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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá literárním dílem argentinského spisovatele první poloviny 20. 

století Roberta Arlta. Jejím cílem je představit a porovnat motivy násilí a odcizení v románech 

El juguete rabioso a Los siete locos. V první řadě se zaměřuje na vliv dějinných událostí a 

autorova života na povahu textu. Dále představuje hlavní filosofické směry a literární skupiny, 

které ovlivňují Arltovu literární tvorbu jako jsou především existencialismus a tradice Florida 

a Boedo. Na jednotlivých ukázkách poukazuje na vztah mezi společenskými změnami a tématy 

úzkosti a násilí. Také jsou představeny hlavní důvody, proč se násilí objevuje v obou románech 

a dopady, které má na životy postav. Nakonec se zabývá odcizením těchto postav způsobeným 

jejich socioekonomickou situací, frustrací a způsoby uvažování. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis discusses the literary work of the Argentinian writer of the first half of 

the 20th century Roberto Arlt. The primary purpose is to introduce and compare the motives of 

violence and alienation in the novels El juguete rabioso and Los siete locos. Firstly, the work 

focuses on the impact of historical events and the author's personal life on the nature of the text. 

Subsequently, refers to the main philosophical movements and literary groups that affected 

Arlt's discourse, like existentialism and Florida and Boedo literary tradition. On individual 

examples, it is shown the relationship between social changes and topics of anxiety and 

violence. The work also introduces the main reasons why violence has arisen in both novels 

and its impact on the characters' lives. In the end, the work focuses on the alienation of the main 

characters caused by their socioeconomic background, frustration and ways of thinking. 
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Úvod 

  

Inspirace ulicemi chudých předměstí Buenos Aires během první poloviny 20. století, 

společnost zmítající se mezi krizí a úpadkem a odcizení jsou základními stavebními kameny 

díla argentinského spisovatele Roberta Arlta. Jeho první dva romány El juguete rabioso (Šílená 

hračka) a Los siete locos (Sedm bláznů) neměly ze stran literárních kritiků i široké společnosti 

bezprostřední ohlas jako dílo jeho vrstevníka J.L. Borgese. Nicméně množství publikovaných 

studií a odborných knih, které se zaměřují na jejich interpretaci svědčí o jejich rostoucí 

popularitě. 

Autor kombinuje formu a témata argentinských literárních skupin a zároveň čerpá 

inspiraci z evropského uměleckého prostředí. Od svých současníků se liší schopností přiblížit 

širší společnosti problematiku postavení imigrantů v Argentině. Za pomoci opravdu 

uměleckého jazyka vnáší do svého díla autentický vhled do prostých životů buenosaireských 

imigrantů a poukazuje na fakt, že nejen oni, ale celá společnost 20. let 20. století je do značné 

míry ovlivněna doznívajícím modernismem, avantgardou a ideologickou roztříštěností.  

V této práci se zaměřuji nejprve na zasazení díla do historického kontextu. Zmiňuji 

například důsledky imigrace a důležitých dějinných událostí na argentinskou společnost. 

Vzhledem k autobiografickým prvkům románů se dále pozastavuji nad životem Roberta Arlta, 

jeho nesnadným dětstvím a začátky jeho spisovatelské činnosti. Zaměřuji se například na jeho 

nekonformní přístup k užívání jazyka či inspiraci každodenním životem v Buenos Aires. 

Hlavní postavy Erdosian a Silvio jsou průvodci Artlovým světem deziluze, poukazují 

na řadu sociálních problémů spojených s existencionalismem, pocitem odcizení a roli imigranta 

v literatuře. Ukazují na stinné strany bohaté buržoazie i společenské spodiny a bez eufemismů 

se dotýkají citlivých témat a tabu doby. V této práci se snažím o porovnání perspektiv obou 

těchto hrdinů, důvodů jejich osamocenosti a páchání zločinů. Ve spojitosti s násilím se 

pozastavuji nad inspirací v argentinských anarchistických skupinách a dále rozebírám 

jednotlivé motivy páchání násilí.  

V poslední části knihy se zaměřuji na důvody odloučení Erdosiana a Silvia. Zde 

rozebírám jejich socioekonomické pozadí, motiv bohatství a peněz. Navazuji na nejčastější 

téma úzkosti, které porovnávám s Arltovým vyobrazením města, ve kterém se postavy 

nacházejí. Nakonec spojuji téma „nezapadnutí“ do společnosti ve vztahu pocitům méněcennosti 

a sexuální frustraci. 
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1 Kapitola - Sociální a historický kontext díla   

1.1 Proměny společnosti v důsledku migrace a politické změny v Argentině na začátku 20. 

století 

 

Po pádu Rosasova diktátorského režimu se začíná ekonomika státu obnovovat a díky 

dovozu surovin do Evropy roste i význam Argentiny v celosvětovém měřítku. Do té doby se 

přesuny obyvatel dějí převážně v rámci země. Nicméně za účelem vytvoření prosperujícího 

státu, pokud možno bílých a práce schopných lidí, se imigrace stává prioritou. Této skutečnosti 

napomáhá i schválení ústavy z roku 1853, známá pod názvem La Constitución de 1853, ve které 

je mimo jiné zmíněno, že každý, kdo pobývá na argentinském území, má mít stejná práva.  

Přestože je politická scéna v Argentině zdánlivě stabilní a volby jsou dokonce povinné, 

„ve skutečnosti jen někteří privilegovaní jedinci vládnou v politice v Argentině během „Zlaté 

doby.“ Historici odkazují k této éře jako k době, kdy převažuje oligarchie, tedy malá, bohatá a 

mocná elita, která vládne systému celé země“1 Nicméně počet obyvatel se téměř zdvojnásobuje 

a skoro polovinu představují přistěhovalci, kteří nemají volební právo. Také dominuje politická 

konzervativní strana Partido Autonomista Nacional (PAN), kterou podporuje prezident Julio 

Argentino Roca i jeho následovatelé. Volby jsou často kontrolovány ze strany vlády a veškeré 

snahy o možné reformy jsou násilně potlačeny.2  

Na druhou stranu je to doba ekonomické prosperity a rozvoje. Během těchto třiceti let 

Argentina prochází řadou změn v oblasti průmyslu i zemědělství. Evropští investoři jeví zájem 

o suroviny ze zámoří, především obiloviny a masné výrobky. 3 Jeden ze symbolů pokroku je 

budování nových železnic, které spojují jak průmyslové zóny, tak metropole. Příkladem je 

spojení Córdoby a Tucumánu.4  

Situace se mění až za vlády prezidenta F. Aleorty, který vidí jediný způsob porážky 

radikálů v reformě PAN a změně systému. Tyto reformy jsou v Kongresu schváleny roku 1911. 

Jedním z bodů je povinná anonymní volební účast, přičemž přistěhovalci stále toto právo 

nedostávají.5 Této příležitosti využívá radikální strana v čele s Hipólitem Yrigoyenem, který již 

během předešlého prezidentského období avizuje negativní dopad konzervativní vlády na 

 
1„In practice, a privileged few dominated politics during Argentina’s „Golden Age.“Historians have referred to   

the era as an oligarchy, where a wealthy, powerful, and small elite controlled the political system across the coun

try.“ LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s. 66.  
2 LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s. 66. 
3 LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s. 50-53. 
4 MANDRINI, Raúl, Jorge GELMAN, Pilar GONZÁLEZ-BERNALDO, Pablo YANKELEVICH. Historia 

mínima de Argentina. Colegio de Mexico, 2014, s. 144.  
5 LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s.76-77.  
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sociální klima. Přestože se stává roku 1916 prezidentem a PAN již není dominující politickou 

stranou, země prochází krizí způsobenou První světovou válkou. Jeho vládu vystřídá na šest let 

Marcelo Torcuato de Alvear, taktéž představitel radikálů Unión Cívica Radical (UCR), který 

rozděluje radikální politickou stranu na ty, kteří podporují Yrigoyena a na anti-personalisty.  

Co se týče imigrace během této doby, počet přistěhovalců v Argentině mezi lety 1870 a 

1950 roste velmi rychle. Prvním impulzem je imigrace Španělů a Italovů, nicméně po První 

světové válce značně vzrůstá počet imigrantů z Německa. Opouští svoji rodnou zem kvůli 

příznivější ekonomické situaci a pracovním podmínkám. Později se uchyluje do Argentiny 

mnoho Němců židovského původu, kteří čelí hrozbě sílícího antisemitismu.6 Ne vždy mají 

během této doby přistěhovalci stejná práva a postavení jako zbytek obyvatel. Během prvních 

třiceti let 20. století se sice do určité míry vyrovnávají sociální rozdíly, ale stále je velmi obtížné 

se jako přistěhovalec přiblížit střední třídě. Situace se lepší díky školské reformě z roku 1918, 

která uzákoňuje zpřístupnění univerzit všem, přičemž nezáleží na jejich socioekonomickém 

statutu uchazečů o studium.7 

Nicméně Velká hospodářská krize doléhá i na sociální sektory a nespokojenost obyvatel 

pomalu roste. Tato situace sílí i po dobu třicátých let, kdy dochází ke zpomalení železničního 

průmyslu a klesá průměrná mzda.8  „Státní převrat v Argentině roku 1930 také vyprovokoval 

řadu zásahů ze strany státních ozbrojených sil, které čím dál více v argentinské politice 20. 

století sužovaly osobní práva lidí i politiky.“9 Yrigoyen je sesazen a vystřídá ho diktatura 

nacionalisticky smýšlejícího Josého Felixe Uribury, který má na straně státní armádu. Ten 

ovšem nezůstává ve funkci příliš dlouho a je vystřídán Augustínem Pedrem Justem, 

představitelem radikálních anti-personalistů, kteří prosazují ekonomický liberalismus. Nastává 

doba tzv. konkordance neboli spoluvlády více stran. Během této doby se ekonomika začíná 

zlepšovat díky snížení inflace, vzniku centrální banky (Banco Central) a zvýšené produkci 

surovin. Přestože se kompromis mezi stranami a upevnění moci zdají jako dobrý plán, situace 

vede ke konzervativní politice, dalšímu potlačování stávek a neexistenci opozice. Rozdíly mezi 

 
6 SAUVEUR-HENN, Anne Saint. Artl y la emigración alemana a la Argentina hacia 1900 (kapitola). Roberto Arlt 

Una modernidad argentina. SARAVIA, José, Morales, SCHUCHARD, Barbara, WOLFGANG, Matzat. Madrid: 

Iberoamerikana, 2001, s. 15-16. 
7 MANDRINI, Raúl, Jorge GELMAN, Pilar GONZÁLEZ-BERNALDO, Pablo YANKELEVICH. Historia 

mínima de Argentina. Colegio de Mexico, 2014, s.255. 
8 LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s. 83-84. 
9 „en Argentina el golpe de Estado de 1930 en auguró una serie de intervenciones de las Fuerzas Armadas en la 

política Argentina del siglo 20 que cercaron a los derechos individuales y políticos cada vez con mayor acritud;” 

FUNES, Patricia. Historia mínima de las ideas políticas en América Latina. Colegio de méxico, 2014, s. 123.  
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obyvateli měst a na venkově stále přetrvávají a literární texty prochází před vydáním 

cenzurou.10  

 

1.2 Autorův vztah k Argentině 

 

„Roberto Arlt se narodil 26. dubna 1900 v Buenos Aires rodičům Karlu Arltovi a 

Ekatharine Iobstrabizer, kteří se přestěhovali z Německa do Argentiny, když byly Robertovi 

dva roky. Otec byl německého a matka rakousko-italského původu.“11 Mezi autorovým 

dětstvím a postavami jeho románů existuje řada paralel. Například nelehký vstup do života, 

nestabilní ekonomické zázemí, ale také velké sny a láska k literatuře spisovatelů jako je Pío 

Baroja nebo Baudelaire.  

Arlt žil do svých 16 let ve čtvrti Buenos Aires zvané Flores, která byla domovem 

především nižší střední třídy. Než se odstěhoval kvůli neshodám s otcem, strávil mnoho času 

v ulicích. Zde se naučil španělštině ovlivněné soužitím mnoha různých etnik a přistěhovalců, 

což později ovlivnilo z velké části jeho styl. Poté, co opustil domov a byl vyloučen ze školy, 

Roberto Arlt vystřídal celou řadu zaměstnání, mimo jiné i práci v knihkupectví. Roku 1918 

vydal svoji první povídku Jehová a začal psát román La vida puerca, který byl později 

přejmenována na El Juguete Rabioso. Tento román byl publikován roku 1926 pod záštitou 

básníka Ricarda Güiraldese.12 

Poté se autor roku 1920 přesunul do Córdoby, kde nastoupil na povinnou vojenskou 

službu a také se zde seznámil se svojí budoucí ženou. O tři roky později se vrátil zpět do Buenos 

Aires, kde vydal dvě kapitoly El Juguete Rabioso v časopise Proa, což bylo oblíbené 

periodikum avantgardních literárních skupin. Jedním z důvodů jeho neobvyklého výběru témat 

je časté střídání zaměstnání v redakcích. Arlt přispíval například do humoristickém časopisu 

Don Goyo, ale také psal policejní zprávy ve sloupci časopisu Crítica.13 Například v El siete 

 
10 LEWIS, Daniel. The History of Argentina. Londýn, 2001, s. 87- 88. 
11 SAUVEUR-HENN, Anne Saint. Artl y la emigración alemana a la Argentina hacia 1900 (kapitola). Roberto 

Arlt Una modernidad argentina. SARAVIA, José, Morales, SCHUCHARD, Barbara, WOLFGANG, Matzat. 

Madrid: Iberoamerikana, 2001, s. 13.  
12 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt innovación y compromiso. La obra narrativa y periodística. Edicions de la 

Universitat de Lleida, 2004, s.15-16.  
13 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt innovación y compromiso. La obra narrativa y periodística. Edicions de la 

Universitat de Lleida, 2004, s.16.  
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locos lze pozorovat jak groteskní element při popisu postav, tak charakteristiky klasického 

detektivního románu, které zřejmě souvisí s autorovou zkušeností s podobným médiem. 

Jednoznačně nejslavnější je však jeho působení v časopise El Mundo mezi lety 1928 a 

1933, kam psal sloupek o životě v metropoli. Tyto texty později doplnil o krátké eseje a úvahy 

o tamních zvycích, zvláštnostech, a především o jazyce Argentinců. Témata shrnul ve sbírce 

Aguafuertes porteñas.14 Už zde také nastiňuje témata, která se později objevují v jeho próze. 

Roku 1929 vydal svůj nejproslulejší román Los siete locos a o rok později jeho 

pokračování Los Lanzallamas. Rita Gnutzmann dodává, že „autor v pozdějším vydání Los siete 

locos cítil potřebu objasnit, že jeho dílo bylo napsáno a publikováno před státním převratem 6. 

září 1930.“15 Zřejmě tak Arlt učinil vzhledem k buřičské povaze díla, nicméně lze pouze 

polemizovat nad skutečnými okolnostmi vzniku tohoto román. Na jednu stranu je to text o 

šílenství a deformovaném vnímání reality, ale na druhou nelze přehlédnout jeho politický 

přesah. Zejména postava Astrologa by se mohla přirovnat k archetypu diktátora, který se 

v argentinské literatuře objevuje velmi často. 

Arlt žil mezi lety 1922-1924 v Buenos Aires a urbanizace je i nadále jedním ze 

středobodů jeho děl.16 Je si vědom změn, kterými jeho okolí prochází v důsledku rychlého 

technologického pokroku a soužití skupin různých kulturních prostředí. Především se zaměřuje 

na přítomnost morálního úpadku obyvatel, kterým chybí naděje a odhodlání situaci změnit. 

Zelda Liendivit říká, že se „Arlt v souvislosti s Buenos Aires zabývá otázkou ztráty pevných 

základů, jak toho, co cirkuluje, tak toho, co se zdá dané. Ani jazyk, ani architektura nenásledují 

tradici a místo toho jsou unášeny proudem modernismu.“17 V tomto ohledu jsou díla pravdivou 

reprezentací této roztříštěnosti a kulturní rozmanitosti. Na jednu stranu je v románech patrné, 

 
14 CIVANTOS, Christina. Language, Literary Legitimacy, and Masculinity in the Writings of Roberto Arlt. Latin 

American Literary Review. Jan. - Jun., Vol. 33, No. 65, s. 117, 2005. [online]. [cit. 2021-21-04]. 
15 “autor en una posterior edición de los 7 locos se sintió obligado a aclarar que su novela fue escrita y publicada 

antes del golpe militar de 6 de septiembre de 1930;” GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt innovación y compromiso. 

La obra narrativa y periodística. Edicions de la Universitat de Lleida, 2004, s.17. 
16 SAUVEUR-HENN, Anne Saint. Artl y la emigración alemana a la Argentina hacia 1900 (kapitola). Roberto 

Arlt Una modernidad argentina. SARAVIA, José, Morales, SCHUCHARD, Barbara, WOLFGANG, Matzat. 

Madrid: Iberoamerikana, 2001, s. 22. 

17 “La cuestión que Arlt lee Buenos Aires es esta falta de fundaciones conocidos en lo que circula pero también en 

lo que aparentemente está fijo: ni el lenguaje ni la arquitectura y la ciudad aceptan y a sus tradicionales dueños y 

se lanzan a la deriva de esa modernidad;” LIENDIVIT, Zelda. Vida de monstruos: espacio, violencia y ficción en 

la obra de Roberto Arlt. Buenos Aires, 2010, s. 27.  
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že si Arlt všímá síly v diverzitě, ale zároveň si vidí neschopnost integrace přistěhovalců do 

argentinského prostředí. 

 

2 Kapitola – literární tradice a autorův nekonformní přístup k formě a jazyku 

románů 

2.1 Literární scéna v Argentině 20. století 

 

Náhlé změny jak politické, tak sociální neovlivňují argentinský kulturní život pouze 

negativně. Buenos Aires je stále významným místem mnoha umělců a literátů, protože zde se 

pořádají důležité společenské události, výstavy, autorská čtení, a hlavně zde vznikají nová 

periodika, ve kterých většina budoucích spisovatelů začíná svoji kariéru. Dále se zde utváří dva 

hlavní literární směry: Florida a Boedo. První se soustředí hlavně na psaní poezie, jazyk jako 

takový a celkovou estetiku díla. Sem se řadí autoři jako jsou například Borges a Roxlo. Boedo 

se na druhou stranu zaměřuje na sociální problémy, problematické stránky společnosti, 

marginální skupiny a styl je spíše až druhořadým. Jako médium vhodné ke sdělení jejich 

myšlenek patří kromě románů i krátké fejetony a eseje.18 Příkladem jsou již zmíněné 

Aguafuertes porteñas, kde se mísí více žánrů, ale nejvíce se přibližuje eseji. 

Další aspekt, ve kterém se skupiny liší je jejich recepce. Civantos vysvětluje, že texty 

představitelů avantgardy, kteří většinou tvořili skupinu Florida, byly narozdíl od představitelů 

Boeda považovány za „více“ legitimní.19 Ale potom je třeba si klást otázku, co znamená 

legitimní literatura a jazyk? Pokud Arlt a další autoři, kteří se vymykají tradici, zaznamenávají 

přirozenou řeč obyvatel argentinských měst tak, jak se jí zde naučili, nevytváří zcela legitimní 

text?  

 

 

2.2 Autorovo vyhranění vůči čistě estetickému stylu  

 

 
18 MIRANDA, Carolina. Rereading the writings of Roberto Arlt (1900-1942) Within the Framework of 

Argentine Theatre and Popular Literature. Lewiston, NY : Edwin Mellen Press. 2013, s. 16.  
19 CIVANTOS, Christina. Language, Literary Legitimacy, and Masculinity in the Writings of Roberto Arlt. Latin 

American Literary Review. Jan. - Jun., Vol. 33, No. 65, s.112, 2005. [online]. [cit. 2021-21-04]. Dostupné z: 

<https://www.jstor.org/stable/20119942>. 

https://www.jstor.org/stable/20119942
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Jeden z typických znaků Arltových románů je neodmyslitelná jazyková pestrost a 

schopnost výstižně popsat hlasy lidí z rozdílných sociálních prostředí. Právě díky na první 

pohled nepropracovanému jazyku, je často jeho dílo označované za amatérské či nekultivované. 

Nicméně toto uvažování se mění s dobou, obzvláště v 50. letech 20. století, kdy literární kritici 

začínají jeho formu analyzovat hlouběji. Často dochází k závěru, že Arlt dokázal vystihnout 

opravdovost a surovost jazyka, kterým se doopravdy mluvilo ve 20. letech v Buenos Aires, jež 

představovalo největší centrum soužití mnoha různých etnik a skupin imigrantů vzhledem 

k demografickým údajům v Argentině.20  

Na druhou stranu, Roberto Arlt je schopný užívat i poměrně náročných technik, které 

jsou velmi podobné anglosaskému modernismu. Například tok myšlenek, známý hlavně díky 

Jamesi Joyceovi nebo až lyrické popisy vnitřních životů jeho postav, do kterých částečně 

promítá i vlastní zkušenosti. Za pomoci bohaté symboliky barev či geometrických objektů, 

metafor, hyperbol a dalších literárních prvků dává najevo, že je schopen literárně pojmout víc 

než „pouhé“ komentování sledu života v Buenos Aires.  

Raúl Ernesto Osorio Cortés se zaměřuje ve svém článku na způsoby, jak Arlovo dílo 

definovat z hlediska formy a obsahu. Protože první desetiletí 20. století znamenají pro literaturu 

velké množství nových vlivů a směrů, podotýká, že striktní řazení děl do literárního systému 

nemusí být vždy produktivní.21 Zejména proto, že po povrchním přečtení románů vznikají 

tendence ke kategorizování a zamítání koexistence více směrů zároveň, což může vést k jejich 

unáhlenému odsouzení. 

Cortés se zabývá několika hlavními rysy, podle kterých literární kritici Arltovo dílo 

zařazují do literárního systému a snaží se vystihnout esenci argentinské avantgardy a skupin 

Florida a Boedo. Všímá si například všudypřítomné inspirace realismem a naturalismem, 

zejména témat předurčení k bídnému životu a postavy tzv. outsidera.22 

Oba hlavní hrdinové na jednu stranu ví o svém vyloučení ze společnosti, ale na druhou 

se brání slepému následování mas. Tímto způsobem dochází k jejich vnitřnímu konfliktu, 

protože se musí rozhodovat, zda se podřídit kritériím většiny, nebo zůstat sami. Podřízení se 

 
20 MOTTI, Josefina. MUZZIO, M., PAZ SUPULVEDA, PB., COOKE, T., et al.  Population structure in 

Argentina. PLoS ONE, 13(5), 2018, s. 14. [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: 

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196325>.  
21OSOCRIO CORTÉS, Raúl Ernesto. Roberto Arlt y el sistema contemporáneo: consideraciones históricas. TRIM: 

revista de investigación multidisciplina. N.3, Ediciones Universidad de Valladolid, 2011, s.50. [online]. [cit. 2021-

08-04]. Dostupné z: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4791770>.   
22 (tamtéž, s.49)  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196325%3e%20s.3
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většinové společnosti poté vede k pocitu beznaděje a úzkosti. Toto téma je patrné především 

v prvním románu, který pojednává o chlapci jménem Silvio, jenž miluje romány o banditech 

autorů Pierra Ponson du Terrail nebo Alexandra Dumase. Vytváří tajnou organizaci Caballeros 

de la Media Noche, která svoji činnost soustředí na drobné krádeže a výtržnosti. Jenže není 

možné, aby Silvio vydělával na živobytí tímto způsobem, a tak začne pracovat v knihkupectví, 

kde se shledává s krutým zacházením jeho nadřízeného Dona Gaetana. Pokouší se o podpálení 

místa, které tak bytostně nenávidí, mění svojí kariérní dráhu a začíná studovat na letecké škole. 

Ovšem po dalším neúspěchu ztrácí veškerou motivaci a pokouší se neúspěšně si vzít život. 

V tom momentu si uvědomuje, že je součástí systému, na kterém se nechce podílet, a tak udá 

svého přítele Renga předtím, než stihnou spáchat zločin. Příběh končí Silviovým odchodem na 

jih Argentiny do města Comodoro Rivadaria.  

Název El Juguete Rabioso symbolizuje vzpouru a vytržení pasivity, což se projevuje až 

v další kapitole. Rita Gnutzmann uvádí, že „ve čtvrté kapitole se rozhodne nebýt pouhou 

hračkou, vezme (Silvio) opratě do svých rukou a díky sázce a podvodu se rozhodne pro 

dobrovolné vzdálení od společnosti.“ 23  

Druhý román Los siete locos pojednává o pocitech vyloučení a beznaděje, se kterými se 

hlavní postava potýká již od začátku, na rozdíl od prvního románu. Protagonista Erdosain je 

obviněn z krádeže šesti set pesos ve svém zaměstnání v cukrovaru. Má pouze jeden den na 

navrácení obnosu, jinak mu hrozí udání. Rozhoduje se poprosit několik známých o pomoc. 

Napřed jde za svým přítelem Erguetou a potom za bratrancem své ženy Barsutem, ale ani jeden 

mu peníze nepůjčuje. Rozhodne se proto obrátit se na Astrologa, který využije Erdosainovy 

nevýhodné situace a zmanipuluje ho tak, aby dosáhl svého plánu. Navrhuje založit tajnou 

revolucionářskou organizaci, která má za cíl se postavit tradičním institucím a hodnotám a 

nastolit nový řád. Příběh se poté skládá z mnoha setkáních mezi Erdosainem a dalšími 

postavami označujícími se jako blázni. Patří sem například lékárník Ergueta a jeho žena 

Hipólita, zlatník Haffer nebo Melancholický Pasák. Jména postav často souvisí s jejich 

hlavními vlastnostmi. Celý příběh spěje k vytyčenému bodu, jímž je vysněná revoluce, která si 

klade za cíl celkovou destrukci a znovuvybudování lepší společnosti. 

Co se týče popisů krajiny a témat, Arlt kombinuje prvky hispánského modernismu 

s dalšími uměleckými směry. Například kritika buržoazie, dekadence a výrazná symbolika 

 
23 „En el cuarto, decide no ser juguete pasivo, toma las riendas mediante la traición y apuesta por el voluntario 

aislamiento de la sociedad.“ GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt innovación y compromiso. La obra narrativa y 

periodística. Edicions de la Universitat de Lleida, 2004, s. 36.  
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barev je přítomná i v díle Rubéna Daría. Dále se nabízí otázka, zda přítomnost predeterminace 

není jistým pokračováním argentinského naturalismu. Ale vzhledem k časové vzdálenosti se 

aspekt nesnadného vstupu do života pravděpodobně pojí se spisovatelovou vlastní zkušeností. 

Příkladem je nezapadnutí do kolektivu a spory s otcem. V následující ukázce hovoří Erdosain 

o podobné zkušenosti, kdy byl zesměšněn ve své třídě. 

 

„Věděl jsem, že většinu ostatních dětí doma nikdo nebije, a když jsem je ve škole slyšel vyprávět o svých 

rodičích, zmocňovala se mě taková úzkost, že když mě pan o učitel o hodině vyvolal, díval jsem se na něj 

přihlouple, aniž bych tušil, na co se mě ptá. Jednoho dně na mě dokonce vyštěkl: ,Jářku, Erdosaine, vy hňupe, jste 

natvrdlý, nebo co?‘ Celá třída vyprskla smíchy a od té doby mi říkali ,hňup Erdosain‘.“24 

—Yo sabía que a la mayoría de los chicos los padres no les pegaban y en la escuela, cuando les oía hablar 

de sus casas, me paralizaba una angustia tan atroz que si estábamos en clase y el maestro me llamaba, yo lo miraba 

atontado, sin darme cuenta del sentido de sus preguntas, hasta que un día me gritó:«¿Pero usted, Erdosain, es un 

imbécil que no me oye?» Toda la clase se echó a reír, y desde ese día me llamaron Erdosain «el imbécil». 

 

Neotřelé užití jazyka, nespisovné významy z lunfarda mají svoje opodstatnění, a to je 

udržení čtenářovy pozornosti. V prvním románu, kde je vypravěč zároveň hlavní postavou, se 

jazyk tímto způsobem přibližuje zcela přirozené mluvené řeči se všemi nedokonalostmi a 

kostrbatostí. Autor často vynechává členy, mění pořadí slov a užívá věty, které nezapadají do 

celkového kontextu. Často neexistující interpunkce, agramatické jevy a opakování vět 

reprezentují neuspořádanost lidského přemýšlení a jeho schopnost měnit během sekund 

vnímání reality.  

Nicméně Arlt se vyhýbá zbytečným jazykovým experimentům. Jeho texty jsou poměrně 

přímočaré a jasné, což může být přisuzováno mimo jiné vlivu španělského autora Pía Barojy. 

Jeho jméno zaznívá v El Juguete Rabioso.  

 

—Sí, señor, y tengo los mejores autores: Baudelaire, Dostoievski, Baroja. — Ché, ¿no será un anarquista éste? —

No, señor capitán. No soy anarquista. Pero me gusta estudiar, leer.25 

(—Ano, pane, a mám na to ty nejlepší autory: Baudelaira, Dostojevského, Baroju. — Chlape, nebudeš náhodou 

anarchista? —Ne, pane kapitáne. Nejsem anarchista. Ale rád se učím a čtu.) 

 
24 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s.72. 
25 ARLT, Roberto. Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993. s.137. 
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2.3 Sociolekty a nízký jazyk  

 

Autor se staví proti jedinému „správnému“ použití jazyka a vytváří svůj vlastní, který 

je kombinací mluvené španělštiny, lunfarda, kolokviálních a technických výrazů.26 Sám 

přiznal, že kvůli častému střídání zaměstnání nestihl stylisticky dozrát a bylo pro něj těžké 

zařadit nějakým způsobem díla do jedné či druhé literární skupiny. Proto často navštěvuje 

městské bary a snaží se pochytit jazyk v jeho nejpřirozenější formě a ten potom použít ve svých 

dílech.27  

Podobně jako se Silvio v El juguete rabioso učí z knih o fyzice, literatuře, zlodějích nebo 

kráse Baudelaireových básní, tak se Arlt učí mnohým dovednostem zcela sám. 

Autodidaktismus je patrný nejen v rovině příběhu jako takového, ale také v na úrovni znalosti 

jazyka. Buenos Aires je v prvním desetiletí 20. století obydleno téměř z jedné poloviny 

přistěhovalci, což do značné míry ovlivňuje i hovorový jazyk.28 Díky tomu se v obou románech 

objevuje celá řada hovorových výrazů a výrazů, které vznikají kombinací více jazyků.  

Jak bylo řečeno, jen těžko lze zařadit dílo Roberta Arlta pouze do jedné literární skupiny, 

protože se vyznačoval schopností kombinovat rejstříky, hlasy a tón vyprávění tak, aby byly 

„šité na míru“ každé postavě. Ačkoliv může text vypadat na první pohled neuspořádaně, některé 

syntaktické i gramatické prvky se objevují zcela pravidelně. Příkladem je časté užití citoslovcí, 

zdůraznění některých souhlásek, zejména „r“ a „s“ anebo naopak jejich redukce.  

Italština a francouzština jsou dva jazyky, jejichž zastoupení se v tomto pořadí objevuje 

v obou dílech. Například Don Gaetano i Monti, nadřízení Silvia pocházejí z Itálie a občas 

používají italské výrazy jako strunsso. Rita Gnutzmann dodává, že tento jazyk není spojován 

s nízkou třídou a ponižováním, narozdíl od francouzštiny, která se omezuje skoro výhradně na 

prostředí nevěstinců a lehké ženy.29  

 
26 VOLKER, Jaeckel. Estilo y lenguaje en las novelas de Roberto Arlt: obscenidades, extranjerismos y 

lunfardismos (kapitola). Roberto Arl y el lenguaje literario argentino. Ediciones de iberoamericana, 2015, s. 43.  
27 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s. 81. 
27 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993. s. 27. 
28 LIENDIVIT, Zelda. Vida de monstruos: espacio, violencia y ficción en la obra de Roberto Arlt. Buenos Aires, 

2010, s. 51.  
29 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s.194.  
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Ukázky užití nespisovných výrazů jsou například redukce adverbia más na pouhé „ma“ 

nebo zdvojení vícekmitné vibranty na začátku slova rosa pro jeho zdůraznění.  

…era ma lindo que una rroza;30 

(…byl hezčí než růže) 

 

Další jazykový prvek, který se hojně vyskytuje obzvlášť v Los siete locos je lunfardo. 

Z historického hlediska dává smysl, proč je lunfardo jedním z nejčastějších fenoménů 

Arltových románů vzhledem k jeho šíření na území Argentiny díky evropské imigraci. 

Nicméně, co lunfardo vůbec představuje? „Není možné považovat tuto mluvu za samostatný 

jazyk, ani nářečí, protože se vztahuje pouze na nějaké slovní druhy a není regionálním jevem.“31 

Jak již bylo řečeno, většinou se v románech pohybujeme v prostředí, které je obecně vnímáno 

jako nekultivované. Tak je tomu i s lunfardem, které bylo spojováno s jazykem delikventů a 

kriminálníků, protože první studie vznikají většinou na základě policejních spisů. Přestože je 

toto tvrzení vyvráceno a dnes je lunfardo vnímáno jako jev podobný slangu,32Arlt často vybírá 

postavy, které se pohybují v prostředí zločinu. 

„Lunfardo je jeden z lingvistických fenoménů, který představuje v Los siete locos 

element grotesknosti, protožo jeho konotace jsou spojené se světem prostituce a podsvětí“33 

Typickými příklady jsou slova jako cafishio nebo bacán. Tato slova by se dala zařadit do 

slovníku nízké třídy, zejména lidí, kteří se pohybují ve světě zločinu. První slovo se obvykle 

používá ve stejném smyslu jako české „pasák“, druhé funguje jako synonymum, ale také může 

znamenat „boháč.“ Ve druhém významu je použito v následující ukázce, kde Silvio sní o tom, 

jak se jednou vydá do Evropy jako zámožný muž. 

 

 
30 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s.27 
31 CONDE, Oscar. El Lunfardo en la literatura Argentina. Gramma. XXI, 47. 2010, s. 224. [online]. [cit. 2021-04-

21]. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/publication/265914083>.   

 
32 (Tamtéž, s.225-226) „;la voz «lunfardo» ha evolucionado a partir del romanesco lombardo, que significaba 

«ladrón». 2. Sus primeros estudiosos fueron criminalistas o policías. El hecho de que el término lunfardo 

significara en su origen «ladrón» llevó a conclusiones erróneas a los que se acercaron originariamente a estudiar 

el fenómeno. Pero el lunfardo no es —ni lo fue nunca— un vocabulario delictivo.“ 
33„El lunfardo es una de las expresiones lingüísticas más evidentes de lo grotesco en Los siete locos cuando se trata 

de connotaciones vinculadas con el mundo de la prostitución y del hampa.” VOLKER, Jaeckel. Estilo y lenguaje 

en las novelas de Roberto Arlt: obscenidades, extranjerismos y lunfardismos (kapitola). Roberto Arl y el lenguaje 

literario argentino. Ediciones de iberoamericana, 2015, s. 43.  
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Imáginate los grandes campos, imáginate las ciudades del otro lado del mar. Las hembras que nos seguirían; 

nosotros cruzaríamos como grandes „bacanes“ las ciudades al otro lado del mar.34  

(Představ si ta velká pole, představ si města na druhém břehu moře. Ženský, který za námi budou chodit; 

Jako velcí boháči projdeme města na druhém břehu moře.) 

 

Další fenomén, který se objevuje v textech je tzv cocoliche, což je pidžin, který vzniká 

díky imigraci z Itálie a následného kombinování se španělštinou.35 Příkladem je slovo pibe,36 

což znamená v překladu „kluk“ nebo „chlapec“, které je zkráceninou slova pivetto 

pocházejícího z oblasti italského Janova.37  

Chlapci v El Juguete Rabioso dále používají nespisovné hovorové výrazy. Například 

nazývají policejní jednotky hovorovým výrazem cana, který se podle normy38 používá hlavně 

v Argentině, Uruguay a Bolívii.  

 

—¿Qué opinás, Lucio, que dejemos esto en tu casa? 

—¿Y si va la „cana“ a requisar?39  

(— Co si myslíš, Lucio, zůstaneme v domě? 

—A nevšimou si nás tak policajti?) 

 

Také často používají citoslovce che, které však někdy funguje i jako oslovení na začátku 

sdělení a může být překládáno jako „kamaráde“. V následující ukázce, kde se spolu baví 

Silviovi přátelé, se vyskytují hned oba fenomény. 

Ché, Hipólito, dice mamá si querés darme medio kilo de azúcar hasta más tarde.40 

(Kámo, Hipólito, máma říká, jestli bys mi nedal půl kila cukru na potom.) 

 
34 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 203. 
35 „Por eso, cuando llega a cieno grado de confusión lingüística, será difícil establecer en qué momento habla 

italiano (españolizado) y en qué momento habla español (italianizante), y por lo tanto imposible aislar 

claramente las respectivas influencias del español y del italiano en su habla.“ MEO-ZILIO, G. (2018). El 

'Cocoliche' rioplatense. Boletín de Filología, (16), s. 62. [online]. [cit. 2021-04-29].  Dostupné 

z: <https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/49440/51901>  
36„Sí, me acuerdo! Yo era un pibe.“ ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 195.  
37 https://dle.rae.es/pibe 
38 https://dle.rae.es/cana 
39 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 71. 
40 (Tamtéž, s. 32.) 

https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/49440/51901


  

19 

 

 

 

2.4 Struktura děl a důvěryhodnost vypravěče 

 

První dva romány jsou převážně chronologického charakteru s občasným užitím 

retrospektivy. El Juguete Rabioso se odehrává v průběhu čtyř let, protože protagonista je 

v každé části o jeden rok starší. Toto dílo je rozděleno do čtyř částí s názvy Los ladrones, Los 

tradabos y los días, El juguete rabioso a Judas Iscariote. Názvy obsahují aluze na literární díla 

tematicky podobná. Například druhá část je zřejmě pojmenovaná podle díla řeckého učence a 

básníka Hesioda, čímž autor nejpravděpodobněji míří na Silviovu lásku k filosofii a literatuře.41  

Nejsilnější symboliku nese poslední část, která je pojmenována podle biblické postavy Jidáše 

Iškariotského a pojednává o motivech zrady nejbližších. 

Kniha Los siete locos se naopak skládá ze tří nepojmenovaných částí, které jsou 

rozděleny na kapitoly s patřičným názvem. Neobsahují žádné aluze, ale velmi se podobají 

například titulkům z novin. Autor vytváří jakousi „upoutávku“ za účelem získání pozornosti 

čtenáře a jeho šokování. Nicméně ne vždy jsou jednotlivé kapitoly zcela věrné dramatickému 

názvu. Ačkoliv ústřední postavou románu je Remo Erdosain, jednotlivé kapitoly se často 

zaměřují na ostatní blázny nebo se vrací do Erdosainových snů či vzpomínek.  

Další způsob, jak Arlt upoutává pozornost je element hry, kterého dosahuje za pomoci 

důvěryhodnosti vypravěče a střídání fokalizace mezi jednotlivými postavami. Mezi prezentací 

díla jako pravdivého či objektivního a formou, jakou je v obou případech napsáno, vzniká určitý 

rozpor. Důvodem je vyprávění v první osobě, čímž autor ubírá textu na objektivitě. V případě 

El juguete rabioso je text psán formou biografie v první osobě, kdy autor do svého díla 

projektuje i své osobní zkušenosti. Los siete locos jsou sepsaná svědectví Erdosaina, což je 

skutečnost, kterou se čtenář dozvídá a posteriori v navazujícím románu Los lanzallamas. 

 V tomto případě se nabízí aplikování Genettovy typologie, která užívá termín fokalizace 

a fokalizátor. Odděluje vypravěče od toho, jehož perspektiva je čtenáři prezentována. Oba 

romány se z tohoto hlediska diametrálně liší, protože se u nich různí jak typ fokalizátora, tak 

vypravěče. El juguete rabioso představuje zpověď s autobiografickými prvky. Vypravěč je 

homodiegetický a popisuje sled událostí, které se okolo něj dějí, i způsob, jakým se odráží 

 
41 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s. 74. 
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v jeho psychice. S výjimkou dialogů je celý děj fokalizován na hlavní postavě, poněvadž právě 

ona je nejenom vypravěčem, ale zároveň tím, kdo děj sleduje a vidí. Na rozdíl od druhého 

románu se zde neobjevují žádné prvky vševědoucího vypravěče.  

V případě Los siete locos se vypravěč jeví jako heterodiegetický, protože příběh je 

převážně v -er formě, nicméně v pokračování románu jménem  Los lanzallamas vychází najevo, 

že se jedná o fikčního autora, jenž píše biografii jiné postavy. Proto ho Rita Gutzman 

kategorizuje jako extradiegetického vypravěče,42 ke kterému se referuje jako ke kronikáři či 

komentátorovi.  

Tento kronikář však není pouze pasivní, ale sám se angažuje v příběhu a několikrát se 

pokouší o vysvětlení Erdosainovy myšlenky či záměru, čímž zaujímá postoj vypravěče a 

hodnotitele. V tomto případě se nabízí otázka, do jaké míry může čtenář považovat nejen sled 

událostí, ale i samotné Erdosainovo šílenství za skutečnost. Způsob, jakým je výpověď 

zpochybňována, jsou poznámky pod čarou. Ty ji buď přímo vyvracejí, nebo dovysvětlují 

okolnosti děje.  

Pro ukázku jsem vybrala dvě poznámky pod čarou, které se od sebe liší v míře 

zpochybnění. První se nachází na konci příběhu, kde má dojít k vraždě, kterou naplánoval 

Astrolog, Erdosain a další blázni za účelem získání peněz na financování revoluce. Vše je 

připravené, ale Astrolog si akci na poslední chvíli rozmýšlí a scénu pouze napodobuje. 

Poznámka pod čarou zde hraje klíčovou roli, protože bez ní by čtenáři unikla podstatná 

informace k pochopení děje. 

 

,,Až teprve na poslední chvíli, jíž předcházel sáhodlouhý rozhovor s Barsutem, se Astrolog rozhodl, že budou 

jeho vraždu pouze předstírat.“43  

“La simulación del asesinato de versus fue resuelta por el astrólogo a la última hora y después de una largo 

coloquio con él.” 44 

 

Další poznámka zpochybňuje samotné Erdosainovo šílenství. Pokud čtenář sleduje pouze 

sepsanou výpověď, může vnímat jeho záchvaty vzteku a nenávisti jako jeden z příznaků 

 
42GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco. 1985, s. 127. 
43 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 308. 
44 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 347. 
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psychické poruchy. Ale díky vysvětlivce se dozvídá, že Erdosain vypravěči/kronikáři sdělil, že 

celou dobu tento záchvat předstíral, což v samotném textu zmíněno není. 

 

Poznámka vypravěče: Pro takovéto chování mi Erdosain poskytl dvě různá vysvětlení. Za prvě ho nesmírně 

bavilo předstírat, že zešílel. Přirovnával se k „člověku, který po použití sklenky vína předstírá, že je opilý, aby 

napálil své přátele“.45 

Nota del comentador: los explicaciones meli verdes en el espectador respecto a esta comedia la primera es 

que sentía un placer inmenso en simular un estado de locura placer que comparaba “al del hombre que habiendo 

bebido un vaso de vino pensé que estaba borracho ante sus amigos para inquietarlos.”46  

 
45 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 117. 
46 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 135. 
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3 Kapitola – Vzpoura a násilí 

3.1 Inspirace v dějinných událostech 

 

 Arlt používá tematiku násilí, zločinu a anarchismu jako prostředek k poukázání na 

sociální problémy, se kterými se Argentina ve 20. letech potýká. Zejména se soustředí na 

extrémní nepoměr bohatství buržoazie a bídy, kterou prožívá dělnická třída a děti imigrantů. 

Téma anarchismu jako nástroje proti stávajícímu systému se v literatuře objevuje například u 

autorů Generace 98, jako jsou Juan Ramón Jiménez, ale především Pío Baroja, jehož jméno 

zazní přímo v díle El juguete rabioso.  

V čem se tématika autorů překrývá je anarchismus ve smyslu boření zaběhlých tradic a 

čistého esteticismu. Je možné chápat toto jejich pojetí jako reakci na bezútěšný romantismus, 

nebo modernistickou tradici v čele s Rubénem Daríem. Nicméně lze konstatovat, že se 

anarchismus podobá spíše protiváze tradičním hodnotám a slepému nacionalismu. Ana Gómez-

Pérez dodává, že Baroja vnímá destrukci a dekadenci jako nedílnou součást zlepšení.47 

Anarchismus je prostředek k posunu od systému, na jehož vrcholu stojí privilegovaná buržoazie 

a oligarchie. V El juguete rabioso například Silvio používá stejné praktiky jako očerňovaní 

„boháči“ a podvodníci, aby jim nastavil zrcadlo a vymanil se tak zkorumpovanému systému. 

V tomto aktu vidí naději ke zlepšení. Na druhou stranu v románu Los siete locos je destrukce 

pouhým způsobem, jak nastolit nový systém, který však stojí na stejných základech jako 

předešlý, čímž působí samoúčelně.  

Daniel Chávez Jiménez říká, že kvůli kapitalistickému vykořisťování a rychlosti 

pokroku vznikají nové problémy moderní společnosti jako je zvýšená kriminalita, počet případů 

psychických onemocnění a sebevražd. Tyto změny mají dopad jak na osobní úrovni, tak na 

politické. Za příklad dává vznik německého nacionalismu nebo levicového socialismu. Ovšem 

tato hnutí nejsou omezena pouze na Evropu a s podobnými problémy se potýká i Jižní 

Amerika.48 

Násilí a tvoření anarchistických skupin bylo přirozenou reakcí na hlubokou ekonomickou 

krizi po konci 19. století. V 90. letech vznikají socialistické strany, dělnické noviny, ale i 

 
47 GÓMEZ-PÉREZ, Ana. Baroja y el anarquismo: política y estética de oposición. Revista Canadiense de 

Estudios Hispánicos, Vol. 30, No. 2, 2006, s. 319. 

[online]. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2112544>.  

 
48 CHAVEZ JIMENEZ, Daniar. El equilibrio del diálogo: Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto 

Arlt. Latinoamérica,  Ciudad de México, n. 50, 2010, s. 30. [online]. [cit. 2021-03-30]. Dostupné z: 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742010000100003&lng=es&nrm=iso>.  
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anarchistické skupiny. To je přirozenou reakcí na skutečné historické události, které mají v 

Argentině nepřehlédnutelný sociální dopad.49  

V Argentině stále převládají v prvních třech dekádách 20. století vlastenecké ideály a 

konzervativní politika. Proto přirozeně vznikají různé anarchistické skupiny a tendence.  

Emiliano Gastón Sánchez ve svém článku hovoří například o skupině intelektuálů, kteří se 

vyznačovali svým anarchistickým smýšlením a kritickými postoji vůči buržoazii. Na konci 19. 

století si dávají jméno bohemios,  kteří odkazují svojí činností k modernistickému dílu Rubéna 

Daría a zastávají zájmy dělnické třídy.50 Jeden z takových představitelů je žurnalista a 

spisovatel Soiza Reilly, který se staví proti militarismu, socialismu a extremistickým ideologiím 

celkově. Sám se sice nehlásí k anarchismu, ale zpětně je jeho aktivita spojována s tímto 

hnutím.51 Vzhledem k povaze aktivit tajných organizací v Arltových románech a jejich 

zaujatosti vůči tradičním institucím, je možné diskutovat nad jejich inspirací Soizou Reillym. 

Ať už jsou to „Caballeros de la Media Noche“ nebo Astrologova organizace, obě tyto skupiny 

se staví proti zaběhlým zvykům a sociálním hodnotám. Mimo to se v prvním díle se nachází 

přímo odkaz na jeho osobu.52 

 

3.2 Motivy, které vedou k násilí 

 

Motivy násilí nejsou u všech postav zcela stejné. Mění se podle situace, ve které se 

nacházejí, nebo filosofie, kterou jsou ovlivnění. Nejlépe je tento rozdíl rozpoznatelný mezi 

Erdosainem a Astrologem. Erdosain je muž ve středním věku, který celý svůj život pouze snil 

o velikých věcech, ale nachází se v jakési paralýze, která mu znemožňuje jakkoliv jednat jak 

v profesním, tak osobním životě. Chce být milován, ale není schopen sám vyjadřovat emoce, a 

proto hledá únik ve formě drobných krádeží, potulování a opíjení se. Často popisuje, že se cítí 

odloučený od všech ostatních a cítí úzkost, která ho žene buď ke stavům beznaděje nebo 

 
49 POY, L. Socialismo y anarquismo en la formación de la clase obrera en Argentina: problemas historiográficos 

y apuntes metodológicos. Archivos De Historia Del Movimiento Obrero Y La Izquierda, (1), n. 34, 2012, s. 13-

16. [online]. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z:  

< https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/view/1.>  
50 SÁNCHEZ, Emiliano Gastón. Bohemia anarquista, modernismo y periodismo: las crónicas de Juan José Soiza 

Reilly durante la Primera Guerra Mundial. Izquierdas, 35, septiembre 2017, s. 98. [online]. [cit. 2021-04-22]. 

Dostupné z: < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6175850> 
51 (Tamtéž s. 104-107) 
52 „Decía me Enrique con motivos de una expulsión de apaches emigrados de Francia a Buenos Aires y que Soiza 

Reilly y le había reportado acompañado el artículo de los elocuentes fotografías;” ARLT, Roberto. El Juguete 

Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 38. 
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násilného šílenství. Nejlépe je úzkostný pocit popsán hned na začátku knihy v podkapitole, jež 

pojednává o Erdosainovo uvědomění svého selhání a bezmoci poté, co se přišlo na jeho zločin. 

 

,,Jeho život krvácel. Žal, který v sobě potlačoval, se z něj teď řinul a rozpínal až k horizontu, zračícím se 

mezi dráty elektrického a trolejového vedení; najednou měl pocit, že kráčí po své úzkosti, jako by to byl koberec.“53 

Su vida se desangraba. Toda su pena descomprimida extendíase hacia el horizonte entrevistó a través de 

los cables y de los „trolleys“ de los tranvías y súbitamente tuvo la sensación de que caminaba sobre su angustia 

convertida en una alformbra.54 

 

U Erdosaina je násilí pouze vedlejším produktem životního stylu a sledu nešťastných 

událostí. Většinou tyto problémy souvisí s touhou vyrovnat se bohaté buržoazii, což ho vede ke 

krádežím a bezmyšlenkovitému utrácení. Erdosain není sám od sebe násilnický a surový, ale 

nachází se ve zranitelném stavu, kdy je náchylný k unáhleným řešením a nemožnostinahlížet 

na věci z více perspektiv. Násilí je tedy primárně motivováno socioekonomickým prostředím a 

jistou predeterminací této postavy. V následující ukázce vypravěč popisuje Erdosainův pocit 

odcizení a nepochopení, který ho doprovází po celou dobu příběhu. 

 

,,v jeho životě existovala jedna jediná, nezvratná skutečnost. On a ti druzí. Mezi ním a těmi druhými 

existovala nepřeklenutelná vzdálenost, možná to byl nedostatek pochopení z jejich strany, možná jeho vlastní 

šílenství.“55  

„en su vida había una realidad ostensible, única, absoluta. El y los otros. Entré él y los otros se interponía 

una distancia, era quizá la incomprensión de los demás, o quizá su locura.“56 

 

Zároveň jsou projevy násilí často doprovázeny potřebou na sebe upoutat pozornost. 

Ačkoliv se tento jev objevuje v obou dílech, převažuje zejména v druhém románu. Erdosain se 

ve svých záchvatech zuřivosti oddává aktivitám jako je marnotratné utrácení peněz 

v restauracích, nevěstincích, nebo se později zúčastňuje organizovaného zločinu. Sice tyto 

 
53 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 29. 
54 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 38. 
55 (Tamtéž, s.143-144) 
56 (Tamtéž, s.166) 
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stavy popisuje jako šílenství, nicméně často vypadají tyto extrémní změny nálad jako potřeba 

kompenzovat nedostatek pozornosti, který pociťoval doma a v práci.  

Další příklad tématu násilí se objevuje u postavy Astrologa, který je sice zabezpečen a 

žije poměrně pohodlný a bezstarostný život. Přesto je pro něj násilí a manipulace ostatními 

hnacím motorem celé jeho existence. Dokáže své postoje a vize přizpůsobit jednotlivci tak, aby 

byly co nejvíce lákavé a takzvaně ,,ušité na míru“. V této souvislosti se Roberto Arlt snaží dát 

dílu i politický přesah. Nelze přehlédnout paralelu mezi extremistickými názory objevujícími 

se stále častěji v argentinském světě a Astrologovým učením. Ačkoliv se v knize nachází 

mnoho různých ideologií jako je fašismus, bolševismus, nacismus a další, není pouze jeden, 

který by převažoval. Spíše z textů vyplývá, že autorův primární cíl zde nebylo kritizovat 

jednotlivá hnutí, ale ukázat jejich společné charakteristiky a používání násilí k zastrašení mas. 

 

3.3 Násilí jako jediný způsob osvobození 

 

Ve čtvrté kapitole El juguete rabioso, která se jmenuje „Jidáš Iškariotský“, Silvio 

poprvé není zesměšňován ve své práci a nemusí se starat o svůj příjem, nebo kdy bude terčem 

posměchu. Jeho nadřízený Monti k němu zachovává respekt, nesnaží se ho podvést a zároveň 

mu poskytuje práci nosiče papírů, která mu vydělává akorát na živobytí. Nicméně Silvio stejně 

cítí pocity melancholie a jakéhosi sevření, protože vidí svět okolo sebe, který je plný 

obchodníků, kteří chtějí ostatní pouze okrást a sami „vytěžit“, co nejvíce. Všímá si 

odosobněného, krutého světa, který je plný násilí a podvodu ve smyslu, že se každý stará pouze 

sám o sebe, peníze a moc, ale hodnoty jako sounáležitost a opravdové přátelství se pomalu 

vytrácejí. 

Nelze tvrdit, že by byl Silvio násilnické povahy, nicméně činy, které dělá se dají za 

násilné považovat, protože se od začátku bouří proti zaběhlému systému. Zprvu po vzoru 

románů o banditech pro zábavu vykrádá drobné obchody, ve druhé části knihy se mstí Donu 

Gaetanovi za jeho ješitné a bezcitnému jednání pokusem o zapálení knihovny. Za pomoci 

zločinu se mu zatím nepodaří zbořit hranici mezi ním a jemu nadřazenými, naopak tuto propast 

prohlubuje. Když se konečně na sociálním žebříčku dostává mezi střední třídu, vypadá to, že 

by v tomto momentu kniha mohla skončit. Jenže v tom případě by se Silvio sice zbavil své 

podřadné pozice, ale pořád by byl součástí systému, postaveném na materiálních hodnotách a 

upřednostňování moci před čestností.  



  

26 

 

V této části do příběhu vstupuje Rengo, charismatický muž, který pracuje jako hlídač 

aut, ale zároveň je to i lupič. Silvio si ho oblíbí a společně se rozhodnou vykrást dům zdejšího 

boháče. Zprvu se to Silviovi zdá jako skvělý nápad, jelikož krádeže pro něj představují 

osvobození a návrat do dětství. Ale vzápětí si uvědomuje, že by tento čin vedl na stejné místo 

a že jediný způsob, jak se doopravdy osvobodit je podvést společnost, která ho dosud 

podváděla. Proto se rozhodne začarovaný kruh rozbořit a sám se stane podvodníkem, nicméně 

ne za účelem, aby profitoval z druhých, ale aby se od nich mohl vzdálit. Udává svého přítele 

Renga inženýrovi, kterého měli v plánu okrást a za tuto zásluhu dostane obnos, který mu 

umožní odcestovat pryč z Buenos Aires. Marcelino Viera popisuje, že tento podvod se pořád 

pokládá za zločin, ale alespoň se vymaňuje zkažené buržoazii a plní svůj sen, který spočívá 

v přechytračení vlastních druhů.57 

V následující ukázce si uvědomuje, jak by se cítil, kdyby se snížil na úroveň podvodníků 

a násilníků jako byli jeho nadřízení. Přijde mu, že kdyby to udělal, bude na všechno úplně sám, 

a ještě ponese vinu. Předtím pro něj zločin a mstění se druhým představovalo jediný způsob, 

jak se osvobodit, ale v tomto momentu na něj doléhá vina a uvědomuje si, jaké následky by 

jeho jednání mohlo mít. 

 

—Porque si hago eso destruiré la vida del hombre más noble que he conocido. 

Si hago eso me condeno para siempre. 

Y estaré solo, y seré como Judas Iscariote. 

Toda la vida llevaré una pena.58 

(—Protože jestli toto udělám, zničím život nejušlechtilejšího muže, kterého jsem kdy poznal. 

Jestli to udělám, jsem odsouzený navěky. 

A zůstanu sám, a budu jako Jidáš Iškariotský. 

Celý život budu trestán.) 

 

 
57 VIERA, Marcelino. La política del individuo en El Juguete rabioso de Roberto Artl. BHS, n.95, 2018, s. 561. 

[online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7747581> 

  
58 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 211-212. 
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Na konci příběhu čtenář zjišťuje, že Silvio sice používá podvod k tomu, aby mohl odjet 

z nenáviděného prostředí, ale je to pro něj jediný způsob vysvobození. 

 

4 Kapitola – hlavní postavy jako „ti druzí“  

 

Tato kapitola pojednává o příčinách osamocení hlavních postav Silvia a Erdosaina, 

jejichž přední charakteristikou je nepopiratelně samota a úzkost. Důvody, které je staví do 

marginální pozice se různí jak svojí přítomností v příběhu, tak dopadem na jejich psychiku. 

Například vnější okolnosti a socio-kulturní postavení jsou zastoupeny hojně, ale představují jen 

součást většího celku, který tvoří identitu postav. Vzhledem k tomu, že existencionalismus 

prosakuje do způsobu myšlení a tónu, jakým protagonisté mluví, odcizení je nutný následek 

tohoto uvažování. Arlt často bez eufemismů líčí tuto realitu frustrovaných, zklamaných a 

zmatených jedinců, kteří se nemůžou z kruhu beznaděje vymanit. Zároveň maže představu 

založenou na oslavě a obdivu trpícího hrdiny, která se objevovala například v romantismu. 

Cílem této části práce je přiblížení hlavních charakterových rysů Silvia a Erdosaina a na 

jednotlivých příkladech se pokusím nastínit odcizení v souvislosti s jejím původem. 

 

4.1 Hlavní charakterové rysy postav a intertextuální přístup jejich analýze 

 

Než se dostanu k jednotlivým důvodům, proč jsou postavy vnímány jako „ti druzí“, 

pozastavím se nad několika základními charakterovými rysy postav, jejich podobnostmi a 

rozdíly a následně se pokusím představit několik možných interpretací za pomoci literárních a 

filosofických odkazů.  

Pokud bych měla zmínit několik autorů a filosofů, ke kterým Arlt v románech odkazuje, 

tak to jsou beze sporu Fjodor M. Dostojevskij, Charles Baudelaire, Fridrich Nietzsche a Pío 

Baroja.  

Postavy jsou často hnány silou svých pudů, nedokážou se racionálně rozhodovat a 

postrádají víru ve vyšší moc a spokojený život. Motivy předurčení k nezdaru, přehnané 

omezování sebe sama a bezútěšného cynismu se objevují také například v knize od Bratři 

Karamazovi. Rita Gnutzmann tvrdí, že pramenem těchto pocitů je celkové odmítáním světa a 

ztráta vlastní vůle. Postavy se vypořádávají s touto ztrátou extrémními a často násilnými 

způsoby. Někdy se i snaží o integraci do společnosti, ale selhávají. Spolu s Dostojevským Arlt 
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sdílí zaměření na vztah mezi ideologií, historicko-politickými událostmi a velmi detailním 

zaměřením na psychologii jednotlivce.59  

Postava Silvia navíc často odkazuje k Baudelairovi, k jehož poezii vzhlíží jako naivní 

mladík, plný očekávání, ale v průběhu děje přichází o tyto iluze a jediné, co mu zbývá je 

rozčarování. Co se týče vlivu filosofie je Arltovi nejčastěji přisuzován vliv Nietzscheho nebo 

Kierkegaarda. S myšlenkami těchto filosofů se setkávají autoři v Latinské Americe 

v časopisech, protože knihy tohoto filosofa jsou publikovány zejména v Evropě. Nicméně jeho 

dílo se šíří velmi rychle mezi modernisty a začíná se publikovat zejména v Buenos Aires a 

Mexiku.60 

Potřeba bouřit se proti velkým masám lidí a snaha o vybudování elitní skupiny, která 

by zachránila celou zemi se také objevuje v Nietzscheho úvahám o smrti Boha, nebo pojmu 

nadčlověka.61 Následující ukázka je promluva Astrologa, jednoho ze sedmi bláznů, který se 

snaží za pomoci manipulace vnuknout ostatním myšlenku, že právě věda a pokrok jsou něčím, 

co z nich udělá člověka nadřazeného ostatním. 

 

Crear un hombre soberbio, hermoso, inexorable, que domina las multitudes y les muestra el porvenir 

basado en la ciencia. ¿Cómo es posible de otro modo una revolución social?62 

(Stvořit člověka pyšného, krásného, neochvějného, který by dokázal ovládnout masy a ukázat jim budoucnost 

založenou na vědě. Jak jinak by byla sociální revoluce vůbec možná? 63) 

 

Stejně jako Raskolnikov i hlavní postavy Los Siete Locos a El Juguete Rabioso často 

samy sebe považují za nepřemožitelné, za někoho, kdo společnosti prospívá destrukcí. Jenže 

toto přesvědčení je doprovázeno pocity viny a selhání, kvůli nejasným představám o 

konkrétních postupech zlepšení společnosti. Co se týče hloubky, množství a popisnosti postav, 

 
59 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s. 45-46.  

60 WARD, Thomas. Los posibles caminos de Nietzsche en el modernismo. Nueva Revista de Filología 

Hispánica. El Colegio de México, 2002, t.50, no.2, s. 499. [online]. [cit. 2021-04-30]. Dostupné z: 

<https://www.jstor.org/stable/40300323>. 
61 MAJSTOROVIC, Gorica. Poetics of Residue: Global Mass Culture and Technology in Roberto Arl. 

Transmodernity. Sctockon University. Spring 2017, s. 171-172. [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné z < Poetics 

of Residue: Global Mass Culture and Technology in Roberto Arlt (escholarship.org)>  
62 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 63. 
63 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 51. 

https://www.jstor.org/stable/40300323
https://escholarship.org/uc/item/3sc9n13m
https://escholarship.org/uc/item/3sc9n13m
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lze těžko porovnávat Zločin a trest s Arltovými romány, nicméně v základu spolu sdílí stejné 

motivy odcizení, úzkosti a viny.  

Autor se dále zaměřuje na osudy moderního člověka, který se ocitá ve světě děsivě 

rychlého pokroku, a proto se cítí osamocený. Na druhou stranu se v knihách nachází momenty, 

kdy jsou právě pokrok a nové technologie zdrojem pravé, nefalšované radosti. Ta spočívá 

v Silviově a Erdosainově fascinaci vědou a technikou. Například v první části knihy Silvio 

vytváří kánon, Erdosian zase vymýšlí způsob, jak okovat růže, tak, aby vydržely. Oba hrdinové 

jsou si velmi podobní v tom, že je udivuje magie, temné síly a technologie. Ale vymýšlí 

inovace, které slouží buď k destrukci, nebo jsou neužitečné, což je v souladu s celkovým 

vyobrazením techniky v románech. 

Jako jedinci, kteří se cítí nepochopení a vzdálení ideálům společnosti, se Erdosain a 

Silvio jevit jako romantičtí hrdinové, kterým bylo ukřivděno. Ale Arltovy postavy v těchto 

situacích unikají od reality, nebo se nechají zmanipulovat někým, kdo jim dává nový smysl 

života. Často jen doufají stát se romantickým hrdinou, ale nemají jasnou představu, jak by toho 

mohli dosáhnout. Příkladem je ukázka z prvního románu, kde Silvio zvolává jména velkých 

románových postav a ptá se, proč nemůže být jako oni.  

 

Oh!, ironía, y yo era el que había soñado en ser un bandito grande como Racambole y un poeta genial 

como Baudelaire! Pensaba: Y para vivir hay que sufrir esto…? Todo esto…64 

(To je ale ironie! Já vždy snil o tom stát se velkým banditou jako byl Rocambole, nebo výborným 

básníkem jako byl Baudelaire! Pomyslel jsem si: A kvůli tomu musím tohle všechno vytrpět…? Tohle všechno…) 

 

V souvislosti s odcizením, autor Jaime Giordano vnímá postavy na dvou úrovních. Jako 

otroky svých vlastních pudů a lidí jim nadřazených nebo ztroskotance, kteří jsou k smíchu, 

protože se sami staví do pozice někoho nízkého a nehodného.65 Když Jaime Giordano mluví o 

vztahu pána a podřízeného, lze konstatovat, že charakterové rysy postav jsou podobné pícarovi, 

člověku, který má velké sny a dokáže plánovat svoji budoucnost do podrobností, načež se 

setkává s krutou realitou. Tento vliv se objevuje více v prvním románu, zejména kvůli jeho 

epizodické povaze a podobnosti mezi Donem Gaetanem a pány z románu Lazarillo z Tormesu.  

 
64 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 90-91. 
65 GIORDANO, Jaime. Roberto Arlt o la metafísica del siervo. Atenea, vol. CLXVI, n.419 (enero-marzo), 1968, 

s. 86.  
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Osud mají má Silvio a Lazarillo velmi podobný, protože se setkávají s naprostým opovržením 

a bezprávím. Ve finále jim nezbývá nic jiného než přijmout převrácené morální hodnoty 

společnosti, a i svůj vlastní osud. Podobně je tomu tak u Erdosaina, který má velké sny, jenže 

mu chybí dostatek vůle k tomu, aby je uskutečnil, a tak zůstávají pouze v jeho mysli.  

 

4.2 Socio-kulturní kontext postav 

 

Odcizení hlavních postav je dáno faktory jako je ekonomická frustrace, pocit 

méněcennosti nebo upřednostňování technického pokroku nad lidskou duší a vírou. Pro úvod 

se pozastavím u socio-kulturního pozadí Rema Erdosaina a Silvia Astiera, protože s ním úzce 

souvisí ekonomická frustrace a pokřivené vnímání peněz a bohatství.  

I když by se mohlo zdát, že Silvio i Erdosain patří do nejnižší sociální třídy, toto tvrzení 

by nebylo zcela pravdivé. Oba jsou nějakým způsobem zahrnuti do pracovního života. Ať už 

jde o zaměstnání v cukrovaru, nebo v knihkupectví, mají alespoň minimální přístup 

k finančním prostředkům. Ovšak jsou si vědomi, že zdaleka nepatří mezi bohaté aristokraty a 

často porovnávají svoji situaci s bohatou buržoazií. Čím si jsou oba jisti, je ale moc, kterou 

peníze představují a hledají v nich jakousi chvilkovou útěchu, nebo útěk před realitou. Tento 

útěk se projevuje například Silviovou radostí z drobných krádeží po vzoru Dumasových 

románů, nebo Erdosainově utrácení ukradených peněz za prostitutky a alkohol. Často se 

v knihách objevují pasáže, kde si například postavy představují, jak náhodou přijdou k velké 

sumě a jejich život se náhle změní k lepšímu. Tato fascinace bohatstvím vede potom Erdosaina 

k naprosté oddanosti Astrologovi, který má jasný plán, jak vydělat co nejvíce na financování 

revoluce.  

Na druhou stranu lze v příběhu Los siete locos hovořit o paradoxu celé situace, protože 

postavy kritizují vliv kapitalismu na společnost, kterou chtějí reformovat, ale sami jsou jeho 

součástí a řídí se naprosto stejnými principy.  

Postavy působí izolovaně, protože si uvědomují, že jejich štěstí by mohlo pramenit 

z majetku a nadbytku, ale nemohou se vymanit ze své role tzv. sluhů. 
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Protože jsou postavy konfrontovány s realitou, raději se uchylují do vlastních myšlenek, 

nebo se snaží najít útěchu ve vztahu pána a otroka.66 Vyhledávají někoho, kdo by jim udával 

směr a jsou lehce zmanipulovatelní. Remo Erdosain například velmi lehce podlehne ideologii 

bláznivého Astrologa, který symbolizuje moc a nadřazenost, protože ho bohatství automaticky 

řadí do role autority. Nicméně majetek neznamená pro postavy lepší kvalitu života, ale příslib 

lepšího zítřka, na který se často slepě upínají. 

Rozdíl vztahu k penězům u obou postav souvisí s jejich motivem stát se bohatými. 

Erdosain krade šest set pesos, aby unikl monotónní každodennosti, a Silvio se účastní drobných 

krádeží, protože samotný akt výtržnictví je pro něj vzrušující a „výhra“ není důvod k jeho 

protizákonnému jednání. Naopak peníze jsou pro něj pojmem, který nemůže uchopit, neboť by 

nejraději zůstal ve svém fantastickém světě, kde je sám hrdinou románů o banditech.  

Následující citace vystihuje Silviovo zklamání a rozčarování po rozhovoru s matkou, 

která mu říká, že je na čase najít si práci, protože nemůže uživit oba. V té chvíli se Silvio 

rozzlobí a vyjadřuje své nepochopení pro život, jehož součástí je chození do práce. 

 

Pensé:  

Y así es la vida, y cuando yo sea grande y tenga un hijo, le diré: „Tenés que trabajar. Yo no te puedo 

mantener“. Así es la vida.67 

(Pomyslel jsem si: 

A takový je život, a až budu velký a budu mít dítě, řeknu mu: „Musíš pracovat. Nemůžu tě živit.“ Takový 

je život.) 

 

S tímto tématem je také spojen element absurdity, kterou se snaží Roberto Arlt v malé 

míře zakomponovat do velmi ponurého příběhu, jelikož peníze do jisté míry slouží 

k zesměšnění postav. Příkladem je přirovnání knih k pouhé komoditě, kdy povstává i otázka 

nejen smyslu peněz, ale literatury jako takové. 

Když se zaměříme na události, které příběhům předcházejí, objevující se jako vnitřní 

monology, je čtenáři odhalen jeden z důvodů, proč jsou postavy sužovány úzkostí, a to je jejich 

 
66 GIORDANO, Jaime. Roberto Arlt o la metafísica del siervo. Atenea, vol. CLXVI, n.419 (enero-marzo), 1968, 

s. 74.  
67 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 82. 
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vstup do života. Ať už je to například složitý vztah s otcem, nebo problémy ve škole, nelze říct, 

že by Erdosain nebo Silvio měli idylické dětství. Sice se nabízí téma jejich predeterminace, ale 

z textů spíše vyplývá, že hlavní zdroje jejich nespokojenosti vychází zevnitř. V citaci, jež se 

objevila v úvodu kapitoly „Vzpoura a násilí“ (viz str. 11) Erdosain líčí svůj pocit odcizení a 

neschopnosti vymanit se ze svému osudu. Jenže jak tomu bývá v textech, kde je vypravěč a 

hlavní postava ta samá entita, vždycky lze polemizovat nad opravdovostí děje. Zejména, pokud 

používá slovní spojení „ti druzí“ pro označení zbytku společnosti, nepřímo staví sám sebe do 

marginální role. Jeho pocit odloučení je spíš něčím, co vychází z jeho vnitřního světa a je 

výsledkem jeho činů, než že by bylo dáno vnějšími okolnostmi. Sám často popisuje, že se cítí 

paralyzovaný a zmítaný událostmi, které sám nemůže nějak kontrolovat. Na začátku vyprávění, 

kde například ukradne peníze ve svém zaměstnání ani neví, proč to doopravdy udělal.  

V El juguete rabioso má Silvio sice motivaci vyvíjet se a učit novým dovednostem, ale 

po několika příhodách, kdy je zklamán svými nadřízenými nebo přáteli, začíná ztrácet víru a 

jeho existence se mu zdá zbytečná. Jediné, co ho z tohoto začarovaného kruhu může dostat je 

se ponížit na úroveň většinové společnosti, což však vede k naprosté ztrátě chuti do života. 

Na závěr, socioekonomické postavení velmi pravděpodobně hraje roli v odloučení 

postav od společnosti. V obou příbězích peníze a sociální nerovnost tvoří část konfliktu, který 

se Silvio a Erdosain snaží vyřešit. Ale na druhou stranu se sami do této role staví a své 

rozhodování nepřizpůsobují tomu, aby se z ní dostali. 

 

4.3 Pocit ztráty smyslu života, identity a všudypřítomná úzkost 

 

Pocity ztráty smyslu života, identity a úzkosti jsou v románech motivovány vnějším 

tlakem společnosti, ale nejčastěji vytržeností postav z reality a neschopností rozšifrovat svoje 

vlastní emoce.  

Jeden příklad, kdy hrdina prochází depresí a úzkostí, kvůli vnějším okolnostem lze 

pozorovat v prvním románu, kde Silvia nadřízený opakovaně ponižuje, čímž postupně 

podkopává jeho sebevědomí. Přestože se může zdát, že Silvio dokáže vnímat svět s určitou 

lehkostí až naivitou, jeho pohled se mění vzápětí potom, co je konfrontován s realitou. Často se 

objevuje tématika nečistoty, jak fyzické, tak i duševní. Na začátku je Silviova duše 

neposkvrněná, jenže pozoruje, že čím častěji je ve styku s lidmi, kteří s ním zacházejí jako 

s otrokem, ztrácí svoji čistotu. Je to jako nákaza od lakomců a surovců, kteří se z nějakého 
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důvodu objevují vždycky jako nadřazení. V tomto ohledu stojí za zmínku podobnost Lazarillu 

z Tormesu, protože oba hrdinové prochází sérií jakéhosi testování výdrže, až dochází k jejich 

naprostému vyčerpání a ztrátě smyslu života.  

Následující ukázka patří do druhé kapitoly El juguete rabioso, kde Silvio slouží Donu 

Gaetanovi a jeho ženě Maríe. U nich se setkává s opovržením, nepoctivým platovým 

ohodnocením a neomaleností. Proto jde hledat jinou práci, kde však nepochodí, a musí se vrátit 

zpět. Je ještě víc smutný než předtím a ví, že ho čeká práce na místě, kde jim pohrdají. 

 

Después, volviéndose, cerró fuertemente la puerta tras mis espaldas. Y otra vez más triste, bajo el sol, 

emprendí el camino hacia la caverna. 68 

(Poté, co se vrátil, za mými zády silou zavřel dveře. A znovu, ještě víc smutný jsem se pod sluncem vydal 

na cestu směrem k jeskyni.) 

 

Majitelé se chovají nelidsky nejen k němu, ale i jeden k druhému. Je svědkem jejich 

bojů a neustálých hádek. Zároveň si připadá naprosto nepotřebně, protože mu nadřízení často 

slovně i fyzicky ubližují. Knihkupectví pro něj představuje ztělesnění úzkosti. Ačkoliv je sám 

vášnivý čtenář a často odkazuje na velikány jako je Baudelaire, nebo Dumas, dochází mu, že 

knihy pro jeho nadřízené znamenají pouhou měnu a způsob, jakým okrást a oklamat čestné lidi 

a přijít k co nejvyšší možné sumě peněz. Přesně takto nelidsky se chovají i k Silviovi, který se 

neúspěšně pokouší knihkupectví podpálit. Má pocit, jako by byl oklamán romány, ke kterým 

vzhlížel a ztratil kus své identity, protože revolta proti autoritě nevede k dosažení jeho cílů. 

 

4.4 Paralela mezi městem a pocity hlavních postav 

 

Z románů lze pozorovat autorovo zaujetí Buenos Aires a městem obecně. Zkoumá 

všechny změny pod drobnohledem a všímá si dopadů pokroku na společnost a krajinu. Ať už 

negativních jako je odosobnění prostředí, nebo pozitivních jako je lepší přístupnost dopravy. 

Často se v jeho románech objevují stejná prostředí. Špinavé kavárny, továrny a místa, která 

připomínají svým vzhledem temnou sluj. Symbolika jeskyně je častým elementem v obou 

románech a v Los siete locos se tak nazývá celá kapitola. Zatímco uzavřené prostory mají 

 
68 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 110. 
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znázorňovat nemožnost úniku postav a klaustrofobii, popisy městských ulic a budov odpovídají 

spíše odrazu tehdejší doby. Dále také neopomíjí nové dopravní prostředky jako je podzemní 

dráha či lokomotivy. 

Arlt velmi často používá rovné linie a vzorce k popisům ulic a budov. „Stejně jako 

mutace a deformace snů a vnímání postav, tak i geometrické obrazce tvoří část jejich vnitřního 

světa.“69 V tomto ohledu je i možné přisuzovat dílu vliv argentinského ultraismu a 

abstrakcionismu. 70   

Osekáním pocitů a popisů města na pouhé geometrické útvary, rovné linky a změť 

betonu, železa a šedi Arlt vytváří pocit odtrženosti od všeho, co je živé. Vzhledem k povaze 

obou románů, které řeší velmi závažná témata a úzkost by se dala přirovnat k jakési niti, kterou 

je protkán celý příběh, i Buenos Aires není ztělesněním utopie, ale jejího opaku. 

Přestože by bylo možné jednoduše definovat Arltovy romány jako jakousi sondu do 

psychiky hlavních postav, nelze opomíjet fakt, že jak El juguete rabioso, tak Los siete locos 

jsou také romány městskými. Autor díky vyobrazování města dokáže vytvářet paralely mezi 

neukrotitelným pokrokem a úzkostí hlavních postav. Ale vystižení reálného prostředí není 

prioritou děl, spíše je používáno za účelem vykreslení často abstraktního vnitřního světa hrdinů 

pomocí metafor a přirovnání. Proto je tato obraznost podobnější spíše abstraktním obrazům 

než například fotografii, která sloužila jako předloha dřívějším naturalistickým románům.  

V tomto ohledu se i barevná paleta děl často podobá expresionistickým malbám. Rita 

Gnutzmann komentuje, že autor využívá konotací, se kterými jsou barvy spojovány a dává jim 

nové. Ta, která nese zřejmě největší symboliku je „červená, která v literatuře představuje vášeň, 

zapálení a násilí. Nicméně pro Arlta je spojována s pomstou ve dvojím smyslu. Jako předmět, 

který způsobuje pomstu a jako vyobrazení tohoto pocitu.“71  

 
69 „Así como la mutación y deformación penetraban también en los sueňos y visiones de los personajes, lo mismo 

los elementos geométricos constituyen parte de la vida personal.“ GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o El Arte 

Del Calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s. 198. 

70 GNUTZMANN, Rita. La Ciudad y El Habla En Algunos Textos De Roberto Arlt.  In Roberto Arlt y El Lenguaje 

Literario Argentino. Madrid: Iberoamericana, 2015, s. 30-32. 

71 „El rojo se asocia en la literatura a la pasión, la sangre, la violencia. Para Arlt, sin embargo, es expresión de 

vergüenza, en un doble sentido, como objeto que causa vergüenza y el reflejo exterior de este sentido.“ 

GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o El Arte Del Calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco, 1985, s. 107.  
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Zelda Liendivid ve své knize vysvětluje, že Arlt umisťuje své postavy do prostředí 

moderního světa, který se velkou rychlostí žene dopředu na úkor nízké třídy. Jsou symbolem 

destrukce jakýchkoliv zaběhlých norem, institucí jako je manželství a škola, ale zároveň před 

nimi nemůžou uniknout.72 Stejně tak nenachází vysvobození z klaustrofobického prostředí, 

které zrcadlí jejich vnitřní svět. Není náhodou, že tato místa bývají obvykle uzavřená, temná a 

špinavá, když se postavy pohybují na pomezí beznaděje a naprostého bláznovství.  

V knize El Juguete Rabioso je toto prostředí často spojováno s místem vykonávání 

práce. Prvním je knihkupectví, kde Silvio pomáhá a kde poprvé zakouší surové jednání svého 

nadřízeného. Přirovnává toto místo k jakési sluji, doupěti, odkud není úniku. Je to prostředí 

plné nevítaných překvapení, nespravedlivého zacházení a naprostého zesměšňování. Opakem 

jsou ulice Buenos Aires, které představují Silviovu naivitu a radostné chvíle, které prožívá se 

svou klukovskou partou. Jsou pro něj symbolem svobody a jeho vysněného života po vzoru 

hrdinů dobrodružných románů Pierra Alexe Ponson du Terailla a Dumase.  

Nicméně tento pocit svobody je náhle vystřídán povinnostmi, ze kterých se Silvio 

nemůže vymanit, a i popisy města již nejsou tolik časté. Většinou se pohybuje v práci, doma, 

či v levném hotelu, což jsou místa, které spojuje pocit sevření. Pokud se nachází venku, město 

pro něj již nepředstavuje příjemný útěk od reality, nýbrž naprostou prázdnotu. Je to prostředí 

bez odezvy, které nevyslýchá jeho prosby a nezajímají ho jeho problémy. Je chladné, šedé, 

neosobní a zcela jiné než na začátku příběhu, kdy je na něj pohlíženo očima nadšeného dítěte. 

Když je ve třetí kapitole Los trabajos del día vyloučen z leteckého učení, je pro něj město 

monstrem, kterého nemůže zkrotit. Je hluché jeho přáním a tužbám, ale zároveň ho ničí a sužuje. 

 

Rodaba abstraído, sin derrotero. Por momentos los ímpetus de cólera me envaraban los nervios, quería 

gritar, luchar a golpes con la ciudad espantosamente sorda… y súbitamente todo se rompía adentro, todo me 

pregonaba a las orejas mi absoluta inutilidad.73 

(Jezdil jsem zamyšlený, bez směru. V momentech záchvatu vzteku mi znehybněly nervy, chtěl jsem 

křičet, bojovat s městem, které bylo tak děsivě hluché… a náhle se všechno uvnitř zničilo, vyhlásilo do uší moji 

naprostou zbytečnost.)  

 

 
72 LIENDIVIT, Zelda.Vida de monstruos: espacio, violencia y ficción en la obra de Roberto Arlt. Buenos Aires, 

2010, s. 90. 
73 ARLT, Roberto. El Juguete Rabioso. Buenos Aires: 1993, s. 148. 
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Podobná scéna se nachází i v kapitole knihy Los siete locos, kde od Erdosaina odchází 

žena s jiným mužem. Tato životní událost vyvolává v Erdosainovi pocity zostuzení, bezmoci a 

ztráty vlastní duše. Těsně předtím, než Elsa odchází, mihne se mu v hlavě obraz, jak stojí v srdci 

monstra, za které považoval město. Vytváří atmosféru chladného, tmavého a šedého prostředí, 

které nemá slitování, stejně jako jeho žena, když mu chladně sděluje, že ho opouští. V tomto 

ohledu město zrcadlí jak pocity hlavního hrdiny, tak realitu jeho manželství, které postrádalo 

jakékoliv náznaky náklonnosti či lásky.  

 

Veía a su desdichada esposa en los tumultos monstruosos de las ciudades de portland y de hierro, 

cruzandodiagonales oscuras a la oblicua sombra de los rascacielos bajo una amenazadora red de negros cables de 

alta tensión. Pasaba una multitud de hombres de negocios protegidos por paraguas.74 

(Uprostřed omračující vřavy nějakého města ze železa a betonu spatřil svou nebohou manželku, jak 

přechází tmavé ulice v šikmém stínu vzhůru se tyčících mrakodrapů, pod hrozivou spletí drátů vysokého napětí, 

ztracená uprostřed davu byznysmenů ukrytých pod deštníky.) 75 

 

4.5 Sexuální frustrace  

 

V obou knihách se opakuje motiv potlačené sexuality a sexuální frustrace. U 

dospívajícího Silvia by si čtenář mohl říct, že se jedná o součást dospívání a hledání sebe sama. 

Jenže tento jev se objevuje v podobě jakési paralýzy i u Erdosaina, který nemá odvahu udělat 

první krok nebo vyjádřit lásku zdravým způsobem. Toto téma se objevuje v mnohých studiích, 

protože úzkost a nicota se dotýkají postav na více úrovních.  

Rita Gnutzmann vysvětluje, že se sexualita pojí v Arltových příbězích zejména s pocity 

nečistoty, prostituce a hanby.76 Tyto představy vedou k tomu, že jsou postavy neschopny 

vyjádřit svoji náklonnost k milovanému a zároveň odsuzují ty, kteří nežijí zdrženlivě jako oni. 

Například v následující ukázce je možné pozorovat Erdosaina, který popisuje noc na svatební 

cestě, před kterou nebyl ani schopný svoji ženu políbit.   

 

 
74 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 89. 
75 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha, 2011, s. 74. 

76 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco. 1985, s. 45.  
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—Quizá fuera un infeliz. Cuando me casé no la había besado a mi mujer. Cierto es que jamás había 

sentido la necesidad de hacerlo, porque yo confundía con pureza lo que era frialdad de sus sentidos y además… 

porque yo creía que a una señorita no se le debes besar. 

;…y la noche del día que nos casamos cuando ella se desvinió con naturalidad frente a la lámpara 

encendida, yo volví la cabeza avergonzada… y después me acosté con los pantalones puestos.77 

(Možná jsem byl naivka. Před svatbou jsem svou ženu nikdy nepolíbil. Ani jsem necítil potřebu to udělat, 

poněvadž jsem její odtažitost mylně pokládal za cudnost… protože jsem byl přesvědčený, že mladé dámy se 

nelíbají.  

;…nadto – nesmějte se mi – jsem byl stydlín… a když se přede mnou o svatební noci v plném světle zcela 

nenuceně svlékla, odvrátil jsem od ní oči hanbou… a pak jsem si v kalhotách zalezl do postele.)78 

 

Zrovna milostné problémy a nemožnost sebevyjádření úzce souvisí s opakujícím se 

ponížením. Stejnojmenná kapitola v druhém románu pojednává o jednom z klíčových 

momentů, kdy je Erdosain ponížen hned na několika úrovních. V momentě, kdy přichází o své 

zaměstnání kvůli krádeži se rozpadá i jeho manželství s Elsou. Celá scéna působí velmi 

dvojznačně, protože může na čtenáře působit jednak lítostivě, tak i absurdně či groteskně.  

Erdosain přichází domů a vidí svoji ženu s Kapitánem, jehož jméno není uvedeno, 

nicméně jméno už samo o sobě nese konotace jisté dominance. Kapitán je ztělesněním přesně 

toho, co Erdosain nemá, a to je moc, bohatství a fyzická přitažlivost. Střídají se zde dialogy 

mezi hlavní postavou a dvěma milenci, kde se Erdosain snaží vyjádřit slovy svoje rozčarování, 

ale zároveň naprosto smířlivě přijímá svoji porážku. Ví, že nikdy nebude symbolizovat ideál 

mužnosti, že nebude moci dopřát své ženě blahobyt ani fyzický kontakt, protože se nachází 

v jakési paralýze a není schopen vyjádřit zdravě svoje pocity a touhy. Na rozdíl od urostlého 

Kapitána se ve vyprávění neobjevuje mnoho popisů jeho fyzického vzezření, až na jeho pohublé 

tváře a nuzné oblečení. 

Pozastavíme-li se nad následující ukázkou, kde se Erdosain ptá Kapitána, odkud se zná 

s jeho ženou, je vidět jeho naprostá oddanost situaci. Přestože má právo znát okolnosti odchodu 

Elsy a prožívat hněv, potlačuje tento pocit, protože ví, že se nemůže vyrovnat svému 

konkurentovi. Tato skutečnost se odráží nejen v jeho reakci, ale i v samotném jazyce, protože 

Kapitána oslovuje „pane“ a vyká mu, zatímco on sám je nazýván křestním jménem. 

 
77 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 296. 
78 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s.265. 
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„Vaše žena, s níž jsem se před časem seznámil…“ 

„A kde jste se seznámili, pane?“ 

 „Proč se na takové věci ptáš?“ skočila mu do řeči Elsa. 

„Správně“, přisvědčil kapitán. „Zajisté víte, že na určité věci se člověk neptá.“ 

Erdosain zčervenal. 

„Asi máte pravdu…promiňte…“79 

 

—Su esposa, a quien he conocido hace un tiempo… 

—¿Y dónde la conoció usted? 

—¿Por qué preguntas esas coas? -interrumpió Elsa. 

—Sí, cierto -objetó el capitán.- Usted comprenderá que ciertas cosas no deben preguntarse… 

Erdosain se ruborizó. 

—Quizá usted tenga razón… disculpe…80 

 

Silvio je sice ještě kluk, ale v několika momentech se element sexuální frustrace 

objevuje i v prvním románu, i když je poněkud jiná než u Erdosaina. V knize není explicitně 

řečeno, že by hlavní hrdina postrádal ženský element ve svém životě. Jsou to spíš drobné 

náznaky, kterých si čtenář nemusí všimnout bezprostředně. 

První moment, kdy se Silvio přibližuje milostnému vztahu je s Eleanorou. Ovšem jeho 

vztah se jeví spíše jako platonický, a když se ho přátelé ptají, proč spolu nezůstali, tak se jim 

nedostává odpovědi.81  

Později se však jeho potlačená sexualita jeví, když myslí na urozené dámy, které zahlédl 

na ulici při stěhování věcí ženy jeho nadřízeného Dona Gaetana. V této scéně je Silvio jako 

pomocník automaticky brán jako podřadný náhodným kolemjdoucím. Cítí se zostuzeně a 

 
79 ARLT, Roberto. Sedm bláznů. Přel. Hedvika Tichá. Praha: 2011, s. 64. 
80 ARLT, Roberto. Los siete locos. 48a edición, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 2003, s. 77-78. 
81 GNUTZMANN, Rita. Roberto Arlt o el arte del calidoscopio. Bilbao: Univ. del País Vasco. 1985, s. 32. 



  

39 

 

uvědomuje si směšnost celé situace, kdy si dva manželé vyřizují účty, mezitím co on nosí těžké 

kufry. Po této scéně se snaží rozpomenout na dámy, které ho pozorovaly, ale nebyl je schopen 

kvůli hanbě oslovit. Dále v příběhu si představuje scénu, jak se na něj ty samé dámy dívají 

zhora na jeho pohřbu. Sice je to pouze představa, ale i zde se projevuje strach ze zesměšnění a 

pocity méněcennosti.  

Celkově vzato, pocit ztráty mužnosti a důstojnosti jsou jedna z hlavních příčin 

odloučení Silvia a Erdosaina. Roberto Arlt sice toto téma zmiňuje explicitně jen párkrát, ale 

v textu se nachází celá řada náznaků, které se k němu vztahují. Motiv by bylo možné vztáhnout 

například k úvaze založené na vztahu pána a otroka, kdy jsou hlavní postavy pouhým 

prostředkem k získávání moci či majetku. Nebo k výroku „struggle for life“, neboli boje o život, 

který se objevuje v El juguete rabioso. Protože obě postavy se nachází v situaci, kdy jim 

nezbývá nic jiného než se vzdát své důstojnosti, za účelem prostého přežití. Zároveň 

neschopnost postav milovat druhé a jejich odtažitý přístup k milostným vztahům odráží 

celkovou chladnost jejich chování a prostředí, ve kterém se nachází. 

 Tímto bych se ráda vrátila k textu Jaimeho Giordana, který tvrdí, že ponížení tělesné i 

duševní je to, co dělá z hlavních postav „ty druhé“. Silvio i Erdosain přijímají svůj úděl a 

nechávají se druhými zmanipulovat. Svojí pasivitou se staví do jakéhosi vyhnanství, ze kterého 

není úniku.82 

  

 
82 GIORDANO, Jaime. Roberto Arlt o la metafísica del siervo. Atenea. vol. CLXVI, n.419 (enero-marzo), 1968, 

s. 103.  
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Závěr 
 

 Po studiu románů El juguete rabioso a Los siete locos jsem došla k závěru, že by bylo 

nemožné pojmout veškeré detaily a motivy děl, proto jsem se zaměřila pouze na komparativní 

analýzu pocitů hlavních postav, kterými jsou násilí a odcizení. Zde se pokusím shrnout hlavní 

poznatky ze zpracovávání těchto témat. 

V první řadě jsem pozorovala značný posun jak tematický, tak formální mezi první a 

druhou knihou. První román je především příběhem o přerodu chlapce v muže, jazykové 

experimenty jsou zde zastoupeny v menší míře a ústředním bodem je pouze hlavní postava 

Silvio. Nicméně již zde jsem si všimla, že autor předznamenává subjektivní tón vyprávění a 

existenciální tematiku. Přestože je kniha El juguete rabioso podobná dobrodružným románům, 

ve svém jádru rozebírá velmi vážná témata jako je role člověka ve společnosti a ztráta víry 

v sebe. Ovšem tyto motivy nebyly vždy na první pohled rozeznatelné, vzhledem 

k významovým odstínům mnohých výpovědí. 

Oproti tomu v románu Los siete locos mi připadala Nietzscheho filosofie a pocity ztráty 

smyslu života patrné již od první strany. Zejména díky zaměření na více postav a hry 

s vypravěčem dosáhl Roberto Arlt daleko rozmanitějšího pohledu na tyto ztroskotané hrdiny. 

Přestože ani v prvním románu nešlo jasně stanovit hranice mezi dobrem a zlem, ztotožnění 

s hlavním hrdinou bylo do jisté míry nevyhnutelné. Jednak se na události nahlíželo očima 

Silvia, ale především si myslím, že jeho povahové rysy byly orientovány spíše pozitivně. Druhý 

román naproti tomu představoval postavy, které byly vyobrazovány se všemi jejich vlastnostmi, 

často ovlivněnými psychickým onemocněním či afektem. Sice byla v tomto ohledu četba Los 

siete locos o poznání náročnější, ale na druhou stranu zde byli protagonisté vylíčeni s daleko 

většími nuancemi, což dodávalo dílu na pravdivosti.  

Díky porovnávání těchto drobných charakterových rozličností postav jsem i v průběhu 

práce přehodnotila struktury některých kapitol nebo jsem přidala další témata, která se mi zdála 

v souvislosti s násilím a odcizením relevantní. Například jsem se zaměřila na roli jazyka a 

nářečí ve vztahu k historickému kontextu a společenskému postavení postav. Tímto způsobem 

jsem se dozvěděla o zajímavých okolnostech vzniku lingvistických fenoménů jako je cocoliche 

nebo lunfardo. Dále jsem se více věnovala městskému prostředí v románech, protože se mi 

zdálo klíčové pro pochopení těchto pocitů. Také představovalo jakési vizuální znázornění 

vnitřního světa hlavních hrdinů, které bylo občas náročné rozšifrovat.  
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Přestože se oba romány na první pohled zdály jako nedokončené či neupravené, po 

jejich analýze a studiu příslušné sekundární literatury jsem došla k závěru, že mnohdy měl tento 

způsob vyprávění své opodstatnění. Například gramatickými a syntaktickými chybami autor 

poukazuje na fakt, že argentinská španělština již dlouho nebyla jednotného charakteru. Je 

rozmanitá a je utvořena z více složek, které vznikají interakcí jazyků různých národností na 

jednom území. Také často docházelo k těmto závěrům kvůli nedostatečné pozornosti, protože 

mnohé myšlenky se v textu nacházely, jen je bylo třeba aktivně hledat. Příkladem byly 

poznámky pod čarou, které dovysvětlovaly okolnosti dějů.  

Na jednu stranu se celkový tón obou románů zdál jako poměrně kritický vůči rozdělené 

společnosti a ideologické roztříštěnosti dané doby, ale na druhou Roberto Arlt dosáhl zcela 

originálního pohledu na společnost, zvyky a kulturní rozmanitost Buenos Aires ve 30. letech 

20. století.  
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Resumé 
 

Cílem této práce bylo vytvořit komparativní studii mezi dvěma díly argentinského 

autora a žurnalisty Roberta Arlta El juguete rabioso a Los siete locos. K tomu je využita 

analýza, která se zaměřuje na spojitosti mezi hlavními tématy textů, dějinnými událostmi a 

autorovými osobními zkušenostmi. 

V první řadě práce zmiňuje autorovu biografii a jeho začátky spisovatelské dráhy. 

Přednostně popisuje jeho kariéru v novinách, magazínech a později její vliv na romány. Poté se 

charakterizují literární skupiny Florida a Boedo, jejichž forma a témata se objevovala v obou 

dílech. 

Dále se poukazuje na fakt, že Arlt byl schopen kombinovat techniky a rejstříky více 

směrů a skupin zároveň. V časti, kde se rozebírá jazyková stranu díla, se především vyzdvihuje 

jeho nekonformní přístup k psaní textu, který v té době pobuřoval mnohé kritiky i autory.  

Také je věnovaná jedna kapitola celkové formě díla a vypravěčovi. Zde se pojednává 

například o symbolismu názvů kapitol nebo o vztahu autorovy novinářské tvorby a koncipování 

textu. Zejména je vyzdvižena otázka důvěryhodnosti výpovědí hlavních postav, element, který 

zpochybňuje přesvědčivost vypravěče. 

V kapitole o motivech násilí se pojednává o jeho vztahu k tehdejším anarchistickým 

hnutím v Argentině a mezinárodní literatuře. Následně jsou pomocí příkladů vyzdvihnuty 

podněty a způsoby, jakými se násilí v textu objevovalo. Nejen včetně projevů fyzického násilí, 

jako jsou některé zločiny, ale také násilí, které je v diskurzu vyobrazováno jako jediná cesta 

k lepšímu životu.  

Poslední část práce se věnuje analýze vzniku pocitů odcizení a úzkosti, které utváří 

strukturu textu. Obzvláště byla věnována pozornost prostředkům, jakými byl tento pocit 

autorem vyobrazován a nejčastější klíčová slova, která se ve spojitosti s odcizením objevovala. 

Cílem bylo hledání souvislostí mezi socioekonomickým postavením postav a oddálením od 

společnosti. Tímto způsobem je vyvozeno, že problémy spojené s kapitálem a jměním jsou 

součástí původu konfliktu. Stejně jako vlivy technologizace představují vzdálení postav od 

přírody, lásky k umění a svých vlastních hodnot. Kvůli těmto změnám jsou postavy sužovány 

všudypřítomným pocitem ztráty víry a naděje.  

V poslední kapitole práce, se dále hovoří o tématu sexuální frustrace v souvislosti 

s odcizením a pocitem méněcennosti. Tato analýza byla složitější, než se předpokládalo, 



  

43 

 

vzhledem ke komplexnosti autopercepce postav ve vztahu ke své sexualitě, která nebyla v díle 

patrná na první pohled. Nicméně po navrácení k určitým scénám a textům, bylo možné dojít 

k závěru, že úzkost a odcizení se objevovaly v románech na úrovni duševní i tělesné. Proto byly 

během analýzy textů zahrnuty obě tyto úrovně, a ukázalo se, že jedna z možných interpretací 

spočívá v tom, že pocit odcizení Silvia a Erdosaina bylo ovlivněné do jisté míry predeterminací, 

ale zároveň vlastním rozhodnutím. Tímto způsobem Arlt vytváří představitele archetypu 

ztroskotaného hrdiny, který není schopný přijmout svůj osud. 
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El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo entre dos obras del autor 

y periodista argentino Roberto Arlt: El juguete rabioso y Los siete locos. Para ello, el análisis 

se centró en establecer continuidades entre los temas principales, los eventos históricos y las 

motivaciones personales del autor que subyacen en ellas.  

En un primer momento, el trabajo reconstruye la vida del autor y sus comienzos como 

escritor. Esencialmente, su carera profesional en periódicos y revistas, y luego, en día primeras 

dos novelas. Seguidamente, se caracterizan los grupos literarios Florida y Boedo, cuya estética 

y temáticas aparecen en ambas novelas.  

A continuación, se refiere a la capacidad de Arlt de combinar múltiples registros y 

técnicas al mismo tiempo. En la sección donde que se concentra en el lenguaje del texto, se 

hace hincapié en su postura inconforme en la redacción de textos, que provocó la indignación 

y la crítica de muchos autores de su época.  

Asimismo se ha dedicado un capítulo a la forma y el narrador. Allí se observa el 

simbolismo de los títulos o la interrelación entre carrera de Arlt como periodista y su labor de 

compositor de textos. Centralmente, se atiende a la cuestión de la verosimilitud de los 

testimonios de los protagonistas principales, aspecto que el narrador pone en duda.  

En el capítulo sobre el tema de la violencia se trata de la relación entre motivos de las 

novelas con los movimientos anarquistas en Argentina y la literatura global de entonces. 

Después se presentan los motivos y tipos de violencia que apareció en discurso a través de los 

ejemplos. Incluyendo, no solo aquellos que refieren a la violencia física, como el 

acontecimiento de crímenes, sino también a los mensajes que consolidan el discurso de la 

violencia como única vía para conquistar una vida mejor. 

La última sección del trabajo, está dedicada a analizar la génesis de los sentimientos de 

alienación y angustia que estructuran los discursos de las obras. Se puso especial atención a los 

recursos utilizados por el autor, que este articulaba para expresar estos sentimientos y palabras 

claves desde los cuales se refiere a la alienación. Estas operaciones se hicieron con la finalidad 

de establecer una serie de relaciones entre el ambiente socioeconómico del que provienen los 

personajes centrales y su alejamiento de la sociedad.  Así, se alcanza la conclusión de que los 

problemas en torno al capital y la fortuna son el eje del conflicto de las obras, del mismo modo, 

que simultáneamente el avance tecnológico y el progreso científico, representan un alejamiento 

de los personajes de la naturaleza, el amor al arte y sus valores propios. Bajo estas 
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transformaciones, los personajes transitan de modo permanente un sentimiento de falta de fé y 

esperanza. 

En el capítulo final del trabajo, se discute el tema de la frustración sexual respecto de la 

alienación y el complejo de inferioridad. Este análisis, supuso una tarea desafiante puesto que 

su complejidad ha estado dada por la autopercepción de los personajes en relación con su 

sexualidad, asunto que no se advierte tan fácilmente en las obras. Sin embargo, regresando a 

las escenas y textos concretos, se puede considerar claramente que la congoja y la alienación 

habían aparecido en las novelas tanto en el nivel espiritual y físico. Por eso, se incluyó ambos 

niveles cuando se analizaron los textos y se descubrió que una de las posibles interpretaciones 

es que el sentimiento de la alienación de Silvio y Erdosain estaba afectada por la 

predeterminación, pero al mismo tiempo, por su decisión personal. De esta manera Arlt crea el 

representante de un héroe naufragado que no es capaz de aceptar a su propio destino.  
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