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Ryszard Ziobro 

Manuel Puing 

i jego bohaterowie 

MOLINA: 

WIKTOR: 

... w samym środku dżungli 
spotkałeś kobietę pająka ... 

.. .i kobieta pajqk pokazała 
mi palcem drogę pośród 
lasu ... 

Mimo kobiety w tytule sztuka jest o mężczyznach i to takich, 
których zdawałoby się nawet wspólna cela nie może połączyć. 

A jednak. Autor, który napisał zarówno książkę, scenariusz do 
filmu jak i tę sztukę pochodzi z Argentyny, a tam jak Polacy 
m9gli się dow~edzieć choćby z „Trans-Atlantyku" Gombrowicza 
wszystko jest możliwe. 

Manuel Puig urodził się w 1932 r. w General Vill gas, m al.) n 
miasteczku na pampie w pro\vincji Buenos Aires, i m imo wielu lat 
przebywania za granicą czuje się Argentyńczykiem. O swoim ży
ciu opowiada, że na stałe związane jest z filmem, poniewa~: jako 
dziecko za jedyną rozrywkę miał kino i wyobrażał sobi., nawet, 
że tam w dalekim świecie wszystko jest takie jak widać na ekra
nie. Studiował na uniwersytecie w Buenos Aires architekturę , 

filologię, filozofię, pracę jednak podjął w filmie. Podróżował dużo, 
w latach 1955-62 był w Europie, gdzie w Rzymie słuchał wykła
dów filologicznych. Powrócił do Argentyny w 1965 r., ki edy to 
scenariusz filmowy „La traición de Rita Hayworth" udaje się mu 
wydać jako powieść. I będzje to teraz zjawisko częste, że jego 
scenariusze rozrastają się w powieści, a powieści są adaptowane 
na potrzeby filmu i t eatru. 

Widzowie teatralni mogli więc obejrzeć „Prz >klęte tango ' ' 
(„Boquitas pintadas") w warszawskim Teatrze Ateneum w reż. 

Leny Szurmiej, a kinomanom może udało się obejrzeć film „Po a
łunek kobiety-pająka" (1985), który wyreżyserował Hector Eduar
do Babenco, w Willam Hurt za rolę Moliny wyróżniony został 
nagrodami „Oscara" i „Golden Glob". 

I 

Puig opuszcza Argentynę w 1973 r„ ponieważ po powrocie do 
władzy Perona cenzura staje się dla twórcóv; nie do zniesienia, 
więc jako jeden z pi erwszych wyjeżdża do Meksyku, później do 
USA, aby w r. 1980 osiedlić się w Rio de .Janeiro. Trudności spo
tvkają go ni e tylko ze strony prawicy, ale i lewica argentyńska, 
która vveszła w koalicję z siłami peronistycznymi ostro krytyko
wała jego powieść· „The Buenos Aires Affair" (197:3). 

W twórcwści Puiga często spotyka się elementy homoerotycz
n e, które są również jednym z głównych wyznaczników akcji 
„Poca łunku kobiety-pająka". Sam Puig wyznaje, że osoby, które 
umieś ił w te.i sztuc ·zeczywiście istniały, a gdyby przytrafiło siq 
im spotkać, właśnie tak by się to z pewnością odbyło. Dla autora 
ważne było zestawienie dwu postaw wobec życia: postawę homo
"'cl-su alis ty , który chce jak najdalej uciec od rzeczywistości, ale 
równocześnie t r ak tuj e życie pvważnie, ponieważ chce przeżyć 

jlC zazna ·ąc szczęścia; a po drugiej stronie umieszcza rewolucjo
nistę, k tó ry ch ce wpraw dzie zmienić· rzeczywistość, ale równo
cześnie n guje W<J żność swego życia, ponieważ gdyby było mu ono 
zbyt drogi , nie móglb ' odegrać swej roli przy zmianie rzeczy
'>\"i s tości, z którq walczy . Dlatego też dla Moliny ważne jest, co 
będą w wi ,zieniu jedli, ·vViktor chętnie ucieka w świat ułudy, 

fi lmu, marzt>ń sennych, którym łatwo się poddaje. Interesujący 
to kontrapunkt, bo stereotyp podpowiadałby właśnie odwrotny 
schemat. 

Dla Puifa moment erotyczne.i przyjaźni obu więźniów ma wy
m iar szczególny , ponieważ po lądy jego na homoseksualizm są 

osyć swoiste, bowiem osobiście uważa on, że zjawisko to nic 
istni je . Są w prawdzie ludzie - przyznaje on - którzy wyka
zują takie zachowanie, ale to jeszcze nie czyni ich homoseksualis
tami. A dosłownie mówi: „Seks nie ma dla mnie wartości moral
nej, jest to akt bez jakiejkolwiek transcendencji; seks jest tak 
samo ważny jak jedzenie czy spanie; jest to jedna z funkcji na
szego systemu \ Le a tywnego. Dlatego też tożsamości nie powin
no się określać poprzez zachovva nia seksualne. Oczywiście mam 
tu również na myśli , że heteroseksualizm też dla mnie nie istnieje". 

Książka „Pocałunek kobiety-pająka" ukazała się w r. 1976 w 
Hiszpanii, a w ojcz. żnie autora dopiero w 1983 r. po upadku junty, 
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' ale krytyka argentyi1ska przyjęła to wydarzenie złośliwym mil-
czeniem i nawet po sukcesach filmu nie ukazała się żadna wnik
liwa recenzja. Puig stara się nie angażować po żadnej stronie, co 
jest w Ameryce Łacińskie j postawą karkołomną. Jest to zapewne 
glębszy rys charakteru tego twórcy, który osadza akcję swoich 
utworów w atmosferze homoerotycznej, ale uważa, że dyskrymi
nuje się go zaliczając jego twórczość do kręgu męsko-męskiej 

erotyki. 
Zapytany bezpośrednio odpowiada, że seksualność jest niezwyklC:! 

ważna, ale pointuje równocześnie, że zachowanie seksualne nie 
wyznacza tożsamości człowieka, a stawianie takich pytań uznaje 
za wyraz reakcyjnego sposobu myślenia. 

Taki punkt wyjścia powoduje, że nie da się jednoznacznie 
określić androgynicznego Moliny, czy jest on rzeczywiście homo
seksualistą, transwestytą czy transsPksualistą i jakie są motywy 
jego działania. Rola Maliny została zgodnie z zamiarem Puiga 
zarysowana tak, że postać: ta będąca swoją karykaturą nabiera 
wymiaru ogólnego, ponieważ widzowie dostrzegają, że pod Lj 

karykaturalną maską ukrywa się wrażliwa osobowość. I ważw~ 

jest, aby ludzie w tym przypadku dostrzegli , że aspekt seksualny 
nie jest tu środkiem komunikacji lecz izolacji mi dzyludzkiej. 
Kiedy Molina gra puto, stwarza pewien dystans, gr::i jedy ni e pew
ną rolę , a nie jest wyłącznic sobą, bowiem w życiu jest mu trudn•? 
być sobą. I tu Puig konstatuje: „Wszyscy mamy skłonności do 
grania w życiu jakiejś roli". 

W Polsce z twórczości Puiga znana jest powieść „Przl~kfę te tan
go' (1P75, tłum. Z. Chądzyńska), oraz dwie wersj e „Pocałunku 
kobiety-pająka": lit racka (1984, tłum. Z. Wasitowa) i teatralna 
(Dialog 'J /87, tłum. Z. Chądzyńska). Strona formalna pisarstwa 
P ui a j ~ st nadzwyczaj urozmaicona i oryginalna, ponieważ stosu
j< c różne style i konwencje tworzy utwory o charakterze collage'u 
!Ok mponmvanego z fragmentów felietonów, cytatów, listów re
frenów popularnych piosenek; monologi i dialogi oddają potoczny 
:il;zyk, a całość przy zastosowaniu technik specyficznych dla filmu 
przedstawia realizm codzienności argentyńskiej. 

Dlatego t eż zainteresują Polaków i inne utwory Manuela Puiga: 
„Pubis angelikal" (1979), „Madición eternal" (1980), „Sangre de 
amor correspondido" (1982). 



Wersja teatralna „Pocałunku kobiety-pająka" (prapremiera w 
Walencji w 1981 r.) weszła już do repertuaru wielu t eatrów na 
świecie . Sukces sztuki sprawił, że Manuel Puig podjął kolejną pró
bę dramatopisarską . Londyński teatr Bush wystawił „Tajemnice: 
bukietu róż" (The Mystery of the Rose Bouquet). Podobnie jak 
„Pocałunek ... " tak i napisana w 1987 roku „Tajemnica.„" jest dra
matem dwu osób skazanych na siebie. 

Inscenizacja „Pocałunku kobiety-pająka" na Trzecie j Scenie 
Teatru Polskiego jest polską prapremierą sztuki. 

(Przy opracowaniu wykorzy~tano wywiad Manuela Puig, dla Lambd;i
Nachrichten , nr 4/1986, W~edeń). 
Zdjęcie M. Pl.IJiga wykonał Michael Handl. 
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Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MAĆKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAW A MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE- BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOW AK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
NINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 
9-16 Biuro Obsługi Widzów ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 
386-53, w. 91. 

Teatr Polski 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

tel. 44-62-01 
ul. Swidnicka 28 
Teatr Kameralny 
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