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Téma násilí a odcizení v románech Roberta Arlta El juguete rabioso y Los siete locos 

 

Roberto Arlt představuje jeden z nejosobitějších hlasů hispanoamerické prózy první poloviny 

20. století. Autor pocházející z rodiny imigrantů prožíval bouřlivý rozkvět Buenos Aires, pocit 

vykořeněnosti a hledání vlastního literárního jazyka; ten dodnes překvapuje a dlouho ho 

kritika odsuzovala jako nekultivovaný, plný chyb a nedokonalostí. 

Žofie Peroutková zvolila dva vrcholné romány, Zuřivou hračku a Sedm bláznů, aby na nich 

zkoumala především pocit odcizení hlavních hrdinů, který úzce souvisí s motivy násilí, 

vykořeněnosti, životem na periferii apod. 

Práce má standardní strukturu: úvodní kapitoly nabízejí historický a kulturní kontext. Jako 

pozitivní vidím fakt, že autorka tuto část nevidí jako oddělenou, ale naopak ji vztahuje 

k Arltovu životu a tvorbě. Dopady hospodářské krize a sílící příliv imigrantů do Argentiny 

tvoří nezbytný rámec analyzovaných textů. Právě prostředí předměstí, specifický čas 

moderního města a heterogenní obyvatelstvo Buenos Aires jsou pro Roberta Arlta tím 

základním chronotopem. Ž. Peroutková věnuje rovněž velkou pozornost Arltovu stylu: 

poukazuje na „nekultivovaný“ projev na jedné straně a na autorovu schopnost využívat 

různé narativní techniky a různé jazykové rejstříky (hovorovou španělštinu, lunfardo) na 

straně druhé, a právě v tomto spojení vidí jeho osobitost a sugestivnost textů. Dokládá 

názory své i názory převzaté ze sekundární literatury vhodně zvolenými citacemi z Arltových 

románů a dokládá, že autorův styl odpovídá ztvárněnému prostředí a postavám. 

Za nejzdařilejší považuji kapitoly 3 a 4, které tvoří jádro práce: „Vzpoura a násilí“, „Hlavní 

postavy jako ti druzí“. Autorka nás provází osudy hrdinů Erdosaina a Silvia; činí tak čtivě, ale 

zároveň s potřebným odborným přístupem. Podrobně analyzuje jejich pohnutky a důsledky, 

kterým čelí, poukazuje na motivy vzpoury a osvobození a dostává se ke klíčové otázce obou 

románů: samotě a odcizení – zajímavá je poznámka o vlivu ruské literatury, především 

Dostojevského a také podobnost s romantickými hrdiny. Neméně fascinující je hledání 

paralel mezi postavami a městem, v němž se pohybují. Buenos Aires tak není jen dějištěm, 

prostorem, ale téměř jako by samo plnilo funkci jednoho z hrdinů. I argentinská metropole 

trpí samotou a úzkostí.  

Také po formální stránce má text odpovídající kvalitu a práce se sekundární literaturou (která 

je poměrně rozsáhlá) je dobře zvládnutá. 

Bakalářskou práci Žofie Peroutkové tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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