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AFRO-ARGENTINIEČIŲ ĮTAKA 
BUENOS AIRIŲ KULTŪROS RAIDAI 

IR TANGO IŠTAKŲ SUSIFORMAVIMUI
Influence of Afro-Argentinians for the Process of Development 

of Buenos Aires Culture and Formation of Tango

SUMMARy

The article examines the preconditions, which caused the emergence, distribution and ultimately the disap-
pearance of black peoples in the region of the Plata River (contemporary Argentina and Uruguay). It reveals 
the influence of black peoples for the formation of Argentinian culture in general and tango in particular. 
Afro-Argentinians have made significant influence to the country’s economic, political and in particular 
cultural development and contributed to the appearance of new forms of music. In XIX c. Afro-Argentiniasn 
strongly contributed toward development of culture of Buenos Aires, but their influence for the formation 
of tango was not essential. Many of researchers of tango roots mistakenly believe that tango music and 
dance had developed mainly from Afro-Argentinian dance and music. They forget that during the formation 
of tango, few black people remained. They had already lost their ethnical identity and considered themselves 
simply as an porteño. One of the sources of the myth of black roots for tango was the so- called black 
theater, famous during second part of XIX c. The theater intended to unveil the tragic destiny and life 
troubles facing slaves and their offspring. It has little to do with the authentic culture of blacks or tango. 

SANTRAUKA

Straipsnyje nagrinėjamos prielaidos, lėmusios juodaodžių atsiradimą, paplitimą bei galiausiai išnykimą Plata 
upės regione (dabartinė Argentina ir Urugvajus), atskleidžiama jų įtaka šalies kultūros raidai, ypač tango 
muzikos bei šokio atsiradimui ir raidai. Afro-argentiniečiai įnešė ženklų indėlį į šalies ekonomikos, politikos 
ir ypač kultūros raidą, prisidėjo prie naujų muzikos ir šokių formų atsiradimo bei plėtojimosi. XIX a. jie tapo 
reikšminga Buenos Airių kultūrinio gyvenimo dalimi, tačiau jų indėlis tango atsiradimui nebuvo esminis. Mat 
XIX a. antroje pusėje, kai atsirado tango, afro-argentiniečių buvo labai sumažėję, o ir tie neteko tautinės ta-
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patybės ir save suvokdavo tiesiog kaip porteño. Juodaodžiai buvo ieškomi tarytum kokia nors sensacija, eg-
zotika. Įsteigtas vadinamasis „juodasis teatras“, pasakojęs apie Argentinoje gyvenančių juodaodžių klystkelius, 
iš tiesų turėjo mažai bendra tiek su autentiška jų kultūra, tiek su tango. Tokia kultūrinė situacija įtvirtino 
klaidingą prielaidą, kad tango muzika ir šokis išsiplėtojo iš juodaodžių tautinių šokių ir muzikos.

ĮVADAS 

Šis straipsnis yra dalis išsamesnio ty-
rimo, skirto vienos sparčiai besiplėtojan-
čios pramogų industrijų šakos – sociali-
nio tango šokio – atsiradimo bei raidos 
analizei. Čia siekiama išnagrinėti tango 
savitumą bei raidos perspektyvas šiuo-
laikinėje kūrybos visuomenėje bei kūry-
binių ir pramogų industrijų visumoje1. 
Tango muzika ir šokiai yra labai skirtin-
gų tarpkultūrinių įtakų vaisius: afro-ar-
gentiniečių folkloras; kreolų (Argentino-
je gyvenančių kolonistų palikuonių) tra-
dicinė muzika bei šokiai; XIX–XX a. san-
dūroje Buenos Airių miestą užplūdusių 
imigrantų iš visos Europos, ypač Italijos, 
muzika bei dainos ir dar daugybė kitų 
kultūrinių įtakų lėmė, kad tango įgavo 
jam būdingą, nepakartojamą ritmą, me-
lodiją ir šokio judesių elementus. Afro-
argentiniečių kultūros įtaka verta ypatin-
go dėmesio, nes ji dažnai būna suvokia-
ma klaidingai, nepelnytai pervertinama. 
Norint išsiaiškinti, koks yra galimas juo-
daodžių kultūros įnašas į tango susifor-
mavimą, vertėtų trumpai apžvelgti, kaip 
Plata upės (Rio de la Plata) deltos regio-
ne atsirado juodaodžių bendruomenės, 
kaip klostėsi jų likimai ir kas joms nutiko 
XIX a., kai šalį drebino kovos už nepri-

klausomybę, o vėliau užplūdo minios 
imigrantų iš Europos. Todėl šiame 
straipsnyje apie pačią afro-argentiniečių 
kultūros įtaką tango muzikos bei šokio 
susiformavimui kalbama dar nedaug (tai 
temai dar bus skirtas atskiras tekstas), bet 
išsamiau apžvelgiamos priežastys, kurios 
lėmė, kad juodaodžiai atsirado dabarti-
nės Argentinos teritorijoje ir šimtmečius 
buvo neatsiejama jos istorijos dalimi. 
Kaip jie gyveno bei kaip kovojo su likimo 
peripetijomis? Kokį vaidmenį jie atliko 
šalies istorijoje? Kuo savitas buvo Buenos 
Airių juodaodžių kasdienis gyvenimas ir 
kaip jis atsispindėjo jų folk lore? Kodėl jų 
šokius, aprangos stilių, kalbos manierą 
ilgainiui ėmė pamėgdžioti aukštesniems 
socialiniams sluoksniams priklausantis 
baltaodis jaunimas? Kas lėmė Buenos 
Airėse gyvenančių juodaodžių tautinio 
identiteto transformacijas bei subrandino 
jų kaip porteño tapatybę? Kodėl tyrinėto-
jai nesutaria dėl juodaodžių įtakos tango 
muzikos ir šokių atsiradimui ir susifor-
mavimui bei dažnai būna linkę ją perver-
tinti? Remiantis analitiniu, fenomenolo-
giniu bei hermeneutiniu metodais straips-
nyje bus ieškoma atsakymų į šiuos bei 
panašius klausimus. 

VERGOVĖS ATSIRADIMAS IR AFRO-ARGENTINIEČIŲ 
VAIDMUO ŠALIES ISTORIJOJE 

Maždaug XIV a. dabartinės Argenti-
nos ir Urugvajaus žemes kertančios Pla-

ta upės (isp. Rio de la Plata) regione įsi-
kūrusiems ispanų ir portugalų kolonis-
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tams trūko pigios darbo jėgos. Vietiniai 
gyventojai pasirodė esantys neatsparūs 
ligoms, kurias atsivežė ispanai. Buvo 
susidurta su papildomoms kliūtimis, ku-
rios varžė besaikį čiabuvių išnaudoji-
mą – ispanų dominikonų dvasininkas šv. 
Bartolome de las Casas (1474–1566) ėmė 
kovoti prieš žiaurų elgesį vietinių gyven-
tojų atžvilgiu ir išsireikalavo, kad 1542 m. 
būtų priimti įstatymai, kurie bent iš da-
lies apsaugotų indėnus, gyvenančius 
ispanų kolonijose, ir priverstų su jais 
elgtis humaniškiau. Todėl pribrendo po-
reikis gabenti vergus iš juodosios Afri-
kos. Pelninga prekyba vergais buvo vie-
nas iš nedaugelio klausimų, kuriais su-
tapo tiek portugalų, tiek ispanų pozicijos. 
Iki XVI a. pabaigos juodaodžiai vergai, 
kurie buvo išnaudojami medvilnės, ka-
kavos, kavos, cukraus plantacijose, tapo 
pagrindine į Pietų Ameriką gabenama 
preke2. Remiantis 1778 m. atliktu gyven-
tojų surašymu, juodaodžiai sudarė treč-
dalį Buenos Airių gyventojų, o kai ku-
riuose šalies regionuose jie sudarė dau-
giau negu 60 proc. populiacijos3.

Per šimtmečius neišvengiamai vyko 
juodosios ir baltosios rasių maišymasis. 
Vergvaldžiai labai domėjosi juodaodėmis 
merginomis, kurias lytiškai išnaudoti 
neretai pradėdavo vos joms įžengus į 
paauglystės amžių. Šitaip radosi daug 
mulatų. Vergių pagimdyti mulatai lik-
davo vergais, buvo laikomi šeimos gėda, 
susilaukdavo dar didesnės paniekos ne-
gu juodaodžiai. Sąvoka mulatas neatsi-
tikinai kilusi iš žodžio „blogas“ (isp. 
malo) ir buvo vartojama kaip sinonimas 
niekšui, piktadariui apibūdinti. 

Į dabartinės Argentinos teritoriją dau-
giausia vergų buvo atgabenta iš Kongo 

Karalystės, kurios kultūrinė įtaka, anot 
Thomsono, Argentinos folklorui itin di-
delė4. Nuo XIII a. Kongo Karalystė įsi-
tvirtino kaip galinga valstybė, turėjusi 
aukštą civilizaciją, sudėtingą socialinę 
struktūrą, rafinuotus menus ir ypač do-
mėjusiusi šokiu. Šokis Kongo Karalystė-
je užėmė svarbiausią vietą, buvo vertina-
mas kaip atsipalaidavimo forma, žmonių 
bendravimas, dvasinis apsivalymas bei 
dievų ir protėvių dvasių garbinimas. 

XIX a. pradžioje juodaodžiai vis dar 
sudarė gausią etninę grupę ir vaidino 
reikšmingą vaidmenį šalies ekonominia-
me, kultūriniame gyvenime. Jie taip pat 
buvo įtraukiami į šalies politinius spren-
dimus ir aktyviai dalyvavo XIX karinėse 
misijose. 1806–1807 m., kai Buenos Airių 
gyventojai sielvartingai bandė apsiginti 
nuo britų invazijos, juodaodžiams ir mu-
latams buvo išdalinti ginklai. Kovodami 
už miesto nepriklausomybę, jie taip pat 
taikydavo iš Kongo kilusių kovos menų 
taktikas, kurios aprašytos juodaodžio 
poeto Pantaleono Rivarolos poemoje bei 
Horacio Jorge Becco veikale Juodaodžiai 
ir spalvoti la Platos dainose5. Juodaodžių 
ir mulatų talkininkavimas padėjo sėk-
mingai apsiginti nuo priešo invazijos, 
tačiau taip pat sustiprino nerimą – neį-
tikėtina drąsa ir heroizmas, kuriuos pas-
tarieji parodė gindami miestą, tapo per-
spėjimu apie problemas, gresiančias 
norint ir toliau šią visuomenės dalį kon-
troliuoti ir laikyti pavergtą. Pavojui pra-
ėjus, buvo suskubta surinkti ginklus, o 
vengiant provokuoti juodaodžių pasipik-
tinimą ir protestus, už kiekvieną grąžin-
tą ginklą buvo atsilyginama. 

Pirmoji Chunta (isp. Primera Junta) – 
pirmoji nepriklausoma argentiniečių su-
formuota valdžia 1810 m. būtinai turėjo 
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sukurti didesnę kariuomenę. Šiam tikslui 
įgyvendinti į kariuomenę pradėta akty-
viai verbuoti juodaodžius vergus. Buvo 
paskelbta, kad kiekvienas 13–60 metų 
amžiaus vyriškos lyties vergas turi teisę 
stoti į kariuomenę, o po 5 metų tarnybos 
bus išlaisvintas. Laisvės pažadų suvilio-
ti juodaodžiai ėmė masiškai užsirašinėti 
į kariuomenę. Tačiau tikrovėje juodao-
džių ir mulatų tarnybos laikotarpis ne-
retai būdavo pratęsiamas, o tarnaudami 
jie vykdavo į pavojingiausias operacijas, 
todėl daugelis jų žuvo taip ir nesulaukę 
privalomosios tarnybos pabaigos. Tarny-
bą baigusiems ar jai nebetinkamiems 
kariams nebuvo suteikiamos jokios socia-
linės garantijos, suluošinti buvę kariai 
dažniausiai versdavosi elgetavimu. Ka-
rinės karjeros galimybės juodaodžių bei 
mulatų kariams taip pat buvo gana men-
kos. Juodaodžių dalyvavimas XIX a. Ar-
gentinos karinėse kampanijose dažniau-
siai likdavo nutylimas ir deramai neįver-
tinamas, nes „juodaodžių vaidmens 
tautos karinėje istorijoje pripažinimas 
būtų tolygus jų lygiavertiškumo baltao-
džiams šalies piliečiams pripažinimui“6. 

Tam XIX a. Argentinos visuomenė, ku-
rioje tebebuvo gajus rasizmas, dar nebu-
vo pasiruošusi. Kai kurie rasistinių pa-
žiūrų Argentinos politikai, ypač rašyto-
jas, švietėjas Domingo Faustino Sarmien-
to (1811–1888), buvęs Argentinos prezi-
dentas 1868–1874 m., plėtojo „baltosios 
Argentinos“ mitą ir grindė prielaidą, kad 
tik stipri baltųjų genų infuzija, vykdoma 
pasitelkus emigraciją iš Vakarų Europos, 
padės įveikti degradavimą ir barbariz-
mą, kurį sukėlė šimtmečiais vykęs mai-
šymasis su juodaodžiais7.

Tačiau pagrindinė vergovės panaiki-
nimo priežastis buvo ta, kad vergovės 
reiškinys ėmė susilaukti vis aršesnės mo-
ralistų kritikos. Antrojoje XVIII a. pusėje 
vis labiau ryškėjo vergovinės sistemos 
moralinis ydingumas, todėl šį reiškinį 
ėmė kritikuoti ne tik įvairūs Europos bei 
Amerikos humanistai, bet ir Britų parla-
mentas. Vadinamojoje „Tryliktųjų metų 
Asamblėjoje“ (isp. Asamblea del ano XIII) 
1813 m. buvo paskelbta laisvė visiems 
vergams, kurie gims po Asamblėjos 
inauguracijos, taip pat tiems, kurie buvo 
gimę vasario 4 dieną. 

JUODAODžIŲ PERIPETIJOS BUENOS AIRĖSE 
IR JŲ IŠNyKIMO PRIEžASTyS

Dabartinių Buenos Airių ir Montevi-
deo miestų regione, esančiame Plata 
upės baseine, atsidūrė palyginti nedaug 
vergų, tačiau jų įnašas į Argentinos kul-
tūros raidą yra itin reikšmingas. Matyt, 
neatsitiktinai 1804 m. Buenos Airės buvo 
dinamiškas miestas, kurio gyventojai 
galėjo laisvai kūrybiškai reikštis8. Šiame 
regione vergų gyvenimo sąlygos buvo 
kiek geresnės negu kituose regionuose, 

kuriuose juodaodžiai buvo intensyviai 
išnaudojami žemdirbystės sektoriuje. 
Daugelis sostinėje gyvenančių juodao-
džių dirbo urbanistiniuose centruose: 
moterys dirbo virėjomis, skalbėjomis, 
slaugytojomis, o vyrai – siuvėjais, dažy-
tojais, mūrininkais ir t. t. Jų darbas verg-
valdžiams buvo gana pelningas, o pa-
tiems vergams likdavo palyginti nemažai 
laisvo laiko. Darbštesni vergai galėjo net-
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gi šiek tiek užsidirbti ir susitaupyti, o 
ilgainiui – netgi išsipirkti laisvę. Todėl 
Buenos Airėse vergovė pradėjo nykti dar 
anksčiau, negu ją panaikino Tryliktųjų 
metų Asamblėja. Perspektyva išsipirkti 
laisvę vergus motyvuodavo daugiau 
dirbti, o vergvaldžiams toks susitarimas 
taip pat neretai būdavo naudingas – mat 
buvę vergai dažniausiai ir toliau likdavo 
globojami buvusių vergvaldžių ir dirb-
davo tuos pačius darbus, tačiau pasta-
rieji jau nebeturėjo rūpintis jų pragyve-
nimo bei išlaikymo klausimais. Pirmojo-
je XIX a. pusėje jie sudarė reikšmingą 
miesto gyventojų dalį. 1750–1830 m. treč-
dalis Buenos Airių gyventojų buvo kilę 
iš juodosios Afrikos. Pavyzdžiui, 1810 m. 
gyventojų surašymas liudija, kad mieste 
gyveno 28 000 baltaodžių, 8000 juodao-
džių, 1200 mulatų ir 200 indėnų9.

Panaikinus vergovę, juodaodžiai pra-
dėjo trauktis iš miestų, kuriuose jie buvo 
tiesiog ignoruojami, susidurdavo su dar-
bo trūkumu. Nedarbas ypač išryškėjo 
XIX a. antrojoje pusėje, kai Argentinos 
didmiesčius masiškai užplūdo neturtin-
gi emigrantai iš Vakarų Europos. Šie 
noriai imdavosi darbų, kuriuos anksčiau 
dirbo tik juodaodžiai, o jų darbo jėga 
neretai būdavo dar pigesnė. 

Prie fakto, kad Buenos Airėse pasiliko 
palyginti didelė dalis juodaodžių, prisi-
dėjo diktatorius Juanas Manuelis de Ro-
sas (1793–1877), kuris pelnė jų palanku-
mą, padėdavo organizuoti tradicinių 
candombe šokių spektaklius ir kitus vie-
šuosius juodaodžių muzikantų bei šokė-
jų pasirodymus. Taip diktatorius aplink 
save subūrė patikimų informatorių tink-
lą, kurio nevengdavo naudoti siekdamas 
susidoroti su politiniais oponentais. To-

kios manipuliacijos lėmė, kad diktato-
riaus politikai nepritariantys miestelėnai 
į juodaodžius ėmė žvelgti priešiškai. 

XIX a. antrojoje pusėje Buenos Airių 
gyventojus užpuolė cholera, maras ir 
kitos epidemijos, kurios daugiausiai pa-
lietė nepritekliuje gyvenančius juodao-
džių bei emigrantų sluoksnius. Mieste 
tuomet vyko gyventojų migracija: turtin-
gesnės vietinių gyventojų ir užsienio 
prekeivių šeimos palikdavo savo namus, 
esančius į pietus nuo Gegužės aikštės 
(isp. Plaza del Mayo), ir persikeldavo į 
šiaurinę miesto dalį, kur buvo statomos 
visus tuometinius higieninius standartus 
atitinkančios rezidencijos. Namai, ku-
riuos jie apleido, buvo pertvarkomi į 
bendrabučius, kuriuose buvo apgyven-
dinami imigrantai bei juodaodžiai.

Juodaodžių skaičius drastiškai suma-
žėjo per XIX a. antrąją pusę: amžiaus 
pradžioje jie sudarė trečdalį miesto gy-
ventojų, o pabaigoje beliko keli procen-
tai. Anot G. R. Andrewso, atlikusio vie-
ną reikšmingiausių Buenos Airių juoda-
odžių bendruomenės tyrinėjimų, pasta-
rųjų skaičius taip sparčiai krito dėl įvai-
rių priežasčių: 1) 1813 m. panaikinus 
vergovę, iškilo nedarbo problema; 2) ma-
siškas tarnavimas kariuomenėje, kurioje 
juodaodžių mirtingumas buvo itin dide-
lis; 3) didelis mirtingumas, kurį lėmė 
skurdas, blogos sanitarinės sąlygos, epi-
demijos; 4) etninis maišymasis, kurį pa-
skatino didelės emigrantų bangos10. 

Valdančioji klasė laikėsi nuostatos, 
kad juodaodžių jų visuomenėje apskritai 
nėra (išimtis galėjo būti koks nors egzo-
tiškas kamerdineris), todėl apie šią socia-
linę grupę buvo vengiama kalbėti. „Jie 
išbraukė afro-amerikiečius iš Argentinos 
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istorijos ir dabarties, ištrynė iš tautinės 
sąmonės tų, kurie ją tebeturėjo.“ 11 Patys 
juodaodžiai taip pat pradėjo save iden-
tifikuoti veikiau kaip Buenos Airių mies-
telėnus, o ne kaip juodaodžių bendruo-
menės narius. Tad nėra lengva tyrinėti 
įtaką, kurią XIX a. antrojoje pusėje ir 
XX a. pradžioje juodaodžiai darė Buenos 
Airėse vykstantiems kultūriniams pro-
cesams. Atitinkamai ir tarp tango ištakų 

tyrinėtojų aptinkamos dvi prieštaringos 
nuomonės. Vieni grindžia prielaidą, kad 
tango muzikos ir šokio kilmė yra glau-
džiai susijusi su Argentinoje nuo XV a. 
gyvenusių juodaodžių vergų ir jų pali-
kuonių bendruomene12. Kiti argumen-
tuoja, kad XIX a. antrojoje pusėje (kai 
pradėjo formuotis tango ištakos) tiesiog 
nebeliko juodaodžių, kurie save tapatin-
tų su atskiru etnosu13.

JUODAODžIŲ MUZIKA IR PRAMOGOS BUENOS AIRIŲ GATVĖSE 

Afro-argentiniečių muzika ir pramo-
gos šimtmečiais buvo neatsiejama Bue-
nos Airių miesto dalimi, tačiau ne visuo-
met jie buvo legalūs ir viešai toleruojami. 
1822 m. juodaodžiams buvo uždrausta 
šokti miesto gatvėse, o 1825 m. bet kokie 
juodaodžių šokiai dar kartą buvo pa-
skelbti esantys už įstatymų ribų14. Tačiau 
jokie draudimai nesugebėjo pažaboti po-
puliarių ir gyvybingų dainų ir šokių, 
kurie buvo svarbi juodaodžių identiteto 
ir gyvenimo būdo dalis. Miesto viešosios 
erdvės tampa vietomis, kur skleidžiasi 
muzika bei kuriamas garso menas15. 

Gujamas ir persekiojamas juodaodžių 
folkloras sėkmingai gyvavo, o jų gyve-
nimo būdas netrukus ėmė daryti įtaką 
aukštesnių socialinių klasių atstovų elg-
senai. Septintuoju ir aštuntuoju XIX a. 
dešimtmečiais vadinamasis auksinis Bu-
enos Airių jaunimėlis pradėjo sąmonin-
gai mėgdžioti juodaodžių aprangos bei 
kalbėjimo manierą, žavėjosi tradiciniu 
juodaodžių šokiu candombe. Buvo įkurta 
afro-amerikiečių kultūrą palaikanti or-
ganizacija Los Negros, kuri turėjo daugiau 
nei 350 narių – jie dainuodavo karnava-
luose, tačiau faktiškai labiau neprisidėjo 

prie juodaodžių kultūrinio palikimo 
įtvirtinimo. 

Turtingas juodaodžių folkloras skati-
no kurti naujas dainas, kūrinius vodevi-
liams ir t. t. Ispanų kilmės žurnalistas, 
rašytojas Rafaelis Barreda (1847–1927) 
kartu su Miguelu Rojas (1845–1904) rašė 
populiarias karnavalų dainas, kuriose 
buvo pašiepiami juodaodžiai. Kompozi-
torius Jose Maria Palazuelos (1840–1893) 
parašė muzikinį kūrinį „El Negro Schi-
coba“ (1867), kuris įėjo į Argentinos mu-
zikos istoriją16. Būtent šis muzikinis vei-
kalas, siejamas su tango priešistore, ir 
padarė įtaką pirmosioms tango muziki-
nėms kompozicijoms bei dainoms. 

XIX a. antrojoje pusėje Buenos Airėse 
išpopuliarėjo vadinamasis juodasis teat-
ras, kuriame statomus vodevilius daž-
niausiai vaidindavo baltaodžiai aktoriai 
juodai nugrimuotais veidais. Paradoksa-
lu, tačiau garsūs XIX a. Argentinos bal-
taodžiai aktoriai dažniausiai būna prisi-
menami už vaidmenis, kai jie vaidino 
juodaodžius. Todėl, nors juodasis teatras 
padarė tiesioginę įtaką tango muzikos ir 
šokio susiformavimui, tango neturėtų 
būti kildinamas iš juodaodžių kultūros, 



agniešKa Juzefovič

128 LOGOS 84 
2015 LIEPA • RUGSĖJIS

kuri buvo svetima teatre dirbantiems 
baltaodžiams. Manoma, kad būtent juo-
dojo teatro fenomenas galėjo sukurti 
stereotipą apie juodąsias tango ištakas, 
suklaidinusį daugelį XX a. tango tyrinė-
tojų: „Tai buvo vaikymasis egzotikos, 
asocijuojamos su skurdžiųjų klase, ku-
rios egzotiškiausi atstovai buvo juodao-
džiai. Taip gimė mitas apie tai, kad tan-
go kilęs iš juodaodžių kultūros.“17 

JAV pramogų pasaulio atstovai taip 
pat susidomėjo Pietų Amerikos vergų 
kultūra. 1869 m. susibūrė juodaodžių 
aktorių grupė Christy Minstrels. Pamėg-
džiodami Pietų Amerikos vergų gestus 
bei dainas, jie pelnė didelį populiarumą. 
Jų pasirodymą stebėjo netgi rasistinių 
pažiūrų neslėpęs Argentinos prezidentas 
D. F. Sarmiento, kada su oficialiu vizitu 
lankėsi JAV. Po sėkmingo debiuto Christy 
Minstrels nuvyko į turą po Pietų Ameri-

kos šalis, koncertuodavo Montevideo, kur 
buvo priimti su didžiuliu entuziazmu. 
Pasisekimo atlikėjai susilaukė ir Buenos 
Airėse, kur jų pasirodymus stebėję kriti-
kai teigė, kad iš jų galėtų daug ko pasi-
mokyti netgi patys afro-argentiniečiai18. 
Tačiau ilgainiui grupė nustojo ieškoti 
naujų sprendimų ir tiesiog pataikaudavo 
masiniam skoniui kartodama populiarius 
šlagerius, todėl jų kūrybiniame kelyje ty-
rinėtojai įžvelgia slinktį nuo novatorišku-
mo iki dekadentinio banalumo19.

Los Negros bei Christy Minstrels buvo 
labai populiarios tarp porteño, kurie lai-
kėsi prielaidos, kad gera muzika ar šokis 
privalo įtraukti juodaodžių kultūrą. Vy-
kusiu buvo laikomas tik tas kūrinys, 
kuris vienaip ar kitaip įtraukdavo juo-
daodžių kultūros elementus. Netgi zar-
zuelos20 – aktoriai – nesugebėjo pabėgti 
nuo šios pigios strategijos. 

JUODAODžIŲ FOKLORO ĮTAKA 
TANGO MUZIKOS IR ŠOKIO ATSIRADIMUI

Tyrinėtojai, norėdami geriau supras-
ti porteño gyvenimą bei tango ištakas, 
neišvengiamai ima gilintis į Buenos Airių 
miesto studijas21. Nepaisant skaudžių 
prisiminimų iš vergovės šešėlių aptem-
dytos praeities, Buenos Airių mieste ir 
priemiesčiuose gyvenantys juodaodžiai 
save tapatindavo su Plata upės deltos 
bendruomene ir aktyviai dalyvavo jos 
kultūriniame gyvenime. XIX a. antrojoje 
pusėje kaip atskiros etninės grupės jų 
tiesiog nebeliko. Aktoriai, vaidinę Rio 
Plata ir Cirko teatre, šoko tai, kas vėliau 
buvo pateikiama kaip „juodaodžių tan-
go“, nors jų muzika ir choreografija tu-
rėjo mažai bendra tiek su tuo, kas vėliau 

tapo tango, tiek su tuo, ką juodaodžiai 
šokdavo prieš pusę amžiaus, kai jie dar 
buvo išlaikę savo tautinę tapatybę, kuri 
iš esmės buvo kilusi iš Kongo Karalys-
tės22. Būtent tokioje aplinkoje gyveno 
pirmosios kartos imigrantai, vadinamie-
ji gringo, tad neturėtų stebinti, kad jų ir 
vėlesnių tyrinėtojų sąmonėje įsitvirtino 
įsitikinimas, kad tango yra glaudžiai su-
sijęs su juodaodžių kultūra.

Neturtingi afro-amerikiečių atlikėjai 
muzikinį išsilavinimą dažniausiai įgyda-
vo religinėse institucijose. Tokie atlikėjai 
kaip juodaodis smuikininkas Casimiro, 
mulatas Sinforoso, akordeonininkas Ma-
chado, juodasis bandonijos23 meistras 
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Pablo Romero, gitaristai Domingo Santa 
Cruzas ir Eusebio Aspiazo neabejotinai 
prisidėjo prie tango muzikos susiforma-
vimo. Juodaodžių atlikėjų būta ir dau-
giau. Iš jų turbūt garsiausias būtų afro-
argentinietis Anselmo Rosendo Mendi-
zabalis (1868–1913), kuris sukūrė forte-
pijonui skirtą tango muziką „El Entrer-
riano“ (1897), arba „Vyras iš tarpupių“. 
Šis kūrinys tapo pirmąja tango muzika, 
sudaryta iš trijų dalių, todėl būtent jis 
dažniausiai siejamas su tango gimimu24. 
Talentingų afro-amerikiečių kilmės atli-
kėjų būta ir daugiau, o jų kūriniai nea-
bejotinai prisidėjo prie tango muzikos 
atsiradimo ir susiformavimo. Tačiau, 
kaip teigia M. Broedersas, jų indėlis ne-
buvo didesnis negu indėlis šimtų kitų 
baltaodžių argentiniečių (kreolų) bei iš 
Europos atvykusių emigrantų (gringų), 
kurie buvo užmiršti, nes nekėlė tokio 
susidomėjimo kaip juodaodžiai. Tai 
reikštų, kad afro-argentiniečiai į tango 
istoriją įėjo ne todėl, kad jų nuopelnai 
buvo išskirtiniai, o todėl, kad jie buvo 
„spalvoti“ (juodaodžiai arba mulatai): 
„žurnalistui ar laikraščio redaktoriui 
naujo juodaodžio asmens atradimas vi-
suomet prilygdavo laimikiui“25. 

Galbūt tikslinga būtų sakyti, kad juo-
daodžiai ir mulatai prie tango atsiradimo 
ir susiformavimo Montevideo ir Buenos 
Airių miestuose prisidėjo veikiau kaip 
neatsiejamas porteño elementas, o ne kaip 
atskiros etninės grupės atstovai. Tango 
kildinimas iš juodaodžių kultūros galbūt 
yra ne kas kita, kaip naivaus afrocentriz-
mo grindimas. Šią teoriją galėtume pa-
lyginti su teze, kad Egipto faraonai buvo 
juodaodžiai, o pats Egiptas tebuvo Etio-
pijos kolonija26. Pastaraisiais dešimtme-
čiais filosofai, kultūrologai bei antropo-
logai skeptiškai vertina tokius afrocent-
rinius mitus (lygiai taip pat, kaip ir 
kolonializmo epochoje gimusius eu ro-
cent rinius ar egzotikos išsiilgusių ro-
mantikų sukurtus azijocentrinius mitus). 
Akademiniame diskurse pastaraisiais 
dešimt mečiais jie atgimsta nebent kaip 
alternatyvios teorijos ir dažniausiai su-
kelia ne tiek kritiką, kiek pašaipią šyp-
seną. Tačiau mitas apie juodąją tango 
kilmę tebėra stipriai įsišaknijęs į tango 
muzikos bei šokio tyrinėtojų sąmonę. 
Tokiam mitui atstovaujantys tyrinėtojai, 
Broederso žodžiais tariant, viso labo 
„bando prastumti mitą apie juoduosius 
tango faraonus“27.

IŠVADOS

Ilgus šimtmečius afro-argentiniečių 
populiacija buvo stabili, tad neišvengia-
mai darė įtaką šalies ekonomikos, poli-
tikos ir kultūros raidai. XIX a. jie aktyviai 
įsitraukdavo į šalies kariuomenę ir pali-
ko ženklų, nors amžininkų dažnai nuty-
limą, pėdsaką šalies kovoje už nepriklau-
somybę. Dalyvavimas karinėse operaci-
jose, antisanitarinės gyvenimo sąlygos, 

epidemijos bei maišymasis su baltaodžiais 
imigrantais prisidėjo prie to, kad XIX a. 
tolydžio mažėjo juodaodžių skaičius – 
kiekvienas gyventojų surašymas rodė, 
kad pastarieji sudaro vis mažesnį argen-
tiniečių procentą. Vergovės panaikinimas 
taip pat prisidėjo prie to, kad afro-argen-
tiniečiai traukėsi iš Buenos Airių bei kitų 
didžiųjų miestų, kuriuose augo nedarbas 
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ir darėsi vis sunkiau kovoti dėl darbo 
vietų su į šalį plūdusiais neturtingais imi-
grantais iš Europos. Tie, kurie liko gyven-
ti Buenos Airėse, laiką leisdavo šokdami 
tautinius šokius (candombe), o pragyveni-
mo šaltinio vis dažniau ieškodavo groda-
mi, dainuodami bei šokdami. Afro-argen-
tiniečių folkloru netrukus susižavėjo tiek 
aukštesniems socialiniams sluoksniams 
priklausantys baltaodžiai miesto gyven-
tojai, tiek JAV gyvenantys afro-amerikie-
čiai. Dėl tokio susižavėjimo JAV buvo 
įkurta grupė Christy Minstrels, sulaukusi 
didelio populiarumo tiek savo tėvynėje, 
tiek Argentinoje, o pačiose Buenos Airėse 
buvo kuriama muzika ir statomi teatro 
vaidinimai, kuriuose buvo pasakojama 
apie romantišką ir tragišką afro-argenti-
niečių likimą. 

Nors afro-argentiniečių folkloras pa-
darė didelę įtaką XIX a. antrosios pusės 
Buenos Airių kultūros raidai, taip pat ir 
tango muzikos susiformavimui, tačiau ši 
įtaka turėtų būti vertinama atsargiai. 
Tango ištakų tyrinėtojai ilgai neabejoda-
vo, o neretai ir dabar laikosi nuomonės 

(R. F. Thompsonas), kad tango muzika 
daugiausia išsiplėtojo būtent iš juodao-
džių kultūros. Tačiau atsiranda ir tokių 
tyrinėtojų, kurie (pvz., M. Broedersas) 
atmeta tradicinę interpretaciją ir grindžia 
mintį, kad XIX a. antrojoje pusėje dau-
gelis afro-argentiniečių identifikuodavo 
save veikiau kaip Buenos Airių mieste-
lėnus (porteño), o ne kaip juodaodžių 
bendrijos narius, todėl jų kūriniai atspin-
di kitas vertybes bei savijautą negu jų 
pirmtakų, kurie gyveno vergovės sąly-
gomis. Kita priežastis, formuojanti mitą 
apie „juodąsias“ tango ištakas, yra ta, 
kad paskutiniaisiais XIX a. dešimtme-
čiais juodaodžiai Buenos Airėse jau buvo 
tikra retenybė, todėl, aptikę juodaodį 
atlikėją, žurnalistai kaskart apie jį rašy-
davo tarytum apie kokią nors sensaciją. 
Susižavėjimas juodaodžių kultūros pali-
kimu lėmė vadinamojo juodojo teatro 
įkūrimą – tai tapo dar viena priežastimi, 
kuri klaidino tango ištakų tyrinėtojus ir 
privertė juos patikėti mitu, kad tango 
muzika ir šokis kilo daugiausia iš juodao-
džių kultūrinio palikimo.
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