


Jest rok 3001. W starej, opuszczonej stacji metra w Buenos 
Aires pojawiają się trzy kobiety. Zaczynają tańczyć 

malambo - argentyński taniec mężczyzn ... 
Niewiele trzeba, żeby kolejny raz wyobrazić sobie świat po 
katastrofie, zwłaszcza że wyobraźni może dopomóc 
pamięć i wypalone utopie minionej epoki. Niewiele 
trzeba, żeby wyobrazić sobie rok 3001 i krach cywilizacji, 
gdzie nie ma już ludzi, wspólnot, społeczeństw, tylko 
pojedyncze, oniemiałe istnienia. 
Tango Nuevo Giovanny'ego Castellanosa rozgrywa się 

w świecie 11 po". Postindustrialna, pordzewiała, zdegra

dowana przestrzeń zostaje sprowadzona do karłowatego 
snu o czymś lepszym i bezpowrotnie minionym. Z tej 
przestrzeni wyłaniają się człowiecze widma utraconego 
świata. Rozpamiętują przebrzmiały czas - ludzi, rzeczy 
i przede wszystkim uczuć. W straceńczej nostalgii powraca 
Buenos Aires, jego piękno i nędza, jego zaśpiew i namięt
ne iluminacje, ale też cierpienie i ból. Tango Nuevo 

Castellanosa nie jest domkniętą i jasno określoną nar
racją, to raczej podróż w głąb ludzkich olśnień i ilumi
nacji pamięci, to pielgrzymowanie do świętych 

-~lętych miejsc. 
Kogo więc uwiera nieznośna czczość /1 tu i teraz", niech 
tańczy tango i wyśpiewuje jego sens. 

ango to miłość. 
,„ _ ,._.,, to rewolucja, krzyk i bunt. 
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„ Le Grand Tango -Astor Piazzolla" 

„... [Astor] był szczupłym, przystojnym chłopakiem 
- wspomina jego matka - i całe dnie spędzał na flirtowa
niu z dziewczynami, wśród których miał wielkie powo
dzenie". Rodzice martwili się o niego. Namawiali go na 
kurs rachunkowości, ojciec proponował, by poprowadził 
księgowość i baru i sklepu rowerowego, wuj oferował się, 
że spróbuje załatwić mu pracę w kasynie. Nic z tego nie 
odpowiadało Astorowi. „ Wiesz, co - powiedział kiedyś 
ciotecznej siostrze Enriquetcie Bertolarni - mnie się tu po 
prostu nie podoba". Nadal nie bardzo wiedział, czego 
chce. Vicente puszczał mu tanga grane przez zespół bando
neonistów Pedra Maffii; podobały mu się, ale nie mógł 
zapomnieć dźwięków z Nowego Jorku: muzyki klasycz
nej, jazzu, Bacha i Caba Callowaya. 
Tymczasem w Argentynie, a przede wszystkim w mias
tach, tango stawało się wszechobecną formą muzyki 
popularnej. Podczas tych pierwszych, bezczynnych 
miesięcy po powrocie do Argentyny musiał je nieustannie 
słyszeć w radio i na żywo, gdyż wielkie orkiestry grające 
tango (orquestas tipicas) zawsze umieszczały Mar del Plata 
na swoich trasach koncertowych (szczególnie w sezonie 
letnim). W tej sytuacji młodego bandoneonistę musiało 
ciągnąć do świata tanga, a wkroczenie weń było tylko 
kwestią czasu. Zgodnie ze słowami Astora prawdziwe 
olśnienie nastąpiłb 14 maja 1938 roku, gdy włączył radio 
i usłyszał Elvino Vardaro Sextet. Vardaro prowadził jeden 
z najlepszych ówczesnych zespołów. Sextet nie pozostawił 
nagrań, ale swoista gra V ardara na skrzypcach jest wciąż 
pamiętana jako legendarna z powodu perfekcyjnego frazo
wania, niezwykłej wyrazistości i jego charakterystycznie 
stosowanego rubata. Astor był tak zachwycony, że na
tychmiast wysłał do stacji entuzjastyczny list, na który 
Vardaro odpowiedział skreślonymi zielonym atramentem 
podziękowaniami i zdjęciem z autografem. 
Niewykluczone, że Astor nieco przesadził z owym 

· ·em", twierdząc, że aż do tej chwili był co naj-
~'lim:1zv,cznym „robotem", w każdym razie nie ulega 

illi\'ł-~· ,. że z now :.iiłą odrodziły się w nim ambicje 
'J' spędzał przy radio, pilnując, 

. Sledził wielkich ówczesnych 
~formie był 

bandlider Julio de Caro, który tak zasłużył się w latach 
dwudziestych, wzbogacając tango o wyrafinowaną har
monię i kontrapunkt, nie inaczej było z wielkimi 
bandoneonistami, takimi jak Pedro Laurenz, Pedro Maffia 
i Ciracio Ortiz, do których w roku 1937 dołączył wspaniały 
nowicjusz Abnibal Troiło, znany jako „Pichuco". 
Wszyscy oni należeli do nurtu ewolucjonistów tanga. 
Obdarzeni wyobraźnią i zmysłem innowacyjnym, prze
ciwstawiali się tak zwanym tradycjonalistom, którzy 
uparcie trzymali się obowiązujących od pokoleń reguł 
tempa i nie chcieli nawet słuchać o doskonaleniu jakości 
muzycznej. Przodującym tradycjonalistą w 1938 roku był 
pianista i bandlider Juan D'Arienzo, żwawy łomociarz, 
którego zespół spowodował spektakularny renesans 
tanga jako tańca w Argentynie, chociaż wydawało się, że 
muzyczny i pieśniarski geniusz Gardela wyparł je z sal 
dansingowych. Astor szybko zaczął gardzić tradycjo
nalistami; D'Arienza uważał za „straszliwy barbarzyński 
antytalent muzyczny". Wiele lat później w rozmowie 
z dziennikarzem Jorge Gottlingiem docenił jednak histo
ryczną rolę D'Arienza i znalazł nawet ciepłe słowa dla jego 
„nerwowego rytmu". 
Na nowo zaczął pobierać lekcje, tym razem u pianisty 
Nestora Romana, który miał później kierować orkiestrą 
symfoniczną Mar del Plata. Przez krótki czas miał Astor 
własny kwartet tango, Cuarteto Azul, który „ bardzo 
wzorował się na stylu Vardara". Próbował także zasilić 
działające już w Mar del Plata zespoły, jak chociażby Luisa 
Sebastiana. Opowieść głosi, że wysłuchawszy go, 
Sebastiano miał powiedzieć, iż jest za dobry, aby grać 
z nimi. Krótko grał w zespole tanecznym Alberta Webba 
(tanga, rancheras i hiszpańskie pasodobles), głównie, aby 
nabyć nowych doświadczeń. Kiedy zgłosił się po pierw
szą wypłatę, Webb żachnął się: „Jaka znowu wypłata? 
Przyszedłeś tu po naukę!". 
Z rozpalonymi ambicjami zaczął szukać szansy w orqu
estas tipicas odwiedzających Mar del Plata. Jedną z nich 
kierował Alberto Pugliese. Astor przylgnął do jednego 
z bandoneonistów, Juana Sancheza Goria - „zupełni~j~j?y 
poznał boga" - i całe godziny omawiał z nim pr.ebmffiy 
techniczne. Vincente był zachwycony nową pasją syna 
i powiedział: „Nareszcie tango złapało cię na haczyki". 
Poczynił tę uwagę, gdy Astor dlQdmi 
zespołu Miguela Caló, k 





należeć do najbardziej znanych, a teraz, w lecie 1939 roku, 
ściągał tłumy do ulokowanej nad oceanem Confiteria 
Porta. Astor nieśmiało zaprezentował się Caló; przypadł 
do gustu dwóm członkom zespołu, bandoneoniście 
Juliowi Ahumadzie i pianiście Hectorowi „Chupita" 
Stamponiemu. Odszukał mieszkanie, gdzie się zatrzy
mali, i złożył im wizytę w porze sjesty. Nie omieszkali mu 
wytknąć nietaktowności. Całkiem niezrażony gościł u nich 
codziennie, wyciągając ich na rozmowy, wypytując i nie
kiedy pokazując skomponowane przez siebie tanga. 
„Doprowadzał nas do s~ału" - wspominał później 
Stamponi, który po latach opowiadał Astorowi, że na nim 
i Ahumadzie robił wrażenie „opętanego". 
Ostatecznie Miguel Caló napisał do Astora list, w którym 
proponował, aby przyłączył się do zespołu w Buenos 
Aires. Chłopak nie odpowiedział natychmiast, gdyż miał 
się nad czym zastanowić. Był zakochany w Ines Gorgolini. 
Po latach tak o tym opowiadał: „ To bardzo smutna historia. 
Ines umarła na dur brzuszny. Złożoną w białej trumnie 
odprowadzaliśmy na cmentarz La Loma. Miała pięt
naście lat". Tak czy inaczej, nie było dla niego, obecnie 
rozmiłowanego w tangu, przyszłości w prowincjonalnym 
Mar del Plata. Co innego Buenos Aires, miejsce narodzin 
tanga, jego serce i dusza. Dla każdego, kto marzył o świat
łach rampy i sukcesie, Buenos Aires musiało wydawać się 
Mekką. I tak, w chłodny zimowy dzień w lipcu 1939 roku 
Buenos Aires wchłonęło osiemnastoletniego Astora 
Piazzollę. c 

*** 

Stopniowo poszerzało się grono znajomych Piazzolli. 
Odwiedzał Cafe Germinal przy A venida Corrientes, 
Broadwayu Buenos Aires, gdzie potrafił całe godziny 
spędzać nad kosztującą 15 centavo kawą, przysłuchując się 
grze zespołu Anibala „Pichuco" Troiła. Szczególne 
wrażenie wywarł na nim legendarny pianista Troiła, 
Orlando Gońi, i jego zdumiewająca umiejętność 

·--·•'-'łllZ~•osowania frazowania z bandoneonu Troiła na for
itła?iiirrie~stor, któremu Gońi wydawał się dużo starszy 

6wczas raptem dwadzieścia pięć lat), gorąco „ gdy jednak napr<twdę się nie 
z pijakami z przedmieść, nigdy 
~~r.M·.Jdasyczna, ani jazz, 

niemniej jednak Piazzolla bardzo go podziwiał i nawet po 
czterdziestu latach nazywał go „ prawdziwym dźwiękiem 
orkiestry Anibala Troiła". 
Wielka okazja wkrótce nadeszła. Jeden z bandoneonistów 
zespołu, Juan Miguel „ Toto" Rodriguez, nagle zachorował. 
Był piątek i Troiło rozpaczliwie potrzebował kogoś na 
zastępstwo przed nadchodzącym weekendem. Piazzolla 
pognał do domu po bandoneon, ale kiedy wrócił przy
jaciela nie było na miejscu, więc zwrócił się do samego 
Troiła, który był już uprzedzony. „A, to ty jesteś tym 
młodzieńcem, który zna cały nasz repertuar? Dobra, 
chodź tutaj i graj". Piazzolla z pamięci zagrał kilkanaście 
tang. To, że zdał próbę, Troiło zakomunikował po
wiadając, że teraz będzie mu potrzebny granatowy 
garnitur, tak bowiem ubrani byli jego muzycy. 
Uszczęśliwiony Piazzolla zagrał Rhapsody in Blue 
Gershwina, ale Orlando Gońi sceptycznie pokręcił głową. 
„Lepiej zostaw to dla Amerykanów. Tutaj nikogo czymś 
takim nie zachwycisz". 
Zespół stał się dla niego (by użyć określenia Edmunda 
Burke'a) „małym plutonem", grupą, wobec której był 
lojalny, a która dawała mu wsparcie. No i teraz naprawdę 
wkraczał w świat tanga, z jego spowitymi kłębami dymu 
papierosowego nocnymi klubami, wspaniałą muzyką 
i tańcem, ale także mrocznym tłem w postaci alkoholu, 
seksu i narkotyków. 
„ Bóg przemknął przez Buenos Aires i dotknął miasto 
Swoją ręką" tak Piazzolla opisał klimat lat czterdziestych. 
Stolica Argentyny niewiele interesowała się katastrofami, 
które przetaczały się przez inne części globu, i lśniła 
światłami, jak nigdy dotąd. Lata czterdzieste były 
świetlaną dekadą tanga kończącą złote trzydziestolecie 
jego rozkwitu. Tańczono je wszędzie: na wolnym po
wietrzu, w kabaretach i salach dansingowych, w klubach, 
które wyrastały niczym grzyby po deszczu, a nawet 
w podcieniach wielkich stadionów piłkarskich. Popular
ne czasopisma rozpisywały się o muzykach i śpiewakach, 
ówczesnych idolach, których zwolennicy organizowali się 
w Barras (gangi). 
Orkiestra Troiła była najwyżej ceniona; dla Piazzołllbfł 
to czas świetnej praktyki muzycznej, która odcisnęła 
niezatarty śład w jego późniejszych utworach. Chodąi 
jednak Troiło darzył zaufaniem, z :niechęcią odnosił · 
tego, co uważał za jego ekst@wagaru:ję. Nalibal'd! 





muzykę „taneczną", podczas gdy Piazzolla chciał two
rzyć muzykę bardziej przemawiającą do ucha niż do stóp, 
ale na razie jej jeszcze nie komponował. Większość jego 
twórczej energii pochłaniały aranżacje tang. Piazzolla 
miał przygotować Azabache, candombe, które mieli 
grać podczas konkursu organizowanego przez Radio 
El Mundo. Włączenie przez Piazzollę wznoszących się 
skal skrzypiec i kontrapunktu sprawiło, że kilka brwi 
uniosło się w zdziwieniu, ale Azabache zdobył pierwszą 
nagrodę. 
Aranżacje szybko nabrały brawurowości, chociaż podo
bnie jak Argentino Galvan, Piazzolla nigdy nie zmieniał 
fortepianowych partii Orlanda Gońiego: były po prostu 
za dobre. Efekty nie wszystkim się podobały. Kiedy 
przyszło do próby sporządzonej przez Piazzollę wersji 
bardzo znanego tanga Inspiración, w której pojawił się 
długi wstęp skrzypcowy, koledzy pytali: „Ej, brachu, 
odbiło ci, czy coś ci się popieprzyło?" albo „Wydaje ci się, 
że jesteśmy w Teatro Colón?". Kiedy tango zagrano na 
zabawie karnawałowej zorganizowanej przez klub 
piłkarski Boca Juniors, tancerze zamarli. Niektórzy zbli
żyli się do orkiestry, aby posłuchać, inni po prostu zeszli 
z parkietu. Podobny był efekt aranżacji Piazzolli innego ze 
starych tang, Chique, tyle że tym razem tancerze zaczęli 
gwizdać i rzucać na scenę różne przedmioty. Takie 
incydenty coraz bardziej denerwowały Troiła. „Gato, 
diabeł w ciebie wstąpił!", krzyczał. 

' 
*** 

„Maszyną do pracy" nazwał go syn. Pisał bardzo szybko, 
instynktownie rozwiązując problemy techniczne, co szcze
gólnie dobrze było widać po tempie, w jakim robił 
aranżacje. Gdy Maximo Perrotti poprosił Piazzollę 
o zaaranżowanie tanga El Choclo dla orkiestry Radia 
El Mundo, ten zrobił to w czterdzieści minut, popijając 
mate. Ostatni agent Piazzolli Atilio Talin czasami opóź
niał wy:;łanie reżyserom muzyki do ich filmów, aby czas jej 

~IM• · nie wydał się im podejrzany. W trakcie swej 
W-""ll~!:.ZU1lla napisał ponad 3000 utworów i w kla

CEM, naleg do grupy niezwykle płodnych 
'e pełnego katalogu jego dzieł 
"Z'f~· :t;iazzołla czasami wręczał 

I 

Nie należy sądzić, że Piazzolla komponował niezłomnie 
jak automat. Choroby i depresja często wytrącały go z ryt
mu. Bywały czasy kompletnego zablokowania, jak okres 
po rozejściu się z Dede i w miesiącach przed atakiem serca 
wroku1973. 

*** 

Dwiema innym tradycjami, do których Piazzola 
nawiązywał w swoich kompozycjach, była. muzyka 
poważna i jazz. W latach czterdziestych i pięćdziesią
tych, jak wspomina Dede, szczególną uwagę poświęcał 
Czterem porom roku Vivaldiego, Miłości do trzech 
pomarańczy Prokofiewa, Wiośnie w Appalachach 
Coplanda i Szecherezadzie Rimskiego-Korsakowa. 
W tym czasie bardzo interesował go także Debussy. 
W 1964 roku wymienił Bacha, Brahmsa, Ravela, Stra
wińskiego i Albana Berga, jako swych ulubionych 
kompozytorów. Przy innej okazji dołączył do tego 
panteonu Paula Hindenmitha. Przez cały czas jednym 
z jego faworytów pozostawał Bartók, zwłaszcza jeśli 
chodzi o Mikrokosmos. Z półkuli zachodniej frapowali go 
tacy kompozytorzy jak Copland, Gershwin i Villa-Lobos, 
natomiast zdecydowanie mniej pozytywnie odnosił się 
do muzyki dwunastotonowej czy do eksperymentujących 
kompozytorów działających po II wojnie światowej. 
Szanował takie postacie jak Pierre Boulez, Stockhausen, 
Luigi Nono czy lannis Xenakis, ale nie inspirowali go. 
W roku 1989 porównał współczesną muzykę do poszu
kiwania szczepionki na AIDS: „Już już jest, a ciągle jej nie 
ma, nie dotarła jeszcze na rynek". 
Pod względem muzycznej wrażliwości Piazzolli odpo
wiadał także jazz, aczkolwiek przynajmniej jeden raz 
przyznał, że nie potrafi pisać jazzowych utworów. W la
tach pięćdziesiątych na niego samego i jego utwory, 
zwłaszcza te pisane dla Oktetu, chyba najbardziej jaz
zowego z jego zespołów, największy wpływ wywarli Stan 
Getz, Chet Baker, Gil Evans, Gerry Mulligan, · 
Tristano i George Shearing, a także grup e 
Modern Jazz Quartet. Później ~dczas festiwali w 
pie, Ameryce Północnej i Ja „ za wda 
w rozmowy z największymi j'a ąjNll 
go za honorowegoczł<>nł<l•ltfl 





*** 

Sarna dynamika grania Piazzolli nasycała energią innych 
muzyków. Jego bandoneon był zawsze pierwszym 
instrumentem, który dyktował swing, jakim promie
niować miał cały zespół; częściowo wynikało to z jego 
umiejętności improwizacji: podejmował ryzyko i nie szedł 
na łatwe rozwiązania. Jego bandoneon potrafił sięgać 
wyżyn i głębi dramatyzmu oraz romantyzmu. 
Ale pod powierzchnią wszystkiego zawsze znajdowało się 
tango, a zwłaszcza canyengue, charakterystyczny nastrój 
tanga, który stał się niezwykle istotnym elementem 
swingu Piazzolli. Termin canyengue wymaga komentarza. 
To nazwa dla zmysłowego i wyzywającego sposobu 
chodzenia i tańczenia, który niedobrane buty narzuciły 
compadritos, ulicznikom, którzy wymyślili tango w latach 
osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Nędza i walki 
na noże, w które z upodobaniem wdawali się compadritos, 
często uważa się za glebę, z której wyrosło tango; auten
tyczne tango zawsze ma wyrażać mugre (brud) i rońa 
lub camorra (walkę lub bojowość). Tango jest zaczepne 
i ekshibicjonistyczne, a canyengue nadaje mu charakter 
prowokacyjny. Piazzolla często rozmawiał z pianistą 

Pablo Zieglerem, z którym późno nawiązał współpracę, 
o tym, w jaki sposób należy wykonywać jego muzykę. 
„Niezależnie od kontekstu - mówił - tango musi wyrażać 
camorra, gdyż w ten sposób chroni się jego korzenie". 

' 
*** 

Wprawdzie Piazzolla w wywiadzie dla gazety francuskiej 
powiedział kiedyś, że właściwym miejscem „klasycznego 
przedwojennego tanga" podobnie jak art deco jest 
antykwariat, w istocie jednak o wiele więcej łączyło go 
z tradycją tanga, niż mogłaby sugerować ta wypowiedź. 
Wyrósł w świecie tanga i przestrzegał jego reguł. 
Jednocześnie Piazzolla był przekonany, że tradycja tanga 
wymaga rewolucjonizacji. „Stojąca woda gnije - mówił 

ku 1989 - Tango w zastoju także gnije. Mam wielki 
ewłCb~k_ 4dla dawnego, prostego tanga, ale muszę je 

onyw~ na swój własny sposób". Nigdy nie przeczył 
.że jego „llOwe.. " wiąże się z dawną tradycją. 

· odbytej w roku 1968 podkreślał, 
wvwt~llni' anie tanga, którego jego 

„Awangarda" stanowiła istotny element, było procesem 
nieuchronnym. 
Piazzolla przeniósł tango z sal tanecznych do 
koncertowych. Często nazywano go argentyńskim 
Gershwinem, a on sarn siebie i Gershwina uważał za 
muzyków, „którzy chcieli nadać klasę ternu, co lubili 
i podnieść to na wyższy poziom". Jak jednak Carlos Kurt 
wskazał w swym znanym eseju na temat Piazzolli: 
„Gershwin nie zmienił historii jazzu, natomiast Piazzolla 
zmienił historię tanga". I w istocie coraz wyraźniej widać 
dziś, jak słuszne były słowa pisarza Ernesta Sabata, który 
wielokrotnie mówił, że „muzykę Buenos Aires trzeba 
dzielić na okres przed Piazzollą i po Piazzolli." 

Oprac. tekstu za: Mańa Azzi, Simon Collier Le Grand Tango. 
Życie i muzyka Astora Piazzolli, Poznań 2006. 

Kiedy umierać mi przyjdzie o świcie w Buenos Aires 
Zetrę łzy i posprzątam okruchy ziemskich chwil. 
Do szuflady włożę wiersze o bólu i rozstaniach, 
Papierosy i tango, i argentyński spleen. 

Na zziębnięte ramiona zarzucę biel poranka 
I ostatnią mą whisky wychylę aż do dna. 
W takt tanga ona przyjdzie, ma śmierć umiłowana, 
I w tan mnie porwie aż skonam nie doczekawszy dnia. 

Dziś, gdy Bóg przestaje mnie już śnić, 
Kroki swe kieruję w Santa Fe. 
Wiem, że ty za rogiem czekasz już 
Cały obleczony w smutku kir. 
( ... ) 



Nosek brudny, twarz aniołka 
Znów te same spodnie ma 
Wśród stolików w barze Bachin, 
Gościom róże sprzedać chce. 
Gdy w patelnię na dno 
Tylko łezki wpadną 
Chleb z księżycem i popiołem zje. 

Potem przyjdzie smutny ranek 
I niechętnie wstanie dzień, 
Żadna gwiazdka, żadna bajka, 
Tylko zwykły dzień pod psem. 
Psotne trzy kociątka 
Zwiną mu buciątka: 
Jeden lewy, drugi lewy też. 
Que Duelan a cuenta de ambre que 
No te entendi chicilin 

Kiedy słonko wita dzieci 
Promieniami złoci śmiech, 
On się uczy w szkole życia 
Dodawania zer Oo zer. 
Matka na ulicy. 
Trudno na nią liczyć, 
Stara się nie spotkać jej. 

Wczesnym rankiem na śmietniku 
szuka chleba i resztek snów. 
Z nich potrafi zrobić skrzydła, 
Mógłby odejść, a jest tu . 
~z niego malec, 

iecko cnoć już starzec. 
trz zarhomny nędzy sznur. 





Carlos Fuentes 
Miasta - żywiciele 

Buenos Aires, gdzie stałem się mężczyzną, kochałem i bie
gałem swobodnie, i czytałem Borgesa, i zaprotestowałem 
przeciw powtarzaniu faszystowskich haseł, i zrozu
miałem, dlaczego tango to smutna myśl, którą się tańczy, 
i dlaczego mężczyzna może się zakochać, aż do utraty 
honoru, w Mechy Ortiz czy w Ticie Merello. Nad rzeką 
koloru lwiej sierści, powiedział Lugones, leży Buenos 
Aires, miasto budowane dwukrotnie, w którym spotkały 
się Atlantyk i Pampa, równie rozległe i bez twarzy; 
Buenos Aires, miasto uprzywilejowane, bo odległe, jakby 
nieobecne, przypisywało sobie melancholijną aurę 
unikatowości jako twór niepodobny do żadnego innego 
i obarczony, niby krzyżem, pragnieniem stania się jakimś 
innym: Paryżem albo wieżą Babel. Jeżeli w Ameryce 
Łacińskiej nie ma miasta bardziej solidnego, lepiej 
zbudowanego i „zrobionego", to nie ma także bardziej 
pyszniącego się swym językiem, literaturą, swą prze
mijającą muzyką; nie pyszni się za to złamanymi 
obietnicami, niewyobrażalnym okrucieństwem, liczbą 
zaginionych obywateli, torturami, bestialstwem, którego 
nie zdoła zrekompensować karnawałowe podziwianie 
dyktatorów, ich zabalsamowanych świętych, pre
zydenckich tancerek i dworskich czarowników. Fakt, że 
miasto znosi to wszystko i nadal żyje, zawdzięcza ono 
chyba tylko temit, iż samo jego istnienie jest cudem, bo 
nie zjedli go kanibale, i dlatego Buenos Aires zajada się 
befsztykami. Dwukrotnie budowane, może się odbu
dować jeszcze ze sto razy. 

(. . .) 

Carlos Fuentes, Miasta - żywiciele, [w:] Carlos Fuentes, W to wierzę, 
Warszawa 2003. 

Już rozbrzmiewa dzwonów bicie 
Punktualnie przyjedziesz z rana, 
Z dawna już oczekiwana 
Z pierwszym pieniem, tuż o świcie. 
Pani dumna Rewolucjo, 
tosę dzisiaj Śmierci wieść 

ta f4pieśń. 

Pragnę poić się jej smakiem. 
Dziś w ojczyźnie byle jakiej 
On i ona, starcy, dzieci 
Wstaną by na nowo wzniecić 

Prawdę serc, miłości żar 
I by w półmrok ciemnych mar 
Wkroczył ten co nas oświeci 
Pani, wsłuchaj się w sam koniec 
tej milongi argentyńskiej 
Lud w Ameryce Łacińskiej 
Zacznie znowu prawdą żyć. 
Choć historii długa nić 
Zmyła fiołków woń szaloną 

Lecz tygrysy w oczach~ 
Węszą chciwie zew Victorii 
Bo już wi 'w tej. · torii 
Mq,._qjc~Znf 





Witold Gombrowicz 
Dziennik 

„ ... cechą Argentyny jest uroda młoda i „niska", ta przy 
ziemi, nie znajdziecie jej w większych ilościach w sferze 
wyższej lub średniej. Tu tylko gmin jest dystyngowany. 
Tylko lud jest arystokratyczny. Tylko młodzież jest nie
omylna w każdym akcencie. Jest to kraj na wywrót, 
w którym szczeniak, sprzedawca literackiej revisty, ma 
więcej stylu od wszystkich jej współpracowników gdzie 
salony - plutokratyczne lub intelektualne - przerażają 
swoją nijakością, gdzie na granicy trzydziestki następuje 
katastrofa, zupełne przeobrażenie się młodości w doj
rzałość na ogół niezbyt interesującą. Argentyna, wraz 
z całą Ameryką, jest młoda gdyż umiera młodo. Ale jej 
młodość jest także, pomimo wszystko, nieskuteczna. 
Na zabawach tutejszych ujrzycie, jak przy dźwiękach 
mechanicznej muzyki dwudziestoletni robotnik będący 
melodią Mozarta zbliża się do dziewczyny, która jest 
wazą Benvenuta Cellini, ale z tego zbliżenia arcydzieł 
nie wynika nic ... Więc to kraina, w której poezji się nie 
urzeczywistnia, ale tym silniej wyczuwa się za kurtyną 
jej obecność, straszliwie cichą. 
Nie należy zresztą mówić o arcydziełach, gdyż to słowo 
jest w Argentynie nie na miejscu tu nie ma arcydzieł, są 
tylko dzieła, tu piękność nie tylko nie jest niczym anor
malnym, lecz właśnie stanowi ucieleśnienie zwykłego 
zdrowia i przeciętnego rozwoju, jest triumfem materii, 
nie zaś objawieniem Boga. I ta zwykła uroda wie, że nie 
jest niczym nadzwyczajnym wobec czego wcale się nie 
ceni - uroda, zatem, całkowicie świecka, pozbawiona łaski 
- a jednak, ponieważ z istoty swojej związana z łaską 
i z boskością, więc tym bardziej elektryzująca, jako 
wyrzeczenie. 
A teraz: 
Podobnie jak z urodą fizyczną, rzecz ma się z formą 
-Argentyna jest krajem formy wczesnej i łatwej, tu niewiele 
dostrzec można owych bólów, upadków, brudów, 
udręczeń, które towarzyszą formie tylko z wolna i z wy
siłkiem się doskonalącej. Rzadko zdarza się gaffa. 
Nieśmiałość jest wyjątkiem. Wyraźne głupstwo nie jest 
częste i ci ludzie nie popadają ani w melodramat, ani 
w sentymentalizm, ani w patos, ani w błazeństwo - przy
~ej nigdy nie popadają bez reszty. Ale wskutek owej 
~ dQjrz.ewającej - formy (dzięki której 

dziecko rusza się ze swobodą dorosłego), która ułatwia, 
która wygładza, w kraju tym nie wykształciła się na miarę 
europejską hierarchia wartości i to, być może, najbardziej 
mnie pociąga w Argentynie. Oni nie brzydzą się. . . ani 
nie oburzają się .. . ani nie potępiają ... oni nie wstydzą się ... 
w tym stopniu, co my. Oni nie przeżyli formy, nie zaznali 
jej dramatu. Grzech w Argentynie mniej jest grzeszny, 
świętość mniej święta, wstręt mniej wstrętny i nie tylko 
uroda ciała, lecz wszelka w ogóle cnota jest tutaj mniej 
wyniosła, skłonna jeść z grzechem z jednego talerza. 
Pojawia się tu w powietrzu coś rozbrajającego ... 
i Argentyńczyk nie wierzy własnym hierarchiom, lub też 
przyjmuje je jako coś narzuconego. Wydźwięk ducha 
w Argentynie nie jest przekonywujący, o czym oni sami 
najlepiej wiedzą, i istnieją tu dwa osobne języki - jeden 
publiczny, służący duchowi, który jest rytuałem i reto
ryką, oraz drugi, prywatny, którym ludzie porozumie
wają się za plecami tamtego. Pomiędzy tymi dworna 
jęz~kami nie ma najmniejszego związku i Argentyńczyk 
naciska w sobie guzik, który przestawia go na gór
nolotność, po czym naciska guzik, który powraca go do 
zwyczajności. 

Czym jest Argentyna? Ciastem, które jeszcze nie do końca 
stało się plackiem, czymś po prostu niedokształtowanym, 
czy też protestem przeciwko mechanizacji ducha, nie
chętnym, niedbałym gestem człowieka, który oddala od 
siebie zbyt automatyczną akumulację- inteligencję zbyt in
teligentną, piękność zbyt piękną, moralność zbyt moralną? 
W tym klimacie, w tej konstelacji mógłby powstać rzeczy-
wisty i twórczy projekt przeciwko Europie, gdyby .. . 
gdyby miękkość znalazła sposób na to ażeby być twarda .. . 
gdyby nieokreśloność mogła stać się programem, czyli 
definicją. 

*** 
Być namiętnym, być poetą wobec niej ... Jeśli Argentyna 
mnie zjednała sobie do tyla, iż (teraz już nie wątpiłem 
o tym) byłem w niej głęboko i na zawsze zakochany 
(a w moim wieku nie rzuca się tych słów na wiatr oce
aniczny) to przecież należało dodać, że, gdyby mnie kto 
zabił, nie umiałbym powiedzieć co mnie uwiodło na tej 
pampie nudnej, w miastach zwyczajnie mieszczańskich. 
Jej młodość? Jej „niższość" (och, ileż razy nawiedzała 
mnie w Argentynie myśl, jedna z ka · 
i podniecająca, że „ piękno~t<> · · ~ 



Te quiero. Argentyńczyk zamiast powiedzieć „ja cię 
kocham", mówi „ja ciebie chcę". Medytowałem tedy 
(wciąż na oceanie, miotany statkiem, który miotał się 
na fali) że miłość jest wysiłkiem woli, ogniem, który 
rozpalamy w sobie, bo tak chcemy, bo chce się być 
zakochanym, bo nie można znieść iżby się nie było 
zakochanym (chropowatość mego wysłowienia 
odpowiada tutaj pewnej niezręczności, zawartej w samej 
sytuacji)... Nie, ja nie to, żebym ją kochał, ja tylko 
chciałem mieć siebie w niej zakochanego i widocznie 
było mi gwałtownie potrzebne żeby nie zbliżać się do 
Europy inaczej, jak w stanie namiętnego odurzenia 
Argentyną, Ameryką. ( ... ) 
O, Argentyno! Jaka Argentyno? 

Witold Gombrowicz Dziennik 1953-1956, 1961-1966, Kraków 1988. 

Che, Tango, che, 
cóż to za gest 
odebrać mi tak moją cześć, 
che, Tango, che. 

Che, Tango, che, 
zostawić mnie 
bez wiary, szczęścia, majtek wręcz, 
che, Tango, che. 

Przez ciebie ja, 
jak głupia szłam, 
od drzwi do drzwi, tak włócząc się 
che, Tango, che. 
(. . .) 

Che, Tango, che, 
lowelas, zbok, 
upiłeś mnie, uwiodłeś mnie, 
che, Tango, che. 
(. . .) 

tyś zwykły padalec 
zostaniesz jak palec 
Ty ze mnie drwiłeś 
Podle skusiłeś 
Lecz strzeż się teraz 
Śmierć jest kobietą, jak ja 

Che, Tango, che, 
niech kurwa cię ... 
niech, tylko kurwa dorwę cię ... 
che, Tango, che. 
( ... ) 













Zanim pójdziesz w tango ... 

Słownik wyrazów obowiązkowych: 

Rubato - chwiejność muzycznego tempa spowodowana 
wydłużaniem i skracaniem dźwięku w utworze. 

Bandoneon - mała, ręczna harmonia (nie mylić z akor
deonem), zbudowana przez Heinricha Banda, pierwotnie 
miała służyć muzyce religijnej; w praktyce: nieodzowny 
instrument do grania tang. 

Canyengue - zmysłowy i wyzywający sposób chodzenia 
lub tańczenia. 

Compadritos - ulicznicy; cwaniaczki. 

Mugre - brud. 

Rona - walka. 

Camorra - bojowość. 

Milonga - potftńcówka, impreza taneczna, na której tańczy 
się tanga. 

Malambo - argentyński taniec mężczyzn, będący obrazem 
twardej rywalizacji, podkreślanej mocnymi, rytmicznymi 
uderzeniami stóp o ziemię ... 

Spis utworów: 

Odrodzę się (Preludia para el ano 3001) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Agnieszka Pawlak 

Jestem Maria (YosoyMaria) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Renia Gosławska, 
Agnieszka Pawlak, Magdalena Smuk 

Mały mój (Chiquilin de Bach in) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Magdalena Smuk 

Parasolki (Los paraguas de Buenos Aires) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Renia Gosławska 

Libertango 

Miasta (Las Ciudades) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Renia Gosławska, 
Agnieszka Pawlak, Magdalena Smuk 

Umrę w Buenos Aires (Ba lada para mi muerte) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Renia Gosławska 

Wariat (Baladapara un loco) 
tekst: Maria Łaś, Anna Iberszer, śpiew: Agnieszka Pawlak 

Tango che (Che Tango che) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Magdalena Smuk 

Vio letas (Violetas pop ula res) 
tekst: Anna Iberszer, śpiew: Agnieszka Pawlak 

Regreso al .. amor 

Wracam tu (Vuelvoa/ .. sur) 
tekst: Anna Iberszer, śpiew: Renia Gosławska, 
Agnieszka Pawlak, Magdalena Smuk 

Nie chcę innego (No quiero otro) 
tekst: Maria Łaś, Anna Iberszer, śpiew: Magdalena Smuk 

Nina (VamosNina) 
tekst: Anna Iberszer, śpiew: Renia Gosławska 

Pierwszy krzyk (La primera palabra) 
tekst: Maria Łaś, śpiew: Renia Gosławska, 
Agnieszka Pawlak, Magdalena Smuk 
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