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Światowej sławy pisarz argentyński, znany w Polsce z dwóch powieści 

• „Przeklęte tango" (wyd. poi. 1975) oraz „Pocałunek kobiety-pająka" (wyd. 

poi. 1984). 

Po studiach z zakresu architektury, filologii i ftlozofti - na uniwenytecie 

w Buenos Aires, podejmuje pracę w filmie - początkowo jako technik, później 

scenarzysta i reżyser. 

Od 1955 przebywa najpierw w Europie, potem w USA. Do Argentyny 

powraca w 1965 i wydaje swoją pierwszą powieść „La traición de Rita Hay

worth" w 1969 - gorąco przyjęte przez krytykę i czytelników „Przeklęte tan

go", w 1973 - „The Buenos Aires AJl'air". 

W 1973 wraz z powrotem do władzy Perona, pisarz zmuszony jest wyje

chać z kraju. Przebywa w Meksyku, w USA, w 1980 osiedla się w Rio de 

Janeiro. 

„Pocałunek kobiety-pająka" ukazuje się w 1976 r. w Hiszpanii, wydanie w oj

czyźnie pisarza, będzie możliwe dopiero w 1983 roku, po upadku junty. 

Kolejne utwory Puiga to: „Pubis angełikan" (1979), „Madición etemal" 

(1980), ,,Sangre de amor correspondido" (1982~ 

W 1985 wielkim sukcesem staje się ekranizacja „Pocałunku kobiety-pają

ka" dokonana przez llectora Babenco. William Hurt za rolę Moliny - otrzy

muje „Oskara". 

Prapremiera autonkiej wersji teatralnej „Pocałunku kobiety-pająka" miała 

miejsce w Walencji w 1981 r. 

Polska prapremiera sztuki odbyła się 21.X.1988 na Trzeciej Scenie Teatru 

Polskiego we Wrocławiu, w reżyserii Jerzego Schejbała. 

„Pocałunek kobiety-pająka" jest historią spotkania dwóch osób - spotka

nia, do którego w innych okolicznościach zapewne by nie doszło. 

Wszakże ludzi tych różni wszystko - należą do odrębnych światów, wy

znają inne światopoglądy, kierują się odmiennymi pobudkami, a łączy jedno 

- wspólna cela więzienna. 

Albowiem obaj zostali postawieni poza nawias totalitarnego spolcczeństwa, 

które jednako represjonuje świadom działalność rew olucyjną, j k i pozba· 

wione ideologi i wyłamywanie się ze stereotypu byc:zajowego. 

Owo wymuszone spotkanie - 5.kazanycb na swą nicuslanoą obecność - jest 

zaczynem odrodzenia i pnemiany. 

Pod presją dramatycznych okolicz.ności, w których cgzylU:ncja ludzka zre. 

dukowana zostaje do elementarnych odruchów i pragnień - obaj zmuszeni są 

do zweryfil:owania swych posta w, ukształtowanych po tamtej stronic muru. 

Ucieczką od ruczywistości, w jakiej zostali osadz.cnl - a jednocześnie po

mostem poroz.umienia - staje się wspólne kreowanie świata alternatywnego, 

posiłkującego si~ ri.eczywistości ą.. ale wyimaginowanego • świata lepszego, 

poprawionego - świata magicznego. 

lcb osbowości ścierają się. przcnilcają i wzajemnie kształtują - po tym otwar

ciu - drastyczym doświadczeniu istoty, nie będą już nigdy takie jak pru:dtcm. 

.PocaJunek kobiety-pająka" jest bolesny • gorzki, jak kaidc pyta.nic o sens

wolnoki, 1o<1ności - o wartość olowicczeństwa. 




