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'Przewroty pałacowe; walka o tron ; zakul isowe 
dzia ła nia wszechpotężnej Mafii . M iłość, zdrada i 
zbrodnia - oto, w telegraficznym skrócie. treść 
trzech aktów "Panny Tutli-Pu tli " Stan isła a Igna
cego Witkiewicza A ponadto sporo dowcipu , 
wiele mądrej iron ii i całe mnóstwo muzy i l 

Ta napisana w 1920 roku, zagi niona i przy
padkiem - w trzydzieści przeszło lat po śmie rc i 
autora - odnaleziona sztuka Jest bowiem libret
tem operetkowym Tyle, że - jak pisze sam Wit
kacy - librettem "w czystawej formi ' Op retka 
staJe się tu przedmiotem parodi i i żartob liwego 
pastiszu . Dostarcza Witkiewiczo i postaci, sytu
acji, intryg i ale , przede wszystkim , okazji do za
bawy. 

Akcję dwóch aktów sztu ki Witkacy umiescił na 
egzotycznej wyspie Tua-Tua (Ocean Spoko111y, 
koło Fil ip in - pisze się w didaskaliacl1) W rze
czywis tośc i wyspa taka nie istn ieje Stworzyły 1 
wspomnien ia przywiezione przez Witk iewicza 
z egzotycznej podróży (Ind ie, Cejlon. Austral ia) 
którą odbył w towarzystwie ś iatowej ławy an
tropologa (a swo1ego przyjaciela z dz i ec iń stwa) 
Broni sława Malinowskiego. Wyjazd ten został nb 
na Stanisławie Ignacym wymuszony przez ro
dzinę , której zależało na usunięciu go z Zako
panego po skandalu Jak i wybuch ł w związku 
z samobójczą śmiercią jego narzeczonej. Rola 
Witkacego w tamtej traged ii była co najmniej 
dwuznaczna i po dziś dz ień nie została do koń
ca wyjaśn i ona. O tym, że swoją podróż tropikal
ną odbywał nie z własne j woli zdaJe s ię świad 
czyć też łatwość z jaką J ą p rze rwał. Na pierw
szą wzmian kę o wybuchu wojny św iatowej pow
ro cił pośpieszn ie do Europy by w szeregach 
preobrażeńskieg o pułku carskiej gward ii walczyć o 
wolność Polski (s iei) . 

Lecz owa egzotyczna podróż - choć odbyta 
pod przymusem i wbrew woli - zrob iła na Wit
kiewiczu potężne wrażenie. Świadczą o nim listy 
pisane w JeJ trakcie oraz wielokrotne wykorzys
tywanie motywów tropi ków w póżn i ejSZeJ twór
czości . Powracają one w "Mister Price'u", "Niena
syceniu" i właś n i e 'Pannie Tu tli-Putli" Witkacy był 
zafascynowany światem archaicznych , tradycyj
nych kultur, ich magi ą i mitologią Był także 
przerażony nieuniknionym procesem rozpadu 
tyc h kultur pod presją zwycięski ej cywilizac1i eu
ropejskiej W finale dramatu chór Tuatuańczyków 
śpiewa 

Jedyne piękno na ziemi 
W proch się i gruzy raz/at 
Zakończył życie nasz świat 
Od ciosu białego kata 

Nikt się już nigdy nie dowie 
Jak pięknym było życie. 
Czeka nas, nędzne stworzema. 
Ohydne szare gnicie 

W "Pannie Tu tli-Putl1" pojawiają się. tak cha
rakterys tyczne dla Wi tkacego , wątki katastrofi
czne. wizja zagłady przez człekopodobne ma
nekiny. Z tym , że o apokalipsie opowiada w tym 
wypadku Witkiewicz z przymrużeniem oka, żar
tobliwie - w czystawej formie. 
Choć nie całkiem serio 1est to, Jakby nie było. 

pierwsza od czasów "Brela", czyli - pięciu lat. 
propozycja spektak lu muzycznego na scenie 
legnickiej. 

Krzysztof Kopka 

SŁOWO OTWARTE OD REŻYSERA DO WIDZÓW 

Panie i Panowie: nie podniesiemy kurtyny 
dla uradowania publicznośc i grą s łów czy 
też Jakąś dekoracją przed stawiającą dom, 
gdzie się nic nie dzieje i na którą kieruje 
się reflektory, aby dać wam rozrywkę i ka
zać uwierzyć, że to właśnie jest życie Nie 
Jako człowiek skromny, muszę was uprze
dzić , że niczego tutaj nie zmyślono . Anio
ły, mroki, glosy, liry ze śniegu i sny ist nieją 

i polatują wśród nas, równie realne jak roz
pusta , jak noszone w kieszeni miedziaki 
czy rak toczący pierś kobiety, czy umęczo 

na warga przekupnia. 
Przychodzicie do teatru z jednym prag

nieniem , aby się zabawić, macie aktorów, 
którym płacicie, i jest to całkiem słuszne, 

ale dzisiaj poeta zastawił na was pułapkę , 

bo chce - i ma taką ambicję - wzruszyć 

wasze serca przez pokazanie spraw, Jakich 
oglądać nie chcecie , i przez wykrzykiwanie 
najprostszych prawd , jakich nie chcecie 
słuchać. 

Dlaczego? Jeśli wierzycie w Boga jak ja 
wierzę , czemu boicie się śm ie rci? A j eśli 

wierzycie w śmierć, skąd to okrucie ńs

two i skąd ta obojętność wo bec straszne
go cierpienia waszych bliźni ch? 

Cha. cha, chal , Powiedzcie. że prawię 

wam kazanie. No to co? Czy kazan ie to 
coś brzydkiego? Kazaniel No ta to kaza
nie Ale czemu mamy chodzić do teatru Je
dynie w tym celu , by oglądać to, co s ię 

tam dzieje , gdy nie widzimy tego co dzieje 
się z nami ? 

W tym wnętrzu panuje straszliwa atmos
fera kłamstwa , a postacie sz tu ki nie mów i ą 

nic poza tym, co wolno im mówi ć na głos 
w obecności słabowitych panienek, ale 
przemilczają swoją prawdziwą rozpacz. 
Dlatego też nie chcę tu aktorów, c hc ę 

mężczyzn z krwi i kości, a kto nie ma 
ochoty słuchać , niech sobie zatka uszy. 
Ludzie mogą płakać na "Otel lu", mogą 
śmiać się na "Poskromieniu złośnicy", ale 
"Snu nocy letniej" nie rozumieją w ięc pęka

ją ze śmiechu. Chociaż lepiej, żeby nie ro
zumieli Zna Pan treść tej sztuk i? Wszystko 
w tej sztuce służy do wykazania, ż e miłość 

niezależnie Jakiego rodzaju , jest przypad
kiem i absolutnie od nas nie zależy. 

Federico Garcia Lorca "Publiczność" 



RAP 
SOLO GŁUPIEGO PASTUCHA 

Refren: 
Zgadnij Zgadula, co lubisz zagadki 
czym teatr bez lornetki, ów przypadek 
rzadki? 
Czym niebo z fioletami ; w każdym dołek 
gładki , 

Wydrążenie w sam raz dla maski 
Beczcie, beczcie, pobekujcie maski 
beczcie, beczcie , pobekujcie maski 
beczcie, beczcie , pobekujcie maski 
a, a, a, a, a, a, a, a, a, .............. . 

Głupi pastuch , strzeże masek 
masek . masek żebraków i żebraczek 
są maski - dzieci grzmocą się pięściami 
są maski - osłów co noszą laski 
maski - okryte chustą w lila paski 
podczas mordowania Julii 

Refren: Zgadnij Zgadula .. „ „. 

Konie grzybów się nażarły 
i gniją pod kurkiem na dachu 

Orły się ze sobą pospierały 
i leżą w błocie pod kometą 

Jastrzębia za to pożera kometa 
że, ów, komu pierś rozdrapał, to poeta 

Maska, maska, a, a, a, 
maska, maska , a, a, a, 
Europa - sutki w pasji 

Azja - patrzy 
Ameryka - krokodyl rzadki 

Arktyka - zimno (podobno) 
Moja gęba należy tylko do mnie 
moje ręce należą tylko do mnie 

moje serce należy tylko do mnie 
Rozkładam je gdy zechcę i łączę je gdy 

zechcę 

Refren: Zgadnij Zgadula .. 

Słoneczko I 

A ja tak będę cię kochać 

Wiesław Cichy 







1. 
Pozwólcie, dobrzy ludzie, przedstawić się 

ninie: jestem Judasz Apostoł - takie moje 
imię, a ta postać szkaradna, co tutaj wędruje, 
to Judaszowa żona, co mnie co dnia truje. 


