy Bastard 

Tour" - , Tournee Chciwego Drania" (2003), podczas 

których przebyli 20.000 km autokarem przez Amerykę 

Północną. „His Greedy Bastard Diary" - „Pamiętnik 

Jegomościa Chciwego Drania" ukazał się nakładem 

wydawnictwa Harper Collins. Ich ostatnie dzieło, 

komiczne oratorium zatytułowane „Not the Messiah" 

(„Nie jestem Mesjaszem") na motywach „Żywotu Briana" 

i innych filmów Monty Pythona, miało swoją premierę w 

2007 r. i z okazji 40-lecia grupy Monty Pythona zostało 

wystawione w Royal Albert Hall w Londynie (2010). 

Idle jest także autorem sztuki „Pass the Butler", granej 

na londyńskim West Endzie. Napisał dwie powieści, 

„Hello Sailor" i „The Road to Mars'', książkę dla dzieci 

„The Qµite Remarkable Adventures of the Owl and 

the Pussycat" oraz czytadło do poduszki „ The Rutland 

Dirty Weekend Book". Jest laureatem nagrody Tony -

teatralnego odpowiednika Oskarów - „Spamalot" został 

uznany za najlepszy musical w 2005 r. 

JOHNDUPREZ 
muzyka 

Wykładowca Trevelyan w Chri 
Royal College of Music. Wkr 
w 1978 r. komponując muzykę 

Pythona. Zapoczątkował tym sam 
Erikiem ldle, która trwa do dziś. Wśr' 

Du Preza i Pythonów są m.in.: „The 
Album" (,,Album na mocy zobowiązań 
Python w Hollywood Bowl" oraz 
& Rather Badly Illustrated Monty 
(„Dość niekompletny i raczej kiepsko 
Monty Pythona"). Był także ki 
dwóch północnoamerykańskich to 
Idle Exploits Monty Python" - „Eric e kuje Monty 
Pythona" (2000) i „The Greedy Bastard Tour" - „Tournee 
Chciwego Drania" (2003). Stworzył ścieżki dźwiękowe do 
przeszło 20 filmów, m.in. „Rybki zwanej Wandą", do trzech 
części „Teenage Mutant Ninja Turtles" oraz „The Meaning of 
Life", „Once Bitten", „UHF". „Spamalot" jest jego debiutem na 
Broadwayu. 

Bartosz Wierzbięta 
przekład 

Absolwent Instytutu Lingwi 
Warszawskiego. Pracę tłumac 

filmów dokumentalnych dla 
przyniosła mu praca przy polskie 
popularnych filmów 
błyskotliwym 

E.TOS 'RlfCER.SKJ 
MA Sl~ WYMiNIE 
Ku Kof\1C,OWT 

i „Kung Fu Panda". Br ł udział w ~licznych scen 
komediowych, w tym ameryka~o „Odd C(.'Q 
i francuskiego „Camera Cafe". 
Z twórczością teatralną zetknął się m.in. podczas przekładu 
sztuk „Zaryzykuj Wszys " i „Koniec Cywilizacji" (George 
F. Walker) dla Grzegorza Jarzyny. Pracował nad dialogami 
do „Romea i Julii" Józefowicza i Stokłosy. Jest autorem 
adaptacji komedii „Boeing, boeing", od ponad roku z sukcesem 
wystawianej na deskach Teatru Buffo. „Spamalot" jest 
pierwszym tłumaczonym przez niego musicalem, ale drugim 
utworem muzycznym po operze komicznej „Kandyd" 
Bernsteina. 







Od Camelotu do Spamalotu. 
Wykpiona legenda. 
Nie wiele ze zjawisk kultury masowej zrobiło w ostatnich 
dziesięcioleciach taką międzynarodową karierę, jak serial 
telewizyjny Latający cyrk Monty Pythona, a następnie liczne 
powiązane z nim filmy i spektakle teatralne. Monty Python to 
zbiorowy pseudonim grupy twórców brytyjskich, która powstała 
na przełomie lat 1960. i 1970. Tworzyli ją Graham Chapman, 
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michale Palin i najlepiej 
znany w Polsce John Cleese, który serca polskich telewi&.-;ów 
zdobył serialem Hotel Zacisze, a jego popularność wykorzystano 
nawet w rek.lamie jednego z polskich banków. 

Istotą twórczości tej grupy było obśmiewanie rzeczywistości, w 
każdym jej aspekcie, co od tysiącleci było zadaniem humorystów 
i błaznów wszelkiego sortu. Ale grupa Monty Pythona 
otrzymała za narzędzie - środki masowego przekazu. Czerpała 
też z tradycji brytyjskiego poczucia humoru (British sense 
of humour), znanego z filmowych kreacji Charlie Chaplina, 
radiowego, a następnie telewizyjnego serialu BBC 1he Gooners 
(w niedokładnym tłumaczeniu Mieszkańcy Wariatkowa). Tu 
odkryty został talent chyba największego komika brytyjs o 
po Chaplinie, Petera Sellersa. Żadna humorystyczna produ 
telewizyjna ostatnich dziesięcioleci nie dorównuje Muppe ow. 
Rekordy popularności wśród mniej wyrobionej publiczności b"je 
dotąd jaś Fasola (ang. Mr. Bean). 

Tymczasem grupa n ona, wzięła "na ząb" trad:r,i:yjne 
mo~ kultury. Tak wśród wielu innych jej pro k.cji 
powstał film Monty Python i więty Graal, a krótko po im 
musical. Nawiązuje on do legen arturiańskiej i odwiecz ych 
poszukiwa świętego Gra a, kie 1 a związanego taje nicą 

Ostatniej Wieczerzy. Tytuł music u, Spamalot, arty jest 
na czerpiącym z pojęć internetu wy żeniu Spam a ~. czyli 
Spamuj ile się da, ale nawiązuje swym fonetycznym brz ieniem 
do dawnego musicalu, Camelot, autorstwa Frederica Loewe 
i Alana Jay Lernera, órców sukcesu t ·eh musicali J My 
Fair Lady. 

Camelot to legendarny zamek króla Artura. mus;calu z lat 
1950. miejsce to traktowane było z humorem ale · rewerencją. 

N tomiast Spamalot jest pastiszem swego poprzednika, 
obsmiewa i parodiuje tradycyjne symbole kultury a zarazem 
broadwayowskie obyczaje. Camelot pnypomina kasyno gry 
z barem. Artur i jego Rycerze Okrągłego Stołu stają się ja)qś 
bandą niewydaneńców, Lancelot zamiast zalotów do królowej 
Guinevry, jak chce legenda, uwodzi księcia Herberta, co 
wyrażnie wskazuje na jego orientację seksualną, itd. 
Król Artur był królem Brytów, najstarszych znanych etnicznie 
mieszkańców celtyckiej Brytanii. Bronił swego kraju przed 
najazdem Anglów i aksonów. Tymczasem w tekście 
pojawia się jako władca panujący również nad Anglikami, 
co jest historyczną nieprawdą, ale w tekście, który ma bawić 
publiczność, nie o prawdę historyczną przecież chodzi. Jednak 
uczynić z króla Artura króla Anglii, to tak jakby z Władysława 
Jagiełły uczynić .... mistrza krzyżackiego. W libretcie SpamaJotu 
mamy elementy czarnego, brytyjskiego humoru w scenie 
ukazującej czternastowieczną epidemię, znaną jako Czarna 



Śmierć. Motyw wywożonego za miasto i ożywającego ni stąd 
ni zowąd trupa, zapożyczony został z tekstu Daniela Defoe 
pt. Rok zarazy poświęconego innej epidemii, jaka wybuchła w 
Londynie w połowie XVII w. 

Tekst sztuki celowo miesza epoki, realia, idee i wyobrażenia. 
Świat nie ma tu żadnego sensu, mieszają się w nim różne 
wartości i symbole, a próby stworzenia z tego chaosu 
jakiegokolwiek nowego sensu nie ma . . . sensu. Artur z 
gwizdkiem sędziego sportowego w zębach, z Excaliburem, 
legendarnym cudownym mieczem, ukazanym jako cudaczny 
gadżet, nie wzbudza specjalnego respektu. Podobnie jak jeden 
z jego rycerzy, dokonujący striptizu, co polega na zdejmowaniu 
elementów średniowiecznej zbroi. Rycerze z pojedynczych 
literami na swoich tarczach starają nieporadnie tak je zestawić, 
by utworzyły nazwę zamku Artura, jak w masowym pokazie na 
stadionie sportowym. Mamy tu jeszcze Pana Boga odlatującego 
do nieba pojazdem kosmicznym, amerykańską statuę Wolności 
i Panią Jeziora, zapożyczoną z poetyckiego romansu Waltera 
Scotta. I cała ta mieszanina motywów, symboli i postaci ma 
trafić na Broadway, ale po odpowiedniej modyfikacji. Czy się 
uda? Robin, jeden z bohaterów Spamalotu wykpiwa legendę 
arturiańską, jako nieprzystosowaną do współczesnych realiów: 

Choćbyś scenografię miał, 

Pełen wypas i szał ciał, 
I zwierzęta i ruchomy ekran w tle, 
Choćbyf sam swój połknqł miecz, 

Przykro mi, Arturze, lecz 
Braw nie będzie i publicznofć zrobi .le". 

Podobne zamieszanie powstaje w związku ze świętym Graalem. 
Graal w legendzie arturiańskiej stał się symbolem nieosiągalnej 
tajemnicy, wiecznych poszukiwań przez człowieka, tego 
co niezgłębione. Ale w Spamalocie Graal nie tylko zostaje 
odnaleziony, ale i służy zabawie jako medialny gadżet. Tylko 
czy spamalotowa społeczność, choć podskakuje z uciechy z 
odnalezionym Graalem, niczym publiczność telewizyjnych 
tańców z gwiazdami, zostanie tym naprawdę uszczęśliwiona? 
Dotarcie do wielkich tajemnic otaczającej nas rzeczywistości 
przynosi niekiedy skutki odwrotne od spodziewanych. Wiedział 
o tym Jonathan Swift, pisząc o tym w Podróżach Gullivera, gdzie 
lud Struldbrugsów posiadł tajemnicę nie kończącego się życia. 
Tyle, że odtąd jest ono pozbawione tajemnicy swego kresu, i 
w konsekwencji staje się bezsensowne. Czy zatem świat bez 

tajemnic, z odnalezionym, i nie inspirującym już do dalszych 
poszukiwań Graalem, ma jeszcze sens? I co tu jeszcze obśmiać , 

skoro najświętsze tajemnice człowieka zostały wyszydzone? 

Gdy wszystko pozbawimy tajemnic, gdy wszystko zostanie 
poznane i pozbawione szacunku, a w końcu gdy zostanie 
potraktowane śmiechem i wyszydzone, świat przestanie być 
ciekawy a nawet śmieszny. Stanie się tragiczny, bo braknie 
mu wykpionych symboli i wartości. Oto wcale nie śmieszna 
konkluzja i jak najbardziej poważne przesłanie wesołego 

spektaklu pt. Spamalot. 
Wojciech Lipoński 

Autor Dzid6w kultury ltrytyjskitj, 
Instytut Filologii Angielskiej UAM 

Poznań 
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D yrektor naczelny i artystyczny Maciej Korwin 
Kierownik muzyczny, dyrygent Dariusz Różankiewicz 

Kierownik baleru Joanna Semeńczuk 

Chórmistrz Agnieszka Szydłowska 

Spektakl wyprodukowali: 
Kostiumy: Krystyna Jasińska, Alicja Augustynowicz, Józef Chybiński, Genowefa Daciuk, Teresa Fojut - Olczak, Danuta Grabowska, 

Teresa Grynkiewicz, Kazimiera Herman, Celina Kącka, Zygmunt Labuda, Katarzyna Majczyna, Wiesława Niespodziewana, Krystyna Paprocka, 
Julianna Petrykowska, Halina Sadowska 

Dekoracje:Józef Baranowski, Włodzimierz Barcikowski, Wiktor Budzikowski, Przemysław Burda, Mariusz Caban, Włodzimierz Galas, 
Kazimierz Herman, H anna Kozłowska, Maciej Łyszkowski, Katarzyna Mikłasz, Sławomir Tadajewski,Jerzy Wilmański, Grzegorz Wójtewicz 

Zaopatrzenie: Maciej Kopczyński 

Spektakl obsługują: 
Akustycy: Mariusz Fortuniak, Karolina Ankiewicz, Maciej Chłopecki, Piotr Głuszyk, Przemysław Mrówka 

Oświetleniowcy: Piotr Kuchta, Mirosław Bulczak, Kazimierz Dusaj, Michał Dzwonkowski, Krzysztof Lewańczyk, Stefan Markiewicz, Jarosław Walc-t-ak 
Projekcje: Adam Kaufhold 

Montaży ' ci: Zbigniew Cyrson, Mariusz Aderek, Stanisław Dopke,Jerzy Grabowski, Sebastian Grabowski, Zbigniew Haraf, Michał Pruński, 
Adam Różański, Cezariusz Skowronek, Stanisław Wcisło, Stanisław Wcisło jr., Witold Wolak 

Rekwizytorki: Renata Bigus, Maria Łuciów 
Fryzjerki: Helena Szkudlarek, Hanna Dolewska, Katarzyna Kruszyniak 

Charakteryzatorki: Marzena Korczak- Komorowska, Katarzyna Jamróz- Jaszczuk, Monika Marszałek 
Garderobiane: D orota Richert, Bogumiła Makowska, Maria Orlińska, Aleksandra Siedlecka, Ewa Wcisło, Krystyna Woj tkun 

Zastępca Dyrektora: Wojciech Dmochowski 
Główna Księgowa: Barbara Mościbrodzka 

Koordynacja pracy artystycznej: Izabela Bielińska, Zygfryd Kado 
Utrzymanie budynku: Dariusz Kruszyniak,Jolanta Brzostek, Jolanta Watkowska, Mirosław Pirucha,Janusz Rogacki 

Opieb nad widzami: Katarzyna Kuskiewicz, Katarzyna Malinowska 
Kasy biletowe: Elżbieta Cegiełka, Dorota Gloc, Bożena Lipiecka, Izabela Trzebiatowska, Małgorzata Wysocka-Haraf, Małgorzata Sprcnglewska 

Promocja spektaklu: Małgorzata Kurnatowska, Anna Czarkowska, Jacek Lasok, Dominika Misiuro, Marta Piwowarczyk 
Impresariat: Bogdan Gasik, Żaneta Gołębiewska-Woźniczka 

Projekt programu Tomasz Dobrowolski 
W programie wykorzystano rysunki Andrzeja Mleczki 

Dtp Grzegorz Woźniak 
Zdjęcia Piotr Manasterski 

Przygotowanie programu Małgorzata Kumatowsb 
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W okresie od maja do października 2010 roku powstało ponad 5300 zdjęć. 

Wybrane do albumu zdjęcia przedstawiają proces pracy nad spektaklem "Spamalot" od pierwszych prób czytanych 
i projektów kostiumów do premiery, która odbyła się wTeatrtze Muzycznym w Gdyni w dniu 2 października 2010. 

Przy produkcji musicalu przez wiele miesięcy pracowała grupa 181 osób: 
realizatorów, aktorów, muzyków i ludzi zza kulis. 

W pracowni krawieckiej uszyto 256 kostiumów. 
Do wykonania wachlarzy i kostiumów rewiowych wykorzystano 405 strusich piór. 

Na uszycie kostiumów zużyto 1,56 km materiału i 2,4 km taśm ozdobnych. 

Modystki z pracowni kapeluszy wykonały 202 nakrycia głowy. 

W pracowni perukarskiej powstało 127 peruk. 
Największa (a la Violetta Villas), składa się z 1 peruki i 8 tresek. 

Wykonano 60 wąsów, 30 par pejsów, 2,5-metrową brodę i 1,5-metrowe warkocze. 

Szewcy uszyli i przerobili 119 par butów. 

W modelatorni wykonano 148 rekwizytów i elementów scenografii, w tym 60 hełmów. 

Konstrukcja scenografii powstała z: 
3,5 ton stali i aluminium, 

654 m1 płyty poliwęglanowej, 
314 metrów węży świetlnych, 

576 m 1 tworzywa polimerowego 
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