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Stanislaw Ignacy Witkiewicz 

PANNA TUTLI-PUTLI 
operetka w czystawej formie 

z muzyką 
Stanisława Radwana 

Panna Tutli-Putli 

Duenia 
Kawaler d'Esparges 

Milionerzy: 
Stanghoyzen 

Picton 
de Tournoer 

Król wyspy Tua-Tua 
Królowa tejże wyspy 

Książę Orzeł Morski 

Przekupień z wyspy Tua-Tua 

Działacz Społeczny 

OBSADA: 
KATARZYNA ALEKSANDROWICZ 

(gościnnie) 

MAŁGORZATA KRZYSICA 
LUKASZ ŻUREK 

MARIAN JASKULSKI 

MARIAN CZECH 
PIOTR RÓŻAŃSKI 
DARnJSZ LIPUT 
KATARZYNA LITWIN 
BARTOSZ JARZYMOWSKI 
EUGENIUSZ DYKIEL 
PIOTR WAWRZYŃCZAK (gościnnie) 
MACIEJ SŁOTA 

Dzicy Europejscy Nędzarze: 

DAGMAR BILIŃSKA, ALL'l"A KAMIŃSKA, EWA MITOŃ, ELŻBIETA SZWEC, 

MAŁGORZATA 11-IEN, EWA ZYTKIEWICZ, KRZYSZTOF BOCHENEK, RAFAŁ 

CZACHUR, BARTOSZ JARZYMOWSKI, GRZEGORZ JURAS, BŁAŻEJ WÓJCIK (PWST), 
MAREK WRONA. 

Czas: po wojnie europejskiej 

Zespół muzyczny: 

Marian Lato, Stanisław Przystaś - saksofon, Cezary Mierzwa, Grzegorz Wolski - trąbka, 

Arkadiusz Bała, Andrzej Czechowski - puzon, Janusz Butrym - fortepian, Maciej Jamroga, 
Tomasz Lato - kontrabas, Krzysztof Oczkowski, Andrzej Modrzejewski - banjo, Konstanty 
Szewczyk, Sławek Bemy - perkusja. 

Reżyseria 

KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 

Asystent reżysera 

EWA mKJEWICZ 

Reżyseria dźwięku 

WŁODZIMIERZ MARECKI 

Inspicjent 
TERESA TWARDZIAK 

Scenografia 
ANNA MARIA RACHEL 

Choreografia 
WOJCIECH MISIURO 

Kierownictwo muzyczne 
JANUSZ BUTRYM 

Asystent scenografa 

LESZEK STAROŃ 

Asystent choreografa 

BARTOSZ JARZYMOWSKI 

Przygotowanie wokalne 

TOMASZ LATO 

Sufler 
RENATA PIÓRECKA 

PREMIERA: STYCZEŃ 1993 

Dyrektorzy: 

Władysław Winnicki 

Bogdan Grzybowicz 

Sekretarz literacki: 

Mariola Olesiak 

Kierownik muzyczny: 

Janusz Butrym 
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Kiedy porządkując stosy papierów po moich rodzicach natrafiłem na 
twardą zieloną okładkę kajetu gęsto wypełnionego tak dobrze znanym mi 
z listów charakterem pisma - doznałem nie lada emocji. U góry pierwszej 
strony tytuł: „Libretto do operetki pt. » Panna Tutli-Putli « w 3 aktach, 
w czystawej formie". Na końcu 55 strony: „Napisał Stanisław Ignacy 
Witkiewicz, 18 VI 1920". Utwór nieznany, nawet nie notowany w żadnej 
bibliografii! Z tym odrapanym wypłowiałym kajetem w ręku sięgnąłem 
pamięcią daleko wstecz, aż do wczesnych lat gimnazjalnych, kiedy to cała 
moja rodzina przeniosła się z Zakopanego do Torunia, który w owych 
pierwszych latach restauracji Rzeczypospolitej od razu rozkwitł wśr~d 

swoich gotyków bujnym życiem teatralnym i artystycznym. ( ... ) Witkacy 
zaprzyJazn1ony z mo1m1 rodzicami z czasów zakopiańskich 

- parokrotnie przyjeżdżał wtedy do Torunia. Zawsze zatrzymywał się 

w naszej willi na Bydgoskim Przedmieściu nr 26, gdzie stale też mieszkał nasz 
stary przyjaciel, komp·ozytor Marceli Popławski.( ... ) 

Nie byłem jeszcze wprowadzony w zawodowe sprawy ludzi dorosłych 
ale mam wszelkie powody przypuszczać, że „Pannę Tutli-Putli" - ów szkic 
libretta operetki - musiał zostawić Witkacy u mojej matki, bo zainteresował 
sie tym, lub obiecał się zainteresować jako muzyk właśnie Marceli 
Popławski. ( ... ) Kajet w twardej zielonkawej okładce utonął gdzieś u nas 
w szufladzie biurka. Rzecz nigdy nie doczekała się opracowania muzycznego 
i sceny, nigdy też nie wspominał o tym sam autor w swoich późniejszych 
listach. ( ... ) 

Juliusz Żulawski 
Warszawa, listopad 1973 
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W każdym razie tam, gdzie idziemy teraz, dokąd wloką 
nas ślepe siły społeczne, to jest ku ostatecznej mechaniza
cji i zbaranieniu - nie ma przed nami nic. 





Żyjemy bowiem w epoce straszliwej, jakiej nie znała dotąd historia 
ludzkości, a tak zamaskowanej pewnymi ideami, że czlowiek 
dzisiejszy nie zna siebie, w klamstwie się rodzi, żyje i umiera i nie 
zna głębi swojego upadku. 





Życie ulega nieubłaganym przemianom na tle społecznego 
rozwoju, który musi z czasem doprowadzić do zupełnej mecha
nizacji i do zaniku wszelkiej indywidualnej twórczości. A to 
dlatego, że rozwój społeczny postępuje na niekorzyść uczuć 
metafizycznych, będących źródłem wszelkiej sztuki. 
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Wiem, że gdzieś( ... ) odbywa się wielka przemiana ludzkości, coś 
olbrzymiego przewala się poza horyzontem mego ciasnego pojmowa
nia„. 

„. idzie fala przemian, która zmiecie, zniweluje wszystko i inni 
ludzie wypłyną na wierzch i będą tworzyć nowe życie jakofriowo 
niepodobne do naszego. Ci, którzy chcą z tym walczyć, to nie ludzie 
przyszlości - to jakby ktoś wkłada! pięknie rzeźbiony patyk w kola 
lokomotywy, chcąc ją zatrzymać. 
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Jest cała kupa durniów, chcąca wmówić, ie ja się bawię 
i nabieram, a potem się zdemaskuję i będę się śmiał. Inni 
idioci, na podstawie tego, że większą część życia spędziłem 
w Zakopanem, na tej podstawie deprecjonują wszystko, co 
zrobiłem, zamiast podziwiać, że siedząc w tej dziurze tyle 
zrobić mogłem. 

Są także dziwne kretyny, które na podstawie deformacji 
w moich sztukach uważają, że nie należy mnie traktować 
na serio. ( ... ) Jeżeli mówię poważnie, to każdy matoł 
oczywiście się nudzi, bo mu się myśleć nie chce. I tak ze 
wszystkim. 
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Zmahatmiały mi pęciny 
Brzuszek mam już całkiem święty 

Tylko nie chcą mi zmahatmieć 
Wyświechtane, stare pięty. 
Niosą mnie - ach - tam gdzie nie chcę 
Poprzez draża i bezdroża 
Chyba na śmierć je załechcę 
Jeśli taka wola Boża! ... 
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Każdy ma prawo tworzyć byle co i ma prawo być z tego 

zadowolonym, byleby nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, 

kto równie kłamliwie będzie to podziwiał. Ogarniamy wszystkie nie 

uznane dotąd kierunki: neo-pseudokretynizm, filutyzm, na-dud

ka-wystrychizm, neo-naciągizm, małpizm, papugizm, neo

kabotynizm, fałszyzm, solipsoedryzm, mistyfikacyzm, nabieryzm, 

fiktobydlęcyzm, oszukizm, neo-humbugizm, krętacyzm, udawaizm, 

(odróżnić od udaizmu, czyli tego, co się udaje w znaczeniu powo

dzenia), błaźnizm, nieszczeryzm, w-pole-wprowadzanizm, z-mań

ki-zażywanizm, przecheryzm, łgizm, łgarstwizm, brać-na kawalizm, 

wmówizm, co-ślina-do-gęby-przyniesizm, zawraco-głowizm, zawra

co-gitaryzm i zawrnco-kontrafałdyzm, omamizm, kręcizm i kręta

cyzm. Wszyscy przedstawiciele tych kierunków odetchną w naszej 

rozkosznej atmosferze Czystej Blagi. Niech żyje czysta, rozkoszna, 

świadoma swej potęgi, swobodna, bezwstydna BLAGA! O BLA

GO, Czysta B 1 ag o - któż ci ę prze 1 i cytuj e ?!!! 
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upracowanie graficzne 
Anna Jasińska 
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