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ECOURI LA APARIÞIA UNUI DANS
De-a lungul istoriei sale, omenirea, închistatã în tradiþionalitate, a acceptat cu mare greutate
orice tendinþã novatoare. Reacþiile, având la bazã idei preconcepute, erau vehemente, venind dinspre
societatea civilã, susþinutã ºi alimentatã de instituþiile laice ºi ecleziastice.
Societatea europeanã tradiþionalistã, de la începutul secolului XX, se va confrunta cu apariþia
unor idei noi, venite de pe continentul american, care încercau sã schimbe vechile cutume privind
dansul ºi modalitatea de abordare a acestuia. Premisele care au dus la apariþia tangoului îºi trag seva
din schimbãrile survenite în plan economic, în Europa ºi pe întreg mapamondul, în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. Imigraþia europeanã spre Lumea Nouã, în cãutarea unui nivel de trai ridicat, va
produce, pe continentul american, un amestec cultural aparte. În perioada 1840-1932 emigrarea
europeanã capãtã un caracter de masã. Conform statisticilor, în aceastã perioadã, au cãlãtorit peste
ocean aproximativ 50 de milioane de emigranþi europeni1, adicã o medie de peste jumãtate de milion
de persoane pe an. Dintre aceºtia, 10 procente, au trecut
graniþele Imperiul Austro-Ungar cu destinaþia Argentina2
(foto 13). Afluxul de populaþie a avut drept rezultat o
creºtere a populaþiei Argentinei de aproximativ 4,5 ori, de
la 1,8 milioane locuitori, în anul 1870, la 7,9 milioane
locuitori în anul 19144. Conform articolului 25 al
Constituþiei din 1853 statul argentinian, aflat în plin avânt
economic, atrãgea emigranþi din întreaga lume, cei mai
mulþi dintre aceºtia fiind europeni, pentru a suplini lipsa
de forþã de muncã, în special în domeniile industriei ºi
Foto 1: Sosirea emigranþilor în portul
agriculturii5. Punctul terminus al acestui lung ºir de
Buenos Aires, 1890.
emigranþi a fost oraºul Buenos Aires care beneficia de
ieºirea la mare, fiind situat, din punct de vedere geografic, în estuarul Rio de la Plata.
Capitala argentinianã va fi invadatã de bãrbaþi, care, în cãutarea unei vieþi mai bune, ºi-au pãrãsit
familiile, casele ºi þãrile de origine, trezindu-se
dezrãdãcinaþi ºi singuri în noul lor habitat. Puþinele clipe
de relaxare, dupã orele istovitoare de muncã, le petreceau
cântând ºi dansând, în suburbiile rãu famate ale oraºului
Buenos Aires. Astfel, pe strãzile din cartierele mãrginaºe
ale metropolei argentiniene, se puteau vedea adesea
perechi dansând pe ritmuri noi, specifice culturilor cãrora
le aparþineau.
Determinant pentru geneza tangoului a fost faptul cã
din 8 locuitori, 7 erau bãrbaþi. Acest dezechilibru social a
Foto 2: Perechi dansând tango,
fãcut ca tangoul sã fie un dans exclusiv al bãrbaþilor care
acompaniate de muzicã de bandoneon.
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se reorientau cãtre parteneri de acelaºi sex (foto 2 - 36). Pe de altã parte,
pentru a beneficia de o partenerã, imigrantul era nevoit pentru început sã
înveþe noile ritmuri în compania unui semen de acelaºi sex7. Muzica era
un trio de instrumente format dintr-un bandoneon, un pian ºi o chitarã.
Oraºul Buenos Aires, supranumit, la sfârºitul secolului al XIX-lea,
„portul fãrã femei”8, a atras numeroase prostituate de pe vechiul
continent, care au însoþit cohortele de emigranþi. Drept urmare, în anul
1885, pe teritoriul statului argentinian, prostituþia a fost legalizatã9.
Dupã model european, bordelurile din capitala argentinianã,
îndeplineau funcþii multiple, servind drept cârciumi, cafenele sau spaþii
de dans10. Tangoul era unul dintre dansurile cele mai frecvent întâlnite,
oferind atitudine ºi demnitate perechilor de dansatori, care încercau sã
gãseascã normalitatea vieþii de familie din þara natalã. În faza sa
incipientã, tangoul era simplu ºi monoton ºi se dansa pe strãzi, în
Foto 3:
spelunci ºi în bordeluri. Lupanarele din zona sordidã ºi pauperã a
Pereche dansând tango.
societãþii argentiniene erau frecventate adesea de tineri din clasa de
mijloc ºi chiar din rândul burgheziei11, atraºi fiind de viaþa zgomotoasã ºi de tendinþa de a încãlca
regulile impuse cu rigurozitate de familiile din care proveneau.
Nebunia primului tango pe tãrâm european a avut loc la Paris, în prima decadã a secolului XX, în
scurt timp ajungând la Londra, Berlin, Viena ºi în alte metropole de pe vechiul continent. Considerat
vulgar, lipsit de gust ºi indecent, tangoul a fost acceptat cu mare greutate de cãtre înalta societate
europeanã. Versiunile sud-americane, exportate în Europa, au suferit modificãri astfel încât contactul
corporal dintre partenerii de dans sã fie minim. Cu toate acestea, tangoul, a continuat sã ºocheze
comunitatea europeanã deoarece introducea pentru prima datã conceptul de improvizaþie. În istoria
dansului, valsul ºi polca au fost întâmpinate, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, cu acelaºi
gen de critici12.
Reacþiile la adresa tangoului sunt dintre cele mai diverse. New York Times publicã, la 30 mai
1915, un articol cu titlul „Pericolul Tangoului, mai mare decât Imperialismul German”13. La
Londra, tangoul, considerat de cãtre tradiþionaliºtii englezi drept un dans erotic, nu a fost acceptat în
sãlile de bal frecventate de înalta societate. În oraºul de pe Sena, primul congres internaþional,
„convocat de academia maieºtrilor de dans”, stabileºte „izgonirea dansului tango, propunere...
sprijinitã de mai multe sute de mãieºtri de dans”14. „Clubul turiºtilor din Viena aranjase o
petrecere” unde, „la un moment dat capela începu sã cânte melodia jocului tango. Publicul
scandalizat a început sã fluiere ºi sã huiduiascã pe dansatorii cari se lãsarã rãpiþi de farmecul
dansului imoral”15. La Roma, papa Leon al X-lea, „ºi-a exprimat dorinþa ca bunii catolici sã se
lipseascã de a dansa tango reamintindu-le de strãmoºescul joc forlana”16. Criticile la adresa
tangoului sunt lesne de înþeles deoarece, în tradiþia balurilor din epocã, partenerii, în timpul dansului
erau obligaþi, prin specificul acestuia, sã menþinã o oarecare distanþã unul faþã de celãlalt. Pe de altã
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parte, versurile anumitor tangouri se gãseau în neconcordanþã cu modul de exprimare utilizat în
epocã, adesea cuvintele exprimând obscenitãþi. Pe lângã toate acestea, la vremea respectivã, orice
oscilaþie a corpului era consideratã vulgarã.
În plinã campanie de denigrare se vor ridica voci care îi vor susþine cauza. La Paris, la începutul
anului 1914, „cei mai vestiþi maeºtri de dans ai statelor Europei” se vor întruni pentru a „codifica…
adevãratul tango, stabilind în scris regulele dupã cari are sã se joace ºi sã se facã miºcãrile acestui
dans”17.
Sub influenþa tangoului moda femininã
a cunoscut adevãrate transformãri. Corsetul
ºi juponul au fost abandonate în favoarea
rochiilor fãrã amploare, pãlãriile cu boruri
largi ºi penaj aplicat au dispãrut treptat, iar în
deceniul al treilea al secolului XX, rochiile
lungi a fost înlocuite cu unele care „nu mai
acopereau genunchii”18. Vechea încãlþãminte,
consideratã incomodã, a fost înlocuitã cu
pantofii cu baretã. Aceste schimbãri au
permis partenerilor mai multã libertate de
Foto 4: Paºi de tango
Foto 5: Paºi de tango
miºcare în timpul dansului. În marile capitale
numiþi „miºcarea ºarpelui”.
numiþi „Pasul viþei-de-vie”.
europene s-au deschis ºcoli de tango ºi s-au
tipãrit cursuri pentru ca împãtimiþii sã poatã exersa paºii (foto 4, 5)19 ºi
þinuta corectã în dans (foto 6)20.
În deceniul al doilea al secolului XX, tangoul ajunge pe meleaguri
româneºti. Apariþia sa, timidã pentru început, creeazã diverse opinii în
rândul categoriilor sociale din mediul urban care intrã în contact cu noua
tendinþã venitã din Occidentul european. În acea perioadã, la baluri, atât
în Transilvania cât ºi în Vechiul Regat, perechile dansau polcã, vals,
cadril etc. ºi „încingeau” hore tradiþionale. Societatea româneascã era
influenþatã, în special, de modelul vienez ºi de cel parizian. Filoanele
cele mai importante prin care tangoul pãtrunde în teritoriile locuite de
români au fost tineretul, care studia în universitãþi din vestul Europei, ºi
ziarele timpului, care preluau ºtiri din presa occidentalã.
ªtirile despre noul dans pãtrund în Vechiul Regat, la fel de
controversate ºi stârnind aceleaºi reacþii adverse. Tangoul este
Foto 6: Pereche de dansatori
caracterizat drept „un joc cam frivol ºi cam neobrãzat... care ºi-a fãcut
profesioniºti.
triumfãtor intrare în saloanele aristocraþimei din þara asta”21.
Dansurile naþionale intraserã într-un con de umbrã, românii, pe la baluri sau ceaiuri dansante,
preferând dansurile poloneze, englezeºti ºi franþuzeºti22.
Revista Flacãra îºi informeazã cititorii cã „dansul cel nou e scos din tavernele bãieþilor de grajd
din America” ºi „nu are nimic deaface cu inocentul menuet” fiind un dans „violent ºi brutal”23. Un
alt periodic susþine cã tangoul îºi are originile în Asia de sud-est, „unde existã douã sate cu numele
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Tangho. De-aici, din India, jocul a fost dus de Þiganii vagabonzi în Spania, unde au început sã-l
arate pentru parale”24. Informaþiile furnizate de presa vremii surprind mentalitatea societãþii
româneºti de tip tradiþionalist. Cu toate acestea, moda occidentalã, în special cea parizianã,
cuprinsese demult Micul Paris, sub toate aspectele sale.
În anul 1913, aflãm din „gazetã” cã împãratul german Wilhelm ºi ministrul de rãzboi
austro-ungar au interzis ofiþerilor sã danseze „faimosul joc tango”. Kaiserul a fost determinat sã
emitã acest ordin de faptul cã prinþesa ºi prinþul moºtenitor începuserã sã ia lecþii de tango, dans
considerat sub demnitatea ofiþerilor germani ºi, cu atât mai mult, a perechii princiare. În schimb, în
Imperiul dualist, ordinul, mai puþin strict, se referea la faptul cã „se opreºte ofiþerilor sã danseze în
localuri publice, în uniformã”25.
Anul urmãtor, într-o corespondenþã venitã de la Viena, cititorii Gazetei Transilvaniei aflau
informaþii privitoare la originea ºi evoluþia tangoului, care „fu adus din Brasilia” ºi se rãspândi ca o
epidemie „cu toatã anatema Vaticanului, cu toate ordinaþiunile miniºtrilor de rãzboi... ºi cu toatã
opreliºtea împãratului Wilhelm”, ajungând „mai acum vreo 4-5 ani în Paris unde se joacã dansurile
tuturor popoarelor”26. Apoi „boala aceasta lipicioasã a trecut ºi la noi, apaticul popor de la poalele
Carpaþilor”27. Observãm cã, pe parcursul anului 1913, gazetele româneºti se rezumã doar la a difuza
ºtiri din presa externã despre dansul care invadase Europa, pentru ca, la începutul anului urmãtor,
informaþiile sã parvinã de pe meleaguri româneºti. Putem constata astfel, atât rapiditatea cu care sunt
preluate noile tendinþe apãrute în Occident, cât ºi faptul cã momentul apariþiei tangoului pe meleaguri
transilvane era unul propice, balurile, dupã cum bine se cunoaºte, desfãºurându-se totdeauna la
început de an.
Tangoul va fi întâmpinat cu ostilitate de unii, cu reticenþã de alþii, dar se vor gãsi ºi voci care îi
vor susþine cauza. „Nu mergi astãzi zece paºi prin oraºele mari ca sã nu vezi afiºe strigãtoare
înfãþiºându-þi o cucoanã în hainã strâmtã, cu capul dat cochet pe spate, cu braþele întinse leneº spre
peptul bãrbatului, cu un picior dus frivol înainte, cu trupul îndoindu-se de la mijloc în aºa fel, ca
partea de sus sã se îndoaie îndãrãt, cãzând în afarã de centrul de gravitate biniºor, iar cea din jos sã
se obleascã, ca de spasmurile unor fiori”28. Aceste rânduri sunt grãitoare pentru atmosfera epocii ºi
pentru vehemenþa cu care este combãtutã noua modã.
Tangoul cunoaºte deja o largã rãspândire printre locuitorii din mediul urban, femeile, firi mai
romantice, fiind categoria socialã care adoptã mai rapid noile tendinþe. Propaganda, realizatã prin
afiºe „strigãtoare”, se adreseazã tot femeilor, care sunt invitate sã guste din plãcerile noului dans ºi
sã se alinieze la noile tendinþe din modã. Într-un timp relativ scurt tangoul va intra în sãlile de bal fiind
adoptat de categorii sociale dintre cele mai diverse. „Inteligenþa, meseriaºi, negustori toþi joacã
tango. Se fac serate Tango, cravate tango, ghete tango, ciorapi tango, gulere tango, se bea ceai
tango, se mãnâncã bomboane tango, prãjituri tango, aºa cã þi-e fricã cã într-o bunã zi te trezeºti
îmbrãcat tango”29. Vocile acuzatoare au devenit la fel de vehemente în privinþa tinerilor, categorie
socialã uºor adaptabilã la tot ceea ce era nou ºi din import. „N-aºi vorbi despre el [tango] dacã la o
petrecere în Br... domnii ºi domniºoarele nu ºtiau sã joace hora ºi alte dansuri naþionale... Mâine
poimâine ne-om trezi ºi noi cu... opinci tango ºi cu mãmãligã tango. Domniºoarele ºi tinerii noºtri,
desigur, cã pot gãsi o altã ocupaþie mai nobilã ºi mai frumoasã, decât sã joace acest dans, nepotrivit
pentru omul cult”30.
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Biserica ortodoxã, prin oficialii sãi, se ridicã împotriva tangoului, atrãgând atenþia asupra naturii
tentante a acestuia, dansatorii punând în pericol sfintele învãþãturi bisericeºti. Dorinþele, individuale
sau colective, se repercutau asupra modului de gândire ºi de acþiune, punând în pericol viaþa
religioasã31.
De la Cluj aflãm cã sportivii au organizat un bal. „Rãspunzând micilor înþepãturi maliþioase”
aceºtia doresc sã precizeze prin intermediul presei scrise faptul cã „tangoul nu este luat în ordinea de
dans, ci se va arãta numai în pauzã, de câteva perechi, dacã dorinþa va fi generalã. Clubul... nu
cultivã acest dans la modã, care cine ºtie dacã e mai potrivit sã deranjeze nervii, decât sã-i treneze.
Am luat însã între atracþii ºi tango... ºi mi-e teamã cã cei ce o sã-l cunoascã – mai ales iubitorii de
picanterii vor avea sã îndure o deziluzie –”32.
Toate aceste acuzaþii nu vor reuºi sã opreascã noua modã, ci vor incita ºi mai mult interesul
populaþiei. Tangoul îºi va face „triumfãtor intrare în saloanele aristocraþimei din þara asta”, fiind
„îmbrãþiºat de toþi aristocraþii ºi aristocratele cari nu mai ºtiu sã roºeascã de nimic ºi înaintea
nimãnui”33. Într-un interviu, doamnele din înalta societate bucureºteanã, îºi spun pãrerea „asupra
urgisitului ºi frapantului joc tango”34. Trei dintre acestea, d-na Al. Darvari, d-na Alexandrina Gr.
Cantacuzino ºi d-na Zoe Râmniceanu, erau reprezentante de seamã ale miºcãrii feministe, deosebit de
activã la momentul respectiv. Provenind din familii pentru care filantropia, moralitatea ºi educaþia
instituþionalizatã35 erau elemente de importanþã deosebitã, opiniile acestor doamne române erau cu
atât mai mult demne de luat în seamã de întreaga societate româneascã. În problema tangoului, pe
care nu-l discreditau, doamnele considerau cã i se acorda o prea mare atenþie, fiind un dans ca oricare
altul dacã este dansat cu moderaþie ºi reaminteau cititorilor faptul cã valsul, atât de hulit la vremea
apariþiei sale, ajunsese sã fie recomandat la toate nivelurile ºi la toate petrecerile. Actriþa Maria
Giurgea, de la Teatrul Naþional, în acelaºi interviu avea o opinie diferitã. Provenind din mediul
artelor, aceasta descoperã ºi explicã latura romanticã a noului dans considerat „admirabil din toate
punctele de vedere, e voluptuos, e armonios. Trebuie sã ne îmbãtãm, mãcar din când în când în viaþã,
de stele, de aer, de dragoste, de vin, de dans, de tot ce ne poate face sã uitãm necazurile”36.
Tangomania, odatã declanºatã, atrage dupã sine dorinþa multor indivizi de a învãþa corect paºii
noului dans. În acest sens, se vor organiza cursuri unde instructorii îºi vor introduce elevii în tainele
paºilor de tango, care „... se joacã deja ºi prin mahalalele capitalei ºi prin cele mai depãrtate orãºele
de provincie, cãci doar n-o sã rãmâie madam Popescu din Caracal îndãrãptul madamei Ionescu din
Bucureºti...”37
Începând cu deceniul al doilea al secolului XX tangoul cunoaºte consacrarea, susþinut fiind de
personalitãþi artistice din domeniul muzical, cinematografic, teatral ºi literar. Poetul argentinian
Jorge Louis Borges, l-a denumit foarte simplu, dar cât se poate de sugestiv: Tangoul este un gând
trist, dar care se poate dansa38. George Bernard Shaw a definit tangoul ca o expresie verticalã a unei
dorinþe orizontale39. Jean Richepin, „poetul vagabonzilor”, priveºte acelaºi dans ca pe un fel de
aperitiv cam tare, a cãrui utilitate nu o înþelegem decât dacã e urmat de un dejun în toatã puterea
cuvântului40. Poetului futurist Filippo Tommaso Marinetti, îi pãrea tangoul ca o Înceatã ºi
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rãbdãtoare înmormântare a unui sex mort! Religie, moralã, virtute! Habar n-avem de aceste trei
cuvinte fãrã de sens pentru noi, dar în numele sãnãtãþei, al puterei, al voinþei ºi al virilitãþei sã
strigãm cu toþii: jos Tango cu toate excitãrile lui demne de oameni ramoliþi!41 Numeroase scene de
film vor avea ca temã tangoul, prima dintre
acestea avându-l drept protagonist pe actorul
Rudolf Valentino, unul dintre cei mai iubiþi
actori ai momentului.
Între cele douã conflagraþii mondiale,
tangoul va avea un succes deosebit,
datorându-ºi consacrarea unor personalitãþi
cu renume din domeniul muzical românesc.
Compozitori precum George Sbârcea ºi
Ionel Fernic, interpreþi ca Jean Moscopol ºi
Cristian Vasile vor dedica tangoului
importante momente din viaþa ºi opera lor.
Piaþa muzicalã româneascã va fi invadatã de
Foto 7: „Tango milonga”, partiturã vienezã.
discuri ºi partituri, importate din Europa
apuseanã (foto 7), sau imprimate la case de discuri româneºti (foto 8 - 14).

Foto 8: „Griserie –
Tango”, partiturã, 1926.

Foto 9: „Plaisir
D’amour”, partiturã, 1936.

Foto 10: „La revedere”,
partiturã, 1942.

Foto 12:
Discuri „Electrecord”
apãrute în anul 1942.

Foto 13:
„La revedere...
pe cine ºtie când...”,
partiturã, 1942.

41

Tango. – O anchetã –, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 36 din 15 februarie 1914, p. 3.
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Foto 11: „Întoarce-te la
mine”, partiturã, 1941.
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Tangoul, încadrat tipologic
în categoria dansurilor pasionale,
a avut, de-a lungul timpului, o
evoluþie care a stârnit deopotrivã
pasiuni ºi critici. Acest dans a
cunoscut o evoluþie unitarã
într-un spaþiu geografic larg
marcând societatea europeanã (ºi
nu numai) din prima jumãtate a
secolului XX, la nivel cultural, al
mentalitãþilor ºi mai cu seamã în
domeniul dansului ºi a ceea ce
însemna modalitatea de abordare
a acestuia.
Foto 14: „Cer albastru” (partiturã), cel mai mare succes al anului 1942.

Echoes to the appearance of a dance
Abstract
Traditionalist European society since the early twentieth century, was faced with the emergence
of new ideas coming from the American continent, which have been changing the concept of dance
and ways of approaching it.
In its early phase, the tango was danced by a pair of men on the streets, in brothels of Buenos
Aires slums. First European tango was held in Paris, in the first decade of the twentieth century, and it
soon reached London, Berlin, Vienna, and in 1913 it entered the Romanian lands as well. Considered
vulgar, distasteful and objectionable, the new dance was accepted with great difficulty in the society.
The most vehement reactions came from some proeminent, Kaiser Wilhelm, the Austro-Hungarian
Minister of War, the sovereign pontiff, metropolitan, who felt the new dance in worship and human
dignity against Christian beliefs. As the area of distribution included increasingly more social
groups, reactions to the tango became more intense. These events were understandable because, in
the tradition of vintage parties, dance partners maintained some distance. On the other hand, some
tango lyrics expressed obscenities, with explicit sexual references and therefore this vocabulary had
to be foregone. Also, any oscillation of the body at that time was considered vulgar. The tango will
suffer many changes in music, lyrics and stage movement.
Under the influence of known female, tango fashion changes gave more freedom of movement
to dance partners.
Tango, as a consecrated dance, had indirect implications on society, mentality, and direct
fashion in dance and a brand new way of approaching it.
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