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"Nikt się już nigdy nie dowie, 
Jak pięknym było życie" 

Stanisław lenacY 
Witkiewicz 

an na 

• 

TEATR ST. I. WITKIEWICZA 
34-500 ZAKOPANE, 
tel./fax (0-165) 68 297, 

ul. CHRAMCÓWKI 15 
68 424 



K iedy 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 bibliogra f ii! Z tym 
obdrapanym wypłowiałym kajetem 
w ręku sięgnąłem pamięcią daleko 
wstecz, aż do wczesnych lat gimna
zjalnych, kiedy to cała moja rodzina 
przeniosła się z Zakopanego do 
Torunia, który w owych pierwszych 
latach restauracji Rzeczypospolitej 
od razu rozkwitł wśród swoich 
gotyków bujnym życiem teatralnym 
i artystycznym. ( ... ) Witkacy - za
przyjaźniony z moimi rodzicami 
z czasów zakopiańskich - parokrot
nie przyjeżdżał wtedy do Torunia. 
Pertraktował ze Szpakiewiczem 
o wystawienie "Zielonej pigułki", 
wystawiał tymczasem obrazy w 
toruńskiej Konfraterni i całym swoim 
stylem życia " demonizował" 

osłupiałą pomorską publiczność . 
(„ .) 

"Pannę Tutli-Putli" ów szkic 

się 
( „.) 

libretta operetki musiał zostawić 
Witkacy u mojej matki , bo zaintere
sował się tym, lub obiecał 
zainteresować jako muzyk 
Marceli Popławski. ( ... ) Ale nic 
z tego nie wyszło. W każdym razie 
nie słyszałem potem ( ... ) aby nad 
tym librettem pracował. 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 . 
(„.) 
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