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Anna Burzyńska - profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierownik Katedry Teorii Li
teratury Wydziału Polonistyki UJ, kierownik 

literacki Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Autorka kilku książek nauko
wych, kilkudziesięciu rozpraw z zakresu 
najnowszej teorii literatury, postmoder
nizmu i filozofii ponowoczesnej, a także 
dwudziestu sztuk teatralnych (m.in. Naj
więcej samobójstw zdarza się w niedzielę, 

Surwiwal, Mężczyźni na skraju załamania 
nerwowego, Życie do natychmiastowego 
użytku, Akompaniator), powieści (Fabulant, 
Miłość i inne kłopoty, Sypialnia) oraz scena
riuszy filmowych, telewizyjnych i radiowych. 

Jest laureatką liczących się nagród w dziedzi
nie dramaturgii, a jej sztuki były tłumaczone 
na siedem języków i wielokrotnie wystawiane 
w Polsce i za granicą. Wydała dwa tomy dra
matów: Nic/and. Cztery sztuki teatralne oraz La 

mayoria de los suicidios ocurre en domingo/Los 
_hombres al borde de un ataque de nervios (wydane 

w Madrycie, w przekładzie na hiszpański). Jest członkiem 
"polskiego Towarzystwa Autorów Teatralnych (TAT) i Euro
pejskiego Stowarzyszenia Autorów Teatralnych (FATE) z 
siedzibą w Madrycie. 

później w tym samym słowniku podano, że •tango to taniec elit, przywieziony z Ameryki, 
oraz muzyka i bębny z Hondurasu~ Ta sama Real Academia Espanoła uznała tango za taniec 
argentyński dopiero w roku 1984 ... 

Jakkolwiek znaczenie samego słowa nie jest do końca jasne, tak nie budzi wątpliwości fakt, 
że jest dziś niemal synonimem namiętności, całkowitego poddania się emocjom i szałowi 
uczuć. Tytuł sztuki Anny Burzyńskiej wyraźnie więc zapowiada, że mowa będzie o tym, co 
choć przez niektórych głęboko skrywane, to w istocie najważniejsze. Namiętność, bo o nią 
przecież chodzi, nie dzieli ludzi na dobrych czy złych, młodych czy starych, kobiety czy męż
czyzn. Namiętność - dotyczy wszystkich. Jest nieodłączną towarzyszką snów i marzeń. Dla
tego też miejsce akcj i, knajpa, w której spotykają się bohaterowie, nosi nazwę .Marzenie~ 
Tutaj, wszyscy chcą, żeby ich życie było inne niż jest, żeby oni sami byli inni niż są. Bo tam, 
gdzie nas nie ma nawet nasze głupie nieszczęścia są jakieś inne. W marzeniach wolno wszyst
ko. Tylko tam jest tak, jak byśmy chcieli, tylko tam wszystko się udaje. Bo - wszędzie dobrze, 

gdzie nas nie ma .. . 

Dlatego Marysia w wyobraźni utożsamia się z ma
giczną postacią, duchem tanga, bohaterką opery 

- Marią z Buenos Aires. Marek jest tajemniczym 
przybyszem znikąd. Lucia czeka na księcia z 

bajki. Manuela została wielką gwiazdą, a 
Esteban snuje mityczne opowieści. 

Wyobraźnia to organ bardzo wrażliwy 
i delikatny, trzeba go pielęgnować, a 
wtedy - być moż.e hodowane w niej ma
rzenia się spełnią. Maria jest w tym naj
lepsza. To ona jest mistrzynią ceremonii, 
bo to ona sprzątając obskurną knajpę w 
prowincjonalnym miasteczku, wyjmuje 
nagle ze schowka czerwoną sukienkę z 
falbankami, przykłada do siebie i ta ńczy. 
I - wydawałoby się, że przybywający 

.znikąd· wędrowiec przerywa tę wyciecz-
kę w świ.il wyobraźni, ale Marek jest poetą, 

óry szuka szczęścia. A wyobraźn ia z poezją 
ldi w parze Można już w najlepsze przeni eść 

do innego świata: tam gdzie niebo łączy się 
z morzem, gdzie łódki Jeżą na plażach jak ryby 
~one na brzeg, gdzie nocami gra muzyka 
W:.mą!ych knajpkach, a ciemnowłose dziewczy
oy porywdją półnagich chłopaków do tanga .. . 



Maria zaklina smutek i nudę, Maria przegania złe sny, Maria chce tańczyć tango i śnić, kiedy jest 
jej źle'. Maria nie boi się marzeń. I może wszystkich zabrać w swój świat. Marco jej w tym 
nieświadomie pomoże. I tak, razem z nimi, przeniesiemy się w fascynujący świat pełen na
miętności i wyrazistych charakterów. Barwnych typów, stanowczych kobiet i ognistych męż
czyzn, za sprawą których tłucze się szkło i stukają obcasy. Każdy z nich kocha, jest kochany, 
najczęściej nie przez tego, kogo sam kocha, w nim się kochają lub chce się zakochać ... I choć 
prawie nikt się w tej miłości nie spotyka, bo każdy kocha kogoś innego, niż ten, który akurat 
kocha jego, to wszyscy są zgodni, co do jednego: życie bez miłości nie ma sensu! 

*** 

Moja namiętność do tanga zaczęła się ponad trzydzieści lat temu, w pewien ciepły wieczór, w nie
wielkiej knajpce w La Boca, portowej dzielnicy Buenos Aires, do której zaprowadzili mnie argen
tyńscy przyjaciele. Wszystko wyglądało zupełnie zwyczajnie - sympatyczne spotkanie, w dobrym 
towarzystwie, przy drinkach nic nie wskazywało na to, żeby tego wieczoru miało mi się przydarzyć 
coś naprawdę niezwykłego. Oczywiście wiedziałam, że Buenos Aires jest stolicą tanga, ale wówczas 
nie bardzo mnie to obchodziło. Taniec ten kojarzył mi się głównie z nudnymi potańcówkami, uwiel
bianymi przez moich rodziców i ze straszliwie sentymentalną muzyką, do której wykonywało się 
jakieś monotonnie powtarzane kroczki. Mnie - słuchającej wówczas najbardziej ekscentrycznych 
kapel punkowych albo wysublimowanego jazzu - wydawało się to niemożliwie staroświeckie. 

W knajpce, w której usiedliśmy kilkanaście par również tańczyło tango. Byli to starzy i młodzi 
ludzie, ale to co robili na parkiecie w niczym nie przypominało „salonowego" tańca, który znałam 
z Polski. Jego figury były bardzo zróżnicowane, zmienne i dynamiczne, wyrażały wiele bardzo 
różnych emocji. Tancerze poruszali się z nadzwyczajną lekkością i gracją, choć -jak zauważyłam 
- najstarsi mieli, lekko licząc, po osiemdziesiąt lat. - To Ana Rosa i Juan Diego - szepnął mi do 
ucha przyjaciel, szybko dostrzegając moje zachwycone spojrzenie. - Są tu prawie codziennie, 
od pięćdziesięciu lat ... Nie posiadałam się ze zdziwienia. - Jak to codziennie? To małżeństwo? 
-zapytałam. - Nie, skąd! Każde z nich ma swoją rodzinę. A tutaj przychodzą tylko po to, żeby za
tańczyć tango ... Nic a nic z tego nie rozumiałam. - U nas to normalne - odpowiedział. - Tango, 
to jakby nasze osobne życie - za każdym razem trwa tylko tyle, ile taniec, ale ci, którzy się dzięki 
niemu i w nim spotkali są ze sobą połączeni silniejszymi więzami niż małżeństwo. A ich życiowi 
partnerzy to akceptują - bo tak było zawsze. 
Opowiedzieli mi wtedy bardzo dużo o tangu argentyńskim - o jego niezwykłej filozofii i zlożo· 
nej naturze - o smutku, tęsknocie, rozpaczy, samorności, miłości, śmierci, zdradzie i grzechu - o 
wszystkim, co wzięło się z tego, ze zaczęli Je rańayć przybywający do Argentyny w XIX wieku emi· 
granci, którzy w tangu wyrażali tęsknotę za swo1ą ojczyzną i fascynację p1ęknym1 argentyńskimi 
kobietami. Mówili o tym pięknie I długo, a ja cały czas nie odrywałam wzroku od pary tańczących 
staruszków, którzy wyglądali, jakby znowu mieli po dwadzieścia lat. Było to bez wątpienia ma
giczne i wzruszające, ale muzyka, do krórej tańay/1 trochę mnie rozczarowała - równie wzrusza
jąca jak ich taniec, lecz bardzo przewidywalna I podobni~ storołw#«ka, jale ra, którą znałam. 
- To są utwory Carlosa Gardela-poinformowa/1 mnie przy)Octele. - Klasyko tanga argentyńskie
go. W naszym kraju to świętośt! 

1. Wszystkie cytatYpochodzą ze sztuk1 Aliny Burzyńsłci.J pt W krwu ~ Tengo PlazzoUi': 

Po wyjściu z knajpki moi przyjaciele zaprosili mnie jeszcze do domu na kolację i dalej rozma
wialiśmy o tangu. Ale kiedy spotkanie dobiegało już końca, powiedzie/i nagle - jakby dopiero 
teraz coś sobie przypomnieli-zostań jeszcze chwilę, to puścimy ci pewną płytę ... Tylko przysię
gnij, że nikomu o tym nie powiesz! Znów nie rozumiałam, o co im chodzi, lecz ciekawość oczy
wiście zwyciężyła. To, co usłyszałam niewątpliwie też było muzyką tanga, ale jakże inną od tej, 
którą niedawno słyszałam. Było to coś niebywale pięknego i nie miało w sobie nic z monotonii. 
Przeciwnie - rytm tanga raz po raz łamał się i przerywał, słychać w nim było jazz, ragtime, a 
nawet muzykę klasyczną, niektóre fragmenty imitowały dźwięki ulicy, inne - nostalgiczne i 
melancholijne - wprost idealnie wyrażały „smutek, który sam siebie tańczy" - jak kiedyś po
wiedział o tangu argentyński poeta Ernesto Discepolo. Wysłuchałam tego w milczeniu i byłam 
pewna, że jest to najpiękniejsza muzyka, jaką kiedykolwiek zdarzyło m1 się usłyszeć. A kiedy 
płyta się skończyła, natychmiast zapragnęłam posłuchać jej raz j eszcze, a najlepiej słuchać jej 
do końca życia ... - To Astor Piazzolla; - powiedział mój przyjaciel. - Wspaniały argentyński 
kompozytor, ale nie bardzo u nas lubiany. Niektórzy nawet mówią, że „zepsuł tango: bo po
mieszał je różnymi diwiękami, które miał w głowie i do jego muzyki niełatwo się tańczy. Dla
tego, kiedy go słuchamy, mamy poczucie, ze zdradzamy nasze tradycje. Ale chciałem ci puścić 
tę płytę, chociaż to niebezpieczne . .. - Niebezpieczne? Dlaczego? - zapytałam, jeszcze bardziej 
zdziwiona. - Nigdy w życiu nie słyszałam niczego równie pięknego! - No właśnie - odpowie
dział - je~// kto~ pokocha muzykę P1azzo/11 od pierwszego usłyszenia - ro jest to namiętność na 
całe życie ... 
Tej nocy bardzo długo nie mogłam zasnąć - w mojej głowie wibrowały dtwięki „Libertanga; 
„Adios Noni no: „La muerte del Angel~ .Milongi~. Vuelvo al Sur" 1 wielu Innych. I wtedy już wie
działam, że będzie to dokładnie tak, jak mi przepowiedZJał- nam1ętnofć na całe żyde ••• 

Anna Burzynska 

2 Astor Piazzolla ( 1921 - 1992). Stworzony przez niego oryginalny styl nosi nazwę .neuvo tango• Nie 
Jest to tango przeznaczone do tanczenla lea kunsztownie stylfzowana muzyka do sluchama Wyrat.ny 
pozostaie tu nastrój melanchoł!l I rytm tang • chot w tym przypadku ulega on zaklóceolOm. rwi przykład 
poprzez częste nawiązania do jaZZ\.ł. cz.y muzyki powaznej Rodza tanga stwonony puez Plazmllę byt 
tak daleko posunl tym przetworzeniem tanga tradycyjnego te elu Argen yńaytców nie moglo li 

nim pogodził Dz paradoksalnie, jest on najbardzle znanym I najczęściej słuchanym~ ling': 
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