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"Mątwa" to szósty dramat Witkacego, po który sięgnął 
TEATR EXODUS. Przywiązanie do autoraczy 

artystyczna determinacja - pytają dociekliwi. Jak wytłumaczyć fakt, 
że na przestrzeni 6. lat istnienia w dorobku scenicznym EXODUSA 
(oprócz 2. akcji happeningowych, 4. miniatur scenicznych i wystawy 
zorganizowanej w Galerii "C" na 5-lecie teatru) znalazły się takie sztuki 
jak: "Wariat i zakonnica" (2001 r.), "Matka" (2002 r.), "Tumor 
Mózgowicz" (2003 r.), "Nowe Wyzwolenie" (2004 r.) oraz "Sonata 
Belzebuba" (2005 r.)? Co roku premiera z Witkacego!!! 
Nieprzypadkowo właśnie jego twórczość stała się okazją do zaciekłej 
dyskusji. Na jak długo - nie wiadomo. Wśród wielu alternatyw 
repertuarowych ona ciągle zdaje się być najpilniejsza i konieczna. 
Witkacowskie dramaty - pełne aluzji i pułapek - są niemałym 

wyzwaniem. Im dłużej się z nimi obcuje, tym trudniej. Na tej wyboistej 
drodze, niczym kolejny drogowskaz, pojawiła się "Mątwa". 

Pełny tytuł dramatu brzmi: "Mątwa, czyli Hyrkaniczny 
światopogląd". Sztuka w jednym akcie z 1922 roku, opublikowana 
w krakowskiej "Zwrotnicy" w 1923 r„ prapremiera w 1933 r. Dramat 
doczekał się nielicznych wystawień w kraju i za granicą. Choć od czasu 
jego napisania minęły 84 lata, utwór nie tylko nie stracił na aktualności, 
ale zyskał nową wymowę. EXODUS odczytał go przez pryzmat 
strachu. W tej ludzkiej reakcji na zagrożenie jesteśmy podobnymi do 
tytułowej "mątwy". Gdy się boimy, zachowujemy się jak ona 
- maskujemy się, uciekamy, mącimy„. 

19 czerwca, na premierze „Mątwy" 
obecny będzie wybitny witkacolog, teatrolog i literaturoznawca 

prof. Janusz Degler, 
który przyjedzie do Ciechanowa na specjalne zaproszenie 

Teatru Exodus. Tego samego dnia o godz. 17.00 
prof. J. Degler będzie gościem 

Ciechanowskich Spotkań Muzealnych. 
W Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
(ul. Warszawska 61) wygłosi wykład 

„ Witkacy - nasz współczesny". 


