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ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZVCH

utwór zgotował mi niespodziankę.
Ogłoszona w roku 1935 (jeśli dobrze pamiętam)
w miesięczniku „Skamander", Iwona, nie zwróciła na
siebie większej uwagi i przedwojenne teatry polskie
nią się nie zainteresowały. (Dostałem wówczas manii
gardzenia aktorkami i żeby upokorzyć najsławniejsze
przedstawiałem się im za każdym razem, gdy je
widziałem; kiedy po raz piąty przedstawiłem się
szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, złapała
szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzycząc
„teraz pan mnie zapamięta!". Może, gdybym nie
przedstawiał się tak tym aktorkom„.) Dość, że Iwona
w Polsce przedwojennej nie została zauważona, a ja,
gdy wojna mnie odcięła w Argentynie, prawie o niej
zapomniałem. W dziesięć lat potem, jak dojrzały
owoc z drzewa, spadły na mnie jej sukcesy
w Paryżu, w Sztokholmie i gdzie indziej, był to
niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły
moje powieści.
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru
słowach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na
spacerze to dziewczę niepociągające„. odpychające„.
Iwona jest rozlazła, apatyczna, słabmvita, nieśmiała,
nudna i trwożliwa. Książę od pierwszej chwili nie
może jej znieść, zanadto go denerwuje; ale zarazem
nie może zmcsc tego, że musi nienawidzieć
nieszczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw
prawu natury, które młodzieńcom nakazuje kochać
tylko powabne dziewczęta. - Nie poddam się temu,
będę ją kochał! rzuca ·wyzwanie swej naturze
i zaręcza się z Iwoną.
Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako
narzeczona księcia, staje się czynnikiem rozkła
dowym. Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych
(„.)

Sponsorem spektaklu jest:

USŁUG

Ten

defektów sprawia, iz każdemu przychodzą na myśl
własne jego tajone braki, brudy, grzeszki. .. i wkrótce
dwór zamienia się w wylęgarnię potwomosci.
każdy z tych potworów, nie wyłączając księcia,
poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej
Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie
wspaniałości
swoje blaski, wszystkie wyższości
i „z wysoka" ją zabija.
Oto historia Iwony. .. czyż aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, że mam
jakiegoś pecha, dzięki któremu to co najprostsze,
najwyrazmeisze, w moich utworach jest odbierane
w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze
zdarza mi się czytać recenzje z Iwony w których
mowa, że to satyra polityczna na reżym komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też
wolnością, lub że to „satyra na monarchię". Uff!
Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem
z biologii, niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem
z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadała
nieograniczona
dowolność
kształtu,
ludzkiego
kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle
więc to we mnie było„. i ja byłem w tym„.
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