






Molina: Bo ten film był przepiękny, a dla mnie to się najbardziej liczy, bo 
kiedy tak tu siedzę pod kluczem, to muszę myśleć o samych 
pięknych rzeczach, żeby nie oszaleć, rozumiesz? ... No odpowiedz. 

Wiktor: Co mam ci odpowiedzieć? 
Molina: Chcę, żebyś mi pozwolił trochę uciec od rzeczywistości, czy muszę 

ciągle przetrawiać te rozpaczliwe myśli? Chcesz, żebym oszalał 
i był prawdziwym wariatem? Bo wariatka to już i tak jestem. 

Wiktor: Nie, poważnie, to jasne, że tu można oszaleć, ale oszaleć możesz 
nie tylko z rozpaczy„. ale także uciekając od rzeczywistości, tak 
jak ty to robisz. Ten twój sposób myślenia o pięknych rzeczach, 
jak to mówisz, może być niebezpieczny. 

Molina: Dlaczego? Wcale nie. 
Wiktor: Takie uciekanie od rzeczywistości może się okazać błędem, to 

jest jak narkotyk. Bo przecież twoja rzeczywistość, twoja najpraw
dziwsza rzeczywistość, to nie jest tylko ta cela. Jeżeli coś czytasz, 
coś studiujesz, to już przekraczasz próg tej celi, rozumiesz? Dla
tego ja przez cały dzień czytam. 
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Z ankiety, przytoczonej przez socjologa J. L Simmonsa w jego książce 
pt. „Zboczenia", wynika, że homoseksualiści spotykają się z ostrą niechęcią 
głównie ze strony takich ludzi jak alkoholicy, szulerzy, byli więźniowie 
i osobnicy mający za sobą chorobę umysłową. 

W książce „Człowiek, moralność i społeczeństwo" J. C. Flugel powiada, 
że ci, którzy w dzieciństwie identyfikowali się wewnętrznie z postacią ojca 
lub matki o moralności bardzo surowej, dorastając będą się trzymać kon
serwatywnego porządku i będzie ich fascynował reżim o mocnej władzy. 
Im mocniejszy lider, tym więcej wzbudzi w nich zaufania, i będą się czuli 
dobrymi patriotami, lojalnymi obywatelami, walcząc o ~trzymanie tradycji 
i różnic klasowych, jak również systemu edukacyjnego opartego na twardej 
dyscyplinie oraz instytucji religijnych, póki one będą bezlitośnie karały 

osobników z odchyleniami seksualnymi. Natomiast ci, którzy w dzieciństwie 
w jakiś sposób odrzucali - czy to podświadomie, czy z powodów emocjo
nalnych, czy też racjonalnych - wymienione reguły postępowania swoich 
rodziców, będą sprzyjali radykalnym zmianom, będą za zniesieniem różnic 
klasowych i ze zrozumieniem potraktują osobników o niekonwencjonalnych 
inklinacjach, jak na przykład homoseksualistów. 

Ze swej strony Freud, w „Liście do amerykańskiej matki", mówi, że 

homoseksualizm, nawet jeśli nie jest rzeczą chwalebną, nie powinien być 
jednak uznawany za sprawę wstydliwą, nie jest to bowiem ani występek, 
ani coś poniżającego, ani nawet choroba; jest to tylko jeden z wariantów 
funkcjonowania seksu wywołany pewnym określonym zatrzymaniem roz
woju seksualnego. Istotnie, Freud uważa, że wyjście, na skutek presji 
społeczno-kulturalnej z etapu dziecięcej perwersji polimorficznej - w który 
„wpisane" są popędy biseksualne - jest oznaką dojrzałości. 

W tych sprawach odmienne są poglądy kilku aktualnych szkół psychoa
nalizy, które w powściąganiu perwersji polimorficznej dostrzegają jedną 
z głównych przyczyn deformacji charakteru, zwłaszcza zaś nadmiernie 
wybujałą agresywność. Co do samego homoseksualizmu, Marcuse twier
dzi, że społeczna funkcja homoseksualisty jest analogiczna do funkcji 
filozofa - krytyka, bowiem już sama jego obecność nieustannie wskazuje 
na tę drugą, stosującą pewne hamulce, część społeczeństwa. 
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Manuel Puig jest argentyńskim pisarzem współczesnym (ur. 1932). Po 
ukończeniu studiów na uniwersytecie w Buenos Aires z zakresu architek
tury, filozofii i języków obcych, wyjeżdża do Rzymu na stypendium Filmo
wego Ośrodka Doświadczalnego. Słucha tam wykładów Cesare Zavattinie
go. W latach 1955--62 podróżuje po Europie zwiedzając wiele krajów 
i nawią.zują.c kontakty artystyczne. W 1962 roku wyjeżdża do Nowego 
Jorku. Próbuje swych sił jako scenarzysta filmowy, wkrótce jednak wraca 
do Argentyny i decyduje się poświęcić karierze literackiej. 

Jego dorobek obejmuje obecnie 7 powieści m.in. przełożone na język 
polski „Boqiutas pintadas" („Przeklęte tango" WL 1975) i „El beso de la 
mujer arana" („Pocałunek kobiety - pają.ka" PIW 1984). Obydwie te powie
ści doczekały się ekranizacji. 
Adaptację dramatyczną. „Pocałunku kobiety - pają.ka" przygotowaną. 

przez autora prezentujemy teraz częstochowskiej publiczności. 
Utwory Manuela Puiga utrzymane są. w podobnym klimacie i stylu. 

Składają. się z wielu drobnych fragmentów, obrazków ujawniających proces 
alienacji mniej odpornych jednostek pod wpływem różnego typu środków 
tzw. kultury masowej. 

Jak pisze Anna Jasińska, bohaterowie Puiga padają. ofiarą. wizji, obra
zów, modeli są.czą.cych się z ekranów kinowych, głośników radiowych, 
szpalt gazet. itp. 

Wyobraźnia, myśli, uczucia, słowa i gesty zatracają. swą. niepowtarzalną. 
indywidualność. Stają. się odbiciem tych wizji, które przesłaniają. realną. 

rzeczywistość. 

Takie pozornie niewinne przekształcenia otaczającego świata kryją. w 
sobie poważne niebezpieczeństwo. Dopuszczają. do głosu wszelkiego ro
dzaju manie, obsesje, perwersje. Rodzą. infantylizm i sentymentalizm. Roz
sądek i odpowiedzialność tracą. swoje poczesne miejsce w świecie warto
ści. 

Te prawdy ukazane są. w utworach pisarza w sposób prosty i bezpośre
dni. Nie ma tu mowy o moralizatorstwie. Bohaterów swoich traktuje Puig 
z humorem, zrozumieniem i sympatią. . To nie oni bowiem są. przedmiotem 
wiwisekcji autora, ale pewien typ kultury agresywnej, kiczowatej i bezide
owej, wypaczającej charakter jednostek i całego społeczeństwa. 

Utwory Puiga pozornie melodramatyczne, obyczajowe, przy wnikliwszym 
spojrzeniu ujawniają. prawdę ogólniejszą.. Niezależnie od epoki, środowiska 
ukazują. niekoniecznie szczęśliwy los jednostki w zdehumanizowanych 
strukturach kulturowych i społecznych. 

(red.) 
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