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„Ten śmieszny argen, ten śmieszny 

argentyński krok. („.) O tangu mówią, 
że staromodne, lecz było, będzie i jest 
wygodne" - śpiewał Tercet Egzotyczny 
w piosence „Argentyński krok". 
Śmieszne? Wygodne? Nic bardziej 
błędnego. Znacznie bliższy prawdy był 
jeden z najsłynniejszych autorów tanga 
Enrique Santos Discepolo, gdy nazywał 
je el sentimiento que se baila - „smutnym 
doznaniem, które siebie tańczy". A smutek 
nie jest wygodny. 
Są lata 70. XIX stulecia, niepod

legła Argentyna ma może pół wieku. 
Społeczeństwo wciąż młode, kraj powią
zany jest gospodarczo z imperium bry
tyjskim. U władzy stoją ludzie wykształ
ceni we Francji. Rdzenna indiańska 

ludność zanika w zastraszającym tempie. 
Argentyna ma potencjał, ale jak go wyko
rzystać? Rząd wydaje dekret zachęcający 
do imigracji elitę europejską. Tymczasem 
z zielonego światła korzystają wyrzutko
wie z najbiedniejszych regionów Starego 
Kontynentu: z południowych Włoch, 

Rosji, hiszpańskiej Galicji - w większo
ści analfabeci. Do portu w Buenos Aires 
zawija coraz więcej statków. 

Z drugiej strony na stolicę napiera inny 
żywioł : gauczowie, robotnicy z ogrom
nych latyfundiów. Początkowo tylko przy
wozili ze wsi towary na przedmieścia, z 
czasem zaczęli je sami zaludniać zwabieni 
światłami wielkiego miasta. Wokół cen
trum wyrósł łańcuszek biednych dzielnic, 
gdzie przybysze z interioru i z szerokiego 
świata krzyżowali swoje drogi i„. noże . 

Jest wieczór, portowy dystrykt Buenos 
Aires. Na poboczu ciemnej uliczki spotka
ła się grupka mężczyzn. Niektórzy właśnie 
wyszli z pracy, inni wałęsali się po bruku 
Buenos od wielu godzin, szukając okazji 
do zarobku, kolejki w barze, podrywu 
lub chociaż zaczepki. Ktoś z obecnych, 

Mulat z cumującego opo
dal statku, zaczyna nucić 

habanerę, wywodzący się z 
kontredansa taniec ludowy 
grywany na Karaibach i roz
przestrzeniający się po całym 
świecie morskich wilków. 
„Nie tak, nie tak!" - przerywa 
mu compadre, szanowany 
miejscowy wyga, rodzaj ojca 
chrzestnego, i sam zaczyna 
podśpiewywać znaną mu 
jeszcze z gauczowskich cza
sów milongę. Wybucha spór, tu i ówdzie 
błyska klinga, ale w końcu mężczyźni 
decydują się przenieść dyskusję do pobli
skiego lupanaru. Tam, u boku uczynnych 
ladacznic, pokażą, jak ta melodia powin
na ich zdaniem brzmieć i wyglądać. 

A może praojcem tanga był compadrito, 
podmiejski fanfaron, nieudolnie podrabia
jący potężnych compadres? Compadrito, 
podejrzliwie traktujący wysiłek fizyczny, 
często zarabiał jako alfons. Krążąc po 
rewirze, mógł zawitać do jakiejś tanc
budy, gdzie akurat tańczono candombe, 
taniec zza oceanu inspirowany muzyką 
afrykańską. I później zaczął groteskowo 
odtwarzać to, co wcześniej zobaczył, 

pogwizdując przy tym jakąś milongę. 

Tango uważane jest za taniec o mocno 
akcentowanym charakterze erotycznym. 
Przylgnięte ciała tańczących, gwałtowne 

zrywy przywodzące na myśl miłosny bój, 
legenda rozrywki zrodzonej w domach 
rozpusty - nie sposób nie mieć podob
nych skojarzeń. 

Owszem, z tymi zamtuzami to 
prawda. To tam tango pozyskało duszę 
i ciało . Była to jednak dusza cierpiąca 

w samotnym ciele. Pierwotnie tango było 
tańczone solo. Improwizacja taneczna, 
która z czasem stała się tangiem, była 

wyrazem głębokiej frustracji mężczyzny, 

jego wołaniem o to, czego 
mu naprawdę brak, krzykiem 
niezaspokojonego pragr;iie
nia. Pragnienia bynajmniej 
nie cielesnego - compadres 
i compadritos poprzez taniec 
wyrażali tęsknotę za świa

tem, gdzie ich etos będzie 

dominował. Światem bez 
przybyszów z innego świata, 
bez zdrajców, bez wiarołom
nych kobiet. Tango wyrażało 
wreszcie lament za dawnymi, 

dobrymi czasami. 
Przyglądając się na karnawałowych 

parkietach precyzyjnym, doskonale 
zestrojonym ruchom par, trudno uwie
rzyć, że ten skodyfikowany rytuał wziął 
się z improwizacji, że z początku każdy 
tańczył swoje własne tango. I to nawet w 
czasie, gdy samotne popisy na deskach 
lupanarów ustąpiły miejsca parom - ale 
parom męskim. 

Compadre zawsze dążył do potwier
dzenia swojej przewagi nad konkuren
tami. W domach publicznych mężczyźni 
rywalizowali na wiele sposobów - dysku
tując, śpiewając, recytując, pijąc , grając 

w rozmaite gry, w krytycznych momen
tach sięgając po noże. Albo - tańcząc. 

W XIX-wiecznej Argentynie wyjście 
z domu bez noża było absolutnie nie 
do pomyślenia. W stosunku do dłu

gich ostrzy stosowanych na pampie te 
używane w Buenos Aires były krótsze 
- musiały zmieścić się gdzieś pod ubra
niem, za pasem, w kieszeni. Może wielu 
mieszkańców przedmieść nie potrafiło 

wykonać żadnej porządnej pracy, ale 
nożem posługiwać się umiał każdy chło

pak. Ćwiczyli się w tym celu od małego, 
walcząc zaostrzonymi kijami. 

Tango stało się czymś na kształt bez
krwawego pojedynku. I tu być może leży 



największe nowatorstwo argentyńskiego 
tańca: tancerze mogli co chwila zastygać, 
ruch nie musiał być ciągły, w dodatku 
owe chwile bezruchu mogły wypaść 

w nieprzewidzianych momentach. Jak 
podczas prawdziwej walki. Stąd też 

prawdopodobnie wzięły się „trasy" poko
nywane przez tańczących: do przodu, do 
tyłu, obrót i znów po linii prostej wzdłuż 
dowolnie długiego odcinka. Bywało, że 
taniec kończył się symboliczną śmiercią 
jednego z uczestników. 

Cały czas mówimy tu o mężczyznach. 
Skąd więc w tangu wzięła się kobieta? 
Ostatnia ćwiartka XIX stulecia to czas, 
gdy w argentyńskiej stolicy zaroiło się 

od „akademii", czyli przybytków uczą
cych różnych tańców, a także zwykłych 
tancbud. Te ostatnie najczęściej były 

prowadzone właśnie przez kobiety, 
które zatrudniały u siebie fordanserki . 
Dziewczyny dostawały wynagrodzenie za 
cały wieczór, przybysze natomiast musieli 
zapłacić za każdy taniec - w zależności 
od miejsca ceny opiewały na czas od 
sześciu minut do pół godziny pląsania po 
parkiecie. A ponieważ nowy taniec rozpo
wszechniał się lawinowo po wszystkich 
domach rozpusty i stopniowo przenikał 

na przedmiejskie ulice, klientela tancbud 
też zaczęła domagać się tej nowinki. 
Ostatecznie byli to ci sami ludzie, którzy 
chadzali na dziwki. 

To prostytutki właśnie stały się pierw
szymi adeptkami nowego kroku. Nie 
każdy bowiem gość znajdował odpo
wiedniego partnera, z którym mógłby 

się zmierzyć. A ponieważ potrzeba 
wytańczenia własnej duszy była silniejsza 
nawet niż libido, dziewczęta, chcąc nie 
chcąc, szły w tan. 

Jednak mimo udziału płci pięknej 

nadal erotyzm pozostawał gdzieś daleko 
w cieniu egzystencjalnej introspekcji. 
Tancerzowi partnerka była potrzebna nie
mal jak muzykantowi instrument, stano
wiła tylko przedmiot, jej walory fizyczne 
nie miały żadnego znaczenia. Adorowano 
tylko jego. Ona jako kobieta upadła 

nie zasługiwała na podziw. Jej profesja 
uprawniała tancerza do tego, by bliżej, 

lubieżniej ją przytulić, ale nie dlatego, że 
tego pragnął, lecz by z większą ekspresją 
opowiedzieć swoją własną historię. Tango 
miało unaocznić blask jego gwiazdy na 
firmamencie półświatka. 

Gdy tango zadomowiło się w tancbu
dach i „akademiach", popyt na tancerki 
znacznie wzrósł i wiele z nich rozbłysło 
rzeczywiście nadzwyczajnym talentem. 
Nic dziwnego, nieustanna praktyka czyni 
arcymistrza. Ale znów we wspomnie
niach bywalców często pojawiają się 

zdania: „Niebywała tancerka, nikt nie 
mógł oderwać od niej wzroku, choć poza 
salą nie zwrócono by na nią najmniejszej 
uwagi". Zresztą, zwłaszcza te zdolniejsze 
dziewczęta miały w cjągu wieczoru tyle 
pracy, że po kilku godzinach dosłownie 
ociekały potem. Były zajęte jak karuzele 
w wesołym miasteczku. 

Właśnie w tancbudach pojawiły się 

pierwsze stale orkiestry - chyba, że przy-

bytek nie należał do zamożnych, wówczas 
funkcję muzykantów pełniła pianola z 
taśmami, praszczur późniejszego magne
tofonu. Przedtem tancerzom przygrywali 
grajkowie uliczni, najczęściej tworzący 

trio w składzie: flet, skrzypce i gitara. 
Poręczne, łatwe w transporcie instru
menty nadawały się do grania dowolnej 
melodii na życzenie wymagającego 

przedmiejskiego klienta. 
Trzeba jednak wiedzieć, że w śro

dowisku muzyków amatorów Buenos 
Aires popularnym porzekadłem było: 

„Skończyć razem to jak wznieść się 

w powietrze". Uliczni muzycy nie mieli 
wielkiego pojęcia o grze zespołowej, 

każdy ciągnął po swojemu. Pół biedy, 
gdy przyszło grać znane od lat habanery, 
mazurki, polki czy milongi. Ponieważ 

tango tancerz nosił w sobie, trzeba było 
radzić sobie inaczej. Każdy członek 

danego tercetu uczył się na pamięć trzech 
- czterech tematów, reszta zaś akompa
niowała mu, jak umiała (albo raczej nie 
umiała) . Nie chcąc narazić się na wstyd, 
muzycy na wszelki wypadek ogłuszali się 
dżinem lub wódką. 

Grajkowie grali „do pierwszej krwi", 
po czym zwijali majdan i szli do kolej
nego lokalu. A wraz z nimi szły tanga -
w tej nieudolnej jeszcze, ale coraz bar
dziej się krystalizującej formie .. 

Flet, skrzypce i gitara ... A gdzie nieod
łącznie związane z tangiem bandoneon 
i fortepian? Bandoneon - instrument 
podobny do małego akordeonu - wyda
je się znakiem firmowym Argentyny. 
Tymczasem jest to produkt niemiecki, 
wymyślony około 1835 roku przez 
hamburskiego konstruktora Heinricha 
Banda na użytek bawarskich potańcówek 
ludowych oraz niektórych wiejskich uro
czystości religijnych (jako substytut orga
nów). Nazywał się wtedy Band-union, 

z czasem nazwa zaczęła ewoluować. W 
porcie nad La Platą pojawił się trzydzie
ści kilka lat później, przywieziony przez. 
marynarzy. I dopiero tutaj rozwinął się 

jako instrument dwugłosowy - przy ści
skaniu wydawał inny ton niż przy rozcią
ganiu. Jak pisał jeden ze znawców tanga 
Oskar Zucchi: „Bandoneon jest artystycz
nie dwoisty: gdy otwierasz miech, jego 
dźwięk jest jasny i przeźroczysty, kiedy 

zaś go ściskasz, dźwięczy szorstko, jest 
mroczny i kłótliwy. Tak jakby walczyły w 
nim błogosławieństwo i przewrotność". 

Wraz z ulepszeniem konstrukcji instru
mentu w Argentynie właściwie narodziła 
się technika gry. Ponieważ nie istniała 

żadna tradycja ani literatura gry na 
bandoneonie, Argentyńczycy wszystko 
wymyślali od zera. Niedużo trzeba było 
czasu, by bandoneon wyparł ze składu 



tria flet i przejął główną rolę, nawet 
skrzypce spychając na pozycję instru
mentu towarzyszącego. Wkrótce stał się 
powiernikiem kompozytorów, ich druga 
duszą, niektórzy nie wahali się nazwać 

go wręcz swoim bratem bliźniakiem. 

W jego zawodzących tonach i pociągłych 
nutach dostrzegli nośnik melancholii, 
a więc czegoś, bez czego tango nie byłoby 
tangiem. 

Pod sam koniec XIX wieku do plebej
skich domów tańca i na uliczne potań
cówki zaczęl.i napływać dostojni goście. 
Nie afiszowali się jednak, przychodzili 
przebrani „za lud". Byli to synowie 
i córki z lepszych domów, bogaci utra
cjusze, których pociągał zakazany świat. 
Nęciła ich egzotyka, może chcieli się 

też sponiewierać, zaznać „prawdziwego 
życia". I tą drogą stopniowo wyuzdany 
taniec z burdeli Buenos Aires przenik
nął na salony argentyńskiej socjety. I, o 
paradoksie, dopiero stamtąd do domów 
prostego ludu, który najdłużej opierał się 
nieprzyzwoitym rytmom. 

Zwiadowców z lepszego świata było 
oczywiście stać na więcej, hojniej szastali 
pieniędzmi, więc i właścicielki przybyt
ków tańca mogły pomyśleć o lepszym 
sprzęcie. Pianino czy fortepian przestały 
być rzadkością. A i zawodowi kompozy
torzy coraz chętniej pisali tanga, bo mogli 
spodziewać się godziwej gratyfikacji. 

Prześledzenie dokładnie historii 
początków tanga jest właśnie dlatego 
trudne, że nie zachowały się dokumen
ty. Nie publikowano żadnych melodii, 
ponieważ ich autorzy nie znali nut, byli 
takimi samymi wyrzutkami społecznymi 
jak ci, dla których grali. Pierwsze tanga 
były instrumentalne, a jeśli powstawały 
do nich jakieś słowa, to najczęściej były 
to przerabiane zwrotki dawnych milong 
i kuplety wymyślane na poczekaniu. 

Zresztą słowa nie były ważne, liczyły się 
stopy i ciała. Tango było opowieścią snutą 
poprzez ruch. 

Akceptacja tanga przez wyższe sfery 
doprowadziła do rewolucji. Bogaci 
Argentyńczycy nie miel.i zapewne takiej 
potrzeby ruchu jak rodacy z przedmieść. 
Dorównywali im jednak sentymentali
zmem. Tango ,;z, awansu społecznego" 

przestało być tylko tańcem, na pierwszy 
plan wyszły słuch i słowo. Narodziło się 
tango jako pieśń. 

Symboliczną datą tego przełomu był 
rok 1917, kiedy podczas występu Carlos 
Gardel, dotąd znany jako wykonawca 
pieśni kreolskich, zaśpiewał tango ,,Mi 
noche triste" („Noc moja smutna") 
z muzyką Samuela Castrioty i słowami 
Pascuala Contursiego. Euforia, jaka 
wówczas wybuchła, na zawsze odmieniła 
historię tanga i życie samego Gardela, 
który w ciągu jednej nocy stał się bożysz
czem, a z czasem wręcz mitem i symbo
lem argentyńskiego tanga. Takiego tanga, 
jakie znamy do dziś. Ale to już zupełnie 
inna historia. Historia niebywałego try
umfu Gardela i samego tanga najpierw 
w Paryżu, potem w Hollywood, pochód 
tańca przez niemal cały świat. Historia 
załamania, gdy nastały czasy rock and 
rolla. I niebywałego renesansu w ciągu 
trzech ostatnich dziesięcioleci za sprawą 
między innymi Astora Piazzolli. Historia 
absolutnego fenomenu, jakim jest 
popularność tanga na dalekiej północy, 

w Finlandii i Norwegii. To historia tańca 
powszechnego użytku, jakże innego niż 
ten, który tańczyli samotni mężczyźni 

w spelunkach nad La Platą. ( ... ) 

Filip Łobodziński 
Do tanga trzeba smutku, 

. „Przekrój" nr 01/3054, 
4 stycznia 2004 





Nie tylko taniec 

N aw blisko 150 filmów z tangiem 
tytule, jedynie niewielka część 

dotyczy tańca. Skandalizujące „Ostatnie 
tango w Paryżu" czy komedia romantycz
na „Troje do tanga" opowiadają dzieje 
zawirowań miłosnych, których metaforą 
stało się tango. W nagrodzony.ro Oscarem 
krótkometrażowym „Tangu" Zbigniewa 
Rybczyńskiego motyw tanga służy 

pokazaniu przemijania. Ale nakręcono 

też kilka świetnych filmów, w których 
tango stało się tematem samym w sobie. 
Najsłynniejszym jest paradokumentalny 
„Tango Bar", w którym „La Cumparsitę" 
tańczy osiem par, a na parkiecie pojawiają 
się m.in. Charlie Chaplin i Fred Astaire. 
Wysmakowane „Tango" nakręcił Carlos 
Saura. Niepokojący romans „Lekcja 
tanga" wyreżyserowała Sally Potter, 
autorka głośnego „Orlanda''.. Motywem 
przewodnim „Frantica" Polańskiego 

jest elektryzujące tango śpiewane przez 
,jamajską panterę" - Grace Jones. Ten 
przebój jest dziełem Astora Piazzolli 
(1921-1992) - kompozytora, który pod
niósł tango do rangi wielkiej muzyki, z 
równym powodzeniem granej w kawiar
niach, jak i w wielkich salach koncerto
wych przez orkiestry symfoniczne czy 
solistów tej miary, co wiolonczelista 
Mścisław Rostropowicz lub skrzypek 
Gidon Kremer. Często towarzyszą im 
wirtuozi gry na bandoneonie - instrumen
cie, przypominającym akordeon. Bez jego 
tęsknej barwy trudno sobie wyobrazić 
prawdziwe tango. 

Przedwojenne „Tango Milonga", z 
pięknym tekstem Andrzeja Własta, jest 
do dziś ulubionym przebojem naszych 
mam i babć. Światowy regres, jaki 
w historii tanga przypadł na czasy rock 
and rolla, dawno należy do przeszłości. 
W latach 60. piękne tango zaśpiewał 

Marek Grechuta („Tango Anawa"). 

W latach 70. z radia wybrzmiewały 

m.in. „Ostatnie tango naszej miłości'', 

„Warszawskie tango" i „Tango z różą 

w zębach" - napisane dla Łucji Prus przez 
Jonasza Koftę. W latach 80. furorę zrobił 
hit Maanamu - „To tylko tango". Gdy 
zespól odmówił zagrania koncertu przed 
peerelowskimi prominentami, nakazano 
by jego przeboje zniknęły z mediów. 
Ponieważ „Tango" było ·na liście prze
bojów Programu III Polskiego Radia, 
Marek Niedźwiecki przez całe miesiące 
prezentował jedynie wstęp do piosenki 
- wybijającą charakterystyczny rytm 
perkusję. Epokę PRL zamknął Grzegorz 
Ciechowski, wyśpiewując ze swoją 

Republiką „Nieustanne tango". Także 

współcześni młodzi artyści chętnie sięga

ją po tango. Na nowej płycie Katarzyny 
Groniec znalazły się tanga Piazzolli (m.in. 
wspomniane tango z ,,Frantica"), a aktor 
Jacek Bończyk nagrał album „Tango 
Kameleon". („.) 

Fragment tekstu Tangomania, 
Jacka Melchiora, 
„Wprost", Nr 1047 

22 grudnia 2002 

Smutne myśli, 
które musisz 
wytańczyć 
Tango jest dla duszy i pasji, choć 
narodziło się w argentyńskich 
burdelach i tancbudach. 

(„.) W dowolny dzień tygodnia miłośni
cy tanga - w Buenos Aires, Montevideo, 
Nowym Jorku, Londynie, Madrycie, 
Paryżu, Amsterdamie, Helsinkach lub 
Tokio - mogą zatańczyć do klasycznej 
melodii jego autorstwa „La Yumba". 
W innych miastach, w tym i w Pekinie, 
co najmniej raz w tygodniu odbywają się 
milongas - wieczorki, podczas których 
tańczy się zarówno tanga, jak i milongi. 
Zawsze trafi się jakiś przyjezdny, którego 
przywiodło w to miejsce zamiłowanie do 
tanga. Bankier przybyły podpisać jakiś 
kontrakt, student na stypendium, aktor, 
matka w odwiedzinach u córki. Tu nikt 
nikogo nie pyta o wiek czy pochodzenie. 
Podczas milongi wystarczy, że się ma 
bzika na punkcie tanga. 

Czym jest tango? Najpospolitsza 
definicja - pionowy wyraz poziomych 
pragnień - jest zarazem najmniej trafua. 
Bliższy prawdy jest już napis na ścianie 
Narodowej Akademii Tanga w Buenos 
Aires: „smutne myśli, które możesz 

wytańczyć". Z tym że tango nie zawsze 
było smutne czy choćby nostalgiczne, a z 
pewnością może być radosne. („.) 

Teksty piosenek, przesycone gwarą 

portowych spelunek, przez dziesięciolecia 
złożyły się na chaotyczną panoramę życia 
Buenos Aires. Muzyka też żyje własnym 
życiem. Od kiedy w latach 50-tych Astor 
Piazzolla domagał się, by ludzie raczej 
słuchali jego muzyki niż tańczyli, szereg 
utalentowanych muzyków radziło sobie 
samodzielnie, bez tańca i śpiewu. Nestor 

Marconi, najwybitniejszy mistrz harmonii 
ręcznej w pokoleniu po Piazzolli, twier
dzi, że zanim nastał Piazzolla, tango było 
muzyką w służbie tańca. Dziś natomiast jest 
muzyką samą w sobie. 

Z jakich pierwiastków z kolei składa 
się muzyka? Pewnego popołudnia obser
wujemy, jak Emilio Balcarse, kiedyś 

jeden z głównych aranżerów muzyki 
Pugliesegeo, cw1czy „La Yumbę" 

z młodą orkiestrą. Po próbie definiuje 
tę kompozycję jako energię rytmu nara
stającą aż do punktu, gdzie rozpływa 

się w coś znacznie bardziej miękkiego. 
Z początku: silne poczucie rytmu, potem 
wszystko staje się łagodniejsze i wyci
szone. Na koniec powrót do głównego 
tematu, ale z solówką, w tym wypadku 
skrzypcową. To najlepsze podsumowanie 
tanga. („.) 

Pół wieku temu z zagadnieniem 
narodowego tańca Argentyńczyków 

borykał się największy ich pisarz Jorge 
Luis Borges: Możemy wciąż rozprawiać 
o tangu, ale wciąż kryje ono - jak wszyst
ko, co prawdziwie rzeczywiste - jakiś 

sekret. Słowniki terminów muzycznych 
zawierają jego krótką, oczywistą dla 
wszystkich i adekwatną definicję. [„.] Nie 
sprawia ona żadnych kłopotów ze zrozu
mieniem, ale ilekroć francuski bądź hisz
pański kompozytor idąc za jej wskazów
kami „wypichci" tango, ze zdumieniem 
stwierdza, iż ułożył coś, czego nasze uszy 
nie rozpoznają, pamięć nie chce przecho
wać, a ciała się mu nie poddają. („.) 

Bardziej niż zestaw muzycznych for
mułek tango to odczucie miejsca i prze
strzeni. Jak już dawno zauważył Borges: 
Moglibyśmy powiedzieć, że tango nie 
powstanie z dala od nocy Buenos Aires. 
Nas, Argentyńczyków, w niebie czeka pla
tońska idea tanga w czystej postaci. 

Fragment tekstu „Pionowy 
wyraz. poziomych pragnień", „The 

Economist" 22.12.2001 r„ przedruk 
„Forum" nr 3(1902) 14.01.2002 r. 



MILONGA - miejsce gdzie gra się 
i tańczy tango (stąd „milongucro" i 
„milonguera" to mężczyzna i kobieta 
tańczący tango). ale także jeden z rodza
jów muzyki tanga charakteryzujący się 
szybkim rytmem. wesołym nastrojem 
utworu oraz nieco odmiennym sposo
bem tańczenia: kroki są dość proste. ale 
partnerzy stawiająje w szybkim. rów
nym rytmie; rzadko stosując obroty 
i skomplikowane figury. 

TA:\'GO DE SALO:\' - naj
bardziej typowy i najczęściej 
spotykany styl tańczenia tanga. 
w którym łączy się różne spo
soby chodzenia: oszczędny. 
pozbawiony „akrobatycznych'" 
figur. tańczony w bliskim obję
ciu, z lekkim ot>varciem w tę 
stronę , po której partncr1.y tr1.y
mają się za n;;ce (patrząc z góry. 
widzimy ramiona tworzące 
kształt litery „ V"). 

TA:\'GO :\ULONGUERO - podob
nie jak „tango de salon" styl ten polega 
przede wszystkim na chodzeniu. pozba
wiony jest dynamicznych figur w rodza
ju gancho. sacada, czy wysokie bolco: 
różnica tkwi w postawie partnerów 
względem siebie - w stylu milonguero 
najważniejszy jest stały kontakt torsów 
obojga partnerów. utrzymujących rów
noległą pozycję. 

TA:\GO WALC - tango zawierające 
warstwę melodyczną w rytmie walca: 
oprócz tego ma też inne warstwy ryt
miczne w rytmie parzystym: pozwala 
to tancerzom na pewną dowolność w 
wyborze linii rytmicznej, można chwila
mi przyspieszać i zwalniać krok. dosto
sowując go zmiennie do różnych warstw 
melodycznych: szczególnie dobrze do 
takiej muzyki pasują wszelkiego rodzaju 
obroty. 

ORI LLERO - uważany za najstarszy 
styl tanga. archaiczny i nic używany 
współcześnie ; nazwa pochodzi od słowa 
.. orilla'" oznaczającego przedmieścia 
Buenos Aires. gdzie narodziło się tango: 
w tym stylu. podobnie jak canycnge, 
nie używa się „kociego kroku", czyli 
przesuwania stóp tuż nad parkietem. ale 
znawcy tanga spierają się, jak napraw
dę wyglądał ów styl. bowiem do dziś 
zachowało się niewiele materiałów, 

na których zarejestrowano tańczących 
orillero. 

CANYENGUE - młodszy od 
orillero, ale również zanikający 
już styl; znają go i uczą bardzo 
starzy tancerze niemal wyłącznie 
w Argentynie. 

TANGO-SHOW albo 
FANTASIA TANGO - taniec z 
elementami baletu. ze skompli
kowanymi i efektownymi ukła-

dami choreograficznymi. tańczony na 
pokazach mistrzów przez zawodowych 
tancerzy. 

TANGO ROMANZA - tango lirycz
ne, muzyczne. niekiedy śpiewane, cha
rakteryzujące sir; łagodnym brzmieniem. 

TANGO CAl'iCION - tango śpiewa
ne. z sentymentalnym. pesymistycznym 
tekstem. 

TA:\'GO NUEVO - stworzone przez 
Astora Piazzolę ( 1921-1992) tango 
ma urozmaiconą rytmikę. podkreśloną 
użyciem instrumentów perkusyjnych. a 
także bard1.icj wyrafinowaną melodykę 
i hannonię: dzir;ki niemu na nowo świat 
zainteresował się tangiem - zac1.ęto 

tango tańczyć, choć Piauola postulował 
raczej słuchanie tanga: to dzięki niemu 
tango zaczęto postr1.cgać , jako wysubli
mowaną fonnę muzyczną. 

Bandoneon 

I nstrument, którego brzmienie nieodłącznie zwią

zane jest z tangiem. Często mylony z akordeonem. 
Oba należą do grupy instrumentów stroikowych, 
jednak bandoneon ma brzmienie ostrzejsze, bar
dziej agresywne i drapieżne, a także jest mniejszy, 
a po obu jego stronach znajdują się klawiatury 
wyłącznie guzikowe. Pierwszy bandoneon zbudował 
w 1854 roku niemiecki konstruktor Heinrich Band. 
Instrument przeznaczony był pierwotnie do użytku 
w kościołach pozbawionych organów, ale około 

1880 roku został przywieziony przez niemieckich 
emigrantów do Buenos Aires, gdzie trafił do spelun 
i tancbud. Pierwotna niemiecka nazwa bandonion 
zaczęła ustępować hiszpańskiej nazwie bandoneón, 
a już w 1930 roku z Niemiec do Argentyny trafiło 
25 tys. sztuk tych instrumentów. Dziś - wraz z rene
sansem zainteresowania tangiem - wzrasta moda na 
wykorzystywanie bandoneonów nie tylko w muzyce 
tanecznej . 



„Tango Kariera" 

Zespół 
Artystyczny 

w sezonie 2004/2005 

Agnieszka Bieńkowska 
Maria Bieńkowska 
Ryszarda Celińska 

Beata Deutschman 
Krystyna Gawrońska 

Ewa Kopczyńska 
Elżbieta Laskiewicz 

Ewa Leśniak 
Barbara Lubos-Święs 

Joanna Litwin-Widera 
Wojciech Cecherz 

Jerzy Dziedzic 
Adam Kopciuszewski 

Krzysztof Korzeniowski 
Grzegorz Krawczyk 

Grzegorz Kwas 
Zbigniew Leraczyk 
Wojciech Leśniak 

Andrzej Rozmus 
Mariusz Saniternik 

Andrzej Śleziak 
Grzegorz Widera 

Mariusz Zaniewski 
Piotr Zawadzki 

Marcin Zawodziński 

Współpracuj ą: 

Violetta Zając 
Zygmunt Biernat 
Robert Wdaniec 

Janusz Ostrowski 
Jerzy Gniewkowski 

Premiery Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu 
na sezon 2004/2005 

Wrzesień 
„Ożenek" Mikołaj Gogol 
Reżyseria: Bogdan Ciosek 
Scenografia: Andrzej W itkowski 

Październik 
„Świętoszek" Mol ier 
Reżyseria: Bogdan Michal ik 
Scenografia: Anna i Tadeusz Smoliccy 

Styczeń 
„Tango Tango" 
Przedstawienie muzyczne 
Reżyseria : Waldemar Zawodziński 
Scenografia: Janina Niesobska 

Marzec 
„Hamlet'' Wiliam Szekspir 
Reżyse r ia: Bartłomiej Wyszomirski 
Scenografia: Andrzej Witkowski 

Kwiecień 
„Miłość to takie proste" Lars Noren 

Maj 
„Kopciuszek" Braci Grimm 

W repertuarze teatru znajdują 

się następujące pozycje: 

„ Prywatna Klinika" J.Chapmann, D.Fremman 
„Edith i Marlene" Eva Pataki 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber 
„Ślub" Witold Gombrowicz 
„Moralność Pani Dulskiej" 
Gabriela Zapolska 

Propozycje dla dziec i: 

„Świniopas" H.Ch.Andersen 
„Mały Ksi4i:ę" Anto ine de Saint-Exupery 
„Kopciuszek" Bracia Grimm 



Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomiczno-administracyjnych, 

główna księgowa: 

Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 
Jolanta Wędzik, 

Danuta Skurzyńska, 
Jacek Januszko 

Kierownik działu technicznego: 
Sylwester Kotuchna 

Sekcja światła i dtwięku: 
Maciej Kędzierski, 

Paweł Dąbek, 

Eugeniusz Piotrowski, 
Leszek Wiślak 

Sekcja montażystów sceny: 
Piotr Labiś, lukasz Zimny, 

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 
Krzysztof Czermak, Tomasz Cesarz 

Rekwizytor: 
Grzegorz Dzwonek 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 

Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia fryzjersko-perukarska: 
Agnieszka Bałazy, 

Maria Bem, Bartosz Wielkopolan 

Pracownia krawiecka: 
Wanda Kubat, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracownie stolarsko-modelarskie: 
Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, 

Andrzej Słowiński, Ryszard Sojka 

Biuro Obsługi Widzów 
(1 .piętro wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11-27 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 13.00 - 17.00 
w piątki, soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00 
tel. 266-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Marek Michalski 




