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OD REŻYSERA 

Argentyńczyk Manuel Puig jest reżyserem filmowym i znanym pisarzem. Powieść „Pocałunek 

kobiety-pająka '' (wyd. poi. 1984) ukazuje losy dwóch mężczyzn zamkniętych w celi więziennej. 

Młodszy z nich, W iktor, jest walczącym rewolucjonistą, bojownikiem lewackiej partyzantki miejskiej 

- t upamaros, schwytanym w akcji i zatrzymanym w śledztwie. Młodość i idealizm, czyli dojmujące 

poczucie niesprawiedliwości społecznej , niezgoda no krzywdę ludzką I przemoc systemu władzy, ro

dzą w nim bunt. Kora i więzienie to okres próby, walka z wiosną słabością, samotnością i niewiarą, 

jeden z najcięższych dogmatów katechizmu rewolucyjnego, który miażdży ludzi lub zamienia ich 

w fanatycznych inkwizytorów. Starszy, Molina, jest homoseksualistą uwięzionym za deprawację nie-

letnich, wrażliwym estetą i kinomanem. ~ego obsesjo to rozdwojenie jaźni, pragnienie miłości 

i niemożliwość jej spełnienia. Molino jest słobyi boi się przemocy. Skuszono go obietnicą zwol-

nienio warunkowego, ma rozmiękczyć Wiktora i wyciągnąć od niego informacje obciążające 

w śledztwie . Izolacjo, dojmująco potrzebo bliskości drugiego człowieka rodzi przyjaźń między 

więźniami. Uciekają od rzeczywistości celi więziennej w piękny, kolorowy świat filmu, w którym sami 

odgrywają główne role, mifosne melodramaty w bajecznych dekora~jach wyczarowywane co wie

czór w opowieściach filmowych Moli ny. Stopniowo film o dwóch nieszczęśnikach uwięzionych w celi, 

przenika się z filmem o fatalnej miłości i śmierci tajemniczej kobiety-pantery. Wymieniają się role 

i dekoracje, zanurzone w ·mrocznych, upojnych rytmach tonga. Wyobraźnio nie zna gronie, tok jak 

nie zna gronie ludzko podłość i okrucieństwo, czy też miłość dwojga ludzi. Pozamykani w klatkach, 

skazani no siebie, modlimy się, żebrzemy o odrobinę ludzkiego ciepła. Tongo naszego życia jest 

pełne nostalgii, goryczy, sentymentalizmu. Figury tango, to pożądanie, rozkosz i zdrada. Teatr nie 

zna marginesu, nie brzydzi się chorobą i umiera niem. Karmi się egoizmem, samotnością i ci~r-

pieniem. Nie boi się wiarołomstwo i zbrodni . Oczyszcza w publicznym konfesjonale. Tchnie w nosze 

dusze światłość, muzykę i spokój przemijania. 

Film naszego życia nigdy się nie kończy. Ile ról m omy jeszcze do odegrania w teatrze cieni? 

Prapremiero autorskiej adaptacji teatralnej „Pocałunku .. .'' odbyła się w Walencji w 1981 r. W 1985 

brazylijski reżyser Hector Babenco dokonał ekranizacji powieści. Za filmową rolę Moliny William 

H urt otrzyma ł nagrodę w Cannes oraz Oscara. 
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