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Wstęp
Poszukiwania świadectw pisanych pokazujących proces kształtowania się tożsamości argentyńskiej po fali wielkich migracji przełomu XIX i XX wieku, które zmieniły całkowicie strukturę etniczną i kulturową społeczeństwa argentyńskiego, doprowadziły mnie do postaci Roberta Arlta (1900‒1942), jednego z najważniejszych twórców latynoamerykańskiej awangardy. Arlt w swojej twórczości dziennikarskiej i powieściopisarskiej dawał świadectwo czasów
przemian społeczno-obyczajowych, których doświadczała Argentyna w pierwszych dekadach
XX wieku. Dokumentując nową rzeczywistość, wprowadził do literatury tematy do tej pory
nieporuszane przez pisarzy argentyńskich, jak problem braku zakorzenienia i wyobcowania
człowieka wielkim mieście, oraz zwracał uwagę na nieadekwatność dominującej w literaturze
wizji społeczeństwa argentyńskiego do otaczającego go świata.
Z perspektywy czasu Arlt jest uważany za jednego z przełomowych dla nowego modelu
prozy pisarzy. Ricardo Piglia pisze o nim w ten sposób:
Tym, który otwiera, inauguruje, jest Roberto Arlt. On zaczyna od nowa: to jedyny naprawdę
nowoczesny pisarz, jakiego stworzyła literatura argentyńska (Piglia 2009: 130)1.

Innowacyjność Arlta wiązała się z pochodzeniem autora, wywodzącego się z rodziny
imigrantów, choć urodzonego na terytorium Argentyny. Przynależność do środowiska nowych Argentyńczyków pozwoliła pisarzowi na poznanie realiów będących udziałem klasy
średniej, milionów ludzi, o których i dla których będzie później pisał.
Arlt był pierwszym, który nie tylko pisał z zupełnie innej perspektywy, ale stworzył
odmienny sposób zajmowania się literaturą, daleki od przyjętych i obowiązujących kanonów.
Beatriz Sarlo w Escritos sobre la literatura argentina (Prace o literaturze argentyńskiej)
pisze: „Aby zrozumieć Arlta, trzeba zrozumieć coś więcej: miejsce i ludzi, środowisko,

1

Większość przywoływanych przeze mnie cytatów pochodzi ze źródeł hiszpańskojęzycznych,
które nie zostały przetłumaczone na język polski. W takim przypadku w tekście stosuję moje autorskie
tłumaczenie, a w przypisie podaję cytat w wersji oryginalnej i odniesienie do danej pozycji bibliograficznej.
W przypadku tekstów, które zostały przetłumaczone na język polski, cytuję fragmenty z polskiej wersji językowej, a następnie podaję stosowne odniesienie. W przypadku cytatów pochodzących
ze źródeł hiszpańskojęzycznych, które pojawiają się jedynie w przypisach, podaję obie wersje językowe: oryginalną i autorskie tłumaczenie, a także odniesienie do źródła.
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w którym rozpoczęła się jego droga do pisarstwa”2. Podzielam opinię Sarlo wskazującą na
konieczność znajomości kontekstu kulturowego dla zrozumienia twórczości autora. Jest to
jeden z powodów, dla których przeprowadzoną przeze mnie interpretację utworów pisarza
podporządkowuję kulturowej teorii literatury.
Również temat pracy, w której poszukuję strategii pokazywania inności, sugeruje wybór
metodologii właściwej dla analizy kulturowej, gdyż kwestia inności, będąca głównym tematem poruszanym przez autora, jest także jednym z kluczowym zagadnień znajdujących się
w obszarze zainteresowań tej teorii.
Zastanawiając się, w jakich kategoriach rozpatrywać pojęcie inności, sięgnęłam do rozważań jednego z najwybitniejszych współczesnych ksenologów, Bernharda Waldenfelsa, którego poglądy dotyczące zagadnienia odmienności wydają mi się zbliżone do Arltowskiego
postrzegania tego zjawiska. W Podstawowych motywach fenomenologii obcego Waldenfels
wyjaśnia, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z odmiennością, i tłumaczy: „Kontrast
między tym samym i innym […] wywodzi się z rozgraniczenia odróżniającego jedno od drugiego” (Waldenfels 2009: 111). Definicja Waldenfelsa pokazuje, że odmienność zawsze występuje w odniesieniu do tego, co znane. Zdajemy sobie sprawę z inności drugiego, jeśli nie
rozpoznajemy w nim siebie samego, a brak elementów wspólnych jest podstawą podziału na
swoje i obce. Przy czym podział ten nie pociąga za sobą zachowań wrogich względem obcego.
Ksenologię Waldenfelsa cechuje „gotowość do postrzegania różnych przejawów obcego
w rzeczywistym świecie” i niedopuszczanie myślenia o niwelowaniu obcości „w imię równowagi apriorycznej struktury porządku” (Olkusz, Maj 2018: 20). Taka reakcja w obliczu
inności charakteryzuje Roberta Arlta. Dowodem na to jest jego twórczość.
Odmienność w ujęciu Waldenfelsa jest pojęciem granicznym nie tylko z uwagi na wynikające z niej wyodrębnienie swojego i skontrastowanie z obcym, ale również dlatego, że
mamy z nią do czynienia na granicy, w miejscu zderzenia różnych kultur, światów, rzeczywistości.
Takim miejscem od czasów kolonizacji do czasów współczesnych stały się ziemie na
południowym krańcu kontynentu amerykańskiego, a problem dotyczący tego, jakie elementy
kultury uznać za swoje ‒ w opozycji do tego, co obce ‒ stanowił istotne zagadnienie, wokół

2

„Para entender a Arlt es necesario entender algo más: el lugar y la gente desde donde Arlt
había llegado a la literatura” (Sarlo 2007: 220).
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którego toczył się dyskurs tożsamościowy Argentyńczyków od pierwszych lat istnienia państwowości argentyńskiej do lat 30. XX wieku.
Estela Erausquin w pracy La construcción del Otro: identidad e inmigración en la historia argentina (Konstruowanie Innego: tożsamość i imigracja w historii argentyńskiej)
wskazuje na ważny aspekt tworzenia tożsamości narodowej. Z uwagi na przeszłość kolonialną młodego państwa wszelkie próby budowania wizerunku narodowego Argentyny od początku opierały się na odniesieniu do innego, z którym nie chciano się utożsamiać (innymi
niechcianymi stały się przeszłość indiańska i tradycja hiszpańska) albo który stanowił pożądany wzór do naśladowania – modelowym ideałem innego będącego inspiracją przy tworzeniu nowego społeczeństwa argentyńskiego były kraje północy Europy (Erausquin 2002: 2‒3).
Problematyczna kwestia kształtowania tożsamości narodowej, będąca przedmiotem debat intelektualistów reprezentujących kolejne pokolenia, powróciła szczególnie silnie pod
koniec XIX wieku. Na skutek lat polityki proimigracyjnej zmieniła się struktura etniczna społeczeństwa argentyńskiego, a wraz z nią podejście do postrzeganych do tej pory w kategoriach innego idealnego przybywających z Europy imigrantów, którzy nie spełnili nadziei, jakie pokładali w nich politycy propagujący przyjmowanie obcokrajowców. Zbliżająca się setna
rocznica odzyskania niepodległości (1910) stała się okazją do przewartościowania pożądanego modelu społeczeństwa, a podjęta przez przedstawicieli elit próba stworzenia wspólnej tradycji narodowej, którą można by przeciwstawić kulturze imigrantów, doprowadziła do dekonstrukcji XIX-wiecznej wizji narodu. W poszukiwaniu elementów rodzimych, wyróżniających kulturę argentyńską, sięgnięto do przeszłości hiszpańsko-kreolskiej, aby stworzyć mit
leżący u początków państwa argentyńskiego. W tym celu nobilitowano odrzucaną przez
przedstawicieli wcześniejszych pokoleń postać gaucho (pasterza bydła pracującego na pampie). Uczynienie z gaucho symbolu narodowego i przywołanie tradycji kreolskiej, z którą
mogli się utożsamiać jedynie przedstawiciele dawnych rodzin, legitymowało uprzywilejowaną pozycję elit w społeczeństwie i spychało na margines społeczny miliony nowych Argentyńczyków. Paradoksalnie, uważany przez założycieli państwa za innego niechcianego gaucho ‒ a wraz z nim przeszłość kreolska ‒ staje się kwintesencją argentyńskości, podczas gdy
inny idealny, uosabiany przez imigranta, w XX wieku zostaje innym niepożądanym.
I choć w ten sposób postrzegały społeczeństwo argentyńskie jedynie elity ‒ klasa społeczna stanowiąca mniejszość ‒ to ich głos będzie dominował w debatach nad kształtowaniem
tożsamości narodowej w kolejnych latach.
Przybliżenie argentyńskiego dyskursu tożsamościowego jest niezbędne dla zrozumienia
roli innego w budowaniu tożsamości narodowej, a pokazanie elementów kultury argentyń5

skiej uznawanych w pierwszych dekadach XX wieku za swoje stanowi tło pozwalające dostrzec odmienność wizji prezentowanej przez Roberta Arlta.
Arlt, zwracając uwagę na problematykę inności, zabiera głos jako reprezentant nowego
pokolenia, patrzącego na społeczeństwo argentyńskie z innej perspektywy niż opiniotwórcze
elity. Wypowiadając się w imieniu nowych Argentyńczyków, wywodzących się z różnych
stron świata, kwestionuje ogólnie przyjęte i funkcjonujące w argentyńskiej mentalności granice między tym, co uznawano za swoje, a tym, co obce. Rozpatruje inność w kontekście socjologicznym, w odniesieniu do środowiska imigrantów, wskazując na nierówności społeczne
i problematyczną kwestię dotyczącą kształtowania tożsamości narodowej.
Aspekt społeczny nie jest jedynym ujęciem inności obecnym w społeczeństwie argentyńskim, na które zwraca uwagę autor. Dostrzega także inność wewnętrzną, psychologiczną,
wynikającą z poczucia obcości społecznej i potrzeby udowodnienia swojej przydatności we
wrogim środowisku.
Aby pokazać, w jaki sposób Arlt poddaje pod dyskusję modelową wizję społeczeństwa
argentyńskiego, przedstawiam zastosowane przez autora strategie, którymi posługiwał się w
celu zobrazowania dostrzeganych przez siebie przejawów inności.
W mojej pracy analizuję powieści i teksty prasowe. Skupiam się na początkowych latach działalności artystycznej Arlta, którą zapoczątkowuje rok ukazania się drukiem pierwszej
powieści zatytułowanej El juguete rabioso (Wściekła zabawka, 1926), a kończy publikacja
ostatniej powieści autora – El amor brujo (Zauroczenie, 1932). W okresie między 1926
a 1932 rokiem Arlt zajmował się powieściopisarstwem, pisał opowiadania, a od 1929 roku
współpracował z dziennikiem „El Mundo” jako autor kroniki Buenos Aires zatytułowanej
Aguafuertes porteñas (Akwaforty z Buenos Aires).
W latach 20. XX wieku teksty tworzone przez autora stanowią spójną całość. Tematy
poruszane na kartach powieści odnajdujemy w artykułach, bohaterowie not prasowych przenikają do powieści, język opisu stosowany w fikcjach literackich jest językiem używanym
i popularyzowanym przez Arlta dziennikarza w kronikach. Głównym przedmiotem zainteresowań pisarza w tym okresie są miasto Buenos Aires ‒ któremu poświęca redagowaną kolumnę i które jest osią łączącą wszystkie powieści ‒ oraz jego mieszkańcy.
W latach 30. twórczość Arlta zwraca się ku nowym środkom wyrazu i innym obszarom
zainteresowań. W przypadku artykułów prasowych, mimo iż do końca życia współpracował
z dziennikiem „El Mundo” jako autor własnej kolumny, redagowane przez niego kroniki coraz częściej są impresjami z licznych podróży, początkowo po Argentynie, z czasem zagranicznych po krajach Ameryki Południowej, czy nawet po Europie. Wraz ze zmieniającą się
6

tematyką zmieniała się nazwa kolumny, która w ostatnich latach życia autora poświęcona
była komentowaniu zdarzeń na świecie.
W 1932 roku, po ukazaniu się ostatniej powieści, Arlt rozpoczął współpracę z teatrem.
W swoich sztukach teatralnych kontynuował problematykę poruszaną w powieściach, ale
inspiracje czerpał również z odbywanych podróży, wprowadzając wątki egzotyczne niemające wiele wspólnego z tematyką miejską.
Przez całe życie Arlt pisał opowiadania, które treściowo i stylistycznie nawiązują do
twórczości dziennikarskiej, powieściopisarskiej i dramatopisarskiej danego okresu. Wykluczam je jednak świadomie z pola materiału mojej analizy z uwagi na odmienność strategii
budowania świata przedstawionego od tych, które odnajdujemy w powieściach, oraz wykraczanie poza przyjęte przeze mnie ramy czasowe (opowiadania z lat 30. XX wieku analizuje
Laura Juárez w swojej pracy z 2010 roku).
Z uwagi na przebieg drogi literackiej pisarza wydaje mi się zasadne takie ograniczenie
czasowe i połączenie analizy powieści i artykułów prasowych, które stanowią dopełnienie
pozwalające zrozumieć kontekst społeczno-kulturowy Buenos Aires początku wieku. Aguafuertes pokazują inną odsłonę Roberta Arlta, który nie skrywa swoich przekonań pod maską
narratora, jak ma to miejsce w powieściach, a zabiera głos w pierwszej osobie jako Roberto
Arlt ‒ autor kolumny. Bez znajomości aguafuertes nie można zrozumieć w pełni jego twórczości. I to w nich ‒ wyraźniej niż czynił to na kartach powieści ‒ eksponował wyjątkowy
charakter i odmienność mieszkańca Buenos Aires.
W związku z koniecznością rozwinięcia kontekstu kulturowego dzielę moją pracę na
dwie części: historyczną o charakterze opisowym (rozdziały pierwszy i drugi) i analityczną
(rozdziały trzeci, czwarty, piąty i szósty).
W pierwszym rozdziale przybliżam historię migracji do Argentyny, fenomen i skalę tego zjawiska oraz opisuję pozycję społeczną imigrantów w czasach Roberta Arlta. Aby pokazać, w jaki sposób byli postrzegani na przestrzeni lat przez elity rządzące, wymieniam kolejne
ustawy migracyjne oraz wyjaśniam stanowisko intelektualistów wobec imigrantów, które
ulegało radykalnym zmianom wraz ze wzrostem liczby przybywających. Szczególną uwagę
poświęcam setnej rocznicy ustanowienia państwowości w Argentynie, która była okazją do
rozrachunku z przeszłością i zastanowienia się nad pożądaną drogą rozwoju społeczeństwa
oraz kształtowania się tożsamości narodowej w kolejnych latach.
Kontekst historyczny jest niezbędny do zrozumienia, kim był Roberto Arlt, który wywodząc się z rodziny imigrantów i wychowując w środowisku nowo przybyłych, swoją historią wpisywał się w stereotyp innego. Status społeczny Arltów oraz droga, jaką przebył Rober7

to, aby stać się pisarzem, nie pozostały bez wpływu na charakter jego twórczości. Z tego powodu w drugim rozdziale przybliżam postać Roberta Arlta, pokazuję analogie między życiem
autora i opowiadanymi historiami.
W kolejnych rozdziałach przechodzę do analizy strategii pokazywania inności.
Moją analizę rozpoczynam od prześledzenia strategii narracyjnych, które posłużyły autorowi do eksponowania inności przy budowaniu elementów świata przedstawionego.
Z uwagi na rolę, jaką odgrywa perspektywa przy interpretacji utworów Arlta, analizując
teksty, skupiam się na zagadnieniu perspektywy narracyjnej.
Następnie przechodzę do analizy świata przedstawionego. W pierwszej kolejności śledzę strategie pokazywania inności, jakie stosował Arlt przy tworzeniu postaci. Przybliżam
sposób, w jaki próbował zdefiniować tożsamość mieszkańca miasta.
Inność postaci przejawia się w różnorodności kulturowej i etnicznej, ale również w sferze psychologicznej. Opisując porteños (mieszkańców Buenos Aires), pisarz zwraca uwagę
na nowy rodzaj odmienności, będący skutkiem życia w wielokulturowym mieście, czyli wyobcowanie człowieka, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do szaleństwa, a nawet śmierci.
Analizuję również strategie pokazywania inności w odniesieniu do przestrzeni, w której
rozgrywa się akcja utworów. Staram się zobrazować kategorie, w jakich Arlt postrzegał przestrzeń miasta, które w jego twórczości symbolizuje społeczeństwo argentyńskie.
W ostatniej części nawiązuję do historycznej debaty dotyczącej przyszłości i kształtu
języka narodowego w Argentynie. Przytoczony konflikt służy mi za tło do zaprezentowania
stanowiska Roberta Arlta dotyczącego kwestii języka argentyńskiego i pokazania, w jaki sposób pisarz wprowadził do literatury inny język ‒ język ulicy.
Temat pracy, w której poszukuję strategii pokazywania inności w twórczości Roberta
Arlta, jak już wspomniałam, zdecydował o przyjętej metodzie interpretacji. Poetyka kulturowa nie tylko pozwoliła mi zająć się kwestią inności w tekstach literackich, ale także umożliwiła włączenie w obszar badanych materiałów artykułów prasowych autora, bez których
w moim odczuciu nie można w pełni zrozumieć roli, jaką odegrał Arlt w historii literatury
argentyńskiej, ani zinterpretować tekstów literackich autora.
Mimo lat, jakie dzielą zwrot kulturowy od czasów, w których żył i tworzył Roberto Arlt, za Stevenem Greenblattem stwierdzam, że analiza kulturowa jest właściwym narzędziem
także do opisu dawnych utworów literackich, gdyż powstały w określonym kontekście kulturowym i nie są wolne od odniesień pozaliterackich, będąc tekstami kultury (Burzyńska 2012:
67).
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Problematyka poruszana przez Arlta wpisuje się w tematykę stanowiącą krąg zainteresowań nurtu badań kulturowych: kwestię różnic kulturowych, tożsamości, odmienności i jej
postrzegania w społeczeństwie. Wizja literatury, która wyłania się z jego utworów, jest zbieżna z postulatami analizy kulturowej, co zaskakuje, biorąc pod uwagę czas ich powstania.
Zgodnie z tezą Greenblatta, aby odkryć znaczenie utworów, należy sięgnąć poza tekst: „Pełna
analiza kulturowa – zwracał też uwagę Greenblatt ‒ potrzebuje przecisnąć się poza granice
tekstu, aby ustanowić powiązania między tekstem a wartościami, instytucjami i praktykami
obecnymi wszędzie w kulturze” (cyt. za: Burzyńska 2012: 67). Jest to szczególnie istotne
w przypadku takich pisarzy jak Roberto Arlt, którego twórczość jest mocno osadzona w rzeczywistości społeczno-kulturowej Buenos Aires początku XX wieku.
Teoria kulturowa pozwala mi również na interpretowanie utworów autora, zgodnie
z postulatami Leitcha, w nawiązaniu do kontekstu historycznego (Burzyńska 2012: 59), bez
znajomości którego nie da się w pełni zrozumieć twórczości Roberta Arlta i roli, jaką odegrał
dla rozwoju literatury w Argentynie.
Przy analizie strategii narracyjnych posługuję się teorią fokalizacji i narracji Mieke Bal,
która pozwala mi zobrazować wielogłosowość narracji i wielość perspektyw, z których czytelnik spogląda na przedstawiane zdarzenia. Rozbicie głosu i spojrzenia narracyjnego podkreśla odmienność punktów widzenia, a na poziomie symbolicznym neguje prawdziwość jednej
narracji, podważając obowiązujący dyskurs tożsamościowy wyznaczany przez elity rządzące.
Opisując strategie pokazywania inności postaci, nawiązuję do wizji szaleństwa i potworności zaproponowanej przez Michela Foucaulta i Cesara Airę, które pozwalają ukazać
ukryte znaczenie postaci szaleńca i monstrum, i sugerują możliwość odwrócenia interpretacji
rzeczywistości.
Podczas analizy strategii pokazywania przestrzeni posługuję się teorią geopoetyki Kennetha White’a w ujęciu Elżbiety Rybickiej, która proponuje rozumienie terminu jako zapisu
miejsc w tekstach kultury (Rybicka 2012: 480). Teza Rybickiej pozwala na odczytanie miasta
jako metafory kultury i społeczeństwa i wskazuje na związek podmiotowości i tożsamości
z przynależnością przestrzenną.
Zdaję sobie sprawę z anachroniczności wykorzystanych przeze mnie teorii w stosunku
do tekstów Roberta Arlta. Zostały wybrane świadomie, gdyż dostarczają mi narzędzi i języka
potrzebnych do analizy i opisu interesującego mnie zagadnienia inności.
Twórczość Roberta Arlta nie jest powszechnie znana w Polsce z uwagi na nieobecność
utworów autora na polskim rynku wydawniczym. Jedynym przetłumaczonym na język polski
utworem jest wydana w 1978 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego powieść
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Siedmiu szaleńców w tłumaczeniu Edmunda Kalickiego. W 2021 roku Państwowy Instytut
Wydawniczy planuje wydanie trzech opowiadań Arlta w tłumaczeniu Tomasza Pindla: La
luna roja (Czerwony księżyc), Hombres y fieras (Ludzie i bestie) oraz Acuérdate de Azerbaiyán (Pamiętaj o Azerbejdżanie) w ramach piątego tomu antologii z cyklu Opowieści niesamowite.
Niestety Arltowi nie poświęca się również wiele uwagi w pracach dotyczących historii
literatury latynoamerykańskiej. Nie spotkałam także żadnego opracowania naukowego poświęconego pisarzowi w języku polskim. Z tego względu w mojej pracy uwagi odnośnie do
literatury podmiotu odsyłają w dużej mierze do prac hiszpańskojęzycznych. Był to także jeden z powodów, dla których zdecydowałam się na pisanie pracy w języku polskim. Chciałam
przybliżyć twórczość Arlta polskiemu odbiorcy.
Znajomość twórczości Roberta Arlta wygląda zupełnie inaczej w hiszpańskojęzycznym
kręgu kulturowym. Jeszcze za życia Arlt cieszył się ogromną popularnością, choć nie jako
pisarz, a dziennikarz, autor kolumny Aguafuertes porteñas. Po przedwczesnej śmierci pisarza
w 1942 roku przez ponad dwadzieścia lat, poza pracą krytyczno-biograficzną Raúla Larry z
1950 roku Roberto Arlt. El torturado (Roberto Arlt. Torturowany), nikt nie podjął się analizy
jego utworów. Ponowne zainteresowanie jego twórczością wzbudziła córka autora, Mirta Arlt, należąca do pierwszych krytyków ojca, próbująca ocalić od zapomnienia jego dzieła. Staraniem Mirty Arlt we współpracy z wydawnictwem Fabril w 1963 roku ukazało się trzytomowe wydanie Novelas completas y cuentos (Powieści i opowiadania). Mirta Arlt współpracowała również przy wydaniu sztuk teatralnych Roberta Arlta. Jest autorką prologów do
utworów ojca (Prólogos a la obra de mi padre (Prologi do dzieł mojego ojca, 1985) i współautorką pracy Para leer a Roberto Arlt (Aby czytać Roberta Arlta, 1984), w których proponuje linie możliwych interpretacji utworów.
Wkład Mirty Arlt w badania nad twórczością Roberta Arlta jest nieoceniony także
z uwagi na osobiste wspomnienia, którymi dzieli się z czytelnikami, a które pozwalają się
dowiedzieć, jakim był człowiekiem, kiedy nie ukrywał się za maską pisarza czy dziennikarza.
Mirta Arlt podkreśla oryginalność twórczości autora w stosunku do współczesnych mu pisarzy.
W kolejnych latach powstawało coraz więcej prac poświęconych Arltowi. Moim celem
nie jest wymienienie wszystkich publikacji, a wskazanie tych najważniejszych, które pozwolą
zaobserwować kierunki interpretacji obierane przez badaczy.
Pierwsi krytycy w latach 60. XX wieku przypisywali utworom Arlta wydźwięk polityczny z uwagi na poruszaną problematykę nierówności i konwenansów społecznych, nawią10

zania do walki klas i anarchistyczne próby zniszczenia cywilizacji podejmowane przez bohaterów powieści. Odczytywanie powieści Arlta w duchu propagowania idei komunistycznych
proponowali Oscar Masotta – Sexo y traición en Roberto Arlt (Seks i zdrada u Roberta Arlta,
1965), Angel Núñez – La obra narrativa de Roberto Arlt (Twórczość narracyjna Roberta Arlta, 1968) i Noe Jitrik ‒ El escritor argentino. Dependencia o libertad (Pisarz argentyński.
Zależność czy wolność, 1967), a w latach późniejszych José Amícola ‒ Astrología y fascismo
en la obra de Arlt (Astrologia i faszyzm w twórczości Arlta, 1981), Horacio González – Arlt.
Política y locura (Arlt. Polityka i szaleństwo, 1996), choć Beatriz Sarlo odrzuca taką drogę
interpretacji jako zbyt uproszczoną i zafałszowującą prawdziwe przesłanie utworów3.
W latach 80. XX wieku tematem dominującym w pracach teoretycznych dotyczących
twórczości Roberta Arlta były strategie narracyjne. Pod tym kątem analizują jego powieści
Aden Haynes – Roberto Arlt: la estrategia de su ficción (Roberto Arlt, strategia jego fikcji,
1981), María Zubieta – El discurso narrativo arltiano (Arltowski dyskurs narracyjny,1987)
oraz Jorge Rivera – Roberto Arlt. Los siete locos (Roberto Arlt. Siedmiu szaleńców, 1986).
Pojawiały się również prace wieloaspektowe, próbujące scharakteryzować styl Arlta
poprzez nawiązanie do strategii narracyjnych, elementów świata przedstawionego, problematyki społecznej, wpływów kulturowych (Gerardo Mario Goloboff – Genio y figura de Roberto
Arlt [Geniusz i postać Roberta Arlta], 1988; Carlos Correas ‒ Arlt literato [Literat Arlt], 1995;
Rita Gnutzmann ‒ Roberto Arlt. Innovación y compromiso [Roberto Arlt. Nowatorstwo
i kompromis], 2004).
Poszerzała się także strefa zainteresowań krytyków, którzy nie ograniczali się do analizy powieści, a nawiązywali do twórczości dziennikarskiej autora (Daniel Scroggins ‒ Las
aguafuertes de Roberto Arlt: publicadas en el Mundo 1928‒1933 [Akwaforty Roberta Arlta
publikowane w El Mundo 1928–1933], 1981; Laura Juárez ‒ Roberto Arlt en los años treinta
[Roberto Arlt w latach trzydziestych], 2010) ‒ choć jest to obszar, który wciąż nie został dokładnie zbadany ‒ a także do sztuk teatralnych (wspominana praca Laury Juárez).
W przypadku artykułów trudnością, wobec której wielu badaczy wyklucza teksty prasowe z pola zainteresowań badawczych, jest ich niekompletność. Mimo pracy badawczej Si-

3

„Nigdy nie miała sensu dyskusja na temat treści ideologicznej fikcji Arltowskich”. / „Nunca
ha tenido mucho sentido la discusión sobre el contenido ideológico de la ficción arltiana” (Sarlo 2007:
234).
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lvii Saítty w latach 90. i publikacji wielu artykułów, wciąż nie dysponujemy całym zbiorem,
a kroniki, których autorstwo przypisywane jest Arltowi, są nadal odkrywane4.
Przedstawiony przeze mnie stan badań wskazuje na nieobecność podjętego przeze mnie
tematu w pracach dotyczących twórczości Roberta Arlta. Choć wielu badaczy zajmowało się
opisywaniem nowatorskiego stylu autora, oryginalnością elementów składających się na świat
przedstawiony, nikt nie rozważał, jakie konkretne strategie stosował Arlt w celu podkreślenia
odmienności porteños ani czemu miało służyć epatowanie innością.
W mojej pracy pojawiają się skróty, których używam przy cytatach odwołujących się
do prac autora. Indeks stosowanych skrótów przestawiam poniżej:
JR – El juguete rabioso (Wściekła zabawka)
7LOC – Siedmiu szaleńców (Los siete locos)5
LL – Los lanzallamas (Miotacze ognia)
AB – El amor brujo (Zauroczenie)

4

W 2017 roku dziennikarz i pisarz Marcial Luna podczas kwerendy w czytelni czasopism
w miejscowości Azul odkrył zapomniane artykuły autorstwa Arlta, który w latach 1927‒1929 współpracował z gazetą „El Régimen” w Azul. W tym samym roku zostały one opublikowane w książce
Arlt en Azul (Editorial Biblos, Azul, 2017).
5

Tytuł powieści Siedmiu szaleńców jest jedynym tytułem utworów Arlta pojawiającym się
w mojej pracy w polskiej wersji językowej w tłumaczeniu, które zaproponował Edmund Kalicki.
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Rozdział 1.
Historia migracji do Argentyny
Stary żart mówi, że Meksykanie wywodzą się od Azteków, Peruwiańczycy od Inków, a Argentyńczycy pochodzą ze statków6.
Carlos Fuentes

Podejmując próbę przybliżenia historii migracji do Argentyny, w pierwszej kolejności należałoby określić ramy czasowe i przestrzenne, w których będziemy opisywać fenomen ruchów
migracyjnych.
Okres wielkich migracji do Argentyny przypadł na lata 1880–1920 i to ten okres najczęściej opisują historycy zajmujący się szeroko rozumianą kwestią imigracji w Argentynie,
o czym świadczy treść publikacji redagowanych przez największe autorytety w tej dziedzinie:
Fernando Devoto i Francis Korn7.
W rzeczywistości ruch migracyjny w kierunku Nowego Świata rozpoczął się o wiele
wcześniej, wraz z początkiem osadnictwa hiszpańskiego w pierwszych latach kolonizacji.
Zarówno epoka kolonialna, jak i pierwsze lata państwowości argentyńskiej są jednak najczęściej pomijane przez historyków zajmujących się problemem migracji do Argentyny ‒ jak
wskazuje Fernando Devoto, z uwagi na brak precyzyjnych danych dotyczących imigrantów ‒
dostarczały je badaczom przeprowadzane regularnie dopiero od 1869 roku spisy ludności
(Devoto 2003: 16–17).
Z uwagi na mniejszą skalę zjawiska oraz odmienną rolę osadników nie można porównywać wczesnych migracji z okresu XVI‒XVIII wieku do tych z przełomu XIX i XX wieku.
6

„Una vieja boutade dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los
incas y los rioplatenses de los barcos” (Fuentes 1969: 25).
7

W 1985 roku ukazał się zbiór artykułów dotyczących imigracji włoskiej w Argentynie pod
redakcją Fernanda Devoto i Gianfausta Rosolego zatytułowany La inmigración italiana en la Argentina (Imigracja włoska w Argentynie; Editorial Biblos, Buenos Aires, 1985), w którym wyniki swoich
badań opublikowali historycy zajmujący się czasem wielkich migracji do Argentyny. Dwa lata później
publikację zbiorową o podobnym charakterze, skupiającą artykuły dotyczące szeroko rozumianej problematyki migracji, redagowała Francis Korn ‒ praca ukazała się pod tytułem La popolazione di origine italiana in Argentina (Populacja włoskiego pochodzenia w Argentynie; Fondazione Giovanni
Agnelli, Torino, 1987). Devoto w 2003 roku ponownie podjął temat migracji do Argentyny w pracy
Historia de la inmigración en Argentina (Historia imigracji w Argentynie), poszerzając ramy czasowe
opisywanych ruchów migracyjnych (od połowy XIX do drugiej połowy XX wieku) oraz zakres analizowanego zjawiska o imigracje z innych niż Włochy krajów.
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Warto jednak wspomnieć o czasach je poprzedzających, aby zrozumieć, jak zmieniało się
podejście do obcych na przestrzeni lat.
Nawiążę również do czasów década infame (niesławnej dekady), aby pokazać stosunek
do imigrantów w latach 30., kiedy Roberto Arlt tworzył powieści i artykuły prasowe, w których opisywał współczesne mu społeczeństwo.
W przypadku obszaru geograficznego najwłaściwsze wydaje się mówienie o rejonie La
Platy, szczególnie w początkowej fazie ruchów migracyjnych. Kraje położone w rozlewisku
Río de la Plata bardziej łączyła ze sobą wspólna historia, niż rozdzielały sztuczne granice administracyjne. Podobne procesy polityczne zachodziły na teranie Argentyny, Banda Oriental
i Paragwaju. Do czasów budowy kolei argentyńskiej główną osią przemieszczania się imigrantów były rzeki Paraná i Uruguay, które gwarantowały dostęp do odległych zakątków
omawianego rejonu. Osadnicy korzystali z transportu wodnego, przekraczając granice administracyjne, bez świadomości wkraczania do innego państwa.
Fernando Devoto pisze, że określenie „La Plata” często było podawane przez samych
imigrantów, kiedy deklarowali kierunek migracji w urzędach portowych. Było to i tak bardziej precyzyjne określenie docelowej destynacji niż równie często pojawiające się w dokumentach słowo „Ameryka” (Devoto 2003: 19‒20).
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie regionalne Argentyny. Jej północne
krańce niewiele miały wspólnego z rozwijającym się, dzięki bliskości portu, rejonem Buenos
Aires. Południowa część kraju była odciętą od stolicy ziemią opanowaną przez Indian. Sytuacja ta uległa zmianie w drugiej połowie XIX wieku, wraz z podbiciem obszaru pustkowia
(desierto) i rozprzestrzenianiem się osadnictwa na coraz odleglejsze tereny kraju. Różnice
między miastem i prowincją Buenos Aires a pozostałymi prowincjami utrzymywały się jednak do końca ery wielkich migracji.
Jeśli przyjmiemy, że początek migracji na tereny dzisiejszej Argentyny wyznacza historyczny moment odkrycia tych ziem przez Hiszpanów, to datą otwierającą erę kolonialną jest
rok 1516, kiedy ekspedycja dowodzona przez Juana de Solísa wpłynęła do rozlewiska La Platy. Mimo że członkom ekspedycji nie było dane zejść na ląd, to ziemie u ujścia La Platy do
Oceanu Atlantyckiego przeszły pod panowanie Korony Hiszpańskiej.
Kolejna wyprawa z Europy do brzegów Argentyny dopłynęła w 1520 roku, jednak celem jej kapitana, Ferdynanda Magellana, nie była kolonizacja tych ziem, a znalezienie nowej
drogi morskiej łączącej Stary Świat, Nowy Świat i Azję oraz wyprzedzenie Portugalii w kolejnych odkryciach geograficznych. Dopiero rok 1527 przyniósł pierwszą fundację na terytorium Argentyny, kiedy u ujścia rzeki Carcaraná do Paraná Sebastian Cabot założył osadę
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Sancti Spiriti, która przetrwała tylko trzy lata i w 1529 roku została zrównana z ziemią przez
Indian.
W 1536 roku Pedro de Mendoza w imieniu króla Hiszpanii Karola I założył u ujścia La
Platy Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Na skutek ataków ze strony Indian Hiszpanie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta w 1541 roku. Ponowna i ostateczna fundacja miasta miała miejsce w 1580 roku (Pigna 2007: 63‒87).
W nowym Buenos Aires osiedlono 60 Hiszpanów i 200 Indian Guarani przybyłych
z Asunción. Strategiczne położenie nowej osady stwarzało możliwość czerpania zysków
z handlu, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. W szybkim czasie stało się
ono konkurencyjnym portem dla Limy w Wicekrólestwie Peru. Do końca XVII wieku liczyło
5 tys. mieszkańców (Łepkowski 1979: 354).
Obraz Buenos Aires połowy XVII wieku wyłania się z relacji angielskiego podróżnika
Acarete du Biscaya podróżującego w latach 1657‒1659 po rejonie La Platy. Du Biscay pisze,
że głównym ośrodkiem prowincji Buenos Aires była forteca nad brzegiem rzeki z rozbudowaną częścią portową. Miasto zamieszkane było w większości przez Hiszpanów, ale tekst
mówi również o Francuzach, Holendrach, Genueńczykach, choć ‒ jak czytamy ‒ wszyscy
uważali się za Hiszpanów i żyli na modłę hiszpańską.
Utworzenie Wicekrólestwa La Platy w 1776 roku dodatkowo podniosło rangę miasta,
które stało się najważniejszym portem handlowym łączącym Hiszpanię z jej koloniami na
południu Ameryki. W 1783 roku w Buenos Aires została ustanowiona siedziba Trybunału
Królewskiego, dzięki czemu miasto poza funkcją handlową pełniło również funkcję centrum
administracyjnego. Kolejnym krokiem, który przyczynił się do pogłębienia różnicy między
rozwijającą się stolicą a prowincjami, było założenie w 1794 roku Komory Celnej.
Szacuje się, że w dwa lata po utworzeniu Wicekrólestwa La Platy miasto zwiększyło
swoje zaludnienie o 24 tys. mieszkańców, a między rokiem 1778 a 1810 populacja wzrosła
o 63%. Podczas gdy populacja miasta stale wzrastała, inne rejony pozostawały niezaludnione
(González Bernaldo de Quirós 2008: 57).
W XVIII wieku Buenos Aires rozwijało się najszybciej spośród wszystkich miast Ameryki hiszpańskiej, co wiązało się z koniecznością budowy odpowiedniej infrastruktury, wytwarzaniem niezbędnych produktów i żywności dla żyjących w nim ludzi. Zapotrzebowanie
na siłę roboczą, a także korzystne warunki pracy przyciągały ludność z sąsiednich regionów,
z wnętrza kraju, ale również obcokrajowców. Ci ostatni, mimo że w początkowych latach ich
liczba nie była zbyt wysoka, przyczyniali się do rozwoju miasta, a z racji swojego wykształcenia czy też majątku często postrzegani byli jako ówczesna elita.
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Do połowy XIX wieku przybywających zza oceanu Europejczyków nie określano mianem imigrantów. Przebywających czasowo na terenie Argentyny nazywano podróżnikami,
a mieszkańców osad handlowych określano mianem obcokrajowców. Kwestia przynależności
do grupy imigrantów zależała od uznania społecznego i powodów, które leżały u podstaw
migracji. Osoby przybywające na zaproszenie rządu – jak miało to miejsce w przypadku wybitnych przedstawicieli świata nauki, sztuki czy polityki ‒ jak również przybywające w ramach współpracy handlowej miały status obcokrajowca (Devoto 2003: 21).
Mario Nascimbene, badający historię imigrantów włoskiego pochodzenia w Argentynie,
w artykule Origini e destinazioni degli italiani in Argentina (1835‒1970) (Pochodzenie
i miejsca osiedlania się Włochów w Argentynie (1835–1970), opublikowanym w pracy La
popolazione di origine italiana in Argentina podaje statystki pokazujące liczbę poszczególnych grup etnicznych na tle społeczności miasta w początkowych latach XIX wieku. W 1804
roku na 41 300 mieszkańców Buenos Aires przypadało 440 obcokrajowców. W 1816 roku
było ich 670, jednak nadal stanowili około 1% populacji (Buenos Aires w 1816 roku zamieszkiwało 55 400 osób).
Wśród obcokrajowców zamieszkujących w pierwszych dekadach XIX wieku Buenos
Aires największą grupę stanowili Portugalczycy – w latach 1804‒1816 odsetek Portugalczyków na tle całości populacji zagranicznej oscylował między 38 a 67%. Do 1807 roku drugą co
do liczebności grupą byli Włosi (około 20‒22%, a po 1807 około 13%), kiedy to liczebnie
przewyższyli ich Anglicy. Kolejną, coraz bardziej znaczącą i widoczną w społeczeństwie
grupę stanowili obywatele Francji i jej kolonii, przewyższając dwukrotnie liczbę Włochów
i Anglików w 1816 roku.
W początkowych latach XIX wieku liczba obcokrajowców nie osiągnęła jednak nawet
tysiąca. Sytuacja zmienia się w latach 30., wraz z nasileniem ruchów migracyjnych. W kolejnych latach obcokrajowcy zaczęli pojawiać się także w innych miastach, jednak głównie
w rejonie Litoral (Nascimbene 1987b: 79).
Przełomowym okresem w historii Argentyny były lata 1810‒1816, czas walk o wyzwolenie się spod panowania hiszpańskiego, które doprowadziły do stworzenia niezależnego tworu politycznego Provincias Unidas del Río de la Plata (Zjednoczone Prowincje La Platy). Naczelnym postulatem pierwszego rządu było odcięcie się od tradycji kolonialnej i wszystkiego,
co hiszpańskie. Równocześnie spojrzenia polityków zwróciły się ku Europie. W kulturze
państw europejskich upatrywano inspiracji do budowy nowego państwa, a zjawisko to zapoczątkowało wieloletnią politykę otwartych drzwi wobec przybywających ze Starego Kontynentu.
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Mimo że w 1810 roku w jednym z dekretów Pierwsza Junta deklarowała gotowość
przyjęcia wszystkich obcokrajowców z krajów, które nie były w stanie wojny z Argentyną,
oraz zagwarantowanie imigrantom równych praw obywatelskich, niestabilna sytuacja polityczna i wrogie nastawienie do Hiszpanów, którzy stanowili liczną grupę przybyłą przed rokiem 1810, sprawiły, że odsetek obcokrajowców w Buenos Aires zaczął spadać.
Za rządów Bernardina Rivadavii w 1824 roku powołano pierwszy w historii kraju urząd
Komisji ds. Migracji, której zadaniem było promowanie imigracji na tereny Argentyny poprzez działania agentów rekrutujących w Europie i propagandę w prasie. Chętnym do osiedlenia się oferowano pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowanie, dzierżawę ziemi. Gwarantowano również wolność wyznania i zwolnienie ze służby wojskowej, co stawiało nowo
przybyłych w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do naturalnych mieszkańców tych ziem.
Ponieważ działania komisji nie przyniosły oczekiwanego skutku – liczba przybywających nie
zaczęła znacząco wzrastać ‒ została ona rozwiązana. Głównymi przeszkodami okazały się
niesprzyjająca sytuacja międzynarodowa, walki toczone w krajach Ameryki oraz problemy
natury ekonomicznej, z którymi borykała się Argentyna.
Zakończenie konfliktów zbrojnych oraz polepszenie się sytuacji ekonomicznej przyczyniły się do wzmożenia ruchów migracyjnych w latach 30. Nawet w czasie dyktatury Rosasa w latach 1835‒1852 mimo iż została wprowadzona selektywna migracja – odmówiono
wstępu do Argentyny przedstawicielom innych wyznań niż katolicyzm, obawiano się także
przedstawicieli wielkich mocarstw europejskich, między innymi Francji, widząc w nich narzędzie nacisku i wpływu na argentyńską politykę – rząd sprzyjał osiedlaniu się imigrantów
na terytorium Argentyny.
Wraz z upadkiem dyktatury naczelnym celem polityki państwa stało się wspieranie migracji zza oceanu. Za prezydentury José Justo Urquizy po raz pierwszy nie ograniczono się do
deklaracji gotowości przyjmowania imigrantów, a przygotowano ramy teoretyczno-prawne
gwarantujące nowo przybyłym przywileje obiecywane jeszcze za czasów prezydentury Rivadavii. Zgodnie z zapisem konstytucji z 1853 roku obcokrajowcy przebywający na terytorium
Argentyny mogli korzystać ze wszystkich praw obywatelskich, zajmować się przemysłem i
handlem, posiadać nieruchomości, kupować i sprzedawać je, żeglować po rzekach
i wybrzeżach, wyznawać swoją wiarę, zawierać związki małżeńskie. Obywatelstwo mogli
otrzymać po dwóch latach pobytu, choć władza mogła skrócić ten termin na wniosek zainteresowanego (Olejniczak 2003: 32; Devoto 2003: 32).
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W następnych latach wydano kolejne dekrety przyznające imigrantom ziemie w posiadanie: 25 cuadras8 dla każdej przybywającej rodziny (1862); wolny od podatku wwóz narzędzi do pracy (1863) (Nascimbene 1987a: 476). Wznowiono działanie Komisji ds. Migracji,
zaczęto także prowadzić statystyki przyjeżdżających (w latach 1857‒1860 zanotowano
ok. 16 tys. wjazdów rocznie). Powołano stanowisko oficjalnego konsula argentyńskiego działającego na terenie Europy. Często do tej funkcji wybierano osoby, które wyemigrowały za
ocean, a teraz wracały do swojej ojczyzny, przez co stawały się bardziej wiarygodne w
oczach miejscowych niż świadectwa anonimowych agitatorów.
Na terenie Europy rozrastała się sieć agentów migracyjnych, reprezentujących interesy
przedsiębiorstw poszukujących siły roboczej oraz kampanii żeglarskich. Niejednokrotnie te
same osoby łączyły funkcję przedstawiciela rządu z interesami prywatnych firm. Częściej
jednak niż działania agentów czy obietnice rządu do podjęcia decyzji o emigracji skłaniały
listy od rodzin przebywających na terenie Argentyny, w których przekonywano krewnych
i znajomych do wyjazdu, opisując szanse, jakie oferowała argentyńska rzeczywistość. Tworzono również publiczne, jak i prywatne programy kolonizacyjne kierowane do poszczególnych grup etnicznych, których celem było zakładanie osiedli osadniczych w oddalonych zakątkach kraju.
Politykę proimigracyjną wspierali intelektualiści argentyńscy, którzy postrzegali imigrantów jako szansę na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego Argentyny. Zdaniem głównych zwolenników imigracji z krajów Starego Kontynentu, Domingo Faustino Sarmienta i
Juana Bautisty Alberdiego, Argentyna była krajem zacofanym na skutek setek lat podporządkowania interesom Korony Hiszpańskiej. Imigranci będący przedstawicielami wielowiekowych kultur europejskich mieliby na argentyńską ziemię przeszczepić dorobek cywilizacyjny,
nauczyć nowych zwyczajów i zachowania poprzez codzienny przykład. W założeniu polityków rolą imigracji było nie tylko dostarczenie rąk do pracy, ale i zasiedlanie ziem odzyskanych oraz przemiana społeczeństwa. Dlatego postulowano propagowanie imigracji z rozwiniętych krajów Europy, a maksyma Baz Alberdiego ‒ „Rządzić oznacza zasiedlać”9 ‒ stała się
hasłem polityki kolejnych lat.
8

Jednostka odległości wynosząca, w zależności od kraju, od 100 do 150 metrów.

9

W 1853 roku Juan Bautista Alberdi wydał traktat polityczny Bases y puntos de partida para
la organización de la República Argentina (Bazy i podstawy organizacji Republiki Argentyny),
w którym wskazuje drogę rozwoju, jaką winna obrać Argentyna. We wstępie autor wyjaśnia, co oznacza dla niego „zasiedlanie”: „Rządzić oznacza zasiedlać, a zasiedlać oznacza wychowywać, ulepszać,
cywilizować, wzbogacać, powiększać spontanicznie i szybko, jak miało to miejsce w Stanach Zjedno18

Fernando Devoto w Historia de la inmigración en la Argentina podaje dane statystyczne pochodzące ze spisów ludności przeprowadzanych regularnie od końca lat 60. XIX wieku,
które pozwalają zobaczyć, jak zmieniała się liczba obcokrajowców w Argentynie na przestrzeni lat. Pierwszy spis ludności z 1869 roku pokazał, że w Argentynie mieszkało 11,4%
obcokrajowców, przy czym w prowincji Buenos Aires liczba obcokrajowców była trzykrotnie
wyższa i wynosiła 30,5%, a w mieście Buenos Aires odsetek ten wynosił aż 49,6%. Widoczne
różnice wiązały się z faktem, iż prowincja Buenos Aires była najbardziej rozwiniętym rejonem kraju i mimo że celem rządu było sprowadzanie imigrantów na ziemie odzyskane od
Indian, trudne warunki życia i ograniczona komunikacja z odległymi zakątkami (sytuacja
polepszy się wraz z budową kolei) sprawiały, że większość nowo przybyłych zatrzymywała
się w Buenos Aires.
Spis z 1869 roku wskazywał nacje dominujące wśród imigrantów. W przypadku Buenos
Aires 59% przybywających stanowili Włosi. Drugą co do liczebności grupą byli Hiszpanie.
Sytuacja ta będzie się utrzymywać praktycznie do końca ery wielkich migracji.
Oprócz kraju pochodzenia zaznaczano płeć oraz przygotowanie zawodowe ankietowanych. Wśród imigrantów przybywających do Argentyny przeważali mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych, często nastawieni na zarobek i powrót do ojczyzny, co sprawiało, że
osiedlali się w miastach, w których wykonywali pracę w sektorze rzemieślniczym i w handlu.
Poza miastami imigranci pracowali przy budowie kolei, hodowli bydła i w rolnictwie (Devoto
2003: 236‒237).
W kolejnych latach obcokrajowcy, w wyniku nasilenia ruchów migracyjnych i prowadzonej działalności organizacyjnej, coraz wyraźniej zaznaczali swoją obecność i wyróżniali
się na tle społeczeństwa, tworząc instytucje skupiające przedstawicieli tych samych narodowości. Pierwsze organizacje narodowe sięgają początków XIX wieku. Miały one charakter
głównie zawodowy i zrzeszały przedstawicieli tych samych profesji, jak na przykład utworzony w 1811 roku Klub Brytyjskich Handlowców. Z czasem zaczęły powstawać stowarzyszenia mające na celu kultywowanie rodzimych tradycji i języka. Pierwszą organizacją o tym
charakterze była utworzona w 1827 roku Brytyjska Instytucja Filantropijna. Z uwagi na ograczonych. Ale aby cywilizować poprzez zasiedlanie, potrzeba cywilizowanych osadników; aby wychować naszą Amerykę w wolności i uprzemysłowioną, trzeba ją zasiedlić osadnikami z wolnych
i rozwiniętych przemysłowo krajów Europy”. / „Gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los
Estados Unidos. Mas para civilizar por medio de la población es preciso hacerlo con poblaciones
civilizadas; para educar a nuestra América en la libertad y en la industria es preciso poblarla con
poblaciones de la Europa más adelantada en libertad y en industria” (Alberdi 1853: 5).
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niczony zasięg działania i liczbę członków w początkowych latach działalności stowarzyszenia takie były traktowane bardziej jako kluby towarzyskie (Devoto 2003: 208).
Luigi Favero i Fernando Devoto opisują aktywność organizacyjną Włochów, którzy od
lat 50. zakładali stowarzyszenia działające na o wiele większą skalę niż pierwsze organizacje
Brytyjczyków z początku wieku: Società di Beneficenza per l’Ospedale Italiano (1853),
Unione e Benevolenza (1858); szkoły, szpitale (Favero 1985: 174; Devoto 1985: 146). Fernando Devoto wskazuje na równie intensywną działalność Hiszpanów, którzy od 1852 roku
prowadzili w Buenos Aires izbę handlową – La Sala Española del Comercio, a od 1857 roku ‒ pierwsze stowarzyszenie: Asociación Española de Socorros Mutuos; a także Francuzów,
którzy mimo iż nie byli tak liczną grupą jak Włosi i Hiszpanie, w latach 50. zrzeszali się
w dwóch organizacjach: L’Union et Secours Mutuels (1854) i La Française (1859) (Devoto
2003: 240‒241).
W drugiej połowie XIX wieku nie tylko zwiększył się terytorialny zasięg działania stowarzyszeń, ale zmienił się również profil ich działalności. Organizacje oferowały swoim
członkom wszelką pomoc, jaka była im potrzebna na nieznanej ziemi, poczynając od zapewnienia opieki medycznej, gwarantowania wypłaty w przypadku utraty pracy, a kończąc na
pomocy rodzinom członków mieszkających w Europie w przypadku klęsk żywiołowych czy
oprawie pogrzebowej na wypadek śmierci w Argentynie – zapis ten mówi nam, jak ważny dla
członków stowarzyszeń był pochówek zgodny z tradycją narodową.
Jednym z pierwszych celów nowo powstałych stowarzyszeń było zebranie środków na
budowę szpitali. W latach 70. powstają kolejno: wspominany już szpital włoski (1872), hiszpański (1877) i francuski (1878). Zakładano również szkoły, w których kształcono dzieci imigrantów w językach narodowych zgodnie z programem obowiązującym w ojczyźnie (Devoto
1985: 146; Devoto 2003: 240‒241).
W przypadku imigrantów włoskiego pochodzenia otrzymywali oni nawet pomoc finansową ze strony rządu włoskiego, który postrzegał Argentynę jako kolonię włoską z uwagi na
liczbę przebywających tam obywateli Włoch. Nauczanie w języku narodowym miało pozwolić na utrzymanie korzeni narodowych, zaszczepienie miłości do prawdziwiej ojczyzny, której
dzieci urodzone w Argentynie już nie znały. Martignetti w swoim opracowaniu na temat rozwijających się szkół pisał: „nasi bracia zrozumieli, że nie dbając o zachowanie naszego języka, jesteśmy skazani na zapomnienie naszego pochodzenia, godności, przywileju mówienia
po włosku […]. Widzimy, jak nasze dzieci oddalają się od nas, wchłaniane przez środowisko,
nie zrozumiawszy wcześniej, ile chwały zawiera w sobie nazwa Italia” (Favero 1985: 174).
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O ile w pierwszych latach funkcjonowania szkół cieszyły się one dużym zainteresowaniem, z czasem ‒ z uwagi na wyższy poziom nauczania i bezpłatną edukację w szkole publicznej ‒ imigranci woleli posyłać dzieci do szkół argentyńskich.
Wzrastająca liczba organizacji narodowych pokazuje, że wśród grup imigrantów, którzy
wybrali osiedlenie się na stałe w Argentynie, nadrzędnym celem pierwszego pokolenia było
tworzenie wspólnot pozwalających na kultywowanie rodzimych tradycji na obcej ziemi. Stowarzyszenia zapewniały miejsca spotkań, podczas których rozmawiano, czytano gazety –
zakładano również gazety narodowe10, wymieniano opinie, stwarzano możliwości znalezienia
pracy.
Od lat 50. XIX wieku imigracja zza oceanu z roku na roku przybierała na sile. Niewątpliwie imigranci przyczyniali się do rozwoju gospodarczego kraju, jednak większość nadal
skupiała się w miastach, podczas gdy w założeniach zwolenników polityki proimigracyjnej
mieli zasiedlać i „cywilizować” niezamieszkane regiony kraju. Aby zachęcić do osiedlania się
na obszarach wiejskich, w 1876 roku została ogłoszona Ustawa Imigracyjna i Kolonizacyjna,
która weszła do historii pod nazwą Prawa Avellanedy. Według nowego prawa każdy pracownik, rzemieślnik czy rolnik poniżej sześćdziesiątego roku życia, wykazujący się zdolnością do
pracy i przybywający z myślą o osiedleniu się na stałe, miał status imigranta, dzięki czemu
przysługiwały mu określone prawa: bezpłatne zakwaterowanie w specjalnie stworzonym do
tego celu hotelu imigrantów na okres sześciu dni od przybycia do Argentyny, możliwość skorzystania z pomocy usług agencji do spraw osadnictwa działającej w hotelu. Rząd gwarantował bezpłatny dowóz do dowolnego docelowego miejsca osiedlenia się. Ponadto imigrantom
przysługiwał wolny od podatku celnego wwóz przedmiotów użytku codziennego: ubrań, mebli, narzędzi.
W Prawie Avellanedy po raz pierwszy użyto słowa „imigrant” – wcześniej osoby obcego pochodzenia były określane mianem obcokrajowca. Osoba przybywająca do kraju mogła
jednak zrezygnować ze statusu imigranta, co było równoznaczne z rezygnacją z oferowanej
przez rząd pomocy (Nascimbene 1987a: 441).
W 1878 roku wydano ustawę imigracyjną, która wprowadzała pierwsze ograniczenia,
zakazując wstępu do kraju kryminalistom i żebrakom, przy czym miarodajne były dokumenty

10

O działalności instytucjonalej osadników włoskich na terenie Buenos Aires, m.in.
o zakładanych gazetach, pisze Mario Nascimbene w artykule Storia della colletività italiana in
Argentina (Historia włoskiej społeczności w Argentynie; zob. w: Korn, Francis, La popolazione di
origine italiana in Argentina, Fondazione Gioanni Agnelli, Torino, 1987).
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wystawiane w kraju emigranta. Nowa ustawa wprowadzała również zakaz migracji z krajów,
w których panowała cholera azjatycka (Brożek 1984: 130‒131).
W kolejnych latach liczba przybywających do Argentyny nadal wzrastała. Nasilenie ruchów migracyjnych z Europy do Ameryki wiązało się z kryzysem społeczno-ekonomicznym,
jaki dotknął państwa Starego Kontynentu. Postępująca mechanizacja i industrializacja spowodowały migrację ludności w poszukiwaniu pracy ze wsi do miast. Przymusowe opuszczanie
rodzimych wiosek wynikało także z obowiązujących praw dziedziczenia ziemi, której powoli
zaczynało brakować. Duże zagęszczenie ludności na małych obszarach miejskich utrudniało
z kolei znalezienie pracy zarobkowej. Obok powodów natury ekonomicznej istniały powody
natury religijno-politycznej, które skłaniały osoby prześladowanie z powodów swojego wyznania lub przekonań do opuszczenia Europy (jak to działo się w przypadku migracji rosyjskich Żydów znad Wołgi) (Devoto 2003: 297).
Argentyna przeżywała tymczasem wzrost ekonomiczny związany z ekspansją przemysłu przetwórczego, a postępująca budowa kolei pozwalała na poszerzanie obszarów rolniczohodowlanych. Wzrastająca liczba imigrantów zwiększała zapotrzebowanie na pracę w sektorze budownictwa. Każdy, kto nie znajdował pracy w Europie, miał szansę na lepsze życie
w Argentynie. Jak podaje Fernando Devoto, w latach 1881–1914 przybyło do Argentyny
4,2 mln osób (Devoto 2003: 247).
Imigranci przełomu XIX i XX wieku różnili się od przybywających w pierwszych latach masowych migracji. Coraz częściej opuszczały Europę całe rodziny oraz osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych. Prawie połowa obcokrajowców osiedlających się w Argentynie pochodziła z Włoch, drugą pod względem liczebności grupę, jak w latach wcześniejszych, stanowili Hiszpanie (Devoto 2003: 246).
W społeczeństwie zaczynała powoli dominować ludność włoskiego pochodzenia. Stowarzyszenia narodowe skupiające nowo przybyłych rozszerzyły zakres swojej działalności,
co nie ułatwiało asymilacji z lokalną społecznością.
W latach 80. rząd argentyński podjął próbę nadania imigracji określonego kierunku.
Aby zrównoważyć liczebnie i ograniczyć wpływ kulturowy obywateli Włoch na swoim terytorium, postulowano imigrację z północy Europy. Na wzór sąsiedniej Brazylii zaczęto finansować podróż chętnym do osiedlenia się w Argentynie obywatelom Francji, Belgii, Anglii
i Hiszpanii. Na skutek nowej polityki rządu argentyńskiego w latach 1881–1891 z subsydiowanych biletów skorzystało około 60 tys. Hiszpanów, 45 tys. Francuzów, 12 tys. Belgów
i 7 tys. Anglików. Odsetek powrotów w ramach akcji rządu Juáreza Celmana był jednak zbyt
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duży, a dodatkowo kryzys 1890 roku uniemożliwił dalsze finansowanie projektu (Devoto
2003: 252).
Rok 1891 był pierwszym od wielu lat, kiedy to liczba decydujących się na powrót do
Europy przewyższyła liczbę przybywających do Argentyny.
Z uwagi na załamanie się ruchu migracyjnego w latach 90. powrócono do idei spontanicznej migracji, jednak rząd starał się ograniczyć możliwość wjazdu do kraju, modyfikując
ustawę migracyjną z 1876 roku i wprowadzając ograniczenia często niezgodne z zapisem
konstytucji z 1853 roku, a także coraz więcej formalności wymaganych przy zejściu na ląd. O
ile w początkowych latach migracji badanie dokumentów przedstawianych przez imigrantów
odbywało się powierzchownie, o tyle w kolejnych latach coraz częstsze będą wypadki odmowy zezwolenia zejścia na ląd i deportacje do kraju pochodzenia (Brożek 1984: 130‒131).
Obostrzeniom natury prawnej towarzyszyły debaty toczone w gronie intelektualistów
domagających się porzucenia polityki otwartych drzwi i wprowadzenia obowiązku nacjonalizacji oraz edukacji w języku hiszpańskim. Sam Sarmiento, uważany za ojca idei migracji do
Argentyny, w latach 80. przestrzegał przed jej negatywnymi skutkami, widząc w imigrantach
zagrożenie społeczne i kulturowe. W pracy Conflictos y armonías de las razas en América
(Konflikty i zgody ras w Ameryce) zadaje pytanie o tożsamość narodową, na które nie zna
odpowiedzi:
Jesteśmy Europejczykami? Tyle czerwonych twarzy mogłoby temu zaprzeczyć. Jesteśmy Indianami? Pogardliwe uśmiechy naszych dam o blond włosach dają nam odpowiedź. Mieszańcami?
Nikt nie chce nimi być, a są miliardy takich, którzy ani Amerykanami, ani Argentyńczykami nie
chcieliby być nazwani. Jesteśmy Narodem? Narodem bez połączenia skumulowanych cech,
niedopasowanym, bez podstaw? Jesteśmy Argentyńczykami? Do jakiego stopnia i od kiedy?
Należy zdać sobie z tego sprawę11.

Aby zrównoważyć w społeczeństwie dominujących liczebnie Włochów, wobec braku
skuteczności polityki Juáreza Celmana zaczęto zwracać się w stronę migracji z Półwyspu
11

„¿Somos europeos? ‒ ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten!¿Somos indígenas? Sonrisas de
desdén de nuestras blondas damas nos dan acaso la única respuesta. ¿Mixtos? – Nadie quiere serlo, y
hay millares que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados.¿Somos Nación?¿Nación sin
amalgama de materiales acumulados, sin ajuste ni cimiento?¿Argentinos? Hasta dónde y desde
cuándo, bueno es darse cuenta de ello” (Sarmiento 1883: 14).
Sarmiento kontynuuje temat niebezpieczeństw wynikających z masowej migracji na tereny
Argentyny w latach 80. XIX wieku w pracy Condición del extranjero en América (Kondycja obcokrajowaca w Ameryce; zob. Obras completas de Domingo Faustino Sarmiento, t. 36, Universidad
Nacional de la Matanza, Buenos Aires, 2001).
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Iberyjskiego, uważając, że bliskość kulturowa ‒ tak negowana w pierwszych latach państwowości argentyńskiej ‒ ułatwi asymilację hiszpańskich imigrantów oraz będzie stanowić lekarstwo na kulturę propagowaną w środowisku Włochów.
Drugi spis ludności przeprowadzony w 1895 roku pokazał, że po dwudziestu sześciu latach od pierwszego spisu odsetek imigrantów na tle całego społeczeństwa podwoił się, a imigranci stanowili 25% społeczeństwa argentyńskiego. W grupie tej nadal dominowali Włosi
(ok. 500 tys., stanowiąc 12,5% populacji Argentyny), drugą pod względem liczebności grupę
stanowili Hiszpanie (ok. 200 tys., 5%), a trzecią Francuzi (ok. 100 tys., 2,4%) (Devoto 2003:
264).
Mimo prób ograniczenia migracji z określonych rejonów Europy, do wybuchu pierwszej wojny światowej ruch migracyjny stale wzrastał. Silna pozycja Argentyny na rynkach
światowych związana z ekspansją ekonomiczną wywołaną rozwojem wszystkich dziedzin
gospodarki – przełom XIX i XX wieku to czas eksploracji coraz większych połaci kraju przeznaczanych na rozwój rolnictwa i hodowlę bydła, budownictwa w miastach oraz rozbudowę
kolei argentyńskiej – gwarantowała możliwość zarobku, co przyciągało ludność z biednych
zakątków Europy.
Kolejny spis ludności przeprowadzony w 1914 roku pokazał, że w stosunku do 1895
roku populacja uległa podwojeniu, osiągając liczbę 7,9 mln. Wśród imigrantów największą
grupę wciąż stanowili Włosi (ok. 930 mln, 11,7% społeczeństwa). Drugą pod względem liczebności grupą byli Hiszpanie, przy czym na skutek polityki proimigracyjnej kierowanej do
mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego ich liczba zbliżyła się do liczby Włochów zamieszkujących Argentynę, osiągając 830 tys. (10,5%). Równocześnie spadła liczba imigrantów z Francji – stanowili 1% populacji (w 1895 było ich 2,4%).
Wraz z początkiem nowego wieku pojawił się także nowy typ imigrantów egzotycznych, określanych tym mianem z uwagi na pochodzenie i wyznawaną religię. Do tej grupy
zaliczali się przybywający z terenów Rosji Żydzi (nie wszyscy imigranci rejestrowani jako
Rosjanie byli wyznania mojżeszowego, wielu Żydów było zapisywanych jako obywatele monarchii austro-węgierskiej) oraz imigranci z terenów dawnego imperium osmańskiego (Devoto 2003: 294).
Mimo iż stopniowo wzrastała liczba imigrantów osiedlających się na obszarach wiejskich, nadal 57% populacji kraju zamieszkiwało miasta. Największa liczba imigrantów skupiała się w mieście i prowincji Buenos Aires, choć zaczęły wyodrębniać się trzy nowe strefy
osiedlania się imigrantów. Rejonami najchętniej wybieranymi jako miejsca docelowe z uwagi
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na wieloletnią historię migracji na te tereny, zaraz po stolicy kraju i prowincji Buenos Aires,
były Santa Fe i Mendoza.
Kolejną strefą z dużą liczbą osadników zza oceanu były prowincje Córdoba, Entre Ríos,
San Juan, Misiones, Río Negro, gdzie jednak imigranci nie zdominowali lokalnej społeczności, jak miało to miejsce we wspominanych wcześniej prowincjach.
Trzecią strefę stanowiły ziemie na północnym zachodzie ‒ Catamarca, La Rioja, Jujuy,
Salta, Santiago del Estero, Tucumán i na północnym wschodzie ‒ Corrientes, Formosa, Nequén, które również charakteryzowały się obecnością imigrantów, jednak w większości pochodzili oni z krajów sąsiadujących, jak Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj (Devoto 2003: 297).
Migracja początku XX wieku różniła się od tej XIX-wiecznej. Nie tylko poszerzył się
obszar geograficzny, w którym osiedlali się imigranci. Zmienił się również profil etniczny,
choć nadal wśród imigrantów dominowali przedstawiciele państw europejskich, a najliczniejszą grupę stanowili Włosi i Hiszpanie.
Niesłabnące zainteresowanie osiedleniem się w Argentynie było spowodowane zarówno
proimigracyjną polityką rządu, działaniem konsulów i agentów rekrutujących, jak również
coraz bardziej rozbudowaną siecią powiązań społecznych. Coraz częściej imigranci przybywali na zaproszenie krewnych, którzy wyemigrowali wraz z pierwszą falą migracji ostatnich
dekad XIX wieku. Imigranci XX wieku rzadziej korzystali z pomocy rządowej, gdyż rodzina
i stowarzyszenia narodowe pomagały w znalezieniu zakwaterowania i pracy.
Nowym zjawiskiem charakterystycznym dla migracji XX-wiecznych były częstsze powroty do Europy. Z uwagi na niezadowolenie z warunków życia i pracy coraz większa liczba
imigrantów nie decydowała się na pozostanie na stałe w Argentynie. Pojawiła się również
nowa grupa sezonowych pracowników rekrutowanych przez agentów na okres zbiorów lub
kilku sezonów, którzy od początku zakładali powrót do ojczyzny. Do decyzji o powrocie
przyczyniały się także wzmożone konflikty społeczne, w których imigranci często nieświadomie odgrywali rolę jednej ze stron, gdyż znaleźli się na celowniku ruchów socjalistycznoanarchistycznych. Choć przedstawicie argentyńskiej Partii Komunistycznej z nadzieją patrzyli
w stronę imigrantów z Europy, wśród których znajdowali się zwolennicy ideologii lewicowej
zmuszeni do opuszczenia Starego Kontynentu z powodu przekonań politycznych, większość
imigrantów angażująca się w działalność stowarzyszeń pracowniczych nie miała nic wspólnego z przekonaniami liderów nowej partii, a chciała jedynie poprawy warunków pracy.
Coraz częstsze protesty robotników podżegane przez działaczy komunistycznych sprawiły, że klasa robotnicza zaczęła być postrzegana jako potencjalne zagrożenie dla dotychczasowego systemu, a tragiczne wydarzenia, do których dochodziło w trakcie manifestacji, do25

prowadziły do ogłoszenia ustaw pozwalających na wydalenie z kraju każdego obcokrajowca
posądzonego o działalność wywrotową (la Ley de la Residencia z 1902, la Ley de Defensa
Social z 1910)12.
Kolejne ustawy ograniczające prawa imigrantów zbiegły się w czasie ze zbliżającymi
się obchodami setnej rocznicy wyzwolenia się spod panowania hiszpańskiego i ustanowienia
państwowości. Rok 1910 skłaniał do refleksji i rozliczeń z przeszłością, a jednym z powracających tematów w rozważaniach prowadzonych przez intelektualistów epoki była rola imigrantów w kształtowaniu społeczeństwa argentyńskiego.
Już na przełomie XIX i XX wieku pojawiały się pierwsze głosy nawołujące do stworzenia spójnej tradycji i budowania tożsamości narodowej, której nie upatrywano we wzorcach
kulturowych obecnych w środowiskach imigranckich, nawiązujących do tradycji krajów ojczystych. W poszukiwaniu elementów rodzimej argentyńskiej kultury coraz częściej skłaniano się ku przeszłości hiszpańskiej. Wiek XX przywrócił wartości odrzucone sto lat wcześniej.
Zwolennicy modnej w pierwszych dekadach XX wieku idei panhispanizmu podważyli dorobek kulturowy imigrantów, negując ich wkład w rozwój tożsamości argentyńskiej. Postulowali propagowanie migracji z Półwyspu Iberyjskiego, miałaby być ona antidotum kulturowym
dla wciąż dominującej liczebnie w społeczeństwie populacji Włochów oraz coraz liczniejszej
imigracji z krajów egzotycznych.
Niektórzy, jak Ricardo Rojas czy Joaquín González13, sięgali jeszcze dalej w przeszłość,
doszukując się wzorców tożsamości nie tylko w cywilizacji Hiszpanii, ale i w kulturach indiańskich (Devoto 2003: 282).
W środowisku intelektualistów krytykujących kulturę imigrantów liczną grupę stanowili
zwolennicy nawiązania do tradycji kreolskiej. Głównym propagatorem doszukiwania się korzeni tożsamości w połączeniu elementów cywilizacji lokalnej z kulturą hiszpańską, które
dokonało się w Argentynie, był Leopoldo Lugones. W manifeście wygłoszonym w Teatrze

12

Więcej na temat prawodawstwa tworzonego w celu zapobiegania konfliktom społecznym
i walkom klasowym można znaleźć w pracy Gabrieli Costanzo Los indeseables. Las leyes de
Residencia y Defensa Social (Niepożądani. Prawa de Residencia i Defensa Social; Madreselva,
Buenos Aires, 2009).
13

Utwory traktujące o problemie określenia własnej tożsamości, w których obaj autorzy definitywnie odcinają się od tradycji migracji i postulują szukanie korzeni kultury argentyńskiej w kulturach
indiańskich, to El juicio del siglo (Osąd wieku) Joaquína Gonzáleza i La restauración nacionalista
(Odnowa nacjonalistyczna) Ricarda Rojasa.
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Odeon w 1913 roku14 uznał tradycje gaucho za jedyny prawdziwy przejaw kultury rodzimej
z uwagi na łączenie w postaci gaucho elementów tradycji lokalnej, wolnej od obcych wpływów. Gaucho, uważany przez pokolenie romantyków za symbol zacofania w XX wieku, został podniesiony do rangi symbolu narodowego, a dzieło José Hernándeza Martín Fierro
okrzyknięto epopeją narodową.
Nie we wszystkich kręgach podzielano jednak przekonania reprezentantów rodzin kreolskich. Niektórzy nadal wierzyli w mit cywilizacyjny imigracji. José Ingenieros, reprezentujący drugie pokolenie imigrantów, widział szansę na stworzenie wspólnej dla wszystkich tożsamości, która opierałaby się na połączeniu elementów kulturowych obecnych w Argentynie
bez odrzucania wkładu imigrantów w budowanie cywilizacji argentyńskiej, co pozwoliłoby
na stworzenie prawdziwej nowej rasy argentyńskiej. Jednocześnie wskazywał na kierunek
pożądanej imigracji, oddając pierwszeństwo imigrantom wywodzącym się z ras łacińskich ‒
zarówno Hiszpanów, jak i Włochów. Powoływał się na wspólne korzenie kultury latynoamerykańskiej – latyno, czyli wywodzącej się z Italii, do której powinno się nawiązywać15.
Podobne przekonania reprezentował Francisco Stach. W manifeście La defensa social
(Obrona społeczna) ogłoszonym w 1916 roku, analizując skutki z lekcji wyniesionej w czasie
ponad półwiecznej recepcji imigrantów, odwoływał się do idei pokolenia ’37 ‒ stworzenia od
podstaw narodu, który przyczyni się do rozwoju cywilizacji argentyńskiej. Stach zauważał, że
Argentyna początku XX wieku nie jest tym samym krajem, który opisywali Sarmiento czy
Alberdi, gotowym na przyjęcie wszystkich, którzy chcieliby pracować i zaludniać niezmierzone obszary. Lata 20. XX wieku przynoszą inną wizję imigranta. Nie jest on zapowiedzią
lepszej przyszłości w zestawieniu z barbarzyńskimi Indianami czy gauchos. Stach nawoływał
do „stworzenia własnej rasy argentyńskiej, wyróżniającej się siłą moralną i intelektualną, która będzie w sobie skupiać wszystkie cechy konieczne dla społeczności przyszłościowej i pracowitej, która będzie kochać swój kraj, będzie dumna ze swej przeszłości” 16. Jednocześnie
przestrzegał przed przyjmowaniem w swoje granice elementów niepożądanych, gdyż ostatnią
14

Konferencje wygłoszone w teatrze ukazały się drukiem w 1916 roku pod tytułem El Payador
(Wieszcz).
15

Dzieło Ingenierosa traktujące o problemie kształtowania tożsamości to Sociología argentina
(Socjologia argentyńska) z 1908 roku.
16

„Formar una fuerte, sana, capaz fisiológica y psíquicamente, raza propia y netamente
argentina, la que va a poseer una fuerza moral e intelectual, la que debe reunir todas las dotes
indispensables para un pueblo progresista y trabajador; raza que será amante del país, orgullosa de su
pasado” (Stach 1916: 55‒56).
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rzeczą, której trzeba krajowi, jest akceptowanie każdego imigranta bez wcześniejszego procesu selekcji.
W pierwszych dekadach XX wieku nadal uznawano korzyści płynące z obecności imigrantów z Europy, jednak przestrzegano przed niebezpieczeństwem związanym z masową
imigracją poszczególnych nacji. Dlatego też

postulowano konieczność segregacji

i odmawiania wstępu do kraju jednostkom, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia politycznego, społecznego, ekonomicznego kraju i zaszkodzić procesowi powstawania silnej,
inteligentnej rasy: rasy argentyńskiej. Skoro nie można było zanegować wkładu obcego ani
zatrzymać procesu migracyjnego ze względów ekonomicznych, zaczęły pojawiać się koncepcje preferowanych nacji z uwagi na cechy narodowościowe, przygotowanie zawodowe (Nascimbene 1987a: 472).
Wybuch pierwszej wojny światowej zatrzymał na okres walk proces migracji zza oceanu oraz przyczynił się do fali powrotów. Wielu mężczyzn decydowało się na powrót w rodzinne strony, aby zaciągnąć się do wojska i walczyć o przyszłość prawdziwej ojczyzny. Inni
opuszczali Argentynę z uwagi na kryzys w przemyśle spowodowany utratą dotychczasowych
rynków zbytu, co przyczyniło się do wzrostu bezrobocia. Równocześnie niekorzystna sytuacja na rynku pracy oraz niepokój i niebezpieczeństwo związane z podróżą w czasach wojny
spowodowały, że niewielu decydowało się na opuszczenie Starego Kontynentu. Dodatkową
trudnością były formalności prawne, gdyż z uwagi na mobilizację wojskową nie przyznawano
zgody na migrację za ocean.
Choć w latach 1914‒1918 zmniejszyła się liczba przyjeżdżających do Argentyny, na
skutek wcześniejszej polityki „otwartych drzwi” obcokrajowcy stanowili silną grupę i byli
widoczni we wszystkich sferach życia. W latach 1918‒1919 Museo Social Argentino17 przeprowadziło ankietę dotyczącą obecności i pożądanej roli, jaką mieliby odgrywać imigranci
w społeczeństwie18. Z ankiety wynikało, że najbardziej cenionymi imigrantami byli ci pochodzący z północy Europy ze względu na ich przedsiębiorczość, zaufanie, jakie wzbudzali, inicjatywę, pragmatyzm i dyscyplinę, co rekompensowało nieznajomość języka. W tej grupie
szczególnie ceniono imigrantów pochodzenia anglosaskiego, germańskiego, słowiańskiego i z
17

Museo Social Argentino zostało utworzone w 1911 roku. Celem instytucji było analizowanie
problemów dotykających społeczeństwo argentyńskie oraz szukanie prób ich rozwiązania.
18

W ankiecie wzięło udział 45 polityków i intelektualistów różnych frakcji. Wśród zadawanych
pytań znalazły się m.in. pytania o kierunek reformy prawa imigracyjnego, o to, czy istnieje szansa na
przywrócenie migracji w latach po wojnie, jacy imigranci byliby grupą pożądaną i co zrobić, aby
uniknąć migracji z krajów niepożądanych (Funes 2006: 193).
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północnych Włoch. Za niepożądanych uważano Turków, Żydów, rasę czarną i żółtą (Armus
1985: 98; Funes 2006: 193).
Mimo krytycznej postawy wobec imigrantów nadal upatrywano w nich szansy na rozwój kraju. Wskazywano jednak konieczność selekcji, kładziono nacisk na asymilację nowo
przybyłych i niedopuszczenie do tworzenia się grup narodowościowych kultywujących swoje
tradycje i zwyczaje.
W latach powojennych powrócono do pytania o filary, na których należało zbudować
tożsamość narodową w obliczu rozwarstwienia etniczno-kulturowego w Argentynie i wobec
braku wspólnej tradycji. Proponowanymi rozwiązaniami były obowiązek edukacji w duchu
argentyńskim, nauczanie historii, geografii i języka hiszpańskiego w szkołach, co przyczyniłoby się do podniesienia poziomu świadomości narodowej. Oprócz obowiązku edukacji publicznej wprowadzono obowiązek służby wojskowej, aby zbudować poczucie jedności i odpowiedzialności za nową ojczyznę. Zaczęto kłaść większy nacisk na kwestie unarodowienia.
Do tej pory imigranci unikali nacjonalizacji z uwagi na przywileje, jakie dawał status imigranta. Wprowadzono także obowiązek głosowania, aby zaangażować wszystkich obywateli
w życie polityczne. W stosunku do osób, które nie spełniały nowych wymogów, zawsze można było zastosować sankcje wynikające z praw: La Ley de la Residencia i la Ley de Defensa
Social.
W latach 20. zmieniło się także podejście rządu, który od lat 50. XIX wieku do wybuchu pierwszej wojny światowej prowadził politykę proimigracyjną. Wprowadzane zostały
nowe restrykcje spowodowane poczuciem zagrożenia rewolucją społeczną, próbą uchronienia
się przed wjazdem anarchistów, a także grup określanych mianem egzotycznych ‒ szczególnie przyjeżdżających ze Związku Radzieckiego Żydów wschodnio-europejskich.
W 1923 roku rząd Alveara zaproponował nowy projekt prawa imigracyjnego, w którym
postulując zachowanie polityki otwartych drzwi, sugerowano wzmocnienie środków kontroli
oraz wprowadzenie kontroli sanitarnej, zdrowotnej i policyjnej, co pozwoliłoby na odmawianie prawa wstępu osobom niepożądanym. Równocześnie planowano ograniczenie wieku imigrantów do pięćdziesiątego piątego roku życia, a także prawo odmowy wstępu do kraju samotnym kobietom z dziećmi poniżej piętnastego roku życia i nieprzyjmowanie aktywistów,
żebraków, prostytutek.
Nowy dekret tym samym wykluczałby z grona potencjalnych imigrantów osoby niezdolne do pracy oraz niebezpieczne dla ładu publicznego. Mimo że dekret został oficjalnie
odrzucony, funkcjonariuszom państwowym przyznano prawo odmawiania dostępu bez podania wyraźnego powodu pod warunkiem zachowania dyskrecji.
29

Wszystkie kontrole odbywały się zarówno w portach wyjazdowych ‒ w postaci dokumentów wydawanych przez władze kraju pochodzenia i wizy przez konsulat ‒ a także
w miejscu docelowym, gdzie ostatecznie decydowano o zezwoleniu na zejście na ląd lub odmawiano wstępu do Argentyny (Devoto 2003: 355‒358).
W obliczu kryzysu światowego lat 30. powrócono do idei zatrzymania migracji zza
oceanu, wprowadzając kolejne dekrety mające na celu ograniczenie liczby przybywających:
wprowadzenie obowiązku i podwyższenie opłat konsularnych dla potencjalnych imigrantów
(1931), obowiązek posiadania umowy o pracę dla ubiegających się o zgodę na wjazd (1932).
Prawodawstwo znalazło odbicie w spadku liczby przybywających. O ile w 1931 roku
do Argentyny wpuszczono około 56 tys. imigrantów, o tyle w roku 1933 liczba ta spadła
o ponad połowę (około 24 tys.) (Devoto 2003: 362).
Nie tylko problemy natury ekonomicznej oraz brak miejsc pracy stały za decyzją o zahamowaniu ruchów migracyjnych. W latach 30. wśród imigrantów znajdowali się również
uchodźcy opuszczający Europę na skutek prześladowań na tle politycznym i rasowym. Byli
oni postrzegani przez społeczeństwo argentyńskie jako potencjalna grupa zagrożenia, kojarzona z protestami robotniczymi pierwszych dekad XX wieku, mogąca wywoływać konflikty
natury ideologicznej między zwolennikami faszyzmu a antyfaszystami.
Dodatkowym czynnikiem działającym na niekorzyść uchodźców był fakt, iż w przypadku przymusowego opuszczenia Starego Kontynentu decyzja o imigracji nie była dobrowolna, co wpływało na chęć integracji oraz na zdolność produkcyjną. Przy odmowie zgody na
zejście na ląd rzadko odwoływano się jednak do powodów natury politycznej. Częściej decyzję odmowy przyjęcia tłumaczono niespełnieniem wymaganego kryterium – uchodźcy jako
osoby w większości pochodzące z miast nie byli pożądanym profilem potencjalnego imigranta.
Podejmując działania mające na celu ograniczenie migracji, powrócono równocześnie
do idei postulowania imigracji z krajów łacińskich. W 1938 roku dekret prezydenta Roberta
Ortiza nakazywał przyjmowanie tylko tych imigrantów, którzy mieli łatwość asymilacji
z uwagi na bliskość kulturową (Devoto: 390‒396).
Wybuch drugiej wojny światowej, podobnie jak miało to miejsce 25 lat wcześniej, zatrzymał ruch drogą morską, co przyczyniło się do zahamowania migracji.
W 1940 roku Museo Social Argentino przeprowadziło kolejną ankietę dotyczącą postrzegania imigrantów. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że mimo niepokojących konfliktów natury klasowej, które kojarzono jednoznacznie z imigrantami, imigracja europejska
była ceniona przez Argentyńczyków. Postulowano migracje na tereny wiejskie, a nawet po30

wrót do idei projektów kolonizacyjnych z końca XIX wieku. Wśród preferowanych imigrantów zdecydowanie wskazywano na imigrantów z krajów łacińskich oraz katolików (Devoto
2003: 396).
Koniec drugiej wojny światowej to czas, kiedy do Argentyny przybyła ostatnia fala
imigrantów zza oceanu. Rząd Juana Peróna próbował powrócić do polityki otwartych drzwi,
powołując specjalny urząd ds. migracji: La Delegación Argentina de Inmigración en Europa.
Liczono na przyciągnięcie do Argentyny wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów, naukowców, którzy przyczyniliby się do rozwoju przemysłowego kraju. Opracowano specjalny
plan pięcioletni (1947‒1952), który zakładał przyjęcie na terytorium Argentyny 4 mln imigrantów z Europy, co w tamtych czasach było przedsięwzięciem nierealnym. Preferowano
imigrantów z krajów obszaru Morza Śródziemnego, powrócono do idei dwustronnych umów
między państwami – podpisanych z Włochami w 1947 i 1948 roku, a z Hiszpanią w 1948
roku. Jednocześnie za imigrantów niepożądanych uznano osoby sympatyzujące z komunizmem, niekatolików ‒ szczególnie Żydów ‒ i osoby chore.
Zamiast fachowców, po 1945 roku przybywali biedni robotnicy, uchodźcy, a wśród nich
pod zmienioną tożsamością zbrodniarze wojenni szukający ucieczki przed wyrokami sądów
w Ameryce. W obliczu zaistniałej sytuacji w 1949 roku powrócono do restrykcyjnej polityki
lat 30.
Aby zapobiec nielegalnej imigracji, w 1950 roku uchwalono dekret ustanawiający kary
dla przebywających bezprawnie na terenie Argentyny. Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzanie stosownych pozwoleń uczyniono pracodawców. Równocześnie zabroniono zezwalania
zejścia na ląd osobom przybywającym z krajów bloku komunistycznego (Devoto 2003:
398‒407).
Według spisu ludności przeprowadzonego w 1947 roku, mimo iż populacja kraju podwoiła się (Argentynę zamieszkiwało 16 mln ludzi), imigranci stanowili tylko 13% społeczeństwa. Ich odsetek w kolejnych latach będzie maleć (Devoto 2003: 408).
Czas wielkich migracji minął bezpowrotnie. Mimo iż w latach powojennych próbowano
powrócić do idei budowania gospodarki kraju w oparciu o imigrację, kolejne plany okazały
się polityczną mrzonką. Również temat imigrantów w latach powojennych nie wzbudzał już
tak wielkich emocji w społeczeństwie, które w większości tworzyło drugie i trzecie pokolenie
imigrantów. Ich obecność w Argentynie została zaakceptowana, uznano ich rolę w zasiedleniu i kolonizacji kraju, a ich brak, jak pokazała historia, powodował problemy natury ekonomicznej.
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Imigracja drugiej połowy XX wieku miała odmiennych charakter. Do Argentyny nadal
przybywali imigranci, jednak głównie z krajów sąsiednich, a z czasem na skutek problemów
natury politycznej i ekonomicznej to Argentyńczycy zaczęli opuszczać swój kraj.
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Rozdział 2.
Inny ‒ Roberto Arlt
Nazywam się Roberto Christophersen Arlt i urodziłem się pewnej nocy 1900 roku w czasie koniunkcji Saturna i Merkurego.
Ukształtowałem sam siebie. Mój potencjał intelektualny jest względny, gdyż nie miałem czasu, aby się wyedukować. Zawsze musiałem
pracować i w konsekwencji w dziedzinie literatury jestem improwizatorem i obcym.
Sztuka improwizacji czyni interesującymi wszystkie ambitne osoby, które instynktownie mają potrzebę potwierdzenia własnego ja.
Uważam, że życie jest piękne. Trzeba tylko zmierzyć się z nim ze
szczerością, rezygnując całkowicie ze wszystkiego, co nie czyni nas
lepszymi, ale nie z powodu umiłowania cnoty, a z powodu egoizmu,
dumy, bo tylko najlepsi dają to, co najlepsze.
[…]
Z literatury czytam jedynie Flauberta i Dostojewskiego, a społecznie interesuje mnie bardziej zachowanie kanalii i oszustów niż osób
uczciwych.
Roberto Arlt, Autobiografía19

W pracy przyjmuję strategię Mirty Arlt i Omara Borré, którzy w książce Para leer a Roberto
Arlt, będącej zbiorem prologów do utworów Arlta, przed skupieniem się na dziełach literackich przybliżają biografię pisarza. Mirta Arlt i Omar Borré podkreślają konieczność znajomości faktów z życia Arlta z uwagi na autofikcjonalny charakter jego twórczości. Sam Roberto
Arlt w wywiadzie dla czasopisma „La Literatura Argentina” powiedział: „Moi bohaterowie
19

„Me llamo Roberto Christophersen Arlt, y nací en una noche del año 1900 bajo la conjunción
de los planetas Saturno y Mercurio.
Me he hecho solo. Mis valores intelectuales son relativos, porque no tuve tiempo en formarme.
Tuve siempre que trabajar y en consecuencia, soy un improvisado o advenedizo de la literatura. Esta
improvisación es la que hace tan interesante la figura de todos los ambiciosos que de una forma u otra
tienen la necesidad instintiva de afirmar su yo.
Creo que la vida es hermosa. Sólo hay que afrontarla con sinceridad, desentendiéndose en
absoluto de todo lo que no nos hace mejores, pero no por amor a la virtud, sino por egoísmo, por
orgullo y porque los mejores son los que mejores cosas dan […].
En la literatura leo solo a Flaubert y a Dostoiewsky, y socialmente me interesa más el trato de
los canallas y los charlatanes que el de las personas decentes” (Arlt 1927: 12).
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[…] są częścią mnie samego”20, a Mirta Arlt w jednym z prologów pisze: „Duża część jego
życia znajduje się w El juguete rabioso”21. Zgadzam się z autorami, że bez znajomości losów
Arlta nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani zinterpretować przedstawianych zdarzeń, nie zauważamy bowiem odniesień do przeżyć i doświadczeń pisarza. Przy analizie tekstów Arlta
wielokrotnie odwołuję się do jego biografii i historii epoki, której świadectwo dawał w swoich utworach.
Poniższy rozdział powstał w oparciu o ostatnią biografię Arlta autorstwa Sylvii Saítty El
escritor en el bosque de ladrillos (Pisarz w ceglanym lesie), która ukazała się w 2000 roku
nakładem wydawnictwa Sudamericana. Sylvia Saítta nawiązuje do prac wcześniejszych jego
biografów, Raúla Larry (Roberto Arlt. El torturado) i Omara Borré (Roberto Arlt su vida y su
obra [Roberto Arlt życie i twórczość]), jednak nie zawsze zgadza się z faktami przytaczanymi
przez Larrę i Borré. Z uwagi na rozbieżność informacji w pracach wspomnianych autorów
opieram się na najnowszych badaniach Saítty, które wydają się najbardziej wiarygodne
z uwagi na łatwiejszy w obecnych czasach dostęp do materiałów źródłowych.
Roberto Arlt przyszedł na świat 26 kwietnia 1900 roku w rodzinie imigrantów. Ojciec
Carlos Arlt pochodził z Prus, a matka Catalina Iobstraibitzer była Włoszką. Carlos Arlt, dezerter z armii pruskiej, po przybyciu do Argentyny podejmował się różnych dorywczych prac,
aby zapewnić godne warunki rodzinie. Catalina Iobstraibitzer, pochodząca z rodziny rolniczej, zajmowała się domem. W Argentynie przyszły na świat ich dzieci: córka, która zmarła
zaraz po urodzeniu, syn Roberto i najmłodsza Lila, ukochana siostra pisarza.
Rodzina Arltów wynajmowała domy we Flores, dzielnicy Buenos Aires, którą czytelnik
odnajduje w powieściach i artykułach publikowanych na łamach kolumny Aguafuertes porteñas, i przeprowadzała się wielokrotnie w zależności od sytuacji ekonomicznej. Co ciekawe,
nigdy nie mieszkali w conventillo22, co było wyjątkiem wśród nowo przybyłych, a dzieci Arltów do momentu ukończenia szkoły nie musiały pracować. W środowisku imigrantów kładziono duży nacisk na potrzebę edukacji. O ile pokolenie rodziców, którzy zdecydowali się na
opuszczenie rodzimych stron i osiedlenie się w Argentynie, często było pozbawione szans na
dobre życie z uwagi na brak wykształcenia i nieznajomość języka, o tyle w przypadku drugiego pokolenia urodzonego w Argentynie szkoła dawała szansę na awans społeczny. Dlatego
20

„Mis personajes […] son pedazos de mí mismo” (La Literatura Argentina 1929: 27).

21

„Buena parte de su vida está en El juguete rabioso” (Arlt Mirta 1985: 20).

22

O specyfice warunków życia w dawnych rezydencjach, w których kwaterowano imigrantów,
piszę szerzej w rozdziale dotyczącym przestrzeni: Strategie pokazywania inności – przestrzeń.
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też zarówno Roberto, jak i Lila uczęszczali do szkół. Arlt często nawiązywał do własnej edukacji w wywiadach udzielanych czasopismom literackim oraz w swoich tekstach23.
Wyznania autora dotyczące życia osobistego nie zawsze są jednak spójne. Według słów
samego Arlta nie ukończył on edukacji, gdyż został wyrzucony ze szkoły za złe sprawowanie
i brak postępów w nauce. W notce autobiograficznej na swój temat, która ukazała się w czasopiśmie „Don Goyo” 14 grudnia 1926 roku, pisze: „W wieku dziewięciu lat zostałem wyrzucony z trzeciej szkoły”24. Trzy lata później w wywiadzie, którego udzielił czasopismu „La
Literatura Argentina”, stwierdza: „Chodziłem do szkół podstawowych do trzeciej klasy; potem wyrzucono mnie, bo się nie nadawałem”25.
Jak wskazuje Saítta, Arlt zmieniał placówki edukacyjne z uwagi na problemy wychowawcze oraz powtarzał trzecią klasę, jednak zakończył edukację po sześciu latach szkoły jak
większości uczniów. Tylko nieliczne szkoły oferowały wówczas naukę na poziomie siódmej
klasy, która nie była prowadzona w szkole, do której uczęszczał (Saítta 2000: 15).
W wieku czternastu lat Arlt podjął pracę zarobkową, do czego zmusiły go problemy finansowe rodziny. Początkowo był pomocnikiem w zakładzie rowerowym. W wieku szesnastu
lat dostarczał papier pakunkowy do sklepów.
Opowiadając o swoim dzieciństwie, wielokrotnie podkreślał fatalne stosunki między
nim a ojcem. Surowy charakter Carlosa Arlta oraz jego częste i długotrwałe wyjazdy za pracą
nie sprzyjały pogłębianiu relacji z synem. „Nikt nie wiedział, ile Roberto wycierpiał” – wyznała jego matka w liście do Pascuala Naccartiego. ‒ „Trzy lata ojciec się do niego nie odzywał. Jego młodość była tragiczna, jego życie i moje to tragedia: dlatego w jego utworach jest
tyle goryczy”26.
Roberto nie spełniał oczekiwań ojca z uwagi na problemy w szkole i niechęć do podjęcia pracy fizycznej. Jego zainteresowania krążyły wokół literatury, wynalazków, teozofii, a
żadna z tych dziedzin w oczach Carlosa Arlta nie gwarantowała synowi uczciwego zawodu,

23

O wątkach autobiograficznych w utworach piszę dalej w tym rozdziale.

24

„A los nueve años me habían expulsado de tres escuelas” (Arlt 1926: 12).

25

„He cursado las escuelas primarias hasta el tercer grado; luego me echaron por inútil” (La
Literatura Argentina 1929: 27).
26

„Nadie supo nunca lo que Roberto ha sufrido. Tres años estuvo su padre sin hablarle. Su
primera juventud fue muy trágica, su vida y la mía fueron una tragedia: por eso sus escritos tienen
tanta amargura” (Larra 1998: 39).
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dlatego po powrocie z jednej z podróży zarobkowych wyrzucił Roberta z domu. Pozbawiony
dachu nad głową i środków do życia Roberto podejmował się wielu prac:
Był taki czas – pisze Arlt ‒ kiedy życie było dla mnie ciężkie i pracowałem kolejno jako sprzedawca w księgarni, terminowałem u blacharza, malarza, mechanika i wulkanizatora. Kierowałem cegielnią, potem chronologicznie byłem dostawcą, dyrektorem gazetki, pracownikiem portu27.

Ta znajomość realiów życia w Buenos Aires pozwoliła Arltowi w późniejszym czasie
na redagowanie przez wiele lat kolumny poświęconej miastu i jego mieszkańcom.
Od młodzieńczych lat literatura była obecna w życiu Roberta Arlta. Jako młody chłopak
był stałym gościem księgarni w dzielnicy Flores, gdzie nie tylko kupował używane książki,
ale również brał udział w spotkaniach z pisarzami i poetami, którzy wieczorami czytali tam
fragmenty swoich utworów. To właśnie na jednym z takich spotkań poznał Conrada Nalé
Roxlo28, z którym będzie go łączyła przyjaźń przez całe życie.
Arlt pasjonował się francuską powieścią felietonową, książkami z dziedziny techniki
oraz publikacjami dotyczącymi okultyzmu i ezoteryki. Nie tylko dużo czytał, ale również
pisał opowiadania. Kiedy miał osiemnaście lat, poprosił sąsiada z Flores, pisarza i dziennikarza Juana José de Soizę Reilly’ego, o recenzję swoich prób literackich. Ku zaskoczeniu Arlta
Soiza Reilly nie tylko wyraził chęć zapoznania się z lekturą, ale zaproponował publikację
jednego z opowiadań zatytułowanego Jehová (Jehowa), które ukazało się 24 czerwca 1918
roku w czasopiśmie „Revista Popular” (Saítta 2000: 21). Publikacja utworu w prasie utwierdziła go w przekonaniu, że to właśnie literaturze chciałby się poświęcić w życiu. Wtedy również rozpoczął pracę nad pierwszymi rozdziałami powieści El juguete rabioso.
W wieku dwudziestu lat Arlt został powołany do wojska. Opuścił Buenos Aires i wyjechał do Kordoby, gdzie poznał przyszłą żonę Carmen Antinucci. Carmen podobnie jak Roberto pochodziła z rodziny włoskich imigrantów, przybyłej pod koniec XIX wieku do Argenty-

27

„Hubo una época – escribe Arlt – en que la vida fue dura para mí, e hice, sucesivamente, los
trabajos de dependiente de librería, aprendiz de hojalatero, aprendiz de pintor, mecánico y
vulcanizador. He dirigido una fábrica de ladrillos; después fui, cronológicamente corredor, director de
periodicucho y trabajador en el puerto” (Saítta 2000: 20).
28

Conrado Nalé Roxlo (1898–1971) ‒ pisarz, dziennikarz, poeta, dramaturg, był znaną postacią
w świecie literackim Buenos Aires. Początkowo związany z artystami skupionymi w grupie Martín
Fierro. Był redaktorem naczelnym gazet „Don Goyo”, „Esculapión” oraz dodatku literackiego do
dziennika „Crítica”.
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ny. Ojciec Carmen, Alfonso Antinucci, założył skład handlowy, co pozwoliło mu na zdobycie
wysokiego statusu społecznego w mieście.
Kiedy Arlt poznał Carmen, zakładem kierowała wdowa po Alfonsie, matka Carmen,
María Palumbo. Pozbawiona talentu do handlu wkrótce doprowadziła firmę do bankructwa.
Pani Palumbo była słabym przedsiębiorcą, ale znakomitą swatką. W fascynacji, jaką darzył jej
córkę Roberto, widziała szansę na zamążpójście Carmen, cierpiącej na nieuleczalną wówczas
gruźlicę. Kłopoty zdrowotne córki rodzina Antinuccich ukryła przed narzeczonym.
Roberto ożenił się z Carmen po ukończeniu służby wojskowej w 1922 roku. Choroba
żony szybko wyszła na jaw i stała się przyczyną konfliktów między małżonkami. Pisarz czuł
się oszukany przez Carmen i jej krewnych. Mimo to zamieszkał z Carmen w Cosquín. Rok
później przyszła na świat jedyna córka Roberta i Carmen, Mirta.
W 1924 roku Arlt wrócił do Buenos Aires. Początkowo młode małżeństwo mieszkało
z rodzicami Roberta w dzielnicy Flores, a Arlt próbował znaleźć stałą pracę. Nawiązał współpracę z dziennikiem „Última Hora”, jednak dopiero praca sekretarza Ricarda Güiraldesa zapewniła mu stałe dochody.
Biografowie Arlta – Mirta Arlt, Omar Borré, Raúl Larra oraz Silvia Saítta ‒ nie odnaleźli informacji, która wyjaśniałaby, w jaki sposób zdobył to stanowisko. Jeśli weźmiemy pod
uwagę przygotowanie zawodowe i językowe Arlta, to praca sekretarza z pewnością była jednym z tych zawodów, do których się nie nadawał. Co znamienne, to właśnie Güiraldes będzie
poprawiał utwory swojego sekretarza pod kątem błędów stylistycznych, ortograficznych
i składniowych, a także będzie szukał mu wydawców.
Ricardo Güiraldes, jedna z najwybitniejszych postaci ówczesnego świata literackiego
Argentyny, był protektorem młodego pokolenia awangardowych pisarzy. Nie tylko zachęcał
ich do pisania, ale również wspierał finansowo, oferując wynagrodzenie za dzieła, które ukazywały się na łamach „Proa”, gazety, której był dyrektorem. To dzięki niemu Arlt uczestniczył w spotkaniach literatów i poznał braci Enrique i Raúla González Tuñón, Nicolása Olivariego, Borgesa. I to on stał za pierwszymi sukcesami literackimi Arlta, przygotowywał teksty
do przyszłej publikacji, wydał pierwsze opowiadania29 i zasugerował zmianę tytułu pierwszej

29

Wydawnicto „Proa” opublikowało dwa rozdziały El juguete rabioso w formie oddzielnych
opowiadań: El Rengo (Rengo) i El poeta parroquial (Parafialny poeta). Odmówiło jednak wydania
całej powieści, tłumacząc się problemami finansowymi.
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powieści (w pierwotnej wersji miała nosić tytuł La vida puerca [Brudne życie]), którą Arlt
zadedykował swojemu mentorowi30.
W 1926 roku, za namową Güiraldesa, Arlt zgłosił powieść El juguete rabioso do konkursu Concurso Literario de prosa y verso para escritores inéditos sudamericanos, w którym
otrzymał pierwszą nagrodę. Powieść jeszcze w tym samym roku została wydana przez wydawnictwo Latina. Książka spotkała się z pozytywną krytyką, a Arlt zdobył uznanie zarówno
ze strony przedstawicieli starszego pokolenia, jak i awangardy, został też okrzyknięty głosem
swojego pokolenia. Oceniając wygraną powieść konkursową, czasopismo „Crítica Magazine”
napisało:
Nowe pokolenie było pozbawione powieściopisarza, który potrafiłby sprawić, że zapomnimy
o zmęczonych współczesnych pisarzach. El juguete rabioso, pełna scen napisanych z ostrym,
ironicznym, gorzkim realizmem, na wielu stronach pobrzmiewa lirycznie i pokazuje nam pisarza, który jak niewielu rozumie, czym jest powieść […]. Cała twórczość Boedo zmieściłaby się
na trzech stronach ze stu siedemdziesięciu El juguete rabioso31.

Rok 1926 był dla Roberta Arlta szczęśliwy nie tylko z uwagi na wygraną w konkursie
oraz wydanie pierwszej powieści. To również rok, kiedy dostał pierwszą stałą posadę jako
dziennikarz. Dzięki pomocy Conrada Nalé Roxlo nawiązał współpracę z czasopismem „Don
Goyo”, wydawanym przez wydawnictwo Haynes.
Między styczniem 1926 a lutym 1927 roku pisał dla gazety artykuły osadzone w realiach Buenos Aires, oparte na własnych przeżyciach i będące zapowiedzią przyszłej kolumny
prowadzonej w dzienniku „El Mundo” (Saítta 2000: 37).
Rozgłos zdobyty dzięki wygraniu konkursu literackiego zaowocował wydaniem kolejnego opowiadania ‒ El monstruo (Monstrum) oraz zaproszeniem do grona autorów współtworzących kolumnę Pequeñas Autobiografías de escritores noveles, especialmente escritas para
esta página (Krótkie autobiografie powieściopisarzy, napisane specjalnie dla tej strony), uka-

30

Dedykacja pojawia się w pierwszym wydaniu El juguete rabioso z 1926 roku, nie ma jej
w wydaniach późniejszych.
31

„La nueva generación carecía del novelista capaz de hacernos olvidar a muchos cansados
narradores actuales. El juguete rabioso, lleno de escenas descritas con un realismo agudo, irónico y
amargo, que alcanza en muchas páginas una conmovida entonación lírica, marca la aparición de un
recio escritor que posee, como pocos, el sentido de la novela […]. Toda la literatura de Bodeo no cabe
en tres páginas de las ciento setenta de El juguete rabioso” (Saítta 2000: 45).
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zującą się w „Crítica Magazine”, na łamach której w 1927 roku Arlt wypowiedział się publicznie na swój temat, opracowując własną notę biograficzną (Saítta 2000: 45).
Mimo sukcesu nagroda w konkursie nie pozwalała na pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem rodziny, w związku z czym Arlt był zmuszony do szukania pracy zarobkowej.
W 1927 roku rozpoczął współpracę z dziennikiem „Crítica”, w którym prowadził kolumnę
kryminalną. Po raz pierwszy nie tylko współpracował z gazetą, pisząc artykuły, ale był również częścią stałego zespołu, brał czynny udział w życiu redakcji. Jednocześnie, w tym samym czasie, pracował nad kolejną powieścią zatytułowaną Siedmiu szaleńców.
Z uwagi na charakter redagowanej kolumny Arlt miał okazję poznać peryferie miasta,
ciemną stronę życia, do której będzie nawiązywał w powieściach. Zadawał się z przedstawicielami świata przestępczego, który zainspirował go przy tworzeniu fikcyjnych postaci
w Siedmiu szaleńcach: Haffnera, Hipólity, prostytutek itd. Ukończoną powieść zaprezentował
w konkursie Concurso Municipal de Literatura, licząc na wygraną, która pomogłaby opublikować powieść.
Od września 1928 roku miesięcznik „La Literatura Argentina” przeprowadzał wywiady
z członkami jury, jak również z pisarzami, którzy przystąpili do konkursu. Po raz kolejny Arlt
miał okazję publicznie zabrać głos i opowiedzieć o tym, czym dla niego jest praca pisarza, co
wykorzystał do budowania własnego wizerunku. Arlt kreował siebie na niewykształconego
pisarza, pragnącego zajmować się literaturą, który z uwagi na sytuację życiową był zmuszony
do parania się dziennikarstwem w celach zarobkowych – to stwierdzenie pojawi się jeszcze
w prologu do Los lanzallamas oraz zostanie wielokrotnie powtórzone na stronach Aguafuertes
porteñas.
Mimo że Arlt był uważany za kandydata do pierwszej nagrody, nie wygrał konkursu
i musiał się zadowolić trzecim miejscem. Drugi cel został jednak osiągnięty i w 1929 roku
powieść Siedmiu szaleńców ukazała się drukiem.
Sukcesy na polu zawodowym nie szły w parze z sukcesami w życiu prywatnym. Kiedy
Arlt święcił triumfy jako pisarz i dziennikarz, odeszła od niego żona i wraz z córką przeniosła
się do rodzinnej Kordoby.
W 1928 roku Roberto został zaproszony do współpracy przy tworzeniu nowego dziennika, który zamierzał wydawać Alberto Haynes. W ten sposób dołączył do zespołu redakcyjnego „El Mundo”, gazety, dla której pracował do końca życia. W pierwszych miesiącach istnienia gazety Arlt redagował codziennie artykuły nawiązujące do lokalnych wydarzeń, często
poruszał tematy związane z przestępczością, podobnie jak to czynił w dzienniku „Crítica”.
Swoją szansę otrzymał wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora gazety. Po odejściu Alberta
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Gerchunoffa, Muzio Sáenz Peña zaproponował mu codzienną kolumnę – Aguafuertes porteñas. Pod taką nazwą zaczęły ukazywać się artykuły Arlta 5 sierpnia 1928 roku ‒ firmowane
były inicjałami autora, a od 15 sierpnia 1928 roku podpisywane pełnym imieniem i nazwiskiem (Arlt był jedynym autorem, który w tamtym czasie podpisywał swoją kolumnę, co było
nie lada osiągnięciem, gdyż gwarantowało rozpoznawalność ‒ miało to dla niego ogromne
znaczenie z uwagi na aspiracje pisarza do tworzenia literatury). Równocześnie Arlt zmienił
sposób narracji, porzucił dotychczasowe sformułowanie „kronikarz tej noty” na rzecz personalnego „ja”.
Trudno określić jednoznacznie, jaką formę dziennikarską praktykował Arlt. Sam pisarz
nazywał swoje artykuły mianem notas (noty), crónicas (kroniki) lub aguafuertes (akwaforty).
Ostatnie określenie, zdaniem autora, jest najbardziej adekwatne, gdyż oddaje prawdziwy charakter utworów, co tłumaczy w akwaforcie El derecho de alacranear (Prawo do plotkowania), odpowiadając na pytanie zadane przez czytelnika: czym są pisane przez niego aguafuertes32. Akwaforty, które można określić mianem obrazków obyczajowych, wpisywały się
w tradycję ówczesnego dziennikarstwa, choć w przypadku Arltowskich aguafuertes autor nie
ograniczał się do obiektywnego opisu, a wzbogacał tekst osobistym komentarzem, przez co
nabierał on charakteru felietonu.

32

„Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak nazwać to, co piszę. Nigdy nie interesowała mnie
etykietka, która pozwala na zaklasyfikowanie towaru. W sumie uważam, że nie to jest istotne. Gdyby
przyjemność lub znudzenie płynące z jakiejkolwiek lektury zależało od tytułu lub etykietki, proszę
sobie wyobrazić, wszyscy bylibyśmy fantastycznymi pisarzami, bo zapewniam Pana, że jeśli chodzi
o tytuły, to mamy prawdziwych mistrzów w tym mieście […]. Więc jeśli pyta mnie Pan, czy to, co
piszę, to akwarela, nie wiem, czy odpowiedzieć tak, czy nie. Wiem, że czasami dla pewnych ludzi
moje artykuły są żrące niczym kwas azotowy. A przy pomocy tego kwasu tworzy się na metalu rysunek klasyfikowany jako akwaforta” / „Nunca me he preocupado de saber qué era lo que yo escribía. Es
decir, nunca me interesó la etiqueta con que se clasifica cualquier mercadería. Además, creo que eso
no interesa. Si el placer o el aburrimiento que dimana de cualquier lectura fuera originado por el título
o la etiqueta, imagínese usted; todos seríamos extraordinarios escritores, porque le prevengo que en lo
del título hay maestros en esta ciudad […]. De modo que cuando usted me pregunta si lo que yo
escribo son o no aguafuertes, no sé si decirle que sí o no. Sé que a veces, a cierta gente, mis notas le
pican como ácido nítrico. Y con este ácido es con el que se graba en metal el diseño de esa
clasificación; aguafuertes” (El derecho de alacranear: 376‒377).
Cytując fragmenty artykułów Arlta, w przypadku aguafuertes pochodzących ze zbioru Obras
completas. Tomo II (Losada, Buenos Aires, 1998) – większość przywoływanych artykułów pochodzi z
tej kompilacji ‒ po fragmencie w oryginale podaję tytuł artykułu i numer strony odsyłający do tego
zbioru. W pracy pojawiają się także cytaty z aguafuertes, które ukazały się w książce Las aguafuertes
porteñas de Roberto Arlt pod redakcją Daniela Scrogginsa (Ediciones Culturales Argentinas, Buenos
Aires, 1981). Przywołując te artykuły, po tytule zaznaczam: „w: Scroggins” i podaję numer strony.
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Z uwagi na złożoność problemu nazewnictwa, charakteryzując twórczość dziennikarską, posługuję się słowem „artykuł” oraz używanymi przez pisarza nazwami: „nota”, „kronika” i „akwaforta” ‒ słowo to stosuję wymiennie z jego hiszpańskim odpowiednikiem aguafuerte.
Od 1928 do 1942 roku z krótkimi przerwami Arlt redagował własną kolumnę, zmieniając jej nazwę w zależności od okoliczności lub miejsca, o którym pisał. Aguafuertes porteñas
w 1930 roku przerodziły się na kilka dni w Aguafuertes silvestres (Dzikie akwaforty), relacjonujące pobyt pisarza w Sierra de la Ventana. W kolejnych latach będą kronikami podróży,
które odbywał w charakterze korespondenta gazety (Aguafuertes cariocas [Akwaforty z Rio
de Janeiro] ‒ 1930, españolas, africanas [hiszpańskie, afrykańskie] ‒ 1935). Przybiorą też
nazwę kampanii, które toczył w obronie interesów społecznych przeciwko władzom miasta
(seria artykułów zatytułowanych Hospitales en la miseria [Szpitale w biedzie] ‒ 1933, Buenos
Aires se queja [Buenos Aires się skarży] ‒ 1934).
Wraz z zaognianiem się sytuacji politycznej na świecie w drugiej połowie lat 30. kolumna zmieni swój charakter i nie będzie się skupiać na zdarzeniach ze stolicy Argentyny, a
zostanie poświęcona informacjom ze świata. Artykuły z tego okresu ukazywać się będą
w kolumnie zatytułowanej Tiempos presentes (Obecne czasy), przemianowanej z czasem na
Al margen del cable (Po drugiej stronie kabla). Współpracę z „El Mundo” przerwie dopiero
niespodziewana śmierć autora w 1942 roku.
Obdarzony zaufaniem dyrektora gazety cieszył się Arlt dużą swobodą przy doborze tematów. Jak kiedyś Güiraldes, tak teraz Muzio Sáenz Peña zajmował się korektą jego tekstów
pod kątem poprawności gramatycznej. Była to wyjątkowa sytuacja, w której dyrektor gazety
nie tylko zatrudniał dziennikarza, który nie był w stanie poprawnie redagować własnych artykułów, ale jeszcze dokonywał za niego poprawek. Kolumna Arlta cieszyła się jednak ogromną popularnością i zwiększała nakład gazety, co tłumaczyło zaistniałą w redakcji sytuację.
Mimo że praca dziennikarza przyniosła mu rozgłos i dawała poczucie stabilizacji, Arlt
ciągle marzył o tym, żeby być pisarzem. Wielokrotnie porównywał swoje życie do życia, które było udziałem pisarzy wywodzących się z elit społecznych mających czas na zajmowanie
się tylko literaturą, podczas gdy on pisał powieści między kolejnymi artykułami tworzonymi
dla „El Mundo”.
Jednocześnie był świadomy możliwości, jakie dawała mu praca w „El Mundo”. Dzięki
niej miał możliwość promowania swojej twórczości pisarskiej, a wydawnictwo Alberto Haynes zawsze było gotowe publikować jego opowiadania. To na łamach swojej kolumny Arlt
zapowiadał pojawienie się kolejnych powieści: Siedmiu szaleńców w 1929, Los lanzallamas
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w 1931 i El amor brujo w 1932 roku. Otrzymywał również przychylne recenzje tychże pisane
przez redakcyjnych kolegów.
W trakcie pracy nad El amor brujo w ramach serii Aguafuertes porteñas stworzył cykl
artykułów dotyczących narzeczeństwa i małżeństwa. Jak nigdy wcześniej tematy poruszane
w literaturze połączyły się z pracą dziennikarską. Negatywne podejście do instytucji małżeństwa prezentowane w artykułach i w nowej powieści, bez wątpienia wynikające z prywatnych
doświadczeń autora, wywołało oburzenie ze strony krytyków i czytelników klasy średniej. Do
redakcji „El Mundo” zaczęły napływać listy od czytelników, które Arlt wykorzystywał w
artykułach jako głos w dyskusji na temat relacji damsko-męskich, co tylko wywołało jeszcze
większe zainteresowanie kolumną. W przypadku El amor brujo kontrowersyjne wypowiedzi
autora na temat moralności drobnomieszczańskiej sprawiły jednak, że Arlt stracił czytelników, a powieść, poza notami bibliograficznymi pisanymi przez kolegów z redakcji, nie była
szeroko komentowana w świecie literackim. Mimo zapowiedzi kolejnej części historii Baldera mającej nosić tytuł El pájaro de fuego (Ognisty ptak), powieść ta nigdy nie została napisana. Co więcej, El amor brujo okazała się ostatnią próbą powieściową Arlta.
Rok 1932 rozpoczął nowy etap w życiu zawodowym pisarza. Zmienił swoje zainteresowania i porzucił dotychczasową formę wyrazu artystycznego, jaką była powieść, na rzecz
teatru. Jedynym kontynuowanym zajęciem była praca dla dziennika „El Mundo”, choć również tam szukał nowych wyzwań. Próbował swoich sił w audycjach radiowych oraz w sekcji
Vida Teatral, jednak z uwagi na ekstremalne opinie wyrażane na antenie radiowej oraz bezlitosną krytykę sztuk teatralnych szybko został odsunięty od pracy zarówno w radiu, jak i przy
kolumnie teatralnej.
W tym samym roku nawiązał współpracę z grupą teatralną Leonidasa Barletty, który
30 marca na deskach Teatro del Pueblo wystawił pierwszą próbę dramatyczną Arlta – zaadaptowany na potrzebę sceny fragment powieści Siedmiu szaleńców zatytułowany El humillado
(Upokorzony). W tym samym roku zadebiutował w Teatro del Pueblo pierwszą sztuką teatralną Trescientos millones (Trzysta milionów). Teatr stał się jego nową pasją. Kiedy przebywał w Buenos Aires, miał zwyczaj codziennego uczęszczania na sztuki wystawiane przez
grupę Barletty, i to jej powierzał pracę nad kolejnymi dramatami. W 1936 roku miała miejsce
premiera Saverino el cruel (Okrutny Saverino) i El fabricante de fantasmas (Wytwórca duchów), w 1937 grupa wystawiła La isla desierta (Bezludna wyspa), a w kolejnych latach
sztukę Africa (Afryka, 1938) i La fiesta de hierro (Żelazne święto, 1940).
Mimo zmiany formy wyrazu literackiego sztuki Arlta dotyczyły tematyki poruszanej
w powieściach. Poświęcał uwagę wyobcowanym i nieszczęśliwym przedstawicielom ubogich
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warstw społecznych. Piętnował niesprawiedliwości i brak zrozumienia ze strony elit rządzących wobec problemów dotykających społeczeństwo argentyńskie.
Okres dramatopisarski to również czas, kiedy Arlt odbywał liczne podróże w charakterze korespondenta „El Mundo”. Często sam był inicjatorem wyjazdów, przekonując dyrektora
gazety do konieczności zmiany otoczenia, aby znaleźć inspirację do kolejnych artykułów,
które wysyłał do redakcji z odwiedzanych miast. Zazwyczaj traktowały one o życiu codziennym lokalnych społeczności. Wraz z kolejnym celem podróży zmieniała się nazwa kolumny.
W 1933 roku podróżował wzdłuż wybrzeża argentyńskiego aż na południe kraju. Kroniki z tego okresu dają świadectwo podziałów funkcjonujących w państwie. Arlt pokazywał
warunki życia w oddalonych od stolicy rejonach, dokumentując straszną biedę południowych
miasteczek. Rok później powrócił na południe, opisując region Patagonii.
W 1935 roku wyjechał do Europy. Wysłanie Arlta w tak długą i kosztowną podróż niewątpliwie świadczy o uznaniu w oczach dyrekcji dziennika „El Mundo” oraz o zaufaniu, jakim darzył go Muzio Sáenz Peña.
Podróż za ocean była spełnieniem marzeń pisarza. Pragnął poznać krajobrazy, o których
do tej pory jedynie czytał, i liczył na nawiązanie współpracy, która pozwoliłaby na wystawienie w Hiszpanii jego sztuk teatralnych. W czasie ponadrocznej podróży zwiedził Hiszpanię
oraz dotarł do Maroka. Zachwyt nad kulturą Wschodu jest widoczny w opowiadaniach i sztukach teatralnych z tego okresu osadzonych w realiach Afryki, oddających koloryt i charakter
miejsc odwiedzanych przez autora.
W latach 30. Arlt zbliża się do grup lewicowych i nawiązuje krótkotrwałą współpracę
z dziennikiem „Bandera Roja”, która była dla niego okazją do otwartego wypowiadania się na
tematy polityczne (w „El Mundo” nie wolno mu było tego robić). Dopóki pisał o syndykalistach i zwolennikach postępowej demokracji, partia aprobowała jego noty. Kiedy jednak zaczął pisać o komunistach, był to początek końca pracy dla gazety. Arlt z typową dla siebie
szczerością wyrażał własne podglądy, nie zawsze zgodnie z ideologią partii, przez co został
okrzyknięty drobnomieszczaninem i zwolennikiem podziału klasowego. Po kilku miesiącach
odszedł z redakcji.
W 1932 roku zaangażował się w inicjatywę podjętą przez Elíasa Castelnuovo, z którym
stworzył la Unión de Escritores Proletarios. Celem organizacji były walka z imperializmem
i faszyzmem oraz obrona ideologii socjalistycznej. Autorzy wyrażali swoje przekonania na
łamach gazety „Actualidad Económica, Política, Social”, postulując czynne uczestnictwo
w walkach proletariatu oraz uczynienie z literatury narzędzia tychże – literatura zdaniem obu
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pisarzy winna poruszać tematy społeczne. Zaangażowanie Arlta w prace w czasopiśmie „Actualidad” trwało około sześciu miesięcy.
Równocześnie codziennie redagował artykuły publikowane w ramach kolumny Aguafuertes porteñas, która także zmieniła swój charakter. Na skutek niestabilnej sytuacji politycznej coraz częściej tematem artykułów były problemy społeczne. Arlt nie mógł oficjalnie wypowiadać się na tematy polityczne, ale przenikały one do esejów pod postacią scen rodzajowych rozgrywających się na oczach autora, w których opisywał walki uliczne, niepokój
mieszkańców Buenos Aires itd.
Wybuch wojny domowej w Hiszpanii, działania Hitlera w Europie i zbliżająca się wojna spowodowały, że Arlt nie chciał ograniczać się do pisania o Buenos Aires, a pragnął dać
świadectwo zdarzeń na świecie. O ile wcześniejsze noty były pisane na podstawie przeżyć
autora, zdarzeń, których był świadkiem, tak w tamtym momencie Arlt mógł czerpać wiedzę
jedynie ze strzępów informacji, które docierały do redakcji po kablach telegrafu. Przekaz telegraficzny zredukowany do minimalnej liczby znaków zmuszał go do tworzenia artykułów
często jedynie na podstawie zdjęcia, jednego zdania komentarza czy nazwiska. Jak sam przyznał w jednym z artykułów, telegram to tylko: „Trzy linijki. Jedno zdjęcie. Nazwisko… i kolejna wiadomość”33.
Pozornie nie zmieniła się tematyka artykułów. Arlt wybierał anegdotyczne historie, pisał o przestępcach, opisywał życie zwykłego mieszkańca Europy, jednak w opisach pobrzmiewały echa zbliżającego się kryzysu. Przy interpretacji wiadomości była mu pomocna
znajomość języka angielskiego, którego zaczął się uczyć po powrocie z Hiszpanii, marząc o
podróży do Stanów Zjednoczonych. Czasami tłumaczył fragmenty dzienników amerykańskich i próbował przeprowadzać analizę polityczną komentowanych zdarzeń.
Artykuły z tego okresu nabierają refleksyjnego charakteru, pojawia się w nich krytyka
wobec systemów totalitarnych. Arlt często stawiał pytanie o to, jak należy pisać w czasach,
w których przyszło mu żyć, jaki język jest w stanie oddać nowe realia, rzeczywistość świata
pogrążonego w wojnie, codzienne dramaty milionów ludzi.
W 1940 roku udał się w ostatnią podróż z ramienia dziennika „El Mundo”. W założeniu
miała to być kolejna podróż po Ameryce Łacińskiej, rozpoczynająca się w Chile, a kończąca
w Meksyku, została jednak przerwana przez samego pisarza po kilku miesiącach. Arlt po raz
pierwszy nie wywiązał się z podjętego zdania, trudno zatem się dziwić, że po powrocie do
Buenos Aires współpraca z „El Mundo” nie układała się już jak wcześniej.
33

„Tres líneas. Una foto. Un nombre.. y a otra cosa” (Saítta 2000: 189‒190).
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Przerwanie podróży po Ameryce wiązało się nową sytuacją życiową autora – małżeństwem z Elizabeth Mary Shine. W maju 1939 roku w redakcji czasopisma „Hogar” Arlt poznał ówczesną sekretarkę dyrektora gazety. Zauroczenie Elizabeth sprawiło, że podjął decyzję
o rozwodzie z Carmen Antinucci. W maju 1940 roku Arlt i Elizabeth pobrali się w sekrecie
podczas podróży do Urugwaju.
Po osłabieniu relacji z „El Mundo” oddał się kolejnemu projektowi, nad którym pracował już wcześniej, jednak z braku czasu nie mógł mu się poświęcić w wystarczającym stopniu
– wynalezieniu sposobu wulkanizacji pończoch pozwalającego uniknąć uciekania oczek.
W 1941 roku ze wspólnikiem Pascualem Naccartim założył firmę ARNA i wynajął zakład
w Lanús, gdzie przeprowadzał eksperymenty nad produktem, który opatentował jeszcze
w 1934 roku. Mimo krytyki ze strony otoczenia, Arlt entuzjastycznie pracował nad swoim
wynalazkiem. Pracę przerwała śmierć autora 26 czerwca 1942 roku. Na życzenie Arlta jego
ciało zostało skremowane, a prochy rozrzucone nad wodami rzeki Paraná.
19 maja 1942 roku urodził się syn Roberta i Elizabeth, Roberto Arlt.
Wątki autobiograficzne w twórczości Roberta Arlta
Mimo iż powieści Arlta nie są powszechnie odczytywane jako utwory autobiograficzne, trudno nie zauważyć licznych analogii między życiem pisarza a losami jego bohaterów. Sam Arlt
niejednokrotnie wypowiadał się na ten temat czy to w listach do Lili – „Część tego, co wycierpiałem u boku tej kobiety [Carmen], znajduje się w Siedmiu szaleńcach […]. Pomyśl, że
to ja mogę być Erdosainem, pomyśl, że takiego bólu nie można wymyślić, nie jest on też jedynie fikcją literacką”34 – czy w wywiadzie dla czasopisma „La Literatura Argentina”. Podobną drogę interpretacji powieści sugerowała córka autora, Mirta Arlt (Arlt, Mirta 1985: 20).
Najwięcej odniesień do osoby Roberta Arlta odnajdujemy w pierwszej próbie powieściowej zatytułowanej El juguete rabioso. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że
rozpoczął pracę nad książką, mając zaledwie 19 lat. Młody wiek i nieduży bagaż doświadczeń
spowodowały, że tworząc fikcyjną postać Silvia Astiera, opierał się na własnych przeżyciach.
Wiele wspólnych elementów łączy pisarza i bohatera Arltowskiego, którego pierwszym wcie-

34

„Parte de lo que he sufrido al lado de esta mujer está en Los siete locos […]. Pensá que yo
puedo ser Erdosain, pensá que ese dolor no se inventa ni tampoco es literatura.” (Borré 1996:
162‒164).
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leniem jest młody Silvio Astier, a kolejnymi dorosłe postaci Rema Erdosaina i Estanislao
Baldera35.
Roberto i Silvio wywodzą się z ubogich warstw społecznych, ze środowiska imigrantów. W domu rodzinnym zamieszkują z matką i młodszą siostrą, natomiast ojciec nie jest
obecny w ich życiu. Problem relacji między ojcem i synem powraca w historii Rema Erdosaina, a jako jedną z przyczyn, które doprowadziły Rema na skraj szaleństwa, narrator podaje
traumatyczne przeżycia z dzieciństwa (z wyznań Rema dowiadujemy się, że został wyrzucony z domu przez swojego ojca, podobne zdarzenie miało miejsce w życiu Roberta Arlta).
Motyw niepełnej rodziny powtarza się również w przypadku Estanislao Baldera. Nie
wiemy nic o domu, z którego się wywodzi Balder, poznajemy go jako dorosłego człowieka.
Nie mamy jednak również informacji, które sugerowałyby, że jest mężem i ojcem. Co więcej,
działania bohatera sugerują coś odwrotnego. Okazuje się jednak, że na starającego się o Irenę
Baldera czekają w domu żona i syn. Choć formalnie Balder ma rodzinę, to nie jest obecny
w jej życiu. Podobnie działo się w przypadku Arlta, który nie mieszkał z żoną i córką.
Silvia Astiera poznajemy w chwili, kiedy główny bohater zostaje zmuszony do wkroczenia w dorosłość i podjęcia pracy zarobkowej, aby pomóc w utrzymaniu domu. Co znamienne, Silvio rozpoczyna pracę w tym samym wieku co Roberto Arlt. Nawet zawody, których się podejmują, są ze sobą zbieżne ‒ obaj sprzedają na ulicy papier do pakowania. Silvio
i Arlt mają również wspólne zainteresowania, takie jak teozofia, nauki ścisłe (te dziedziny
fascynują również Rema Erdosaina i Baldera) i literatura. Czytają te same lektury (historie
o Rocambole’u), mają wspólnych idoli, takich jak Lyda Borelli. Pasjonują ich wynalazki ‒ to
zamiłowanie podzielają wszyscy bohaterowie: Silvio jest wynalazcą armatki, Remo miedzianej róży, a Balder, choć nie jest autorem żadnego wynalazku, z uwagi na charakter swojego
zawodu powinien być osobą twórczą. Także Arlt był wynalazcą i nawet opatentował własny
produkt – rajstopy wzmacniane kauczukiem.
W przypadku biografii bohaterów możemy mówić o zbieżnościach z życiem autora nie
tylko z uwagi na podobne warunki bytowania czy charakter i zainteresowania postaci. Pewne
zdarzenia opowiedziane w powieściach zostały zaczerpnięte z autentycznych przeżyć i doświadczeń Roberta Arlta. W powieści El juguete rabioso jest nim wątek szkoły wojskowej,
z której Silvio zostaje usunięty, podczas gdy Arlt ukończył służbę wojskową. Motywem, którego nie odnajdujemy w biografii autora jest zdrada Renga ‒ będąca kluczowym momentem
35

Temat bohatera Arltowskiego rozwijam w rozdziale dotyczącym strategii zastosowanych przy
budowie postaci.
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dla rozwoju postaci i jej dalszych losów. Jeśli jednak skłonimy się do interpretacji, jakoby
opowiedziane w El juguete rabioso przeżycia pozwoliły Silvio na porzucenie dotychczasowego życia, by w konsekwencji stać się pisarzem36, nie sposób nie zauważyć kolejnej analogii
z historią Roberta Arlta, który dzięki uporowi, własnej pracy i odrobinie szczęścia stał się
jednym z ważniejszych pisarzy swojego pokolenia.
Kolejną cechą łączącą pisarza i jego postaci jest miejsce, w którym żyją – Buenos Aires.
Miasto jest mu doskonale znane, gdyż nieustannie przemierzał je w poszukiwaniu inspiracji
do kolejnych utworów (motyw ciągłego przemieszczania się po mieście jest także wspólny
dla wszystkich bohaterów). To, co odróżnia autora od kreowanych postaci, to jego stosunek
do przestrzeni miejskiej. W oczach bohaterów miasto zdaje się wrogą przestrzenią, która
zniewala człowieka. Marzą o opuszczeniu miasta, o podróży ‒ Silvio na południe, Remo
i Balder ‒ do Europy. W poszukiwaniu ukojenia wyjeżdżają na przedmieścia, gdzie życie
toczy się innym rytmem, a bliskość natury pozwala odnaleźć spokój.
Tymczasem obraz Buenos Aires, który wyłania się z artykułów, wskazuje na autora zafascynowanego życiem w mieście. Arlt oddał prawdziwy charakter Buenos Aires, zarówno
jego piękno, wielobarwność i różnorodność, jak i jego ciemną stronę. W swojej wnikliwości
obserwatora i uczciwości dziennikarza opisywał problemy, z jakimi borykali się na co dzień
mieszkańcy stolicy. Wędrując po mieście, trafiał do miejsc oddalonych od głównych arterii,
ulic zamieszkałych przez przedstawicieli półświatka, prostytutki, alfonsów. Odkrywał nie
wszystkim znane ciemne oblicze Buenos Aires i przeniósł je na karty powieści Siedmiu szaleńców.
O ile miejsca i zdarzenia opowiedziane w El juguete rabioso nawiązywały do dzieciństwa autora, o tyle akcja kolejnych powieści osadzona została w przestrzeni, którą znał dorosły Roberto Arlt. Bohaterowie Siedmiu szaleńców: Haffner, Erguerta, Hipólita są wzorowani
na realnych postaciach, z którymi rozmawiał Arlt dziennikarz. Może nawet elementy planu
zbrodni doskonałej, której chciał dokonać Remo Erdosain, zostały zasłyszane w trakcie wywiadów z przestępcami, które przeprowadzał jako redaktor kroniki policyjnej.
Innym motywem łączącym postać autora i bohaterów powieści i artykułów są kobiety
fatalne. Z biografii autora wiemy, jak układało się małżeństwo Carmen i Roberta. Podobnie
w powieściach Arlta nie ma udanych związków: nie wiemy, co się stało z ojcem Silvia; Remo
został porzucony przez żonę, z którą nie potrafił żyć pod jednym dachem; Balder rozważał
porzucenie Elizy dla Irene. Trudno się dziwić sceptycyzmowi autora w podejściu do kobiet,
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Więcej o tej linii interpretacji piszę w rozdziale Strategie pokazywania inności – narracja.
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jeśli przyjrzymy się jego losom. Oszukany przez rodzinę żony, został postawiony przed koniecznością utrzymywania nieuleczalnie chorej kobiety, czego być może sam by się podjął,
jednak nie dano mu szansy wyboru. Wraz z wejściem do rodziny Antinuccich w twórczości
Arlta zaczynają się pojawiać kobiety fatalne, rzucające urok na mężczyzn dziewczęta jak Irene, nieuczciwe żony jak Elza oraz przebiegłe teściowe jak pani Loayza. Pisarz nie tylko inspirował się rodziną Carmen, tworząc postaci kobiece w powieściach, ale dokonał zemsty na
nienawistnych krewnych, czyniąc ich bohaterami opowiadania o hipokryzji relacji rodzinnych
El gato cocido (Ugotowany kot), które ukazało się w czasopiśmie „Mundo Argentino”
w 1926 roku. Analogia do rodziny Carmen jest oczywista, gdyż autor tylko nieznacznie zmienił imiona bohaterów (Saítta 2000: 27).
O ile przy tworzeniu postaci literackich Arlt często odwoływał się do własnych przeżyć,
o tyle w przypadku historii opowiedzianej w El amor brujo to Arlt napisał scenariusz do swojego przyszłego życia. Przypadkowe spotkanie, wizyty w domu narzeczonej, pozyskiwanie
aprobaty teściowej, które opisuje na stronach powieści, stały się jego udziałem, kiedy starał
się o rękę Elizabeth Shine.
Arlt ze swoimi bohaterami dzielił także pewne pragnienia, jak marzenie o lepszym życiu i dążenie do wyższych celów. Niezgoda Silvia na życie w biedzie popchnęła go do zdrady
przyjaciela i ostatecznie zmieniała jego losy; przekonanie Erdosaina o własnej wyjątkowości
doprowadziło bohatera na skraj szaleństwa; Balder zadowalający się pracą rysownika marzył
o tworzeniu miast przyszłości. A o czym marzył Roberto Arlt? Będący jednym z najbardziej
rozpoznawalnych dziennikarzy swoich czasów marzył, aby móc zajmować się wyłącznie literaturą, jak czynili to dawniej pisarze wywodzący się z elit, którzy nie musieli zarabiać na własne utrzymanie.
Zarówno Arlt, jak i Silvio, Remo oraz Balder marzą o podróżach. W przypadku młodego Silvia jest to podróż na południe, Remo marzy o podróży za ocean, Balder namawia Irene
na wyjazd do Europy. Mimo iż w świecie fikcji bohaterom nie udaje się opuścić Buenos Aires
(za wyjątkiem Silvia, jednak podróż na południe pozostaje w sferze niedopowiedzenia, nie
wiemy, czy faktycznie w nią wyruszył), marzenia te udało się zrealizować Robertowi Arltowi,
który odwiedził Patagonię, dotarł do Europy, a nawet dalej, bo aż do Afryki, oraz przemierzał
kontynent amerykański. Jedyną niezrealizowaną wyprawą autora była podróż do Stanów
Zjednoczonych.
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Odmienność Roberta Arlta pisarza
Próżno szukać wśród argentyńskich literatów pierwszych dekad XX wieku postaci pokroju
Roberta Arlta. W tradycji i świadomości ludzi tamtych czasów zawód pisarza kojarzył się ze
szczególnym pochodzeniem. Pisarstwem parali się przedstawiciele elit społecznych, potomkowie rodzin kreolskich, nierzadko sławni myśliciele i politycy ‒ osoby, dla których literatura
nie miała wiele wspólnego z zarobkowaniem, a służyła wyższym celom, takim jak edukacja
w duchu narodowym, postulowanie przemian czy krytyka społeczna, a czasami była formą
rozrywki.
Masowa imigracja zza oceanu nie tylko bezpowrotnie odmieniła kształt społeczeństwa
argentyńskiego, ale również wpłynęła na powstanie nowego rodzaju piśmiennictwa. Wraz
z rosnącą liczbą imigrantów osiedlających się na terytorium młodego państwa pojawiło się
zapotrzebowanie na inny rodzaj literatury, gdyż ta tworzona przez elity, z uwagi na problemy
natury językowej, nie była dla wszystkich dostępna. Nowi Argentyńczycy nie władali językiem hiszpańskim w stopniu pozwalającym na czytanie dzieł klasyków czy chociażby lokalnej prasy. Aby sprostać wymogom nowego odbiorcy, w Buenos Aires w latach 20. fundowano gazety współtworzone przez drugie i trzecie pokolenie imigrantów, dostosowujące poziom
przekazu do możliwości czytelników. Zakładano wydawnictwa, powstawały redakcje, w których pojawił się nowy typ dziennikarza, dla którego pisanie nie było tylko ćwiczeniem intelektualnym, formą ekspresji, a sposobem zarobkowania, pozwalającym na utrzymywanie się z
artykułów ukazujących się na łamach prasy, jak miało to miejsce w przypadku Arlta.
W zaistniałej sytuacji otwarły się możliwości dla ludzi pokroju Arlta, wywodzących się
z rodzin imigrantów, władających językiem ulicy do zajmowania się pisarstwem i tworzenia
literatury. Arlt ze swoją znajomością hiszpańskiego nie miałby szans na pisanie 20 lat wcześniej. Mimo ukończenia szkoły nie odebrał starannego wykształcenia, które cechowało pisarzy wcześniejszych dekad. Wychowany w domu, w którym nie posługiwano się hiszpańskim,
w odmienny sposób zdobywał kompetencje językowe. W czasach, w których przyszło mu
żyć, miał jednak dostęp do literatury, która wcześniej nie była rozrywką dla mas. To czytane
w młodości powieści i przebywanie w środowisku literatów rozbudziły w nim chęć bycia pisarzem.
Przyglądając się biografii autora, można odnieść wrażenie, że Arlt miał szczęście do ludzi, których spotykał na swej drodze ku zostaniu literatem. To dzięki wsparciu swojego mentora Ricarda Güiraldesa odniósł pierwszy sukces, zdobywając nagrodę w prestiżowym konkursie, co zaowocowało publikacją powieści El juguete rabioso. Güiraldes nie tylko pośrednio doprowadził do wydania książki, ale jako jeden z pierwszych uwierzył w talent Roberta
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i docenił wyjątkowość jego stylu. Dzięki pomocy i wyrozumiałości ze strony dyrektora Muzia
Sáeza Peñy przez wiele lat Arlt redagował w dzienniku „El Mundo” własną kolumnę, która
przyniosła mu rozgłos i uznanie, a także pozwalała na tworzenie literatury i realizację marzeń
o podróżach.
Sukces tekstów Arlta w dużej mierze opierał się na języku, którym się posługiwał. Arlt
pisarz wypowiadał się na łamach prasy czy w powieściach w ten sam sposób, w jaki robił to
w życiu codziennym, dzięki czemu jego teksty trafiały do szerokiego grona odbiorców. Jako
jeden z pierwszych wprowadził do literatury język mówiony, podnosząc go do rangi języka
literackiego37. Jednocześnie Arlt wymykał się jakimkolwiek próbom klasyfikacji, tak odmienna była jego twórczość.
Przyjaźń z Ricardem Güiraldesem oraz publikacje na łamach czasopism „Proa” i „Crítica” sprawiły, że Arlt był postrzegany jako członek literackiej grupy Florida. Podejmowana
tematyka oraz sympatyzowanie z grupą skupioną wokół Leonidasa Barletty sugerowały jednak, że bliżej mu było do grupy Boedo. Sam Arlt dystansował się od stronnictw literackich,
wokół których skupiali się artyści Buenos Aires, gdyż nie przekonywały go postulaty żadnej
ze stron.
Roberto Arlt to dziennikarz i pisarz znajdujący się zawsze na marginesie prądów i tendencji literackich, propagujący język mówiony w literaturze, ale zabiegający także o uznanie
ze strony elit, opisujący problemy dotykające zwykłych ludzi, jednak niestawiający literatury
w roli narzędzia walk społecznych. Zerwał z dotychczasową tradycją literacką, wyznaczył
nowy kierunek dla rozwoju literatury, czym zapisał się w historii literatury jako prekursor
awangardy w Argentynie.

37

Więcej o języku u Arlta piszę w rozdziale szóstym: Strategie pokazywania inności ‒ język.
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Rozdział 3.
Strategie pokazywania inności ‒ narracja
Praca nad komponowaniem powieści, marzenie i podążanie za wewnętrznymi kukiełkami jest bardzo zabawne i pociągające.
Roberto Arlt38

Nowatorskie spojrzenie Roberta Arlta na literaturę jest widoczne na wielu polach: na etapie
tworzenia utworu i przyjmowanych przez autora strategii narracyjnych, budowy postaci
i przestrzeni, w sferze językowej, a także w podejściu do czytelnika i roli, jaką wyznaczał
autorowi dzieła.
Arlt poświęca swoje utwory ‒ niezależnie od opowiadanej historii ‒ wspólnemu bohaterowi, którym jest miasto Buenos Aires i jego mieszkańcy. Opisując ich losy, analizuje problemy, z którymi się borykają, nie ogranicza się jednak do przedstawienia opowiadanych zdarzeń, a podejmuje dialog z czytelnikiem, zachęca go do interpretacji, zmusza do uważności
i szukania ukrytych znaczeń, które składają się na całokształt narracji, możliwy do odkrycia
tylko wtedy, kiedy odczytamy wszystkie powieści jako jedną całość39.
Wyznaczając nowe zadania potencjalnemu czytelnikowi, równocześnie stawia wyzwanie przed autorem, który winien być świadkiem swoich czasów. Arlt podejmował się tej roli
na co dzień w kolumnie zatytułowanej Aguafuertes porteñas i w fikcjach literackich, powieściach, które Mario Goloboff uznał za „zamach na literaturę” – tymi słowami określił pierwszą powieść Arlta El juguete rabioso (Goloboff 1981: 1) ‒ w których odchodzi od przyjętych
kanonów literackich.
W wywiadzie opublikowanym w 1929 roku na stronach „La Literatura Argentina”
zdradził, czym kierował się podczas pisania powieści:
Jako że z powodu braku czasu, pieniędzy i kultury nikt nie może ze swojego życia uczynić laboratorium, wydzielam z moich pragnień wyimaginowanych bohaterów, których próbuję przedstawić w powieściach. Opowiadając o nich, mogę zrozumieć, czy ja, Roberto Arlt, żyjąc w spo-
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„Este trabajo de componer novelas, soñar y andar a las cavilaciones con monigotes interiores
es muy divertido y seductor” (La Literatura Argentina 1929: 27).
39

O tej linii interpretacji piszę więcej w rozdziale czwartym: Strategie pokazywania inności ‒

postać.
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sób A, B lub C, byłbym szczęśliwy lub nie. Przy czym nie stosuję żadnej techniki ani też mnie
ona nie interesuje40.

Odpowiedzi udzielane w trakcie wywiadu to swoisty manifest artystyczny autora,
w którym wskazywał najistotniejszą dla niego kwestię, jaką był intrygujący go temat, i przyznawał, że nie przykładał wagi do technik narracyjnych ani zasad odnoszących się do budowy
utworu. Jaki był przedmiot zainteresowania Arlta? Z przywołanego wywiadu dowiadujemy
się, że jest nim on sam – Roberto Arlt, mieszkaniec Buenos Aires początku XX wieku:
Jestem idealnym egoistą. Szczęście człowieka i ludzkości w ogóle mnie nie interesuje. Ale za to
problem mojego szczęścia interesuje mnie niezmiernie i zawsze, kiedy wydaję powieść, inni,
nawet jeśliby nie chcieli, będą musieli zainteresować się, w jaki sposób rozwiązują swoje problemy moi bohaterowie, którzy są częścią mnie samego41.

Ta deklaracja z jednej strony stanowi element autokreacji, gry, jaką Arlt podejmował
z odbiorcą gotowym sięgnąć po jego utwory, a jednocześnie pozostaje zgodna z prawdą, gdyż
w centrum twórczości autora zawsze znajduje się współczesny Arltowi człowiek, mieszkaniec
nowoczesnego miasta, w które przekształcało się Buenos Aires w pierwszych dekadach XX
wieku. Pisząc o sobie – mieszkańcu miasta, sprawiał, że każdy porteño mógł utożsamiać się
z autorem i bohaterami jego utworów.
Także deklarowane nieprzywiązywanie wagi do technik jest jedynie pozorne, gdyż
w dalszej części rozmowy Arlt wyznaje: „Mój dobry przyjaciel Mariani doradził mi, żebym
zawsze używał planu, ale kiedy próbowałem tak robić, uzmysłowiłem sobie, że po pół godzinie oddalam się kompletnie od tego, co zaprojektowałem”42 – czym udowadnia, że podejmo-

40

„Como uno no puede hacer de su vida un laboratorio de ensayos por falta de tiempo, dinero y
cultura, desdoblo de mis deseos personajes imaginarios que trato de novelar.
Al novelar estos personajes comprendo si yo, Roberto Arlt, viviendo del modo A, B o C, sería
o no feliz. Para realizar esto no sigo ninguna técnica, ni ella me interesa” (La Literatura Argentina
1929: 27).
41

„Soy un perfecto egoísta. La felicidad del hombre y de la humanidad no me interesa un
pepino. Pero en cambio el problema de mi felicidad me interesa tan enormemente, que siempre que
lance una novela, los otros, aunque no quieran, tendrán que interesarse en la forma en que resuelven
sus problemas mis personajes, que son pedazos de mí mismo” (La Literatura Argentina 1929: 27).
42

„Mariani, mi buen amigo, me ha aconsejado siempre el uso de un plan, pero cuando he
intentado hacerlo he comprobado que, a la media hora, me aparto por completo de lo que proyecté”
(La Literatura Argentina 1929: 27).
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wał próby trzymania się zaplanowanego schematu utworu, choć nie był to sposób pisania,
który mu odpowiadał.
Arlt wielokrotnie mami czytelnika co do swojej osoby, kreując się na niewykształconego pisarza, przyznając rację krytykom wytykającym mu nieznajomość języka i brak umiejętności: „Mówią o mnie, że piszę źle. Być może tak jest”43 ‒ mówi w prologu do Los lanzallamas. Tymczasem z tekstów Arlta wyłania się obraz autora obeznanego z historią i literaturą,
wspominającego postaci Machiavellego, Haeckela, Büchnera, Ulissesa, Demetriusza, Hannibala, Loyoli, Napoleona, Lenina, Mussoliniego, Sobieskiego, Alfonsa XIII, Tartakovera, Juliusza Verne’a. Autora, który ‒ mimo że nie miał okazji odebrać starannego wykształcenia ‒
miał dużą wiedzę zdobytą z książek samodzielnie44.
Analizując strategie pokazywania inności stosowane przez Arlta, zacznę od charakterystyki technik narracyjnych. Skupiam się na dwóch aspektach, które zdaniem Mieke Bal determinują sytuację narracyjną, a są nimi fokalizacja i postać narratora (Bal 2012: 18).
Fokalizacja
Pojęcie perspektywy narracyjnej, określane przez Mieke Bal jako fokalizacja 45, wprowadził
do literatury Henry James. Teorię, która dopuszcza i wyjaśnia różne możliwe spojrzenia
i postawy wobec toczących się zdarzeń, James obrazuje za pomocą „domu fikcji”, w którego
oknach stoją postaci. Każda z nich spogląda przez okno z własnej perspektywy, w związku
z tym nie widzą tego samego.
Magdalena Rembowska w Poetyce intersubiektywności przybliża definicję Jamesa, dokonując przekładu koncepcji „domu fikcji” na język polski:

43

„Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar
a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias”
(LL: 7).
44

Daniel Scroggins wylicza i analizuje odniesienia do innych autorów, jakie pojawiają się
w Aguafuertes porteñas (Las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, recopilación, estudio y
bibliografía de Daniel Scroggins, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1981).
45

Mieke Bal tłumaczy wprowadzenie dodatkowego terminu na określenie perspektywy narracyjnej powodami natury pragmatycznej – możliwością tworzenia derywatów od słowa „fokalizacja”,
co ułatwia opisywanie zjawiska fokalizacji w tekście, oraz szerszym znaczeniem terminu: „słowo perspektywa wydaje się dość klarowne. To pojęcie uwzględnia zarówno fizyczne, jak i psychologiczne
cechy percepcji. Nie uwzględnia natomiast agensa, który prowadzi narrację” (Bal 2012: 148).
53

Dom fikcji ma nie jedno, lecz milion okien ‒ a raczej ich liczba jest nieoszacowana, każde
z nich zostało przebite lub jest wciąż do przebicia dzięki indywidualnej woli. Te szczeliny, różnego kształtu i rozmiaru, znajdują się wszystkie ponad ludzką sceną i spodziewalibyśmy się po
nich większego podobieństwa reakcji, niż znajdujemy. Przy pojedynczej szczelinie stoi obserwator wyposażony w parę oczu lub lornetkę, które tworzą za każdym razem unikalny instrument przekazu, powodujący różnice w indywidualnym spostrzeganiu (Rembowska-Płuciennik
2012: 165).

Dostrzeżenie niejednoznaczności punktu widzenia pozwoliło Jamesowi połączyć spojrzenie zewnętrznego narratora i zawężone zindywidualizowane pole percepcji przynależne
określonym postaciom, które narrator może dopuścić do głosu. Perspektywa narracji zależy
zarówno od tego, kto patrzy – a kogo Bal określa mianem podmiotu fokalizacji lub fokalizatorem (Bal 2012: 151) ‒ jak i od tego, kto opowiada, stając się pośrednikiem między historią
a czytelnikiem. Fokalizator może być tożsamy z narratorem, ale nie zawsze role te nakładają
się na siebie, co obrazuje teoria Jamesa.
Z fokalizatorem tożsamym z narratorem mamy do czynienia w przypadku narracji
pierwszoosobowej spotykanej w artykułach prasowych Arlta. Zdaję sobie sprawę, że stosowanie terminologii właściwej tekstom literackim może się wydawać kontrowersyjne w odniesieniu do tekstów prasowych, ale okazuje się ona adekwatna do zobrazowania strategii przyjętych przez autora w Aguafuertes porteñas. Decyduję się na taki język opisu aguafuertes, gdyż
trudno jest je zaliczyć do konkretnego gatunku46 ‒ sam Arlt używał różnych terminów na ich
określenie ‒ co warunkowałoby użycie odpowiedniej terminologii.
Z uwagi na charakter wybranej formy i możliwość sygnowania tekstów własnym nazwiskiem w Aguafuertes porteñas Arlt zabiera głos jako autor kolumny, często używa sformułowań: „uważam, że”, „moim zdaniem”, „myślę”, „zaobserwowałem” („creo que”, „opino”, „pienso”, „he observado”), podkreślając, że przedstawiane sądy i opinie należą do autora,
który był świadkiem przedstawianych zdarzeń.
Wielokrotnie wskazuje na personalny charakter kolumny, przyznając, kto decyduje
o doborze tematyki artykułów: „Dostałem wolną rękę. […] Wolność do denuncjowania głupoty, wolność, aby atakować niesprawiedliwości, wolność słowa, bycia tym, kim jestem, bez

46

Świadczy o tym fakt, że sam Arlt używał różnych terminów na ich określenie, o czym piszę
w drugim rozdziale: Inny – Roberto Arlt.
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ograniczeń, bez obłudy”47, a skrajne reakcje, jakie wzbudzały u czytelników, potwierdzają
subiektywność redagowanych not. Arlt dzieli się zarówno pozytywnymi opiniami, jakie
otrzymuje na temat swojej pracy:
nie ma dnia, żebym nie otrzymał od listonosza pół tuzina serdecznych, przyjaznych, sympatycznych gratulacji; anonimowych listów, pełnych dobrego humoru i napisanych przez rozsądnych ludzi, którzy opowiadają interesujące zdarzenia z życia48

‒ jak również tymi krytycznymi, które mimo że w odczuciu ich autorów miały szkodzić, w rzeczywistości potęgowały zainteresowanie redagowaną kolumną, wpływały na
wzrost liczby czytelników gazety, przyczyniając się do sukcesu pisarza:
System wysyłania obraźliwych listów do osoby, która pisze dla danej gazety, jest zły. Zły, ponieważ w gazecie sobie myślą: „Skoro temu gościowi (redaktorowi) ludzie wysyłają obraźliwe
listy, to oznacza, że jest czytany i interesuje odbiorców”. I wtedy, zamiast się na niego oburzać,
mówią: „Rób tak dalej, bo idziesz w dobrą stronę. Ludzie cię czytają i jeszcze nawet obrażają.
Nie może być lepiej!”. Dziennikarz powinien uzyskać rozgłos, a to jest najtrudniejsze49.

Mimo wyraźnie osobistego charakteru kolumny i obranej strategii przedstawiania historii z punktu widzenia narratora-autora, wśród aguafuertes odnajdujemy artykuły, w których
podmiotem fokalizacji stają się bohaterowie: ma to miejsce w notach ze słowami „solilokwium” lub „monolog” w tytule, tworzonych na kształt monologu prowadzonego przez dane
postaci (Soliloquio del solterón [Solilokiwum kawalera]: 50‒52; Monólogo de un cesante que
nunca tuvo empleo [Monolog bezrobotnego, który nigdy nie pracował]: 484‒487), oraz
w artykułach, w których Arlt oddaje głos czytelnikom, przytaczając otrzymywane od nich

47

„(El director) me dio plena libertad para escribir. […] Libertad, libertad de denunciar la
tontería; libertad de atacar la injusticia; libertad del decir, de ser lo que se es, sin restricciones, sin
mojigaterías” (La crónica no 231 [Kronika no 231]: 368).
48

„Cierto es que también no pasa un día sin que el cartero me entregue media docena de
felicitaciones cordiales, amistosas, simpáticas; cartas anónimas, impregnadas de buen humor y
redactadas por gente sensata que me cuenta cosas del vivir sumamente interesantes” (Reflexiones
tranquilas [Spokojne refleksje]: 342).
49

„El sistema de enviar cartas insultantes a un individuo que firma en un diario es malo. Malo
porque en el diario piensan: «Si a fulano (el redactor) la gente le envía cartas insultantes, quiere decir
que vale, que interesa». Y entonces, en vez de indignarse contra el redactor, le dicen: «Seguí, vas bien.
La gente te lee y todavía te insulta ¡Inmejorable!» Un periodista debe alcanzar ese éxito, que es el más
difícil” (Reflexiones tranquilas: 343).
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listy (Interesantes cartas de las mujeres [Interesujące listy od kobiet]: 335‒338; Reflexiones
tranquilas: 341‒344).
Prowadzenie narracji pierwszoosobowej, która dominuje w serii Aguafuertes porteñas,
występuje jedynie w pierwszej powieści autora. W przypadku historii Silvia Astiera będącej
zapisem wspomnień głównego bohatera narrator nie jest tożsamy z podmiotem fokalizacji,
gdyż w powieści retrospektywnej, a taką jest El juguete rabioso, narrator i fokalizator są instancjami od siebie odrębnymi (Markiewicz 1994: 228).
Głównym podmiotem fokalizacji w El juguete rabioso jest młody Silvio – pierwszoplanowy bohater. To jego oczami czytelnik postrzega innych bohaterów i opowiadane zdarzenia.
Świadczą o tym opisy postaci, które charakteryzują informacje dotyczące wyglądu zewnętrznego, i równoczesny brak odniesień do myśli i uczuć pozostałych bohaterów. Czytelnik poznaje je jedynie, jeśli zostały uzewnętrznione w dialogach. Narrator stara się zrekompensować
niekompletność wizerunku postaci własnymi wrażeniami, które podkreśla, używając często
sformułowań „pomyślałem / myślałem” („pensé / pensaba”). Nie jest natomiast znany wygląd
Silvia Astiera. Bohater tylko w jednej scenie ma okazję spojrzeć na siebie z perspektywy zewnętrznej – gdy spędza noc w pensjonacie, widzi własne odbicie w lustrze zawieszonym na
drzwiach szafy (JR: 181). Informację o wyglądzie Silvia daje jedyny opis głównego bohatera
sporządzony przez teozofa Vicente Timoteo Souzę (JR: 146) i przydomek, jakim określa
przyjaciela Rengo sugerujący, że Astier jest blondynem (JR: 214).
Mimo iż nie wiemy, ile czasu upłynęło od komentowanych zdarzeń do opowiedzenia
historii, zarówno stwierdzenia „pisząc moje wspomnienia”50 i „miło mi wspominać”51, jak
również dobór słownictwa, pewne porównania – „naszą przyjaźń można by przyrównać do
przyjaźni pomiędzy Orestesem i Pyladesem”52, „lokal był dłuższy i bardziej mroczny niż jaskinia Tryfoniusza”53 ‒ wskazują na dystans czasowy dzielący moment narracji od przedstawianych zdarzeń i na dorosłego człowieka jako narratora El juguete rabioso.
Aden Hayes, Rita Gnutzmann i Gerardo Mario Goloboff w swoich pracach dotyczących
twórczości Arlta pokazują, że rzeczywistym tematem El juguete rabioso jest droga, jaką przeszedł młody Silvio, aby z beztroskiego dziecka stać się pisarzem. Narrator powieści to dorosły
50

„Al escribir mis memorias” (JR: 90).

51

„Me es grata recordarla” (JR: 92).

52

„Nuestra amistad fue comparable a la de Orestes y Pilades” (JR: 94).

53

„El local era más largo y tenebroso que el antro de Trofonio” (JR: 130).
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Silvio, którego ukształtowały opowiedziane przez niego zdarzenia. Chłopiec, który nie zostałby pisarzem, gdyby nie borykał się z trudami dorosłości, zmuszony do porzucenia beztroskiego dzieciństwa, aby pomóc swojej rodzinie, przeżywający coraz to nowe rozczarowania, które
doprowadziły go do próby samobójczej. Świadomość możliwości zdecydowania po raz
pierwszy w życiu o własnym losie skłoniła go do decyzji o zdradzie najlepszego przyjaciela,
a nieprzystąpienie do kradzieży i wydanie Renga w ręce policji pozwoliły na zamknięcie
pewnego rozdziału w życiu Silvia i wkroczenie na nową ścieżkę, która może okazać się tą
właściwą. Wszystkie te doświadczenia uczyniły z niego osobę gotową do przekazania swojej
opowieści. Z marzeń o bogactwie, staniu się wynalazcą, które przyniosły same rozczarowania, stał się artystą, którego pierwsze dzieło czytamy. Silvio narrator zapowiada również nową
literaturę, która będzie podejmować tematy omijane do tej pory przez artystów. Opowiadając
swoje życie, pokazuje światu antybohatera zasługującego na to miano poprzez popełniane
czyny; język, jakim się posługuje; środowisko, w którym żyje (Hayes 1981: 23–39; Gnutzmann 2004: 37–42, Goloboff 1981: 1–28).
Silvio – pierwszoplanowy bohater nie jest jedyną postacią będącą podmiotem fokalizacji. Aby móc zrelacjonować zdarzenia, w których nie miał okazji uczestniczyć jako młody
chłopiec, narrator dopuszcza do głosu inne postaci (Lucio [JR: 200–201]), panią Naidath [JR:
163]). Źródłem wiedzy o zdarzeniach, przy których nie był obecny Silvio, jest także prasa – to
z gazety poznał historię zatrzymania Renga, co pozwoliło mu na przekazanie jej czytelnikowi.
Fragment dotyczący aresztowania Renga cechuje zmiana osoby gramatycznej narracji
z pierwszej na trzecią (JR: 232–235). Porzucanie dominującej w utworze perspektywy, z której komentowane są zdarzenia, i dynamiczne przejścia od jednego podmiotu fokalizującego
do drugiego są często stosowanym zabiegiem w powieściach opowiadanych przez trzecioosobowego narratora (Siedmiu szaleńców, Los lanzallamas, El amor brujo).
Zmiany punktu widzenia nie zawsze są oczywiste i łatwe do dostrzeżenia, szczególnie
w historii Siedmiu szaleńców. Sceną otwierającą powieść posłużę się do zobrazowania sposobu, w jaki Arlt zmienia płynnie fokalizatorów w obrębie jednej sceny. Historia wizjonerów
szaleńców wydaje się przedstawiana z punktu widzenia głównego bohatera. Od pierwszego
spotkania w biurze firmy czytelnik spogląda na świat oczami Rema. Nie są mu obce uczucia
i doznania Erdosaina – „Erdosain chciał się cofnąć; zrozumiał, że jest zgubiony” (7LOC: 7),
„ta decyzja zaskoczyła go tak bardzo, że stał przygnębiony” (7LOC: 8), podczas gdy myśli
i odczucia pozostałych bohaterów pozostają nieznane. Można się ich jedynie domyślać, interpretując wygląd i zachowanie postaci – „[zastępca dyrektora] cyniczny z wyglądu, o głosie
surowym […]” (7LOC: 7).
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Szybko dochodzi do zmiany perspektywy, z której czytelnik patrzy na rozgrywającą się
scenę, kiedy fokalizatorem na chwilę staje się dyrektor firmy, który „spod przymrużonych
powiek i bez urazy wpatrywał się w wychudłą twarz Erdosaina, który stał obojętnie” (7LOC:
7). Fokalizacja dialogu, który następuje po przedstawieniu zarzutów wobec głównego bohatera, przypomina ujęcie kamery i nie należy do żadnej z postaci biorących udział w rozmowie.
Następnie podmiotem fokalizacji na nowo staje się główny bohater, którego podjęta „decyzja
zaskoczyła tak bardzo, że stał dalej i przyglądał się im trzem” (7LOC: 8). Zdanie kończące
rozdział zrywa ciągłość czasową narracji. Wskazuje, że historia nie jest opowiadana w czasie
rzeczywistym, a z pewnej perspektywy: „Później przypominał sobie, że ani przez chwilę nie
przyszło mu do głowy pytanie, kto go mógł zadenuncjować” (7LOC: 8), która ‒ jak się okaże
w kolejnych rozdziałach ‒ nie tylko jest perspektywą czasową, ale wiąże się z dodatkowym
podmiotem fokalizacji – kronikarzem, który przedstawia opowiedzianą przez bohatera historię z własnej perspektywy.
Większość rozdziałów Siedmiu szaleńców przedstawiana jest z kilku perspektyw, choć
dominującym podmiotem fokalizacji jest Remo Erdosain. Uczynienie fokalizatorem głównego bohatera ogranicza widzenie zdarzeń ‒ z tego powodu zostają wprowadzone dodatkowe
perspektywy ‒ a jednocześnie sprawia, że czytelnik skłania się do podjęcia widzenia prezentowanego przez postać, której oczyma patrzy na świat. Jest to widoczne na przykładzie Rema,
który w Siedmiu szaleńcach wzbudza u czytelnika litość.
Zgoła odmienny obraz postaci wyłania się po lekturze Los lanzallamas. Wprowadzenie
kilku równoległych fokalizatorów i oddanie głosu pozostałym postaciom dramatu w Temperley powoduje, że czytelnik poznaje prawdziwe motywy kryjące się za postępowaniem Erdosaina i zamiast nieszczęśliwego człowieka widzi w nim zdeprawowanego przestępcę.
Równolegle do fokalizacji wewnętrznej, z płynnie zmieniającymi się postaciami w roli
podmiotu fokalizacji, mamy do czynienia z fokalizacją zewnętrzną, szczególnie w przypadku
zdarzeń toczących się w tym samym czasie – zabójstwo Haffnera (LL: 69‒77) i rozmowa
Barsuta z Astrologiem (LL: 77‒89) ‒ i tych, w których nie uczestniczy główny bohater. Przykładem mogą być prezentowane w Los lanzallamas spotkania Astrologa z Hipolitą (LL:
15‒31), Adwokatem (LL: 90‒110), Barsutem (LL: 77‒89), komentowane naprzemiennie
z perspektywy zewnętrznego obserwatora i biorących udział w rozmowach postaci.
W przypadku powieści El amor brujo mamy do czynienia z dwoma fokalizatorami: narratorem i Estanislao Balderem. Początkowo wydaje się, że czytelnik poznaje historię miłości
Estanislao Baldera z perspektywy zewnętrznego fokalizatora, którym jest narrator. Świadczą
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o tym opisy odnoszące się do wszystkich postaci dramatu, wskazujące na spojrzenie z zewnątrz na rozgrywającą się historię.
Wraz z rozwojem opowieści do tekstu zostają wprowadzone fragmenty dziennika głównego bohatera, co pozwala na zmianę podmiotu fokalizacji, przejście na fokalizację postaci
i ukazanie punktu widzenia Baldera. Podmiot fokalizacji, z którego perspektywy poznajemy
zdarzenia przedstawione w dzienniku, nie jest jednak tożsamy z bohaterem powieści, gdyż
dziennik Baldera nosi znamiona pamiętnika, nie powstawał równolegle do toczących się zdarzeń, które są w nim komentowane. Autor dziennika zna zakończenie historii, próbuje przypomnieć sobie przebieg zdarzeń: „Kolejne wspomnienia budzą się we mnie, w miarę jak pracuję nad odtworzeniem tej długiej walki […]”54. Nie jest tym samym Balderem, którego losy
opowiada narrator.
Zmiany fokalizatorów w El amor brujo nie są tak dynamiczne, jak ma to miejsce w historii Rema Erdosaina. Rozdziały przedstawiane z perspektywy narratora cechuje stałość fokalizacji, podczas gdy wypowiedzi Baldera często są przerywane komentarzami narratora,
który podobnie jak narrator Siedmiu szaleńców i Los lanzallamas nazywa sam siebie kronikarzem. Wszelkie wtrącenia i dygresje mają na celu ukazanie prawdziwego obrazu zdarzeń widzianych z szerszej zewnętrznej perspektywy.
Mieke Bal opisuje fokalizację zewnętrzną jako perspektywę anonimowego agensa
umieszczonego poza fabułą (Bal 2012: 153). Czy jednak fokalizator, którego punkt widzenia
służy narratorowi do budowania opowieści, kiedy podmiotem fokalizacji nie są bohaterowie,
zawsze jest anonimowy i zewnętrzny?
W powieściach, w których narracja prowadzona jest w trzeciej osobie (Siedmiu szaleńców, Los lanzallamas, El amor brujo), wielokrotnie pojawiają się fragmenty pisane w pierwszej osobie. W Siedmiu szaleńcach i Los lanzallamas występują początkowo w postaci komentarzy umieszczanych w przypisach przez postać komentatora, który z czasem wprowadza
siebie samego do tekstu, określając się mianem kronikarza przedstawianej historii. W El amor
brujo od początku kronikarz-komentator ingeruje w tekst główny opowieści.
Komentarze będące interpretacją historii, które ‒ jak się okazuje ‒ narratorzy mieli okazję poznać z ust głównych bohaterów, pozwalają im na wyrażenie swojej opinii, przyjęcie
własnej perspektywy spojrzenia na zasłyszane zdarzenia. Przenikając do tekstu i stając się
częścią opowiadanej historii, tracą status fokalizatora zewnętrznego, a poprzez aluzje do swo54

„Otros recuerdos despiertan en mí a medida que trabajo en la recomposición de esta batalla
extraordinariamente larga […]” (AB: 134).
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jej osoby – „kronikarz tej historii” niepozwalające zapomnieć o pośredniku-kronikarzu ‒ stają
się percypowalni.
Polifoniczność narracji55
Zagadnienie fokalizacji pozwala zrozumieć, z czyjej perspektywy czytelnik spogląda na świat
przedstawiony. Arlt nie ogranicza się do jednego ujęcia, wprowadza wiele perspektyw i płynnie zmienia podmioty fokalizacji. Aby w pełni zobrazować sytuację narracyjną, zgodnie
z tezą Mieke Bal nie wystarczy wskazać, z czyjego punktu widzenia przedstawiana jest historia, należy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: „kim jest osoba, która bierze udział
w czynności narracyjnej?” (Bal 2012: 18).
Przypadek stosowania przez Arlta narracji pierwszoosobowej, która implikuje ‒ jak ma
to miejsce w artykułach prasowych i wypowiedziach kronikarza i komentatora ‒ lub nie, kto
jest fokalizatorem (powieść retrospektywna El juguete rabioso), został opisany przeze mnie
w pierwszej części rozdziału dotyczącej fokalizacji. Przejdę teraz do próby scharakteryzowania narracji trzecioosobowej, spotykanej w pozostałych powieściach.
Narrator relacjonujący historie opowiedziane w Siedmiu szaleńcach, Los lanzallamas
i El amor brujo przedstawia się czytelnikowi jako autor fikcyjnej biografii centralnych postaci
powieści ‒ Rema Erdosaina (Siedmiu szaleńców, Los lanzallamas) i Estanislao Baldera (El
amor brujo). Początkowo wydaje się narratorem zewnętrznym, jednak nie ogranicza się do
relacjonowania zdarzeń, a stopniowo wprowadza siebie jako jedną z postaci do świata przedstawionego, co sugerowałoby jednak wewnętrzny charakter narracji, staje się narratorem –
postacią, choć od opowiadanej historii oddziela go perspektywa czasowa, gdyż relacjonuje
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Zagadnienie polifoniczności odsyła do prac Michaiła Bachtina, który ten termin, zaczerpnięty
z dziedziny muzyki, wprowadził na grunt badań literackich. W pracy Problematyka twórczości Dostojewskiego (1929) Bachtin wyróżnił dwa typy powieści: monologiczną i polifoniczną. Za twórcę powieści polifonicznej uznał Dostojewskiego, choć zapowiedź polifoniczności dostrzegł u wcześniejszych pisarzy. Bachtinowska teoria powieści polifonicznej poszerza muzyczną definicję o dodatkowe
znaczenia. Nie odnosi się jedynie do równoległego występowania wielu głosów, a dopuszcza, w obrębie tego samego utworu, współistnienie odmiennych poglądów, ścieranie się różnych systemów wartości (Markiewicz 1985: 83‒98).
W polifonicznej narracji nie ma jednego narratora, który narzucałby własny światopogląd, sugerował jedyną drogę interpretacji i którego perspektywa byłaby tą dominującą, gdyż bohaterowie,
równoprawnie z narratorem, reprezentują własne punkty widzenia. Takie rozumienie polifoniczności,
które pozwala wyjść poza tekst i nawiązuje do wielogłosowej rzeczywistości słowno-ideologicznej,
jest w moim rozumieniu kluczowe przy próbie odczytania, czemu miało służyć rozbicie narracji
w twórczości Arlta.
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przebieg zdarzeń minionych. Jako postać odgrywa drugoplanową rolę, pozostaje anonimowym, biernym słuchaczem wyznań centralnych bohaterów.
W przypadku historii siedmiu szaleńców potwierdzeniem, że narrator zna przebieg zdarzeń z relacji głównego bohatera, są liczne odwołania do wypowiedzi Rema – „Używam dokładnie sformułowań Erdosaina”56 (7LOC: 104). Aby zachować obiektywność, wyznania
Rema uzupełnia informacjami pozyskanymi od innych postaci – miał okazję poznać wersję
zdarzeń z ust Elsy („Miałem okazję porozmawiać z Elsą”57), Luciany Espila („powie później
Luciana”58) i Barsuta („Ostatnim razem, kiedy go widziałem, opowiadał mi zadowolony o
swoim szczęściu”59).
Wraz z rozwojem historii narrator staje się coraz bardziej percypowalny, pojawia się
w tekście jako osoba, do której Remo zdaje się kierować swoje wyznania: „Później, odnosząc
się do tych okoliczności, opowiadał mi Erdosain”60. Erdosain zwraca się do narratora, stosując słowo „pan”: „Jak już panu mówiłem, w jadalni paliło się światło. Otworzywszy drzwi,
przystanąłem. Przy stole czekała na mnie żona, ubrana jak do wyjścia” (7LOC 44).
Narrator sam siebie określa mianem kronikarza ‒ „Kronikarz tej historii uważa za absurdalne przekonanie Elsy, jakoby Erdosain zakochał się w prostytutce. Elsa nigdy nie poznała do końca swojego męża”61 ‒ lub komentatora ‒ „Uwaga komentatora: W pewnej rozmowie
z Astrologiem Barsut powiedział, że w noc poprzedzającą porwanie myślał o możliwości zasadzki, ale w ostatniej chwili zadufanie nie pozwoliło mu się wycofać” (7LOC: 104). Raz
nazywa siebie autorem ‒ uwaga od autora („nota del autor” [LL: 78]) ‒ być może, aby podkreślić, że komentator / kronikarz / narrator i autor / Roberto Arlt to odrębne postaci, choć
nawiązanie do postaci autora wydaje się bezpodstawne, jako że treść „uwag od autora” nie
odbiega tematycznie od innych komentarzy nienarracyjnych przypisywanych komentatorowi.
Zabierając głos jako komentator / kronikarz, posługuje się pierwszą osobą liczby pojedynczej.
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„Uso estrictamente los términos de Erdosain” (LL: 203).

57

„Tuve oportunidad de conversar con Elsa” (LL: 145).

58

„Diría más tarde Luciana” (LL: 216).

59

„La última vez que lo vi me habló maravillado y sumamente contento de su suerte” (LL: 324).

60

„Más tarde, refiriéndose a dicha circunstancia, me decía Erdosain” (LL: 40).

61

„El cronista de esta historia encuentra absurda la creencia de Elsa respecto al enamoramiento
de Erdosain por la prostituta. Elsa no conoció jamás a su esposo” (LL: 149).
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Istnieje związek między narratorem a Erdosainem. To narrator towarzyszy Remowi
podczas ostatnich trzech dni życia, ukrywając go w swoim domu. Scena „wyznania Erdosaina” (LL: 314–318), w której bohater decyduje się na opowiedzenie historii swojego życia,
zdradza kilka informacji dotyczących postaci narratora i jego relacji z bohaterem. Czytelnik
dowiaduje się, że narrator ma rodzinę, która przebywa w domu na wsi. Bohater niewątpliwie
darzy narratora zaufaniem, czyniąc go swoim powiernikiem. Narrator sympatyzuje z bohaterem, broniąc go wobec innych postaci – zarzucając Elsie, że nigdy nie rozumiała swojego
męża; krytykując człowieka, który splunął na zwłoki przestępcy. Wierzy bohaterowi ‒ „Nie
miałem wątpliwości, że mówi prawdę” (7LOC: 65) ‒ i odczuwa podziw wobec siły jego charakteru ‒ „Wielokrotnie mnie to dziwiło i sam sobie zadawałem pytanie: skąd ten człowiek
czerpie siły, żeby tak długo znosić samego siebie!” (7LOC: 65).
Powoływanie się na spotkania, toczone rozmowy z postaciami dramatu i przedstawianie
siebie jako powiernika historii głównego bohatera czynią z narratora świadka zdarzeń (Bal
2012: 28) i mają na celu uwiarygodnienie opowiadanej historii. Narrator podejmuje wiele
starań, aby przekonać czytelnika co do prawdziwości przedstawianych wydarzeń, wielokrotnie przywołuje informacje prasowe dotyczące komentowanych tematów: „Erdosain, usłyszawszy to, przypomniał sobie, że dawno temu musiał gdzieś o tym czytać (A tak naprawdę
było inaczej. Dowiedział się tego dzień wcześniej z gazety)” (7LOC: 217).
Finałowa scena Los lanzallamas rozgrywa się w redakcji gazety, w chwili gdy zamykany jest kolejny numer przed oddaniem go do druku. W ostatniej chwili dziennikarze dostają
wiadomość o samobójstwie Erdosaina, która natychmiast trafia na pierwszą stronę wydania.
Ukazanie w prasie tego zdarzenia definitywnie potwierdza, jak zakończyła się ta historia (LL:
319‒320).
Liczne próby uwierzytelniania, przywoływanie wielu źródeł, nazywanie siebie kronikarzem ‒ to wszystko sprawia, że czytelnik zaczyna podawać w wątpliwość prawdziwość
przedstawianych zdarzeń, tym bardziej że narrator nie jest konsekwentny w swojej opowieści,
wielokrotnie zaprzecza własnym słowom: potwierdza przypuszczenie Haffnera, jakoby przyczyną cierpienia Erdosaina były wyrzuty sumienia po popełnieniu zbrodni („Komentator tych
wyznań uważa, że hipoteza Haffnera odnośnie do niewyznanej zbrodni popełnionej przez
Erdosaina jest poprawna”62), podczas gdy wcześniej utrzymywał, że Remo wyznał mu całą
historię swego życia: „Wyznał mi wszystko w ciągu tych trzech dni, kiedy schronił się w mo62

„El comentador de estas confesiones cree que la hipótesis de Haffner respecto al inconfesado
crimen de Erdosain es correcta” (LL: 53).
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im domu” (7LOC: 90)63. W scenie kończącej Siedmiu szaleńców narrator zapowiada wprowadzenie fragmentów dziennika ofiary szaleństwa Erdosaina, Gregoria Barsuta – „Uwaga
komentatora: w drugiej części tej książki dajemy wyciąg z notatek Barsuta” (7LOC: 116) ‒ do
których jednak nie nawiązuje. Relacjonuje rozmowę Astrologa z Hipólitą na chwilę przed
ucieczką (LL: 304‒305), której nie mógł znać z rozmów z bohaterami, gdyż ‒ jak utrzymuje
w epilogu do Los lanzallamas ‒ „nie zostali oni odnalezieni” (LL: 324). W Los lanzallamas,
mimo iż nie było o tym mowy wcześniej, przyznaje, że miał dostęp do dziennika Erdosaina.
Jeśli dziennik Rema byłby istotnym źródłem informacji, z pewnością posłużyłby do tworzenia
pierwszej części historii, w której również znajdujemy rozdziały poświęcone przeżyciom wewnętrznym bohaterów. Tymczasem wcześniej narrator nie powoływał się na zapiski Erdosaina, mimo że rzekomo często z nich korzystał: „W czymś na kształt dziennika, w którym Erdosain notował swoje nieprzyjemności i którego kronikarz tej historii często używa, odnosząc
się do przeżyć wewnętrznych bohatera, odnalazł zapisane […]”64.
Narrator El amor brujo również poznał przedstawianą historię z opowieści głównego
bohatera, choć nie znamy charakteru jego relacji z Estanislao Balderem i nie wiemy, w jakich
okolicznościach miał okazję rozmawiać z postacią. Narrator nie tylko zna bohatera, ale również staje się powiernikiem jego historii ‒ „Balder poczynił niezwykłe wyznania odnośnie do
dramatu swojego życia”65. Wielokrotnie przytacza jego słowa, komentując pewne zdarzenia ‒
„jak mówił później Balder”66 – co sugeruje dystans czasowy między zdarzeniami a prowadzoną narracją. Podobnie jak w przypadku opowieści o Remie Erdosainie, narrator El amor
brujo do narracji wprowadza siebie jako kronikarza zdarzeń, próbuje zachować obiektywność
i pozostać bezstronnym obserwatorem, gdyż „obowiązkiem kronikarza jest pokazywanie faktów, a nie snucie hipotez”67. Aby uwiarygodnić opowiadane zdarzenia, które stały się udziałem Baldera, również wprowadza do tekstu fragmenty dziennika głównego bohatera (AB:
48‒52; 131‒137; 145‒150; 179‒194), przechodząc na narrację postaci. Cytaty z dziennika
63

Trudno uwierzyć, że znając prawdziwy powód, który skłonił bohatera do wkroczenia na drogę poniżenia i zbrodni, narrator nie wspomniał o nim ani razu w pierwszej części historii Erdosaina.
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„En un especie de diario, en el que Erdosain anotaba sus sinsabores (y que el cronista de esta
historia utiliza frecuentemente en lo que se refiere a la vida interior del personaje) encontró anotado
[…]” (LL: 34).
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„Balder, respecto al drama de su vida, me ha hecho confidencias extraordinarias” (AB: 45).

66

„Como diría más tarde Balder” (AB: 20).

67

„Deber de cronista es exponer hechos no hipótesis” (AB: 41).
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Baldera są poprzedzone podtytułem – „fragment dziennika Baldera” / „fragment dziennika
bohatera” („extracto del diario de Balder”/ „extracto del diario del protagonista) ‒ bez którego
trudno byłoby zinterpretować tekst jako dziennik, gdyż nie spełnia podstawowych założeń
gatunku.
Balder pisze swój dziennik z perspektywy czasu, o czym świadczą używane sformułowania ‒ „o wiele później słyszałem”, „później powiedział mi” ‒ sam podkreśla rozbieżność
czasową miedzy opowiadaną historią a tekstem ‒ „Wiele z przemyśleń, które tu się pojawiają,
miały miejsce po naszym zerwaniu”68. Wyjaśnia, w jakim celu pisze ‒ „Celem mojego dziennika nie jest pokazanie, że Irene jest lepsza lub gorsza od innych kobiet […]. Moim zamierzeniem jest wykazać, w jaki sposób szukałem poznania w lawinie ciemności”69. Antycypuje
zdarzenia ‒ „zobaczycie później, w jaki sposób mój instynkt i zdolność do analizy pomogły
przejrzeć dziewczynę”70 ‒ i zwraca się bezpośrednio do czytelnika ‒ „jak mogą Państwo zobaczyć”71. Wprowadzenie czytelnika na strony powieści jest nowym zabiegiem, niestosowanym we wcześniejszych utworach przez Arlta. W takich przypadkach narracja zmienia się
z trzecioosobowej na pierwszoosobową, prowadzoną w liczbie mnogiej ‒ „Bądźmy rozsądni”72; „Wiele istot ludzkich odczułoby dyskomfort, gdyby straciło wiarę, że jakaś wyższa instancja czuwa nad nimi. Balder należał właśnie do tej grupy konformistów, ale nie będziemy
się rozdrabniać i osądzać jego sprzecznych działań”73. W taki sposób zwraca się do czytelnika
zarówno narrator-kronikarz, jak również Balder w swoim dzienniku.
Narrator nie tylko podejmuje dialog z czytelnikiem, ale również zdaje się rozmawiać
z samym sobą, przez co na poziomie narracyjnym utworu jeszcze bardziej zaznacza swoją
obecność ‒ „I jeśli tak podkreślamy bierność Baldera, to dlatego, że kronikarz podziwia ten
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„Muchas de las reflexiones que aparecen aquí son posteriores a nuestra ruptura” (AB: 192).

69

„El propósito de mi diario no es demostrar que Irene es mejor o peor que sus otras hermanas
las mujeres […] Mi propósito es evidenciar de qué manera busqué el conocimiento a través de una
avalancha de tinieblas” (AB: 137).
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„Veréis más tarde cómo mi instinto y el análisis me ayudaron a penetrar en el fondo hermético
de esta muchacha” (AB: 194).
71

„Como ven ustedes” (AB: 52).

72

„Seamos sensatos” (AB 56).

73

„Ciertos seres humanos vivirían desconformes si perdieran su creencia de que «el más allá» se
ocupa de ellos. Balder pertenecía a este grupo de vanidosos, pero no nos inmiscuyamos a juzgar los
desdoblamientos de su conducta” (AB: 80).
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ciemny mechanizm, który można by nazwać rozważaniem. Ale nie uprzedzajmy faktów”74.
W historii Siedmiu szaleńców narrator także wprowadzał własne komentarze w przestrzeni
książki, ale poza głównym tekstem, jako komentator w przypisach.
Cechą charakterystyczną powieści Arlta jest współistnienie kilku poziomów narracji.
Narrator zewnętrzny nie jest jedyną osobą opowiadającą zdarzenia. Szczególnie w historii
Siedmiu szaleńców narrator-kronikarz często oddaje głos bohaterom, którzy zwracając się do
konkretnego współrozmówcy, przekazują informacje o zdarzeniach, niekoniecznie stanowiących integralną część historii dramatu w Temperley. W takich sytuacjach, zabierając głos,
postaci stają się narratorami drugiego poziomu. Niektóre zdradzają własne historie ‒ Haffner
opowiadający Erdosainowi, jak z profesora matematyki został sutenerem (7LOC: 38–39);
Astrolog tłumaczący Hipólicie, w jaki sposób stał się ułomny (LL: 27) ‒ inni komentują zdarzenia dotyczące pozostałych postaci. Jednym z głównych narratorów drugiego poziomu, który wyjawia sekrety z życia wielu bohaterów, jest Astrolog ‒ opowiada Remowi o przeszłości
Haffnera (7LOC: 43), Hipólicie wyjawia przyczyny traumy Bromberga (LL: 240–244).
Najważniejszym spośród narratorów-postaci jest Erdosain. To Remo zdradza narratorowi historię swojego życia (LL: 314‒315), która zostaje opisana na stronach powieści. Zwraca się także bezpośrednio do narratora-kronikarza, tłumacząc swoje postępowanie i odczucia
‒ wątek spoliczkowania przez Barsuta (7LOC: 65), odejścia Elsy (7LOC: 44). Erdosain relacjonuje także zdarzenia dotyczące pozostałych bohaterów ‒ przedstawia Hipólicie historię
rodziny Espila (7LOC: 184), wspomina historię Lucienne (7LOC: 185–187), moment zdeprawowania nieletniej dziewczynki (LL: 213); podobne wyznania czyni wobec Luciany Espila, opowiadając o relacji z la Bizca (LL: 214).
Nie wszystkie fabuły włączone mają związek z fabułą prymarną – historie z życia
Hafferna i Bromberga niewiele mają wspólnego ze zdarzeniami opowiedzianymi w Siedmiu
szaleńcach i Los lanzallamas. Pozorna rozmowa między bohaterami w rzeczywistości jest
pretekstem pozwalającym narratorowi odkryć przed czytelnikiem psychikę postaci, dzięki
czemu łatwiej zrozumieć rolę, jaką ogrywa w przedstawianej historii szaleńców, wytłumaczyć
zachowanie i ukazać powody stojące za decyzjami podejmowanymi przez postaci. Innym
razem fabuła włączona służy do zmiany tematu – przykładem jest tu wątek skandalu związanego z małżeństwem Erguety i Hipólity (7LOC: 15), które pozwala czytelnikowi oderwać się
na moment od głównego tematu utworu, jakim jest ukazanie problemu wyobcowania czło74

„Si insistimos en la prezea de Balder es porque el cronista admira el oscuro mecanismo de lo
que cree que puede designar «pensamiento». Pero no nos anticipemos” (AB: 53).
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wieka w wielkim mieście. Narracje postaci są wielokrotnie przerywane komentarzami narratora-kronikarza, co powoduje nakładanie się kilku głosów narracji.
Struktura narracyjna powieści El amor brujo i El juguete rabioso jest o wiele mniej rozbudowana. W przypadku El amor brujo tylko raz narrator oddaje głos postaci, kiedy Alberto
opowiada Balderowi o życiu z Zulemą (AB: 211‒214). Odrębny poziom narracji stanowi
dziennik Baldera. W El juguete rabioso natomiast narratorami drugiego poziomu są pani Naidath i przyjaciel Silvio Lucio, zabierają jednak głos sporadycznie.
Kolejnym elementem narracji charakterystycznym dla historii Erdosaina i Baldera jest
częste wprowadzanie monologów wewnętrznych, które służą do ukazania wnętrza bohaterów.
W Siedmiu szaleńcach niektóre rozdziały prawie w całości mają formę monologu prowadzonego przez Rema (Ciemny dom, Być poprzez zbrodnie). W drugiej części historii wraz z dopuszczeniem do głosu pozostałych postaci monologi głównego bohatera zostały ograniczone
lub zastąpione oryginalnym rozwiązaniem: zamiast klasycznego monologu Arlt przedstawia
tok myślenia bohatera w formie rozmowy z wyimaginowanym gościem. Rozdzielenie głosu
wewnętrznego bohatera na dwoje ma miejsce w scenie, kiedy Erdosaina odwiedza duch żołnierza zmarłego na skutek użycia gazów bojowych (LL: 203‒210). Podobnie w El amor brujo
Balder zostaje nawiedzony przez Ducha Wątpliwości („El fantasma de la duda”) (AB:
141‒145). Sam fakt, że bohaterowie toczą dialog z duchami, wskazuje na nierzeczywistość
sytuacji, a odwiedzający ich goście są personifikacją wątpliwości (znaczące jest imię rozmówcy Baldera) i lęków bohaterów.
W Los lanzallamas Arlt wprowadza do narracji dodatkowy głos ‒ aby podkreślić rozdwojenie i szaleństwo postaci, stosuje narrację drugoosobową, która pojawia się, gdy do
głównego bohatera zwraca się „złowrogie ja” („un yo maligno”). Dochodzi ono do głosu
w momentach zwątpienia bohatera, przybliża go do momentu popełnienia ostatecznej zbrodni, która w konsekwencji doprowadza do śmierci Rema. W Siedmiu szaleńcach głos ten nie
był jeszcze słyszalny, ale w Los lanzallamas Erdosain znajdujący się na skraju załamania
psychicznego zaczyna prowadzić rozmowy z samym sobą ‒ „Znajdziesz przyjemność w byciu upokarzanym (ale niech to pozostanie sekretem ‒ krzyczy dusza Erdosaina) i w chodzeniu
przygarbionym do kuchni, gdzie będziesz myć naczynia […]. Pochylisz się jeszcze bardziej,
aż ludzie zaczną przechodzić po tobie i staniesz się dla nich niewidoczny, niczym dywan”75.
75

„Y gozarás con ser espantosamente humillado (pido secreto, secreto, grita el Alma de
Erdosain) y con caminar encorvado hacia una cocina donde lavarás pensativamente los platos […]. Te
agacharás cada vez más, de manera que la gente podrá caminar encima tuyo, y serás invisible para
ellos, casi como una alfombra” (LL: 190).
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„Złowrogie ja” jest głosem sumienia Erdosaina. Wypomina bohaterowi wszystkie popełnione
winy, które doprowadziły go do upadku i skazały na cierpienie:
Zawsze będziesz udręczony. Możesz zabijać twoich bliźnich, poćwiartować dziecko, jeśli
chcesz, możesz się poniżać, zamienić się w sługę, pozwolić się policzkować, znaleźć sobie kobietę, która będzie sprowadzać kochanków do twojego domu […] i nawet jeśli zdołasz się poniżyć do końca, nawet w największym poniżeniu nie znajdziesz ukojenia, demonie. Jesteś stracony76.

Rita Gnutzmann zwraca uwagę na jeszcze jedną charakterystyczną strategię narracyjną
spotykaną w powieściach Arlta: ograniczenie akcji na rzecz komentowania zdarzeń w dialogach toczonych między bohaterami oraz tendencję do dramatyzowania przedstawianych scen
(Gnutzmann 1984: 168). Rzeczywiście w powieściach autora dominującą formą jest dialog,
który przeważa nad opisami. Arlt w specyficzny sposób przedstawia rozmowy bohaterów,
rzadko stosuje czasowniki wprowadzające wypowiedź do tekstu powieści, bezpośrednio przytacza zdania, często bez wskazania, kto jest osobą wypowiadającą daną kwestię. Jedynie znaki graficzne sugerują, że mamy do czynienia z formą dialogu (scena rozmowy Silvia i Hipólita [JR: 91]; rozmowa Elzy z Erdosainem na chwilę przed odejściem z innym mężczyzną
[7LOC: 52–55]). Interpretację tego, kto zabiera głos, ułatwia fakt, że dialogi zazwyczaj toczą
się między dwoma bohaterami, a mało jest scen zbiorowych.
Arlt przejawia skłonność do teatralizacji, co widać w strukturze niektórych rozdziałów,
których początek wyznacza pojawienie się w danej przestrzeni nowej postaci ‒ „Kiedy weszli,
krąg mężczyzn podniósł się, a Erdosain przystanął zaskoczony tym, że wśród zebranych widzi wojskowego w mundurze” (7LOC: 130) ‒ lub opuszczenie przez nią miejsca akcji ‒ „Po
wyjściu Haffnera Erdosain, który miał chęć porozmawiać z Poszukiwaczem Złota […]”
(7LOC: 142); a także zastąpienie opisów dialogami, z których czytelnik poznaje przebieg
akcji (Siedmiu szaleńców: rozdziały Poniżony, Farsa, Kuternoga). Struktura pewnych rozdziałów w El amor brujo jeszcze bardziej przypomina scenariusz sztuki teatralnej, kiedy Arlt
jedynie zarysowuje przestrzeń, w której rozgrywa się przedstawiana scena. Wprowadzenie
narratora do następującego w dalszej części dialogu ma charakter didaskaliów, a toczący się
między bohaterami dialog jest zapisany w typowy dla sztuk teatralnych sposób ‒ autor ogra76

„Siempre estarás angustiado. Puedes matar a tus prójimos, descuartizar a un niño, si quieres,
humillarte, convertirte en criado, dejar que te abofeteen, buscar una mujer que conduzca sus amantes a
tu casa […] aunque llegues a humillarte hasta ese extremo, ni en la máxima humillación encontrarás
consuelo, demonio. Estás perdido” (LL: 65).
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nicza się jedynie do podania imienia postaci wypowiadającej swoją kwestię i zacytowania
wypowiedzi (rozdziały: Llamado del camino tenebroso; Cuando el amor avanzó).
Udramatyzowanie przedstawianych scen nie występuje w El juguete rabioso, a wprowadzane jest stopniowo w kolejnych powieściach, co pokazuje zainteresowanie autora nowymi formami wyrazu artystycznego. Wraz z ukończeniem El amor brujo Arlt porzucił pisanie powieści i rozpoczął swoją przygodę z teatrem jako autor sztuk teatralnych.
Podobne strategie narracyjne Arlt stosował równolegle w artykułach prasowych.
W aguafuertes najczęściej spotykamy narrację pierwszoosobową, narratorem jest Roberto,
który zabiera głos jako autor kolumny. Czytelnik nie tylko zna nazwisko autora, ale ma okazję poznać wiele szczegółów dotyczących życia pisarza, pracy związanej z codziennym redagowaniem not. Arlt dziennikarz nie pozostaje anonimowy nie tylko z uwagi na sygnowanie
artykułów własnym nazwiskiem, ale również dlatego, że wielokrotnie powołuje się na własne
przeżycia i doświadczenia.
Z lektury Aguafuertes porteñas dowiadujemy się, że Arlt jest potomkiem imigrantów –
„To nie moja wina, że jakiś przodek, urodzony w nie wiedzieć jak odległej niemieckiej lub
pruskiej wiosce, nazywał się Arlt”77 ‒ którzy przybyli do Argentyny z północy Europy – „Pochodzę od ludzi przyzwyczajonych do wymiatania śniegu z progu swego domu w zimie”78.
W jednym z artykułów wspominających czas dzieciństwa przyznaje się do swojej niepełnej
edukacji79, o czym tak chętnie mówił w życiu publicznym, między innymi w cytowanym już
wywiadzie dla czasopisma „La Literatura Argentina” ‒ „W dzielnicy Flores spotykam się
z moim dawnym nauczycielem, panem Emiliem Valassiną, który mi mówi: Pamiętasz, kiedy
musiałem cię wyrzucić ze szkoły? Pamiętasz?”80. Często nawiązuje do swojej pracy, zarówno
obecnej na stanowisku redaktora kolumny Aguafuertes porteñas, jak i powieściopisarskiej –

77

„Yo no tengo la culpa que un señor ancestral, nacido vaya a saber en qué remota aldea de
Germania o Pursia, se llamara Arlt” (Yo no tengo la culpa [To nie moja wina]: 43)
78

„Yo desciendo de gente acostumbrada a barrer la nieve frente al umbral de su casa en
invierno” (Días de neblina [Mgliste dni]: 643).
79

Informację, jakoby Arlt miał nie ukończyć szkoły, neguje Silvia Saítta, o czym piszę
w drugim rozdziale: Inny ‒ Roberto Arlt.
80

„En Flores, suelo encontrarme con un ex maestro mío, señor Emilio F.Valassina, quien me
dice: ‒ ¿Te acordás de cuando te tuve que expulsar del grado? Te acordás?” (El viejo maestro [Stary
nauczyciel]: 423).
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„Musiałem skończyć powieść Siedmiu szaleńców”81 ‒ oraz wcześniejszych zajęć w charakterze dziennikarza:
Prowadziłem kronikę policyjną w popołudniowej gazecie. Byłem jedną z czterech osób odpowiedzialnych za redagowanie okrutnych, krwiożerczych artykułów. Gdzie miała miejsce zbrodnia, kradzież, napad, gwałt, zemsta, podpalenie, popełniane oszustwo, tam byłem ja82.

Arlt dziennikarz nie tylko dzieli się wiedzą na swój temat, ale również bardzo często
komentuje sam proces twórczy. Wspomina, w jaki sposób przychodzi mu zmagać się z codziennymi trudnościami wynikającymi z konieczności redagowania kolejnych not:
Zdaję sobie sprawę, że strasznie ściemniam… i to dlatego, że muszę napisać artykuł w dwadzieścia pięć minut, bo zaraz mam kolejkę i jadę do Yumen. Czy to nie tragiczne: mieć dwadzieścia
pięć minut na napisanie artykułu? Ile bym nie stukał w klawisze, nie mam wystarczająco dużo
czasu, żeby go skończyć; muszę dojść do ulicy Rivadavia, wsiąść w kolejkę, dojechać do stowarzyszenia. A to już dwa dni, jak dosłownie nic nie robię83.

Zdradza tajniki procesu pisania, pokazuje, w jaki sposób poszukuje nowych tematów do
przyszłych artykułów. Jednocześnie prezentuje siebie jako mieszkańca miasta Buenos Aires –
„Ja, mieszkaniec miasta”84 ‒ co potwierdza, że jest właściwą osobą na stanowisku redaktora
kolumny poświęconej życiu stolicy Argentyny.
Narrator Aguafuertes porteñas jest wykształconym człowiekiem. Stosuje liczne odniesienia do literatury światowej. W cytowanym już eseju La crónica no 231 pisze:

81

„Tenía que terminar una novela, «Los siete locos»” (La vuelta al pago [Powrót do pracy]:

374).
82

„Trabajaba yo de cronista policial de un diario de la tarde. Era uno de los cuatro encargados
de la nota carnicera y truculenta. Crimen, fractura, robo, asalto, violación, venganza, incendios, estafa
y hurto que se cometía, y allí estaba yo” (Manía fotográfica [Mania fotografowania]: 426).
83

„Veo que estoy macaneando, y en grande… Y todo porque debo escribir esta nota en
veinticinco minutos, pues tengo que tomar el subte e ir a Yumen, ¿No es trágico esto de tenerse que
escribir una nota en veinticinco minutos? Por más que hago resonar las teclas, no cubro el tiempo
necesario para terminar el artículo; ir hasta la calle Rivadavia, tomar el subte, llegar a la Asociación.
Hace dos días que me tiro fervientemente a muerto” (Una excusa: el hombre del trombón [Wymówka:
puzonista]: 95).
84

„Yo, hombre de la ciudad” (Pueblos de los alrededores [Okoliczne miasteczka]: 426).
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Moimi duchowymi mistrzami, mistrzami stylu, szczerości, prawdziwej radości są Dickens ‒ jeden z największych powieściopisarzy, jakiego kiedykolwiek pozna ludzkość, Eça de Queiroz,
Quevedo, Mateo Alemán, Dostojewski […], Cervantes i sam Anatole Frank”85.

Pokazuje swoje gusta literackie. Ocenia pozytywnie twórczość Rega Moliny ‒ „On zebrał z ulic Buenos Aires, z witryn ulicy wszystkie proste, nieśmiałe i zapomniane elementy,
które pozwalają mu tworzyć wiersze tak perfekcyjne, że nawet Leopoldo Lugones napisał
o jego sonetach: „Te czternaście sonetów tworzy kompletną nowoczesną poezję kastylijską”.
I ma rację”86; Enrique’a Gonzáleza Tuñóna ‒ „Niech będzie przeklęty Tuñón za to, że pisząc
książkę tak krótką, napisał ją tak dobrze, podczas gdy jest tylu autorów, którzy na trzystu
stronach piszą głupoty!”87; Pondala Ríosa ‒ „Nie rozmawiajmy o przyszłości, czas pokaże,
czy napisze lepsze, czy gorsze książki. Natomiast nie ma wątpliwości, że ta jest dobra, nawet
bardzo dobra, a to już dużo. Nic więcej nie dodam”88. Sympatyzuje z pisarzami skupionymi
wokół Leónidasa Barletty, których niejednokrotnie broni w artykułach, pokazując, jaki rodzaj
literatury jest mu bliski, a kto ze współczesnych mu pisarzy nie zasługuje na uznanie:
Nie tak dawno temu w jednym ze swoich artykułów […] pan Leopoldo Lugones narzekał, że
nasi pisarze zajmują się opisywaniem biedy, będąc według niego pod wpływem bolszewików […]. Pan Lugones nie przepada za wszystkimi zwolennikami lewicy, czyli za grupą Boedo,

85

„Mis maestros espirituales, mis maestros de humorismo, de sinceridad, de alegría verdadera,
son todos los días Dickens- uno de los más grandes novelistas que conoce y conocerá la humanidadEça de Queiroz, Quevedo, Mateo Alemán, Dostoievski […] Cervantes y el mismo Anatole Frank” (La
crónica no 231: 370).
86

„Este ha recogido de las calles porteñas, del escaparate porteño, todos los elementos sencillos,
tímidos y olvidados que le permiten construir poemas tan perfectos hasta el punto de hacerle escribir al
señor Leopoldo Lugones, refiriéndose a sus sonetos: “Catorce sonetos que tengo para mí como una de
las más completas realizaciones de la moderna poesía castellana”. Y tiene razón” (El poeta del
domingo porteño [Poeta niedzieli w Buenos Aires]: 387).
87

„¡Maldito sea el Tuñón por haber hecho un libro tan corto, siendo tan bueno y habiendo tanto
autor que da trescientas páginas de macanas!” (El libro de los pelafustanes [Książka ludzi
przeciętnych]: 383).
88

„Del futuro no hablemos, si producirá libros mejores o peores sólo el tiempo lo dirá. En tanto
cabe garantizar que éste es bueno, más bien muy bueno, y ello vale mucho. Nada más” (Un hermoso
libro [Piękna książka]: 390). Opis odnosi się do książki Balada para el nieto de Molly.
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których przejmuje bieda i nieszczęście będące udziałem Argentyńczyków. On woli literaturę
w innym stylu, którą przy odrobinie wysiłku i sprytu potrafi stworzyć każdy dobry student89.

Chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami co do roli pisarza w społeczeństwie. Według
Arlta literatura nie polega na tworzeniu sztuki, a powinna nawiązywać do realnego życia. Pisanie zaś nie jest tylko rozrywką dla bogaczy. Zadaniem pisarza jest wskazywanie drogi rozwoju, którą mógłby podążyć czytelnik:
Według mnie pisarz jest robotnikiem intelektualnym. Jego obowiązkiem jest być pożytecznym,
na swój sposób, dla społeczeństwa, w którym żyje i pracuje. Ta użyteczność powinna się przyczyniać do ogólnego rozwoju człowieka w obrębie grupy społecznej90,

Narrator aguafuertes – Arlt dziennikarz jest postacią o wiele bliższą czytelnikowi niż
narrator powieści czy enigmatyczny Roberto Arlt powieściopisarz.
Elementem wspólnym dla narratora artykułów prasowych i narratorów spotykanych
w powieściach jest określanie siebie mianem kronikarza, choć nie jest to tak powszechne jak
w historii Erdosaina i Baldera ‒ „ja w charakterze kronikarza wchodzę wszędzie, szczególnie
do conventillos”91; „Autor tej kroniki, kiedy zaczynał swoje studia filologii lunfardo […]”92;
„Ja zamyślony, znudzony kronikarz, włożę całą moją energię, żeby wygłosić pochwałę postaci fiacun”93.
89

„No hace mucho, en uno de sus artículos […] el señor Leopoldo Lugones se quejaba de que
nuestros escritores se dedicaran a describir la miseria influenciada por «el bolcheviquismo» […] El
señor Lugones encuentra mal que todos los muchachos de la izquierda, es decir, del grupo llamado
Boedo, se ocupen de la miseria y de la angustia de los hombres argentinos. Él prefiere las otras
combinaciones por el estilo que, con un poco de dificultad y otro poco de ingenio, constituye cualquier
estudiante aventajado” (El conventillo de nuestra literatura [Conventillo naszej literatury]: 390‒391).
90

„En mi concepto, el escritor es un obrero de carácter intelectual. Su obligación consiste en ser
útil de una manera u otra dentro de la sociedad donde duerme y trabaja. La utilidad debe revestir
modalidades aplicables al desenvolvimiento del hombre dentro de la sociedad” (Si la gente no fuera
tan falsa [Gdyby ludzie nie byli tak fałszywi]: 318‒319).
91

„Yo, en mi carácter de cronista, he entrado a todas partes y, sobre todo, a los conventillos” (El
conventillo de nuestra literatura [Conventillo naszej literatury]: 392).
92

„El autor de estas crónicas, cuando inició sus estudios de filología «lunfarda»” (El „furbo”
[Spryciarz]: 63).
93

„Yo cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer elogio del
«fiacún»”. (El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular [Pochodzenie niektórych słów
z naszej potocznej mowy]: 65).
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Pomimo narzuconej przez charakter kolumny konwencji ‒ Arlt redagował teksty, które
były jego impresjami z życia mieszkańców Buenos Aires ‒ także w artykułach występuje kilka poziomów narracji. Arlt chętnie oddaje głos zarówno czytelnikom kolumny – ma to miejsce w artykułach, w których cytuje otrzymywane listy ‒ jak również swoim bohaterom.
W obu przypadkach zawsze wyraźnie zaznacza zmianę poziomu narracji ‒ „Wycinam z listu
czytelnika następujące informacje, które doskonale odzwierciedlają, do jakiego stopnia są
naciągaczami ci nauczyciele «kinematografii»” 94. Wprowadzenie dodatkowych poziomów
narracji powoduje, że czytelnik nie do końca wie, czy przedstawiane opinie są zgodne z przekonaniami Roberta Arlta, czy należą do postaci.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku powieści, Arlt często wykorzystuje formę
monologu również w artykułach będących zapisem przemyśleń autora na określony temat
oraz w humorystycznych obrazach pokazujących charakter i psychikę pewnych postaci – seria
artykułów z określeniem „solilokwium lub „monolog”. Najchętniej stosowaną formą jest jednak dialog. Arlt przywołuje zasłyszane rozmowy, które stały się inspiracją do napisania danej
noty ‒ „Jechałem kiedyś tramwajem, kiedy usłyszałem, jak jeden facet mówi do drugiego:
jestem w czepku urodzony”95; „Sytuacja jest następująca: siedziałem wczoraj w metrze naprzeciwko dwóch dostojnych dam […]. Przed moją brodą – i to nie w przenośni ‒ rozegrał się
najbardziej zaskakujący dialog, jaki miałem okazję usłyszeć, i odnosił się do mnie”96. Wprowadzenie dialogów pozwala na urozmaicenie formy artykułów. Arlt często sam występuje
w roli jednego z bohaterów, przywołując rozmowy, jakie toczy z kolegami z redakcji:
‒ Arlt, co myślisz o działającym samotnie rabusiu?
‒ Że jest romantykiem.
‒ Nie żartuj […]97.
94

„Recorto de la carta de un lector los siguientes datos que revelan bien a las claras qué clase de
aventureros son esos profesores de «cinematografía»” (Las „Academias cinematográficas”
[Akademie filmowe]: 261).
95

„Iba el otro día en tranvía, cuando oigo que un fulano le decía a otro: ‒ Yo nací en cuna de
oro […]” („Cuna de oro” y „pañales de seda” [„Złota kołyska” i „srebrne pieluszki”]: 121).
96

„El caso es que yo iba ayer en un coche del subte sentado frente a dos respetables señoras […]
se desarrolló en mis barbas (esta vez auténticas) diálogo más sorprendente que haya escuchado en mi
vida, pues se refería a mí” (Dos ancianas y el autor [Dwie staruszki i autor]: 344).
97

„‒ Arlt ¿qué opina del asaltante solitario?
‒ Que es un romántico.
‒ No sea bárbaro […]” (El asaltante solitario [Samotny rabuś]: 258).
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Któregoś wieczoru zapytał mnie przyjaciel Feilberg, który kolekcjonuje najdziwniejsze historie,
jakie znam:
‒ Zwróciłeś uwagę na okna, w których świeci się światło o trzeciej nad ranem? Pomyśl o tym,
bo masz tu temat na kolejną ciekawą notę98.

Czasem dialog nawiązuje się pomiędzy autorem a czytelnikiem i nie ogranicza się tylko
do retorycznych pytań stawianych na łamach kolumny, a jest autentyczną wymianą sądów i
opinii. Arlt na łamach kolumny odpowiadał na listy otrzymywane od czytelników ‒ „Proszę
mi pozwolić najpierw odpowiedzieć dwóm czytelnikom”99. Niektóre artykuły w całości są
spisanym dialogiem prowadzonym przez bohaterów: „Jakiś czas temu, poprzez ściankę
w barze koktajlowym […] zasłyszałem dialog, który utkwił mi w pamięci, tak był absurdalny
[…]. Przytaczam tutaj to, co mniej więcej zapamiętałem”100.
W jednym z artykułów Arlt wyjaśnia, dlaczego tak chętnie używa formy dialogu, który
jest niczym innym jak wymianą myśli między rozmówcami, pozwala na przedstawienie kilku
perspektyw dla zgłębienia i zrozumienia tematu, a dodatkowo nie wiąże się z konkretną przestrzenią, może się toczyć choćby na ulicy, która jest głównym miejscem akcji u Arlta:
Nie ma nic bardziej pouczającego dla duszy i rozumu niż dialog. Dlatego stosuję dialog, że jest
elastyczną formą, która pozwala przytoczyć różne argumenty. I możemy go toczyć w jakimkolwiek miejscu, najchętniej na ulicy101.

Podobnie jak ma to miejsce w powieści El amor brujo, także wśród artykułów odnajdujemy udramatyzowane dialogi, których zapis przybiera formę sztuki teatralnej, gdy autor od-

98

„La otra noche me decía el amigo Feilberg, que es el coleccionista de las historias más raras
que conozco:
¿Usted no se ha fijado en las ventanas iluminadas a las tres de la mañana? Vea, allí tiene argumento
para una nota curiosa” (Ventanas iluminadas [Oświetlone okna]: 96).
99

„Permítame, antes, contestarle a dos lectores” (La sonrisa del político [Uśmiech polityka]:

462).
100

„Días pasados, tabique por medio, en una lechería […] escuché un diálogo que se me quedó
pegado en el oído, por lo pelafustanesco que resulaba […]. He aquí lo que más o menos retuve”
(Diálogo de lechería [Dialog w mleczarni]: 99).
101

„Nada más ilustrativo que el diálogo para el alma y el entendimiento. De allí que yo utilice el
diálogo por ser un elemento más elástico para proporcionar materiales de jucio. De manera que el
diálogo lo podemos enclavar en cualquier paraje, y con preferencia en la calle” (Quieren que me case
con otro [Chcą, abym wyszła za innego]: 339).
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chodzi od klasycznego opisu postaci, przestrzeni, akcji na rzecz opisu w formie didaskaliów,
jak dzieje się w artykule El pan dulce del cesante (Słodki chleb bezrobotnego):
Bohaterowie: mężczyzna i kobieta. Szczupły mężczyzna, szczupła kobieta. Kobieta pochyla się
nad tacą lub wyciera naczynia w kuchni. Mężczyzna goli się przy pomocy zwykłej Gillette.
Dialog patetyczny
[…]
Cisza.
Oba duchy milczą. Każdy o czymś rozmyśla. Kobieta o swojej przeszłości; mężczyzna o przyszłości. Kobieta o tym, co powinno się zrobić; mężczyzna ‒ co może zrobić dla siebie102.

***
Analizy strategii narracyjnych stosowanych przez Arlta w powieściach i artykułach prasowych pozwalają dostrzec cechy charakterystyczne jego narracji, jakimi są polifoniczność
i wielość podmiotów fokalizacji.
Częste przechodzenie między głosami narracyjnymi i fokalizatorami oraz dynamiczne
zmiany perspektywy, z której czytelnik poznaje przedstawiane zdarzenia, mogą zaskakiwać
w przypadku twórczości pisarza, który ‒ jak sam podkreślał ‒ nie miał odpowiedniego wykształcenia, co wskazywałoby na nieznajomość zasad rządzących utworem, i który przyznawał, że nie przywiązuje wagi do technik narracyjnych. Tym bardziej dziwi różnorodność elementów składających się na zbudowanie sytuacji narracyjnej zastosowanych przez autora.
Rozbicie głosów i spojrzeń, które pośredniczą w przekazaniu opowiadanych historii,
przejawia się poprzez wprowadzenie kilku poziomów narracji. Pokazywanie punktu widzenia
i dopuszczanie do głosu wielu postaci ‒ niezależnie od przyjętej głównej linii narracji ‒ sprawia, że w świecie Arlta nic nie jest oczywiste. Nawet jeśli pozornie wydaje nam się, że wiemy, z czyjej perspektywy poznajemy przedstawiane historie, rozwiązania przyjęte przez autora zaskakują czytelnika i zmuszają do poszukiwania możliwych interpretacji sytuacji narra102

„Protagonistas: un hombre y una mujer. Hombre flaco, mujer flaca. La mujer puede estar
inclinada sobre una batea o secando platos en una cocina. El hombre podrá estar arrancándose los
pelos de la barba con una «gillette» consuetudinaria.
El Diálogo Patético
[…]
Silencio
Luego los dos fantasmas se han quedado en silencio. Cada uno con los pensamientos por su
lado. La mujer en su pasado; el hombre, en su futuro. La mujer, en lo que debe hacerse; el hombre, en
lo que puede hacer para él” (El pan dulce del cesante: 610‒612).
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cyjnej. Arlt mami czytelnika co do postaci narratora i fokalizatora komentowanych scen,
zmieniając gramatyczne osoby narracji.
Narrator powieści ingeruje w tekst nie tylko poprzez wypowiadane komentarze, ale
również pojawiając się na jej stronach. Czasem ogranicza swoją obecność jedynie do strefy
przypisów, ale pojawia się także jako drugoplanowy bohater, powiernik wyznań centralnych
postaci. Poznając historię z ust bohaterów, staje się świadkiem zdarzeń, a w tekście występuje
pod przydomkiem komentatora lub kronikarza. Kronikarzem jest również narrator aguafuertes. Z pewnością nieprzypadkowo Arlt wybrał słowo określające narratorów ‒ przyjmując na
siebie rolę kronikarza, narrator daje świadectwo, co sugeruje prawdziwość przedstawianych
historii. W przypadku artykułów prasowych autorski charakter redagowanej kolumny dodatkowo determinuje postać narratora. O ile narrator powieści, będąc percypowalnym, nie zdradza wielu informacji na swój temat, o tyle Roberto Arlt zabierający głos w aguafuertes często
nawiązuje do własnych doświadczeń i opowiada wiele szczegółów ze swego życia.
Innym elementem potęgującym wrażenie rozbicia narracji jest częste stosowanie monologów i dialogów. Odsunięcie narratora od prowadzenia narracji pozwala na poszerzenie perspektywy, z której poznajemy historie, dopuszcza do głosu postaci, umożliwia ukazanie ukrytych myśli bohaterów. Skrajnym rozwiązaniem stosowanym przez Arlta jest stosowanie zapisu rozmów właściwego dla sztuk teatralnych.
Czemu mają służyć wielogłosowość i wielość spojrzeń oraz form narracji cechujące
teksty Arlta? Być może rozbicie głosów narracji stanowiło swoisty eksperyment literacki,
było poszukiwaniem drogi ekspresji. Argument eksperymentowania z formą pozwalającą
wyrazić interesujące autora treści zdaje się potwierdzać fakt, że wraz z zakończeniem wielkiej
powieści o mieście Arlt kontynuował tematy poruszane w powieściach na scenie teatralnej.
Równie zasadne wydawać się może stwierdzenie, że niejednoznaczność narracji miała
na celu zmuszenie czytelnika do poszukiwania możliwych dróg interpretacji.
Jeśli interpretować polifoniczność w duchu teorii zaproponowanej przez Michaiła Bachtina, dopuszczenie wielu głosów oraz przedstawianie tych samych zdarzeń z kilku perspektyw
pozwala na wyeksponowanie często skrajnie odmiennych systemów wartości, podkreśla różnorodność poglądów i osądów, które funkcjonują w utworze na tych samych prawach, co
sprawia, że trudno zdecydować, które są słuszne. Sugerując niemożność jednoznacznej interpretacji opowiadanej historii i zachowań bohaterów, Arlt kwestionuje istnienie jednej normy,
oficjalnego punktu widzenia. W utworze literackim reprezentowałby go głos narratora, a na
gruncie społecznym dyskurs elit rządzących, które dyktowały prawa i tworzyły obowiązujące
zasady funkcjonowania w społeczeństwie.
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W świecie fikcji Roberta Arlta większość postaci wymyka się jakiejkolwiek próbie kategoryzacji. Podobnie w argentyńskiej rzeczywistości początku XX wieku wielu nowych Argentyńczyków nie mieściło się w schemacie imigranta i nie chciało ograniczać się do pełnienia roli społecznej, jaka została im narzucona w wykreowanym przez elity modelu społeczeństwa.
Oddanie głosu bohaterom stwarza możliwość pogłębienia psychologicznego aspektu
postaci poprzez wyeksponowanie indywidualności i odmienności każdego człowieka. Strategie pokazywania inności zastosowane przez autora przy kreowaniu postaci przedstawiam
w kolejnym rozdziale.
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Rozdział 4.
Strategie pokazywania inności – postaci
Typ porteño istnieje i najprawdopodobniej bardzo się różni od ludzi
z innych krajów.
Roberto Arlt103

W literaturze przedmiotu często spotykamy się z terminem „bohater Arltowski”. Badacze
używają tego sformułowania na określenie nieszczęśliwych, wyobcowanych, próbujących
nadać sens własnemu życiu postaci, charakterystycznych dla powieści autora. Jeśli jednak
poszerzymy perspektywę spojrzenia na bohatera o galerię postaci z aguafuertes, nazwa ta
nabierze innego znaczenia. Odnosi się do tipo porteño, gdyż jedyną cechą wspólną dla bohaterów powieści i artykułów prasowych jest czas i miejsce zamieszkania.
Bohaterowie Arlta „to mężczyźni i kobiety tego miasta, których sam spotkałem” 104, jak
wyznał w artykule Los siete locos (Siedmiu szaleńców). Mimo iż noszą odmienne imiona czy
przydomki, mają różne charaktery, wszyscy reprezentują tę samą figurę – mieszkańca stolicy
ukazanego w różnych momentach i wariantach swojego życia.
Taka interpretacja pojęcia nasuwa się sama, jeśli potraktujemy prace literackie i dziennikarskie jako spójną całość, a nie ograniczymy się jedynie do lektury pojedynczych tekstów.
Choć odczytywanie powieści Arlta jako osobnych utworów nie jest popularne wśród
badaczy jego twórczości – Beatriz Pastor nazywa historie Silvio Astiera, Remo Erdosaina
i Estanislao Baldera trylogią (Pastor 1980: 73), a Mirta Arlt i Omar Borré określają powieści
mianem jednej historii o mieszkańcu nowoczesnego Buenos Aires105 ‒ autorzy niezbyt często
włączają w obszar analizy artykuły prasowe. Tymczasem odwołanie się do aguafuertes pozwala obrać inną linię interpretacji, co widać na przykładzie postaci.

103

„El tipo porteño existe,y con características que quizá varíen mucho de las de los hombres de
otros países” (La mujer que juega a la quiniela [Kobieta, która gra na loterii]: 192).
104

„Son individuos y mujeres de esta ciudad a quienes yo he conocido” (Los siete locos w:
Scroggins: 139).
105

„Cztery powieści można uznać za tę samą długą powieść, gdyż Silvio, Erdosain i Balder to ta
sama postać przedstawiona w różnych momentach życia” / „Las cuatro novelas podían considerarse
una larga y única novela, pues Silvio, Erdosain, Balder son uno y el mismo a través de distintas épocas
de su vida” (Arlt, Borré 1985: 46).
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Bohaterowie wielkiej opowieści o porteños i ich mieście reprezentują różne etapy ludzkiego życia. Silvio Astier, centralna postać pierwszej powieści argentyńskiego pisarza zatytułowanej El juguete rabioso, to młodzieniec wkraczający w dorosłość, pragnący uznania, niegodzący się na życie, które przypadło mu w udziale z uwagi na niskie pochodzenie, i pretendujący do awansu społecznego. Marzy o przynależności do klasy średniej, a zatem prawdopodobnie byłby spełniony, gdyby znalazł się na miejscu Erdosaina, bohatera Siedmiu szaleńców i Los lanzallamas. Ten ostatni symbolizuje z kolei dorosłego człowieka, który mimo pozornie udanego życia nie jest zadowolony ze swoich osiągnięć. Podejmuje próbę odmiany
własnego losu, która prowadzi go na drogę zła i zmusza do zadania sobie pytania, które ma
odkryć sens jego cierpienia: „Co robię z własnym życiem?” (7LOC: 9). Należy zaznaczyć, że
jest to pytanie najczęściej stawiane przez tytułowych szaleńców, których można określić tym
mianem właśnie z uwagi na niemożność ich pogodzenia się z otaczającą rzeczywistością.
Może gdyby Remo przeżył taką miłość, jaka stała się udziałem Baldera i Irene (bohaterów El amor brujo), nie szukałby rozwiązania swoich problemów osobowościowych na drodze zbrodni. Potwierdzeniem tej tezy są słowa samego Erdosaina, kiedy mówi: „Czasami wydaje mi się, że w cudzym życiu znajdę to, czego brakuje w moim” (7LOC: 179).
Ostatni etap na drodze ewolucji bohatera reprezentuje postać Estanislao Baldera.
Z uwagi na zajmowane stanowisko i uznanie na niwie zawodowej oraz ustabilizowaną sytuację rodzinną, cieszy się on większym prestiżem niż Silvio i Remo, jednak mimo to nie odczuwa satysfakcji ze swojego życia, gdyż ‒ podobnie jak Silvio i Erdosain ‒ uważa, że jest
„powołany do wyższych celów”106.
Cechą łączącą bohaterów powieści jest niezgoda na zwyczajną egzystencję. Czują się
predestynowani do lepszego życia, dlatego głównym antybohaterem, czarnym charakterem
powieści, nie jest żadna konkretna postać, a społeczeństwo argentyńskie wraz z jego podziałami i mieszczańską mentalnością.
Młody Silvio jest jedynym bohaterem, który podejmuje liczne próby odmiany losu,
podczas gdy Remo i Balder ‒ a szczególnie ten drugi ‒ oczekują, że jakiś czynnik zewnętrzny
nada nowy kierunek ich życiu. W przypadku Erdosaina miałaby to być idea, myśl: „Tak, być
może mam talent, ale nie ma we mnie życia… entuzjazmu… czegoś, co byłoby jak niezwykły
sen… iluzji, która pchałaby do czynu…” (7LOC: 47). Dla Baldera wyczekiwanym, tak często
wspominanym „niezwykłym zdarzeniem”107, może być spotkanie Irene. W ostatecznym roz106
107

„Llamado a destinos más altos” (AB: 40).
„El suceso extraordinario” (AB: 73).
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rachunku okazuje się jednak, że żadne działania podejmowane przez bohaterów nie doprowadzają do upragnionej zmiany, nie wyjawiają sekretu sensu życia, a człowiek skazany jest na
cierpienie i pragnienie tego, co nie jest mu dane.
Denuncjując Renga, Silvio nie znalazł uznania w oczach Vitriego. Adwokat widział
w Astierze tylko wspólnika oszusta i wyłudzacza, o czym świadczą skierowane do Silvia słowa: „Ile jestem panu winny…? Bo takim jak pan jedynie można zapłacić”108. Silvio zdradza
Renga nie dlatego, że jest jego wrogiem, ale dlatego, by się do niego nie upodobnić. Obrabowując dom prawnika, w oczach innych stałby się zwykłym złodziejem. Tymczasem o wiele
gorszym czynem, wyróżniającym spośród przestępców, jest zdrada. W przypadku Erdosaina
ani wydanie Barsuta na śmierć, ani uczestnictwo w przestępstwie nie przyniosły oczekiwanej
satysfakcji, spokoju i zapomnienia, a tylko popchnęły bohatera ku kolejnym zbrodniom przeciw mieszkańcom miasta, ostatecznie doprowadzając go do samobójstwa.
Balder porzuca Irene, mimo że ją kocha, gdyż nie wierzy w instytucję małżeństwa, które uważa jedynie za konwencję społeczną. Choć czuje, że odnalazłby szczęście u boku dziewczyny, zdaje sobie sprawę, że wiążąc się z Irene, musiałby się wyrzec swojej indywidualności: jak podkreśla – „I ostatecznie stanę się takim samym zerem jak oni i wtedy będę przeklęty”109. Nie decyduje się na ten krok i odchodzi. Wraz z powrotem Baldera do żony zamyka się
symboliczny krąg zapoczątkowany przez innego bohatera Arltowskiego, Silvia – historia buntu i niezgody na rzeczywistość.
Rozwiązanie przyjęte przez bohatera reprezentującego ostatnie stadium, który ostatecznie pogodził się ze swoim losem, zdaje się jednak nie zadowalać autora. Temat poszukiwań
sensu egzystencji i mieszkańca miasta, takiego jak Silvio, Erdosain czy Balder, kontynuował
on bowiem w opowiadaniach, artykułach prasowych oraz w twórczości teatralnej, która dostarczyła mu więcej możliwości ekspresji artystycznej110.
108
109

„¿Cuánto le debo...?, porque a usted sólo se le puede pagar” (JR: 235).
„Y al final me convertiré en un cero como ellos y entonces seré dichoso” (AB: 192).

110

Jak pisze Mirta Arlt, „miał jeszcze w rękach El amor brujo, powieść, która kończy drugi etap
twórczości i inicjuje kolejny – «uwolnienie samego siebie». Stając się dramaturgiem, opowiadałby
zdarzenia poprzez działanie i za pośrednictwem żywych postaci. Podchodził z entuzjazmem do możliwości wymyślania światów, kodów symultanicznego przekazu, decydowania o kolorach, muzyce,
gestach, przestrzeni i czasie. Chciał robić to wszystko” / „Aún tenía entre sus manos El amor brujo,
con la cual termina la segunda etapa de su obra y pasa a la tercera: el ”desprendimiento de sí mismo”.
Al convertirse en dramaturgo, relataría por medio de la acción y a través de personajes vivos. Lo
entusiasma la posibiliddad de inventar mundos, de ensamblar códigos simultaneos, orquestrar el color,
la música, la gestualidad, el espacio y el tiempo. Quiere abarcarlo todo” (Arlt, Borré 1985: 80).
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Istnieje wiele analogii między postaciami z powieści a bohaterami aguafuertes, co tym
bardziej skłania do interpretacji utworów w szerszym kontekście oraz uwiarygodnia życiorysy
fikcyjnych postaci. Młodzieńcy dający się złapać na piękne oczy są niczym Balder, planujące
zasadzkę na zięcia przyszłe teściowe to nikt inny jak señora Loayza czy matka Marii Pintos,
pozornie niewinne dziewczęta przypominają Irene. Osamotnieni ludzie znajdujący się na granicy samobójstwa, których Arlt spotykał podczas spacerów po mieście, przypominają Erdosaina i tytułowych szaleńców, a poszukujący prawdy Rosmarín jest alter ego Silvia.
W przypadku serii Aguafuertes proteñas Arlt jeszcze wyraźniej niż na kartach powieści
pokazał, kto jest prawdziwym bohaterem artykułów – znacząca w tym kontekście jest już
sama nazwa kolumny. W jednej z not przyznał otwarcie, że w utworach opisuje el tipo porteño (La mujer que juega a la quiniela: 192), którego uosabia każdy anonimowy bohater artykułów, każdy czytelnik mogący odnaleźć w bohaterach Arlta samego siebie.
Temat tożsamości mieszkańca Buenos Aires fascynował wielu autorów współczesnych
Arltowi. Raúl Scalabrini Ortiz poświęcił mu cały esej El hombre que está solo y espera
(Człowiek, który jest samotny i czeka), w którym stara się zdefiniować charakter hombre de
Corrientes y Esmeralda111 (człowieka z ulic Corrientes y Esmeralda). Ezequiel Martínez Estrada w La cabeza de Goliat (Głowie Goliata) wyróżnił mieszkańca Buenos Aires na tle społeczeństwa argentyńskiego z uwagi na odrębny charakter. Próby zdefiniowania tego, na czym
polegała odmienność porteños, podjął się także Roberto Arlt.
W tej części skupiam się na analizie trzech strategii pokazywania inności postaci, które stosował Arlt w twórczości powieściopisarskiej i dziennikarskiej. W pierwszej kolejności analizuję, w jaki sposób autor definiował odmienność bohaterów, wskazując na kwestie wielokulturowości społeczeństwa argentyńskiego, która w początku XX wieku była niezaprzeczalnym
faktem. Następnie pokazuję kolejny przejaw inności postaci, któremu Arlt poświęcił wiele
miejsca w utworach: problemy natury psychologicznej i egzystencjalnej, takie jak samotność,
brak zrozumienia, wyobcowanie człowieka w wielomilionowej metropolii dotykające mieszkańców nowoczesnego miasta. Ostatnią analizowaną przeze mnie strategią mówienia o inności przyjętą przez autora jest temat potworności i szaleństwa, poprzez który Arlt pokazuje,
w jaki sposób życie w modernistycznym mieście wpływało na charakter jego mieszkańców
i jak go przekształcało.
111

Według Scalabriniego Ortiza to na tych ulicach toczyło się życie miasta, dlatego używa ich
jako synonimu dla słowa Buenos Aires.
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Wielokulturowość społeczeństwa
Jednym z elementów wyróżniających twórczość Roberta Arlta na tle pisarzy argentyńskich –
zarówno jemu współczesnych, jak i tych reprezentujących starsze pokolenie – jest konstrukcja
postaci. Bohatera Arltowskiego odróżnia od spotykanych w literaturze argentyńskiej nie tylko
wielopostaciowość, ale również pochodzenie, na które Arlt kładł szczególny nacisk.
Opisując w artykułach prasowych, jak i na stronach powieści epizody z codziennego
życia bonaerenses (mieszkańców Buenos Aires), autor wskazywał właśnie na pochodzenie
jako jedną z pierwszych cech określających lub definiujących poszczególnych bohaterów.
W artykule Visita al „tattersal” reo (Odwiedziny w „tatersal” reo) wśród klienteli na targu
spotykamy: „Rumianych i grubych Basków, w białej koszuli, z niebieską chustą i czarnym
beretem; Czechosłowaków w «fungi negro» i garniturze ledwo wyciągniętym z szafy; neapolitańczyków z ogniem w oku i z podkręconym wąsem”112. W barze podsłuchani przez Arlta
złodzieje dyskutują nad losem „Japończyka” (Conversaciones de ladrones [Rozmowy złodziei]), a „Tureccy gracze” należą do grona miłośników gry na loterii (El turco que juega y
sueña [Turek, który gra i marzy]).
W galerii postaci obecnych na stronach Aguafuertes porteñas spotykamy nawet potomka Polaków, Rosmarina, który „ma okrągłą głowę, czarne, kręcone włosy, oczy o stalowym
odcieniu; urodzony w Anglii jest synem Polaków, w wieku pięciu lat został przywieziony do
Ameryki i przegadał ze mną wiele godzin”113.
Pełny obraz mozaiki społecznej daje czytelnikowi wizyta w teatrze, w którym:
Śpiewa „La Cielito”, śpiewaczka hiszpańska, która śpiewała przed Ich Wysokościami Królem
i Królową Hiszpanii. Wykonuje komiczny numer, szubrawiec Franfrucheli, włoski dżentelmen,
„który jest niesamowicie zabawny” […]. Po nim „Irlandczycy” z typowymi piosenkami; dwie
„Siostry Bułgarki”, które zaśpiewają narodową muzykę „z Bułgarii, oczywiście”, a na koniec
„La Palazzini”, wspaniała sopranistka „neapolitanka”114.

112

„Vascos colorados y gordos, blusa blanca, pañuelo azul y boina negra; checoslovacos con
«fungi» negro y traje recién sacado del ropero; napolitanos con un fuego en la pupila y los bigotes
enrevesados con codicia” (Visita al tattersal reo: 102).
113

„Rosmarín tiene la cabeza redonda, el cabello negro y rizoso, los ojos de un duro matiz de
acero azul; nacido en Inglaterra, es hijo de polacos, fue traído a los cinco años de edad a América y ha
charlado muchas horas conmigo” (Rosmarín busca la verdad [Rosmarín poszukuje prawdy]: 603).
114

„Canta «La Cielito» tonadillera española que cantó ante Sus Majestades y Altezas Reales de
España. Hace un número cómico el bergante de Franfrucheli, caballero italiano «que es un derroche de
gracia»; […] Luego continúan «Los Irlandeses», con canciones típicas; las dos «Hermanas Búlgaras»,
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Również w powieściach, wprowadzając postaci trzecioplanowe, Arlt unika posługiwania się imieniem czy nazwiskiem, a w celu zidentyfikowania postaci podaje zawód lub wskazuje na pochodzenie: „stary andaluzyjski szewc” (un viejo zapatero andaluz ‒ JR: 87),
„Włoch Monti” (Monti Italiano ‒ JR: 196), „alfons marsylczyk” (7LOC: 38), „Francuzeczka”
(7LOC: 38), „Baskijka” (7LOC: 37) itd.
Bohaterowie powieści noszą obco brzmiące imiona i nazwiska sugerujące ich nieargentyńskie korzenie. Remo Drodman Erdosain, Silvio Astier, Estanislao Balder czy Arturo Haffner mają nazwiska germańskie, choć tylko w przypadku tego pierwszego zostało wyraźnie
powiedziane, skąd pochodzi: „był synem Niemców, a jego ojciec był surowym człowiekiem”115.
Młody Silvio podejmuje pracę u Don Gaetana, którego imię wskazuje, że jest Włochem;
sąsiadami rodziny Drodmanów są Rebeca i Josías Naidath, polscy Żydzi. Żydowskie korzenie
ma również Bromberg, jeden z siedmiu wizjonerów szaleńców. W wojsku Silvio rozmawia
z kapitanem Bossim (Włochem) i szuka pomocy u okultysty Vicente’a Timotea Souzy (Portugalczyka); z kolei mentor i przyjaciel Erdosaina nosi obco brzmiące nazwisko Alberto Lezin, a kuzyn Elzy nazywa się Barsut. Nazwiska te nikogo nie dziwią w wielokulturowej Argentynie początku XX wieku. W niczym jednak nie przypominają typowych dla języka hiszpańskiego nazwisk rodowych.
Buenos Aires postrzegane oczami Arlta to społeczna mozaika współtworzona przez potomków imigrantów zza oceanu. Jest to społeczeństwo, w którym trudno nazwać kogoś obcym z uwagi na jego pochodzenie, a z takim podejściem do postaci imigrantów spotykamy się
w literaturze wcześniejszych lat116.
que cantarán música nacional (de Bulgaria, se entiende), y, por último, «La Palazzini», eximia soprano
«napoletana» (Engañando el aburrimiento [Oszukując nudę]: 133).
115

„Era un hijo de alemanes y su padre un hombre severo” (LL: 29).

116

Po raz pierwszy postać imigranta w literaturze argentyńskiej pojawia się w sztuce teatralnej
El amor de la estanciera (Miłość dziedziczki) z 1792 roku. Jest nim Marcos Figuiera, który z uwagi
na swoją odmienność kulturową staje się obiektem żartów. Z czasem postać „obcego” weszła do kanonu bohaterów krótkich sztuk komediowych należących do gatunku sainete criollo, gdzie w ironiczny sposób przedstawiano „obcego” jako wyróżniającego się negatywnie na tle Argentyńczyków,
z uwagi na sposób zachowania, język, nieznajomość obyczajów.
W latach 30. XIX wieku postać imigranta pojawia się po raz pierwszy w powieściach, jednak
sposób przedstawiania postaci różnił się od wizji „obcego” funkcjonującej w teatrze. Przedstawiciele
romantyzmu upatrywali w obcokrajowcach szansy na kulturowy rozwój kraju, dlatego przedstawiali
„obcych” w opozycji do społeczeństwa argentyńskiego jako symbol cywilizacji i postępu. Obraz imigranta utożsamianego z kulturą krajów Europy odnajdujemy w twórczości Estebana Echeverrii (El
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Podkreślenie, skąd pochodzi dany bohater, nie tyle odnosi się do faktycznej przynależności narodowej – gdyż każdy z nich jest Argentyńczykiem – ile funkcjonuje jako drugie nazwisko, przydomek będący nośnikiem pewnych cech stereotypowo przypisywanych przedstawicielom danej nacji. I tak Rebeca Naidath, jedna z postaci El juguete rabioso, to „przykład skąpej i chciwej żydówki”117. Określenia takie jak „Włoch”, „Niemiec” czy „Polak”
oznaczają tylko tyle, że ojciec danego bohatera wywodził się z innego kraju, a on sam najprawdopodobniej będzie kultywował swoje zwyczaje, być może mówiąc też odmiennym językiem. Tak jest w domu Rebeki Naidath, gdzie goście „obżerali się przy stole kapustą i kiełbasą”118, czy w sklepie Don Gaetana. Silvio wspomina, że ten ostatni kłócił się z kramarzami,
„z którymi przerzucał się wyzwiskami w dialekcie, którego nie rozumiałem”119, a uspokajając
rozmówcę, niczym postać z sainete criollo, odpowiadał: „Estate buono” (JR: 136).
Spacerując po dzielnicach Buenos Aires, Arlt kronikarz nie tylko słyszy „trzask dziwnych języków”120, ale też spotyka ludzi, którzy nie mówią po hiszpańsku, „nie rozumieją języka tego kraju”: „plemiona Czechosłowaków, Bośniaków”121, szczególnie na ulicach Can-

matadero [Rzeźnia]) czy Joségo Mármola (Amalia [Amalia]). Pozytywne postrzeganie imigrantów
zmieniło się w czasach wielkich migracji, kiedy do Argentyny zaczęli przybywać przedstawiciele
ubogich warstw społecznych.
Negatywne nastawienie do nowo przybyłych odzwierciedlają utwory naturalistów – Eugenia
Cambaceresa (En la sangre [We krwi]), Juliána Martela (La Bolsa [Giełda]) czy Juana Antonia Argericha (Inocentes o culpables [Niewinni czy winni]) ‒ w których „obcy” jest postrzegany jako zagrożenie dla społeczeństwa argentyńskiego z uwagi na brak wykształcenia, negatywne cechy wrodzone,
nieumiejętność przystosowania się do otoczenia.
Dopiero pozytywiści – José Ramón Mejía (Las multitudes argentinas [Lud argentyński]) czy
Carlos Octavio Bunge (Nuestra América [Nasza Ameryka]) ‒ starali się obiektywnie przedstawić postać imigranta, bez gloryfikacji charakteryzującej utwory przedstawicieli pokolenia ’37 i bez uprzedzeń autorów pokolenia ’80. Nadal dominowała jednak wizja imigranta jako obcego, odmiennego od
Argentyńczyków. Więcej na temat postaci „obcego” w literaturze piszą Gladys Onega (La
inmigración en la literatura argentina (1880–1910), Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
1965) i German García (El inmigrante en la novela argentina, Librería Hachette, Buenos Aires, 1970).
117

„El prototipo de la judía avara y sórdida” (JR: 164).

118

„Se hartaban en torno de la mesa con chucrut y salchicha” (JR: 164).

119

„Con quienes se insultaba en un dialecto que yo no entendía” (JR: 135).

120

„Los chasquidos de idiomas raros” (Grúas abandonadas en la isla de Maciel [Opuszczone
dzwigi na wyspie Maciel]: 60).
121

„Los que no entienden el «idioma del país», las tribus de checoslovacos o de bosnianos”
(Elogio del bandoneon arrabalero [Pochwała bandoneonu z przedmieścia], w Scroggins: 158).
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ning i Rivera, które zostały przyrównane przez autora do biblijnej wieży Babel ze względu na
wielość języków, jakie można tam usłyszeć:
Niekończący się strumień ludzi. Babel wszystkich ras. Przechodzą Sefardyjczycy z kawałkami
płótna, Żydzi z koszami pełnymi czapek, katoliccy Turcy z koszami mięsa, Czechosłowacy
w kombinezonach (pracują przy robotach w metrze), Niemcy z tandetą niemożliwą do sprzedania, Włosi ogorzali słońcem, Hiszpanie w fartuchach poplamionych winem, i nieprzerwane
brzęczenie słychać w powietrzu, pod złoto-niebieskim niebem poranka122.

Pokazując wielokulturowość społeczeństwa Buenos Aires, Arlt udowadnia, że w XX
wieku bezpowrotnie zatarły się granice między tymi, którzy dumnie nazywali siebie prawdziwymi Argentyńczykami, a mieszkańcami kraju określanymi przez nich mianem obcych.
Słowo „inny” do tego stopnia wpisywało się w tożsamość mieszkańca Buenos Aires, że nie
powinno być powodem wyrzucenia na margines społeczny, a wręcz przeciwnie – mogło definiować argentyńskość. Ilu Argentyńczyków znalazłoby się w kraju, gdyby wykluczyć „tych
mężczyzn i kobiety, dzieci Włochów, Niemców, Hiszpanów, Rosjan czy Turków […]”123?
Zresztą sam Arlt, choć urodzony w Buenos Aires, z pochodzenia był dzieckiem imigrantów,
pruskiego oficera i Włoszki, o czym piszę, przybliżając biografię autora.
Taką wizję społeczeństwa argentyńskiego, będącego mieszanką etniczną i kulturową,
podzielali filozofowie i myśliciele epoki ‒ Leopoldo Lugones i José Ingenieros ‒ debatujący
przy okazji setnej rocznicy istnienia państwowości argentyńskiej124, rzadziej literaci, którzy
wciąż traktowali o imigrantach z perspektywy argentyńskiego autora opisującego obcych.
Potomkowie imigrantów, mimo iż dominują wśród postaci, nie są jedynymi bohaterami
utworów Arlta, który szczególnie w serii artykułów prasowych starał się pokazać mozaikę
społeczną i kulturową miasta. Opisywał nowych Argentyńczyków, ale dostrzegał także daw-

122

„Desfile humano interminable. Babel de todas las razas. Pasan sefaradíes con piezas de tela,
judíos con cestos cargados de gorras, turcos cristianos con canastas de carne, checoslovacos de blusa
(trabajan en las obras del subte), alemanes con baratijas de venta imposible; italianos amarillos de
tierra, españoles con manchas de vino en el delantal despensero, y un zumbido incesante se filtra a
través del aire, bajo el dorado cielo azul de la mañana” (Canning y Rivera [Canning i Rivera]:
572‒573).
123

„esos hombres y esas mujeres, hijos de italianos, de alemanes, de españoles, de rusos o de
turcos […]” (LL: 21).
124

Szerzej na ten temat piszę w rozdziale Historia migracji do Argentyny.
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nych mieszkańców, ginące postaci gaucho ‒ będących rzadkością w przestrzeni miejskiej ‒
których darzył estymą. W artykule Criollaje en Mataderos (Kreole w Mataderos) pisał:
Przez bramy przy Mataderos wjeżdżają i wyjeżdżają mężczyźni na koniach. Wysoki but, pejcz,
ciemna koszula, szeroki pas, kapelusz, zbrązowiała skóra. Mężczyźni z dawnych czasów. Czasów, których my nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Ci mężczyźni mogą wzbudzać jedynie
zazdrość. Są tak wielcy, tak zdrowi, tak krzepcy125.

Arlt podziwiał gauchos za ich witalność i siłę – „Czym my jesteśmy, bladzi mieszkańcy
miast, wobec nich!”126 – i odrzucenie wygód, jakie niesie ze sobą cywilizacja, co pozwoliło
im na zachowanie niczym nieskrępowanej wolności, nieznanej mieszkańcom miast.
Poza nielicznymi odwołaniami do legendarnych postaci należących do przeszłości Argentyny, nie odnajdziemy u Arlta bohaterów wywodzących się z dawnych rodzin kreolskich,
tworzących elity społeczne. Klasa wyższa, jeśli pojawia się w jego utworach, to tylko w kontekście nieosiągalnej grupy społecznej, która broni dostępu do siebie ludziom pokroju bohatera Arltowskiego. Symbolizują ją na przykład dziewczyna z bogatego domu, o której poślubieniu marzy Silvio, czy mieszkańcy centralnych ulic skryci w domach mających grube mury
i zamknięte drzwi, stanowiących przestrzeń niedostępną dla przeciętnego człowieka. Arlt nie
opisywał elit argentyńskich, gdyż będąc potomkiem imigrantów, podobnie jak jego bohaterowie, nie poruszał się na co dzień w ich środowisku. Ich nieobecność w twórczości autora
może wynikać z nieznajomości tej grupy społecznej, ale również z faktu, że w jego odczuciu,
podobnie jak gauchos, należała ona do przeszłości i symbolizowała stary ład społeczny, przeciw któremu walczyli jego bohaterowie i on sam. Pokazując różnorodność etniczną społeczeństwa, Arlt zwracał szczególną uwagę na przybyłych z odległych zakątków świata, szczególnie Żydów i Azjatów nazywanych przez autora Turkami127.

125

„Juanto a los portones de Mataderos entran y salen hombres a caballo. Bota o alpargata; talero
pesado, blusón oscuro, cinto ancho, sombrero requintado, piel de bronce. Hombres de otra
civilización. De una civilización que nosotros, desdichadamente, no podemos asimilar. Porque digo
que estos hombres sólo pueden dar envidia. Tan grandes, tan sanos, tan recios son” (Criollaje en
Mataderos: 234).
126

„Qué somos nosotros, pálidos hombres de la ciudad junto a ellos!” (Criollaje en Mataderos:

235).
127

Artykuły poświęcone grupom egzotycznym to pierwsze utwory, które uwidaczniają zainteresowanie autora innymi kulturami. Wątek ten kontynuował w opowiadaniach – cykl El criador de gorilas (Hodowca goryli; 1941) ‒ i sztuce teatralnej Africa (1942).
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Co ciekawe, imigranci tworzący największe liczebnie grupy społeczne, jak Włosi czy
Hiszpanie, choć są wspomniani w wielu utworach ‒ na przykład „Kataloński bandyta”128,
„ufny młodzieniec dopiero co przybyły z Asturias”129 ‒ nie znajdują szczególnego miejsca
wśród bohaterów, nie są im poświęcane osobne artykuły, jak ma to miejsce w przypadku
wspominanych powyżej nacji – być może właśnie z uwagi na niewyróżniające ich na tle społecznym zachowania130.
Choć wszystkie grupy kulturowe zamieszkujące Argentynę pielęgnowały rodzime tradycje, to imigranci egzotyczni musieli najbardziej zwracać uwagę odmiennością zwyczajów,
czym wprowadzali nowy koloryt do życia miasta i zmieniali bezpowrotnie charakter pewnych
dzielnic, tworząc swoiste getta, w których życie przypominało bardziej realia Bliskiego
Wschodu niż Ameryki Południowej, a ich mieszkańcy nie asymilowali się z lokalną ludnością. W artykule Siriolibaneses en el centro (Syryjczycy-Libańczycy w centrum) Arlt pisał:
Prostokąt mahometan, innowierców, Żydów z Palestyny, Syrii i Libanu, niewielu Turków.
Orient! Orient bez bród, bez magów, bez muezinów, bez Murzynów […]. Ludzie, o których piszę, dobrowolnie wyobcowani w sercu miasta, nie do pomylenia, zbierają się w swoich domach
i tam świętują, puszczają płyty z orientalną muzyką i w ten sposób poprzez mile i lata wracają
do swoich krajów131.

Inną grupą etniczną wyróżniającą się na tle wielonarodowościowego społeczeństwa byli
Żydzi, których życie po osiedleniu się w Argentynie niewiele różniło się od codzienności

128

„Pistolero catalán” (El asaltante solitario: 259).

129

„Un ingenuo mocito recién llegado de Asturias” (El aburrimiento del domingo [Niedzielne
znudzenie]: 220).
130

Bliskość kulturowa krajów łacińskich oraz podobieństwo językowe ułatwiały zaadaptowanie
się do warunków życia w nowym kraju, co jednak nie było tożsame z asymilacją, gdyż ogromna liczba
imigrantów pochodzenia włoskiego i hiszpańskiego zamieszkujących Argentynę żyła w zamkniętych
społecznościach. Problem enklaw narodowych grup większościowych przejmował polityków, o czym
piszę w rozdziale Historia migracji do Argentyny, ale nie znajdziemy go u Arlta. Echa dominacji kulturowej Włochów u Arlta widoczne są jedynie w sferze językowej.
131

„Un rectángulo de mahometanos, de cristianos heterodoxos, de judíos de Palestina y Siria y el
Líbano y de escasos turcos. ¡Oriente! Oriente, sin barbas, si magos, sin muezines y sin negros […] los
hombres de quienes cuento, semiaislados voluntariamente en el corazón de la ciudad, casi
inconfundibles, se recogen en sus departamentos y realizan allí sus fiestas, haciendo pasar por los
fonógrafos los discos de música oriental que les hacen recobrar a través de los años y las leguas a sus
países” (Siriolibaneses en el centro: 280).
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sztetlu po drugiej stronie oceanu, a dzielnice, w których się osiedlali, w niczym nie przypominały tych zamieszkanych przez Argentyńczyków:
Mordecai, Alphón, Israel, Leví to dźwięczne i piękne imiona Żydów w Talcahuano, Cerrrito
i Libertad, siedzących w porannym słońcu w drzwiach swoich sklepów w oczekiwaniu na klienta, który potrzebowałby tanich strojów, albo na dostawców przywożących towary […]. O poranku, kiedy słońce ogrzewa karki iskających się psów, oni jako pierwsi […] ustawiają się ze
swoją skrzyneczką na rogu, otwierają składane krzesło i siadają, czekając cierpliwie na klientów, jak oczekują na Mesjasza. Czytają gazetę albo patrzą w dal […].
Żydowski chłopiec sprząta chodnik, inny „sefardi” na tyłach sklepu przewraca ubranie. Siedmioramienne świeczniki wyróżniają się na komodach. Tysiące zapachów wydobywa się ze
sklepu. Dzieci brudne i grube kłębią się w środku albo idą do szkoły. Sklep jest jak ludzkie
mrowisko. A emigrant w drzwiach rozmawia w jidysz ze znajomym albo ze swatem132.

„Dobrowolne wyobcowanie”, o którym pisze Arlt, pozwalało imigrantom na stworzenie
w Nowym Świecie namiastki dawnego życia i choć dawało nadzieję na możliwość kontynuowania rodzimych tradycji, równocześnie uniemożliwiało asymilację w nowym społeczeństwie.
Teksty z serii Aguafuertes porteñas sprawiają wrażenie, jakby autor nie zauważał negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą wyobcowanie kulturowe, a zamiast tego skupiał się
na egzotyce przedstawianego obrazu. W powieściach problem wynikający z braku zakorzenienia w nowej kulturze jest bardziej widoczny.
Choć w świecie Arlta nie porusza się już kwestii wielkiej imigracji – słowo „imigrant”
praktycznie nie występuje u autora, a jeśli jest użyte, to tylko w odniesieniu do nowo przybyłych, takich jak goście państwa Naidath znajdujący schronienie w ich domu ‒ świadomość
132

„Mordecai, Alphón, Israel, Leví, éstos son los nombres sonoros y bellos de todos los judíos
que en Talcahuano, Cerrito y Libertad toman el sol durante la mañana, esperando a la puerta de sus
covachas la llegada de un necesitado de ropa barata o de un «reducidor» que les traerá mercadería
[…].
Por la mañana, cuando el sol entibia el lomo de los canes que se espulgan, ellos los primeros
[…] con su cajoncito se instalan en la esquina y abriendo una silla de tijera se sientan a esperar al
cliente con la paciencia del que espera al Mesías. Leen el diario judío, o dejan perder la mirada en un
sueño lejano […]. Un muchacho judío limpia la vereda, y un «sefardí» da vuelta a un traje en la
trastienda. Candelabros de siete brazos se distinguen a veces encima de las cómodas. Mil olores brotan
de la covacha. Los hijos, mugrientos y gordos, pululan en el interior, o van a la escuela. Es aquello un
hormiguero humano. Y al emigrado en la puerta, habla en «idisch» con un compinche, o un
casamentero” (Comerciantes de Libertad, Cerrito y Talcahuano [Handlarze z Libertad, Cerrito i
Talcahuano]: 574–575).
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pochodzenia jest obecna w pamięci mieszkańców. Czasem wywołuje jedynie nostalgię, jak
ma to miejsce w przypadku pracodawcy Silvia zwanego Monti Italiano, który spoglądając na
wizerunek Zatoki Neapolitańskiej, „przywoływał miejsca i złudne zdarzenia, które miały
miejsce w jego ojczyźnie”133. Innym razem prowadzi do wyobcowania, którego konsekwencją może być szaleństwo, a nawet śmierć bohatera, o czym piszę, przedstawiając drugą ze
strategii pokazywania inności postaci stosowanych przez Arlta.
Bohaterowie z łatwością decydują się na emigrację, jakby nic ich nie łączyło z Buenos
Aires. W obliczu klęski planu siedmiu szaleńców Astrolog i Hipólita uciekają z kraju; Silvio,
gdy zostaje wyrzucony ze szkoły wojskowej, mówi: „Mamo, wyjadę do Europy”, dodając tak
typowe dla bohaterów Arlta: „być może”134, wskazujące na niemożliwość podjęcia przez bohaterów decyzji i zawalczenia o własne życie; Elsa, żona Erdosaina, gotowa jest udać się
w podróż przez Atlantyk, która okazuje się pułapką i farsą. Również Balder i Irene snują plany o wyjeździe do Hiszpanii, gdzie nikt nie wiązałby ich z przeszłością i nie piętnował z powodu podjętych decyzji.
Podróż, która dla bohaterów symbolizuje możliwość odmiany losu, szansę na lepsze jutro, nowy początek, jest równocześnie ucieczką od rzeczywistości. Niestety w przypadku
większości bohaterów nie dochodzi do skutku.
Wyobcowanie / rozpacz / niezgoda na rzeczywistość
Jedną z cech charakteryzujących postaci u Arlta jest daleko posunięte niedookreślenie. Zabieg
ten, jak wspominałam, pozwalał Arltowi na wprowadzenie bohatera o wielu twarzach, a równocześnie wskazywał na anonimowość i wyobcowanie człowieka w świecie. Będąc pozbawionym korzeni kulturowych i związków rodzinnych, nie posiadając nawet imienia lub funkcjonując pod przybranym przezwiskiem, bohater Arlta może być każdym i nikim. Zdaje się
zawieszonym w próżni bytem, o którym wiemy jedynie, gdzie mieszka. Brak powiązań społecznych spycha go na margines i jest jedną z przyczyn wyobcowania.
O ile zdawkowość informacji dotyczących centralnych postaci nie dziwi w przypadku
artykułów, które musiały mieć ograniczoną objętość, o tyle zaskakuje ona przy lekturze powieści. Kreując głównych bohaterów powieści, Arlt starał się pozbawić ich wszelkich cech
charakterystycznych, które nadawałyby im konkretną tożsamość. W przypadku El juguete
rabioso i Siedmiu szaleńców czytelnik przez większość utworu nie zna nawet ich imienia i
133
134

„Evocaba los parajes y momento de ensueño transcurridos en su patria” (JR: 196).
„Mamá, me iré a Europa, puede ser” (JR: 181).
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nazwiska. Są one wyjawiane stopniowo w rozmowach z innymi postaciami. Ale nie tylko
dane personalne bohaterów nie są znane czytelnikowi: nie otrzymuje on też informacji na
temat wieku (jedynie w El juguete rabioso każdy rozdział rozpoczyna się od wzmianki dotyczącej wieku Silvia (co sugeruje, w jakim momencie życiowym się znajduje ‒ zabieg ten może wiązać się z faktem, iż poszczególne rozdziały ukazywały się w druku w odrębnych częściach, nim powieść została opublikowana w całości) czy sytuacji rodzinnej (w przypadku
Silvia i Baldera wraz z rozwojem historii dowiadujemy się, że mają rodzinę: pierwszy mieszka z matką i siostrą, a drugi ma żonę i syna: nieobecność krewnych w życiu codziennym bohaterów wskazuje na powierzchowność łączących ich relacji). Podobnie niewiele jest informacji o wyglądzie zewnętrznym – Remo jest dorosłym człowiekiem o niezidentyfikowanym
wyglądzie wskazującym na cierpienie: „był już pusty, był skorupą człowieka poruszaną automatyką przyzwyczajeń” (7LOC: 9), a w przypadku Silvia dopiero analiza charakterologiczna okultysty dostarcza pewnych szczegółów dotyczących wyglądu: „kręcone włosy, krnąbrny
charakter…; czaszka spłaszczona w rejonie potylicy, zrównoważony temperament…; rozedrgany puls, romantyczny charakter…”135, które nie pozwalają jednak na wyobrażenie sobie,
jak wygląda chłopiec.
Bohater Arlta jest jednym z wielu. „Wśród tysięcy anonimowych Erdosainów zaśmiecających ziemię” (7LOC: 70) ‒ tymi słowami określa się sama centralna postać Siedmiu szaleńców – jest anonimowym, nieprzynależącym nigdzie i do nikogo człowiekiem, co potęguje
jego wyobcowanie. Znamienny jest tutaj dobór słownictwa użytego przez autora: „zaśmiecający”, czyli niepotrzebny, jego istnienie nie ma żadnego znaczenia. Anonimowość i brak
przynależności są przyczyną samotności, jaką odczuwają postaci. Uczucie pustki i bezsilności
dominuje wśród bohaterów powieści i artykułów prasowych Arlta.
Autor Siedmiu szaleńców, pokazując historie nieszczęśliwych, osamotnionych ludzi,
zwracał uwagę na powszechność problemu samotności w wielkim mieście. W artykule El
desierto en la ciudad (Pustynia w mieście) pisał: „Widziałem człowieka, który w centrum
miasta był jak na pustyni, tak samotny się czuł”136. W innej nocie wspominał: „Rozmyślam
o samotnej kobiecie w kosmopolitycznym conventillo przy Paseo Colón. Myślę o tej obcej

135

„Remolinos de cabello, carácter indócil…; cráneo aplanado en el occipucio, temperamento
razonador…; pulso trémulo, índole romántica...” (JR: 146).
136

„Vi a un hombre que estaba en la ciudad como en el desierto, tan solo se sentía” (El desierto
en la ciudad: 216).
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kobiecie, która wspomina odległą wioskę, zapach stajni, krów pasących się na zboczach
gór”137.
Niezauważany przez nikogo człowiek w centrum miasta przywodził autorowi na myśl
postać rozbitka, którego od świata oddziela fizyczna bariera oceanu, podczas gdy w Buenos
Aires bariery wokół siebie budują jego mieszkańcy. W jednym z artykułów Arlt przyrównywał mieszkańca miasta do Robinsona Crusoe:
W miastach egzystuje Robinson Crusoe, człowiek opuszczony przez wszystkich swoich bliskich; człowiek, który czuje się wyobcowany, samotny, stracony, który ‒ czy tego chce, czy nie
‒ musi wesprzeć się na samym sobie i przeobrazić się w samotnego niedźwiedzia, w pojmaną
bestię, która ukrywa swoje łzy138.

Samotność doskwiera także bohaterom powieści. Jak pisze Rita Gnutzmann, „poza El
juguete rabioso, w powieściach Arlta zniknęły więzy międzyludzkie. Każdy jest wyobcowanym bytem”139. Mimo iż Silvio, Remo czy Balder mają krewnych, o czym dowiadujemy się
dopiero wraz z rozwojem opowiadanej historii, nie czują z nimi związku, a relacje na linii
syn‒matka, mąż‒żona nie gwarantują wsparcia, są przyczyną konfliktów i wyrzutów sumienia, które w przypadku Silvia prowadzą do próby samobójczej, Erdosaina popychają na drogę
zbrodni, a Baldera skłaniają do wkroczenia na „ciemną drogę”140. Środowisko rodzinne nie
jest miejscem, w którym bohaterowie znajdują ukojenie i zrozumienie. Fakt, iż dom jako
miejsce akcji w każdej historii pojawia się sporadycznie, świadczy o tym, że nie jest to dla
bohaterów przestrzeń bezpieczna.
Poczucie wyobcowania oraz brak zrozumienia sprawiają, że bohaterowie zaczynają
wątpić w sens własnej egzystencji, i powodują u nich dojmujące uczucie smutku, które cza-

137

„Yo pienso en la mujer sola en el conventillo cosmopolita de Paseo Colón. Pienso en la
forastera que se acuerda de la aldea remota, del olor del establo, de las vacas que pastan en las
montañas” (Las cuatro recovas [Cztery place]: 214).
138

„En las ciudades existe el hombre Robinson Crusoe; el hombre abandonado por todos sus
semejantes; el individuo que por azares de la fatalidad, se siente aislado, solo, perdido; el hombre que,
quiera o no, tiene que exclusivamente apoyarse en sí mismo y convertirse en una especie de oso
solitario, de fiera domada que esconde sus lágrimas” (El desierto en la ciudad: 217).
139

„Exceptuando hasta cierto punto El Juguete Rabioso en la narrativa han dejado de existir los
vínculos humanos. Cada uno de los personajes es un ente aislado” (Gnutzmann 1984: 42).
140

„Al camino tenebroso” (AB: 17).
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sami przeradza się w rozpacz141. Zresztą słowo „angustia” jest najczęściej powtarzanym wyrazem na kartach wszystkich powieści142.
Zainteresowanie Arlta kondycją psychiczną człowieka i kwestionowanie sensu życia
zbliża autora do problematyki właściwej egzystencjalistom. Kwestie natury metafizycznej
stanowią centralne zagadnienie w powieści, rzadziej natomiast są poruszane w artykułach
prasowych. W Aguafuertes porteñas Arlt nie doszukuje się prawdziwej przyczyny stanu
przygnębienia postaci i towarzyszącego im smutku. Sugeruje, że brak szczęścia może być
spowodowany problemami natury osobistej – „Być może nieszczęść doznaje w domu, nie
może o nich opowiedzieć ani ich wyjawić”143 ‒ lub poczuciem wyobcowania, braku zrozumienia – „Samotny człowiek nie jest przestępcą ani oszustem, nie prześladują go wyrzuty
sumienia. Jest zwyczajnie niezrozumiany, nieszczęśliwy”144.
Aby zrozumieć, co jest źródłem przygnębienia i rozpaczy w świecie Arlta, Rita Gnutzmann w artykule „La zona de angustia” de Roberto Arlt sięga do koncepcji winy i grzechu
Sørena Kierkegaarda, która nie tylko pozwala spojrzeć na problem z perspektywy osobistej
czy psychologicznej, ale również bierze pod uwagę czynniki natury religijnej. Autorka przywołuje definicję pojęcia rozpaczy zaczerpniętą z pracy Pojęcie lęku duńskiego filozofa, zgodnie z którą uczucie smutku wynika z natury człowieka i zakorzeniło się w nim wraz z grzechem popełnionym przez Adama, a rozpacz stanowiąca konsekwencję popełnionego grzechu
jest przytłaczająca (Gnutzmann 1983: 23). Erdosain, mimo iż oskarża świat zewnętrzny
o niesprawiedliwość, przyczyny odczuwanego smutku szuka w sobie samym. Świadczy o tym
tak często zadawane sobie przez bohatera pytanie: „Co robię z własnym życiem?” (7LOC: 9).
Analizując zdarzenia, jakie wywołały to uczucie, które dominuje w dorosłym życiu bohatera,
141

Studium nad odczuciem wyobcowania i cierpienia postaci jest tematem chętnie podejmowanym przez badaczy twórczości Arlta. Taką perspektywę prezentują Nira Etchenique (Roberto Arlt,
Editorial Mandragora, Buenos Aires, 1963), Oscar Masotta (Sexo y traición en Roberto Arlt, Centro
Editor de América, Buenos Aires, 1982), Raúl Larra (Roberto Arlt el torturado, Ameghino Editora
S.A., Buenos Aires, 1998) czy Beatriz Pastor (Roberto Arlt, Ediciones Hispamérica, Gaithersburg,1980).
142

Rita Gnutzmann policzyła, ile razy słowo „angustia” pojawia się na stronach powieści, i podaje, że w Siedmiu szaleńcach występuje ono aż pięćdziesiąt razy! W drugiej części historii o Erdosainie liczba ta spada o połowę (Gnutzmann 1984: 43).
143

„Quizá calamidades encuentra en su hogar: no puede explicarlas o no debe decirlas” (El
desierto en la ciudad: 217).
144

„Este individuo no es el atorrante ni el fraudulento, ni el perseguido por un remordimiento;
no. Es un incomprendido, un desdichado” (El desierto en la ciudad: 217).
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wraca on wspomnieniami z jednej strony do czasów dzieciństwa, kar wymierzanych przez
ojca, doznawanych upokorzeń i porzucenia przez rodzica, z drugiej zaś do późniejszego odrzucenia przez żonę.
Sceną, która mogła zasugerować Gnutzmann poszukiwanie przyczyn rozpaczy mężczyzny w grzechu, jest rozmowa tocząca się między głównym bohaterem a Haffnerem, w której
ten drugi nieświadomie odkrywa sekret Erdosaina: „[Erdosain] zrozumiał, że nie ma prawa
zbliżyć się do nikogo, tak okropną zbrodnię popełnił”145. Ta okrutna zbrodnia, tak straszna, że
nie zostaje nazwana, wpływa na całe życie Erdosaina i doprowadza go do granic szaleństwa.
Nie mogę zgodzić się z zaproponowaną przez Gnutzmann interpretacją motywów kierujących postępowaniem Erdosaina. W duchu filozofii Kierkegaarda jednostka ujmowana jest
w powiązaniu z Bogiem (Mazurkiewicz 2005: 8), podczas gdy w świecie kreowanym przez
Arlta Boga nie ma. Brak boskiej obecności dostrzegają sami bohaterowie – „Ludzie są już tak
nieszczęśliwi, że zagubili Boga!” (7 LOC: 75) ‒ mówi Astrolog, a zwracając się do Erdosaina, stwierdza: „Gdyby pan wierzył w Boga, życie pana nie byłoby takie diabelskie, gdybym
ja wierzył w Boga, nie słuchałbym pana propozycji, żeby zabić bliźniego” (7 LOC: 74) – co
skłania mnie ku doszukiwaniu się w utworach Arlta echa rozważań filozoficznych Friedricha
Nietzschego, tym bardziej że pisarz był obeznany z twórczością niemieckiego myśliciela (Piglia 1990: 34–35).
Zachowanie Erdosaina, które zgodnie z doktryną Kierkegaarda moglibyśmy uznać za
spowodowane początkowo nieuświadomionymi wyrzutami sumienia, wywołującymi u bohatera potrzebę bycia poniżanym, aby móc odpokutować za popełnione czyny, w duchu nauk
Nietzschego jest ascezą pozytywną, źródłem rozkoszy pozwalającym ujawnić się woli (Vaihinger 1904: 16) – i tak tłumaczy je Astrolog: „[Erdosain] jest nieszczęśliwym człowiekiem,
który odnajduje przyjemność w upokorzeniu”146. Wpływ ideologii Nietzschego147 staje się
tym bardziej zauważalny, kiedy opuszczony przez Boga i ludzi zrozpaczony człowiek, jak
zauważa Gnutzmann, „aby przerwać cienką nić łączącą go z Bogiem i wyzbyć się uczucia

145

„Ha comprendido que no tiene derecho de acercarse a nadie, por el horrible crimen que
cometió” (LL: 52).
146

„Es un desdichado que goza con la humillación” (LL: 26).

147

Interpretacji historii Rema Erdosaina w duchu filozofii Nietzschego podejmuje się Yesid
Niño Arteaga w pracy Palabras del fondo, y grados de peligrosidad: la filosofía nietzcheana en Los
siete locos y Los Lanzallamas de Roberto Arlt (Ukryte znaczenia i zagrożenia: filozofia Nieztechańska
w Siemdiu szaleńcach i Los Lanzallamas Roberto Arlta; „La Palabra”, No. 35 [07.‒12.]).
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rozpaczy, postanawia stać się monstrum, zamienić w boga”148. O konsekwencji tej decyzji
piszę, analizując ostatnią strategię Arlta, w części o potworności i szaleństwie.
Jak pisze González Lanuza, bohaterowie Arlta „bardziej niż żywymi istotami są bytami,
które szukają drogi życia, które walczą, aby wyłonić się z nicości, która je pochłania”149.
Niezgoda na rzeczywistość manifestująca się potrzebą zaistnienia, a czasem przybierająca formę buntu, jest kolejną cechą bohatera Arltowskiego, która potęguje jego wyobcowanie. Głównym lękiem towarzyszącym centralnym postaciom powieści, niepozwalającym na
zaakceptowanie przez nie własnego losu i miejsca w społeczeństwie, jest strach przed byciem
posądzonym o przeciętność.
Odczuwa go Silvio, który obawia się, że do końca życia będzie niewolnikiem systemu
społecznego, i który pyta sam siebie:
W przyszłości nie stanę się czasem jednym z tych ludzi, którzy noszą brudne kołnierzyki, połatane koszule, bordowe garnitury i ogromne buty, bo od ciągłego chodzenia na stopach wyszły
im odciski i halluksy, od ciągłego chodzenia od drzwi do drzwi, prosząc o pracę, która pozwoliłaby im się utrzymać150?

Podobny strach towarzyszy Erdosainowi przyznającemu: „ogarniało mnie wtedy przerażenie, czułem okrutny strach, że nie ma w moim życiu żadnego szlachetnego celu, jakiejś
wielkiej idei” (7LOC: 194). Również Balder, pozornie spełniony człowiek, „czuł się okropnie
nieszczęśliwy”151, a „czasem przyznawał, że odniósł porażkę”152.
Z uwagi na pochodzenie i przynależność klasową bohater Arltowski pozornie nie wyróżnia się na tle społeczeństwa, dlatego próbuje zaistnieć za wszelką cenę i nadać sens swojej
egzystencji. „Wśród tysięcy anonimowych Erdosainów zaśmiecających ziemię byłbym in-

148

„Para romper el débil hilo que lo mantenia unido a Dios y librarse de la angustia, decide
hacerse montruo, convertirse en un dios el mismo” (Gnutzmann 1984: 47).
149

„Más que seres vivos son seres que buscan vivirse, seres que luchan por alcanzar existencia
desde la nada que los está sorbiendo” (González Lanuza 1971: 44).
150

„En el futuro ¿no seré yo uno de esos hombres que llevan cuellos sucios, camisas zurcidas,
traje color vinoso y botines enormes porque en los pies les han salido callos y juanetes de tanto
caminar, de tanto caminar solicitando de puerta en puerta trabajo para ganarse la vida?” (JR: 173).
151

„Se creía inmensamente desdichado” (AB: 42).

152

„A veces admitía que era un derrotado” (AB: 70).
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nym, prawdziwym Erdosainem, tym, który jest i będzie trwał” (7LOC: 70) ‒ mówi Remo,
wskazując na główny cel, który przyświeca każdemu z nich.
Bohaterowie Arlta podświadomie czują, że mimo roli, jaką wyznacza im zajmowana
pozycja społeczna, są inni niż otaczający ich ludzie. „Niewielu jest takich jak my”153 ‒ mówi
Astrolog, zwracając się do tytułowych szaleńców, gotowych na zmianę porządku świata
i sprowokowanie rewolucji. Również Balder, porównując się do kolegów architektów, zauważa: „We wszystkim byli ode mnie różni. Żyli przyjemnie, oddając się odrażającym aktom,
głupcy”154.
Chęć zdobycia własnej tożsamości, która wyróżniłaby bohaterów spośród mieszkańców
stolicy, popycha ich do działania, jest motorem zdarzeń opowiedzianych w kolejnych powieściach. Jednocześnie ta sama potrzeba bycia innym staje się powodem wyobcowania postaci.
Bunt bohatera wobec rzeczywistości przybiera różne formy. Młody Silvio Astier, który
jest najbardziej aktywną postacią, podejmuje wiele działań, które mają doprowadzić do spełnienia marzenia o awansie do wyższej klasy. Początkowo próbuje zaadaptować się do nowej
rzeczywistości i uczciwie pracować, ale w wyniku ciągłych upokorzeń, jakich doznaje
w sklepie i domu Don Gaetana, w akcie zemsty podpala księgarnię pracodawcy.
Próbuje swoich sił w szkole wojskowej, ale w obliczu kolejnych niepowodzeń zaczyna
wątpić: „Czy kiedykolwiek uda mi się wybić ponad mój żałosny stan, czy zostanę pewnego
dnia wielkim panem, przestanę być chłopcem oferującym swoje usługi w zamian za jakąkolwiek pracę?”155. Zastanawia się, do czego byłby w stanie się posunąć, aby zrealizować upragniony cel. Rozważa nawet popełnienie zbrodni:
Co zrobić? Co mógłbym zrobić, aby odnieść sukces? […] Gdybym chociaż miał jakiegoś bogatego krewnego, którego mógłbym zabić […]. Zrozumiałem, że nigdy nie zaakceptuję życia
w biedzie, którą znosi z naturalnością większość ludzi156.

153

„Como nosotros debe haber pocos” (7LOC: 230).

154

„Eran en todo distinos de mí. Vivían placenteramente, ejecutando actos repugnantes,
estúpidos ” (BR: 51).
155

„¿Saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social, podría convertirme algún día en un
señor,dejar de ser el muchacho que se ofrece por cualquier trabajo?” (JR: 172).
156

„¿Qué hacer, qué podría hacer para triunfar? […] si al menos hubiera tenido algún pariente
rico, a quien asesinar […] comprendí que nunca me resignaría a la vida penuriosa que sobrellevan
naturalmente la mayoría de los hombres” (JR: 173). Ten motyw został wykorzystany przez Arlta
w Siedmiu szaleńcach.
94

Wyrzucenie ze szkoły powoduje kolejne rozczarowanie i załamanie się bohatera, które
doprowadza go do próby samobójczej.
Odebranie sobie życia z powodu niezgody na rzeczywistość jest częstym motywem
w twórczości Arlta. W taki sposób ginie Remo Erdosain, samobójcy są także obecni wśród
bohaterów artykułów prasowych. W przywoływanym już artykule El desierto en la ciudad
autor pisał:
Pewnego dnia przechodziłem przez odludny zakątek dzielnicy Palermo parę minut po tym, jak
jakiś człowiek przyłożył sobie broń do skroni. Niklowany rewolwer leżał wśród suchych liści,
a szkła okularów samobójcy pokrywała mgiełka krwi […]. Tak po prawdzie człowiek ten zachował się, jakby mieszkał na pustkowiu uwięziony w sercu miasta157.

W innej nocie poświęconej wyobcowaniu człowieka w mieście nawiązuje do zasłyszanej historii:
Pamiętam, jak opowiadał mi znajomy, który myślał nad popełnieniem samobójstwa, i byłby je
popełnił któregoś rana, kiedy dotarł na Plaza Once. Myślał o nieuchronności śmierci i o tym, że
zabijając się, rozwiązałby mnóstwo problemów i pozbyłby się niepokojów, które mu towarzyszyły. Usiadł na ławce i tam znieruchomiał. Był bardzo zmęczony, przeszedł wiele mil. I nagle
zrozumiał, że chce się zabić. Plac był dla niego niczym piekło, gdzie starzałby się, cierpiąc
i gorzkniejąc158.

W tym samym artykule Arlt opisał innego człowieka u progu decyzji o samobójstwie,
który na pozór nie wyróżniał się spośród otaczających go ludzi. Jedynie nietypowe zachowanie sugerowało rozgrywający się przed oczami autora dramat bohatera:

157

„Ya una vez, en un solitario rincón de Palermo, pasé pocos minutos después que un
desconocido acababa de saltarse la tapa de los sesos. El revólver niquelado yacía entre las hojas secas,
y los lentes del suicida quedaron cubiertos de neblina de sangre […]. En realidad, procedía como si
estuviera viviendo en un desierto encastrado en el corazón de la ciudad” (El desierto en la ciudad:
216).
158

„Y recuerdo que me contó un amigo que pensaba matarse, y posiblemente lo hubiera hecho,
una mañana que llegó a Plaza Once. Cavilaba que era inevitable morir, que con matarse resolvería de
golpe un innumerable montón de angustias que hacía tiempo le acosaban. Se sentó en un banco y se
quedó allí como atontado. Estaba fatigadísimo, pues había caminado muchas cuadras. Y de pronto,
comprendió que tenía la voluntad de matarse, La plaza se le figuraba una especie de infierno donde
envejecería de continuo, atravesando por sucesivas y más amargas decadencias” (El desierto en la
ciudad: 218).
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Nie był włóczęgą, zbyt dobrze był ubrany, nie odpoczywał tam, tkwił na ławce, jakby siedział
na skraju swojej ruiny, i obserwował, z tym samym wyrazem przygnębienia, które zasnuwało
jego twarz, błędne spojrzenie, czoło suche jak w gorączce.
Rozmyślał nad czymś niezwykłym, poruszał ustami niczym w modlitwie, w której tylko on
uczestniczył. Czasami podnosił łuki brwiowe, jakby usłyszał dwuznaczne słowa albo argumenty
dla niego niezrozumiałe, a cień drzew poruszanych wiatrem zaznaczał się na jego twarzy […].
Ja, siedzący na innej ławce, patrzyłem i powiedziałem do siebie: „Czyżby chciał się zabić?”.
Nie zdziwiłoby mnie to. To była ta godzina, to miejsce, w którym desperat podejmuje decyzję o
samobójstwie159.

Powtarzalność motywu każe przypuszczać, że próby samobójcze były częstymi przypadkami w Buenos Aires początku wieku. Stanowiły drogę ucieczki dostępną samotnym, nieszczęśliwym ludziom.
Ostatnią i ostateczną formą buntu Silvia Astiera jest zdrada przyjaciela. Zadenuncjowanie Renga, równoznaczne z zerwaniem ze światem przestępczym, jest jedną z niewielu decyzji dotyczących przyszłości, jaką bohater może podjąć samodzielnie, i dzięki temu faktycznie
zaistnieć.
Zupełnie inną formę niezgody na rzeczywistość wybiera Estanislao Balder, najbardziej
pasywny spośród bohaterów Arlta, którego „apatia przewyższała chęć działania” 160. Mimo że
nie czuje się spełnionym człowiekiem, nie podejmuje żadnych działań, aby odwrócić swój
los. Jest jednak przekonany, że „coś niesamowitego musi się wydarzyć w jego życiu”161. Balder ma nadzieję, że dzięki zewnętrznej ingerencji poczuje się zdolny do działania, porzuci
dotychczasową monotonną egzystencję i zawalczy o samego siebie, czym zasłuży na uznanie
w oczach innych, chce „zostać panem swojej woli, co pozwoliłoby mu na zrealizowanie ma159

„No era un vago; estaba demasiado bien vestido y tampoco descansaba allí, pues estaba en
aquel banco como hubiera podido estar a la orilla y frente al espectáculo de su ruina, con una igual
expresión de angustia abrumándose el rostro, la mirada perdida en el polvo, la frente como seca de
fiebre.
Cavilaba en algo extraordinario, porque movía los labios en una réplica de la que él solo era
oyente e interlocutor. A instantes levantaba los arcos ciliares, como si escuchara palabras ambiguas o
razones incomprensibles para él, y la sombra de las ramas dejaba en su semblante un enrejado que
movía el viento […].
Yo, sentado en otro banco, lo miraba y me decía: „¿Se irá a matar.” Porque no me hubiera
extrañado. Era esa una hora, en aquel lugar, para que un desesperado se resolviera a matarse” (El
desierto en la ciudad: 216).
160

„Su apatía era mucho más fuerte que su voluntad de acción” (AB: 57).

161

„Algo extraordinario tiene que ocurrir en mi vida” (AB: 54).
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rzeń o bohaterskim życiu, bez chwil zwątpienia. Na zachwycenie swoich bliźnich”162. Kiedy
jednak poznaje kobietę, która może odmienić jego życie, nie decyduje się na małżeństwo
z nią. Byłoby ono równoznaczne z wyrzeczeniem się własnych przekonań i podporządkowaniem się konwenansom. Bunt Baldera przejawia się w zaniechaniu działania, w dobrowolnym
wyborze odosobnienia, gdyż tylko w ten sposób pozostaje się sobą.
Sprzeciw Erdosaina wobec reguł rządzących społeczeństwem argentyńskim przybiera
formę zarówno aktywną, jak i pasywną, a zapoczątkowuje go akt kradzieży popełnionej
w ramach buntu wobec niesprawiedliwości społecznej. Bohater, który w zbrodni widzi swoją
szansę na zaistnienie, postanawia dalej szkodzić społeczeństwu, planując zniszczenie cywilizacji. Wraz z wkroczeniem na drogę „ku doskonałości zła”163 Erdosain nieświadomie pogrąża
się w szaleństwie, staje się potworem. Nie jest przy tym jedynym monstrum w świecie Arlta.
Potworność i szaleństwo to kolejna strategia zastosowana przez autora w celu pokazania inności postaci.
Potworność i szaleństwo
Obok anonimowości bohaterów, szczątkowości informacji na ich temat oraz definiowania ich
poprzez pochodzenie ‒ cechami charakterystycznymi dla stylu opisu bohaterów Arlta są groteskowość i sięganie po deformacje.
Postaci powieści wyróżniają się specyficznym wyglądem, jak „pani w kolorze soli
z pieprzem, o rybich oczach, z długim inkwizytorskim nosem”164; „pokrzywiona staruszka,
głucha i sczerniała niczym drzewo spalone przez ogień”165, mężczyzna, którego „szklistość
[…] rozbieganych oczu, gruby, zakrzywiony nos, blade policzki i obwisła dolna warga nadawały mu wygląd półgłówka” (7LOC: 15), czy klientela baru odwiedzanego przez Erdosaina,
gdzie bohater widzi „gęby […], opadłe szczęki i lejkowato rozchylone usta: czarnuchów
o porcelanowych oczach i lśniącym uzębieniu między mięsistymi wargami […], szpicli o kocich twarzach, niskich czołach i natrętnych spojrzeniach” (7LOC: 159).

162

„Encontrarse dueño de una voluntad que le permitiera realizar sueños de vida heroica, sin
vacilaciones. Deslumbrar a sus semejantes” (AB: 55‒56).
163

„Hacia el perfeccionamiento del mal” (LL: 215).

164

„Una señora de color de sal con pimienta, de ojillos de pescado y larga nariz inquisitora” (JR:

94).
165

„La abuela encorvada, sorda y negruzca como un árbol tostado por el fuego” (JR: 94).
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Stasys Goštautas wskazuje na najczęściej eksponowane w powieściach elementy wyglądu, jakimi są długie, pokrzywione nosy, zwisające wargi, romboidalne twarze, wydatne
brwi (Goštautas 1977: 183) nadające postaciom złowrogi wygląd.
Buenos Aires widziane oczami autora Aguafuertes porteñas zamieszkują „mężczyźni
o pokrzywionych nosach, z uszami niczym liście kapusty, o zaciętych ustach, krzywych, przetrąconych szczękach”166. Choć w artykułach prasowych postaci o groteskowym wyglądzie nie
są tak często spotykane jak w powieściach, to również opisując bohaterów not, Arlt zastosował podobne sformułowania. Ich wydźwięk jest tu jednak bardziej humorystyczny z uwagi na
charakter całej kolumny.
W artykule Padres negreros (Okrutni rodzice) czytelnik ma okazję poznać „matkę, która jest grubą kobietą, o wydatnych brwiach, z wąsem, ramionami jak szynki i oczami, które
czujnie śledzą każdy grosz, jakby był milionem”167. W innej nocie Arlt opisał wyglądające
przez okna staruszki „o pokrzywionych nosach […] świdrujące szarymi oczkami”168 dzielnicę
czy „Mulata o pokrzywionym nosie”169.
W przypadku serii Aguafuertes porteñas częściej stosowanym zabiegiem niż przerysowanie opisu wyglądu zewnętrznego jest jednak karykatura charakterologiczna.
Spacerując po ulicach miasta, Arlt spotykał różne postaci, które inspirowały go do pracy
i stawały się bohaterami kolejnych utworów. Byli to ludzie tak odmienni, że „o każdym z nich
można stworzyć historię”170, co czynił na łamach redagowanej przez siebie kolumny. Na podstawie zaobserwowanych zachowań Arlt wyróżniał kategorie mieszkańców miasta i poświęcał im osobne utwory lub tylko przywoływał w kolejnych artykułach. W ten sposób stworzył
całą galerię postaci składających się na obraz tipo porteño, który wcale nie jest postacią jednoznaczną, a przeciwnie – ma wiele twarzy.

166

„Hombres de narices como toronjas corcovadas, de orejas como hojas de repollo, de labios
picudos, de mandíbulas tuertas, reviradas” (Siriolibaneses en el centro: 278).
167

„La madre es una mujer gorda, ceño acentuado, bigotes, brazos de jamón y ojos que vigilan el
centavo con más prolijidad que si el centavo fuera un millón” (Padres negreros: 127).
168

„Viejas de nariz ganchuda […] aguzando como destornilladores sus ojillos grises” (¿No se lo
decía yo? (A nie mówiłem?): 125‒126).
169

„Mulato con nariz de remonta o garabato” (Monólogo del ordenanza municipal (Monolog
policjanta) w Scroggins: 175).
170

„Sobre cada uno se puede construir un mundo” (El placer de vagabundar [Przyjemność
włóczenia się]: 115).
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Teksty poświęcone typom ludzkim przypominają malarskie karykatury, co zapowiadają
tytuły bazujące na grze słów, a definiujące charakter danej postaci.
Jedną z nich jest „el Busca Muertos” ‒ człowiek umilający sobie poranek czytaniem nekrologów w gazetach (El Busca Muertos: 224‒227), inną ‒ „el calientasillas” będący prototypem wiecznego narzeczonego wysiadującego krzesła w domu ukochanej, ale nieskłonnego do
ożenku (El Calientasillas: 332‒335). Podczas swoich wędrówek po mieście Arlt spotykał też
„los tomadores del sol en el Botánico” ‒ ludzi, których jedynym zajęciem było przesiadywanie na słońcu w ogrodzie botanicznym i oddawanie się relaksowi (Los tomadores del sol en el
Botánico: 82‒84). Buenos Aires widziane oczyma autora Aguafuertes porteñas zdaje się pełne osób, które wolą odpoczynek od pracy. Bardzo często przywoływaną postacią jest „squenun”, czyli wieczny bezrobotny (Divertido origen de la palabra „squenun” [Zabawne pochodzenie słowa „squenun”]: 68–70), i „el hombre que se tira a muerto”, który pozornie pracuje, ale w rzeczywistości nic nie robi (Apuntes filosóficos acerca del hombre que „se tira al
muerto” [Filozoficzne zapiski o człowieku, który „se tira al muerto”]: 84–86). „El hombre
corcho” to osoba wychodząca z każdej sytuacji obronną ręką (El hombre corcho [Człowiek
korek]: 119‒121), a „el enfermo profesional” – ktoś, kto od momentu zatrudnienia do emerytury nie przepracował ani jednego dnia (El enfermo profesional [Zawód: chory]: 189‒191)171.
Humorystyczne definicje typów ludzkich spotykamy w artykułach prasowych, rzadko
natomiast na stronach powieści, w których dominują opisy potęgujące fizyczną brzydotę.
Groteskowe wyolbrzymienie pewnych elementów wyglądu nie jest jedyną ingerencją autora
w ciało postaci. Wielu bohaterów pojawiających się w powieściach jest naznaczonych ułomnościami, jak kulejący andaluzyjski szewc, utykający Rengo z El juguete rabioso czy Hipólita, żona jednego z bohaterów Siedmiu szaleńców przezywana Kuternogą. Inną cielesną deformacją jest kifoza, na którą cierpią narzeczona Erodosaina, mężczyzna wychodzący z pensjonatu, w którym zatrzymał się Remo, i którą sugeruje zgarbiona sylwetka Baldera.
Z pewnością nieprzypadkowo najczęstszym defektem u bohaterów są choroby wzroku
utrudniające lub wręcz uniemożliwiające pełny ogląd rzeczywistości. „Nowoczesny człowiek
jest głuchy i ślepy”172 – tymi słowami określa bohaterów Arlta Rita Gnutzmann, przy czym
sformułowania „głuchy” i „ślepy” należy w tym kontekście odczytywać w znaczeniu zarówno
171

Są to tylko przykłady niektórych kategorii mieszkańców. Opisywanie tipo porteño jest najczęściej powtarzającym się tematem w serii Aguafuertes porteñas. W 2018 roku ukazała się książka
skupiająca humorystyczne eseje poświęcone typom osobowości zatytułowana ¡Arltos personajes!
(Eduvim, Córdoba, 2018).
172

„El hombre moderno es de oídos sordos y de ojos ciegos” (Gnutzmann 1984: 70).
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dosłownym, jak i metaforycznym, gdyż „fizyczność służy Arltowi […] do wyrażenia wnętrza”173.
Zezowatego zakochanego spotykamy w jednym z artykułów (El bizco enamorado [Zakochany zezowaty]: 61–63), a przydomki dwóch postaci kobiecych z powieści – la Bizca
i Juana la Bizca ‒ wskazują na tę samą wadę. Niektórzy bohaterowie Arlta tracą wzrok, tak
jak prostytutka la Cieguita czy Alberto, mąż Zulemy z El amor brujo – z kolei jeden z braci
Espila, pochodzący z zaprzyjaźnionej z Erdosainem rodziny, udaje ślepotę, a w rzeczywistości jest głuchy.
Nawet jeśli bohaterowie nie mają na ciele widocznych zmian, często ich wygląd sugeruje chorobę toczącą organizm – Erdosain i kapitan policji sprawiają wrażenie osób dotkniętych
gruźlicą. Niektóre z postaci cierpią nawet na kilka deformacji, jak Astrolog o wielkiej głowie
ze złamanym nosem i powykrzywianych palcach, którego ciało zostało rozczłonkowane, gdy
stał się kastratem.
Niedoskonałość formy cielesnej zostaje kilkakrotnie zilustrowana przez porównanie
człowieka z połamanymi kukiełkami174, a fizyczna dezintegracja – Erdosain odczuwa ból
nawet „w paliczkach kości palców, w przyczepach mięśni, w załomach jelit”175 ‒ podkreśla
rozbicie wewnętrzne bohaterów, niewidoczne dla postronnego obserwatora.
W rozmowie z odwiedzającym go duchem Erdosain wskazuje jednak, co jest przyczyną
nieszczęścia dotykającego bohaterów ‒ nie niepełnosprawność, a problemy natury egzystencjalno-metafizycznej: w przypadku Erdosaina „to brudna cywilizacja stłamsiła go i zniszczyła
wewnętrznie”176, a życie, jak wyznał Elsie, „rozbijało na kawałki ludzkie istnienia”177.

173

„La fisis para Arlt […]. Es la expresión de lo interior” (Gnutzmann 1984: 68).

174

„Wziął kawałek postronka i przywiązał go w rogu do dwóch gwoździ w ten sposób, że dzielił
na pół kąt utworzony przez dwie ściany. Potem zaczął wyjmować z kufra lalki i rzucać je na łóżko.
Kawałkami sznurka przewiązywał teraz gardła kukiełek […]. Astrolog przyglądał się z zadowoleniem
swemu dziełu […]. Powiedział głośno:
– Ty, pierrocie, jesteś Erdosainem; ty, gruby, Poszukiwaczem Złota; clown to Alfons, a ty,
czarny, jesteś Alfonsem. Zgadzamy się” (7LOC: 204).
175

„En las falanges de sus dedos, en los muñones de sus brazos, en los nudos de sus músculos, en
los tibios recovecos de sus intestinos” (LL: 35).
176

„La puerca civilización lo ha magullado, lo ha roto internamente” (LL: 60).

177

„Los [seres humanos] rompía a pedazos” (LL: 147).
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Ułomności fizyczne odzwierciedlają zaburzenia psychiczne postaci, które balansują na
granicy szaleństwa, a niepełna percepcja otaczającego świata deformuje obraz rzeczywistości
i potęguje potrzebę ingerencji w obliczu niezgody na życie w dostrzeganym wokół świecie.
Bohaterowie Arlta marzą o odmianie swojego losu, o wielkich czynach, dzięki którym
zapisaliby się w pamięci świata jako jednostki wyjątkowe. Dla osiągnięcia tego celu są gotowi na naruszenie wszystkich praw moralnych i społecznych – jak Silvio zdradzający przyjaciela; Erdosain popełniający zbrodnie; Balder, który, „aby zaspokoić swoje pragnienia, zaprzedałby duszę diabłu”178; czy planujący zniszczenie cywilizacji wizjonerzy szaleńcy.
Ta gotowość i podejmowane przez bohaterów działania zbliżają ich do Nietzscheańskich ludzi woli zaspokajających tkwiące w nich żądze mocy, bez patrzenia na obowiązujące
moralne kryteria czy ograniczające ich zasady społeczne (Vaihinger 1904: 7‒8).
Świadomie wkraczają oni na drogę ciemności: „ostrożnie zmierzam ku doskonałości
zła”179 ‒ wyznaje Erdosain, zaś Balder, rozpoczynając starania o rękę Irene, mówi: „Teraz nie
ma już cienia wątpliwości. Wkroczyłem na drogę ciemną i długą”180.
Skoro uczciwe próby odmiany losu nie przynoszą pożądanego rezultatu, bohaterowie
wybierają drogę zdrady, poniżenia i zbrodni, aby przekonać się, czy są zdolni do popełnienia
aktów haniebnych181. O tej motywacji mówi zarówno Silvio ‒ „nie jestem zdeprawowany,
jestem tylko ciekawy ogromnej siły, która drzemie we mnie”182 ‒ jak i Erdosain, który chce
„odkryć siebie poprzez zbrodnię” (7LOC: 69).
Zainteresowanie bohaterów ciemną stroną osobowości i potrzeba eksperymentowania
czynią z nich jednostki niebezpieczne i nieakceptowalne dla otoczenia, bowiem stanowiące
zagrożenie dla społeczności.
Silvio, zniszczywszy życie Renga, czuje, że odnalazł spokój w swoim: „Są takie chwile
w życiu, kiedy odczuwamy potrzebę bycia kanalią, potrzebę zbrukania się aż do środka, potrzebę popełnienia nikczemności czy… zrujnowania na zawsze czyjegoś życia…, a po doko-

178

„Para satisfacer sus deseos, les hubiera vendido su alma al diablo” (AB: 56).

179

„Deliberadamente voy hacia el perfeccionamiento del mal” (LL: 215).

180

„Ahora no queda duda. He entrado en el camino tenebroso y largo” (AB: 17).

181

Mirta Arlt, Omar Borré i Stasys Goštautas zwracają uwagę na inspiracje twórczością Dostojewskiego (Arlt, Borré 1985: 60; Goštautas 1977: 98–114).
182

„Yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que está en mí” (JR: 238).
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naniu czegoś takiego będziemy mogli znów żyć spokojnie”183. Wyznanie bohatera jest co
najmniej niepokojące, gdyż wskazuje na istnienie ludzi gotowych krzywdzić innych w imię
samorealizacji i źle pojętej drogi rozwoju.
Zabójstwo Barsuta ma udowodnić Erdosainowi, że mimo niepowodzeń jest kimś wyjątkowym, zdolnym do popełnienia takiego czynu: „sądził, że zbrodnia odmieni jego życie”184 ‒
mówi o bohaterze Astrolog. Remo wkracza na drogę zła, która miała okazać się wybawieniem, a prowadzi go donikąd i przynosi kolejne cierpienia, gdyż „ten, który krzywdzi innych,
tworzy potwory, które prędzej czy później pożrą również jego samego” 185. Poczucie wyobcowania sprawiło, że rozważa popełnienie samobójstwa, jednak to nie śmierci pragnął, a jeszcze większego cierpienia: „Nie chce umierać, musi cierpieć jeszcze bardziej, aż doprowadzi
do całkowitego zniszczenia”186.
Skojarzenie z postacią Erdosaina nasuwa się przy lekturze eseju Estos tres gatos (Te
trzy koty), w którym Arlt opisał pogrążającego się w nieszczęściu i zbrodni człowieka:
Kiedy człowiek nie może sobie wytłumaczyć, z jakiego powodu dopuścił się perwersyjnego
czynu ze sobą lub z innym człowiekiem, żyje niespokojny [...]. Ale jego niepokój pojawia się
powoli i jest stale odczuwalny. Człowiek zostaje sam i nie potrafi się rozpoznać ani zrozumieć.
I wtedy zaczyna się pogrążać […] Aby przekonać się, czy uda mu się odzyskać to, co utracił
[…], popełnia kolejny czyn, aby odkryć, czy w ten sposób znajdzie rozwiązanie. I pogrąża się
jeszcze bardziej187.

Nie wiemy, jak skończyła się historia bohatera artykułu.
W przypadku Erdosaina natomiast wyrzuty sumienia i niemożność poradzenia sobie ze
sobą samym popychają bohatera ku kolejnej zbrodni, z której jedynym wyjściem jest śmierć:
183

„Hay momentos en nuestra vida en que tenemos necesidad de ser canallas, de ensuciarnos
hasta adentro, de hacer alguna infamia, yo qué sé… de destrozar para siempre la vida de un hombre…
y después de hecho eso podremos volver a caminar tranquilos” (JR: 236).
184

„Creía que un crimen modificaría su vida” (LL: 81)
„El que hace daño a los demás en realidad fabrica monstruos, que tarde o temprano le
devorarán a él” (LL: 215).
185

186

„No quiere morir, es necesario que sufra más, que se rompa más” (LL: 39).

187

„Cuando un individuo no puede explicarse por qué motivo ha cometido un acto de
perversividad, consigo o con otro, ese hombre vive atormentado […] su tormento es persistente y
lento. Se encuentra frente a sí mismo, sin poderse reconocer o explicar. Entonces el individuo se
hunde […] para ver si puede recuperar lo que ha perdido […] cometerá después otro, para ver si en la
ejecución del tal encuentra la solución.Y se hunde más” (Esos tres gestos, w: Scroggins: 201‒202).
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„Wiesz, co należy zrobić, aby odejść?” ‒ pyta w ostatnich dniach życia i natychmiast odpowiada: „Zabić się”188.
Wbrew przekonaniom bohaterów okazuje się, że nie ma zbrodni bez kary, a za próbę
zniszczenia ładu i porządku rządzącego światem trzeba zapłacić najwyższą cenę.
Spośród buntujących się bohaterów powieści Siedmiu szaleńców Haffner w chwili podjęcia decyzji o porzuceniu świata prostytucji i rozpoczęciu uczciwego życia ginie z rąk dawnego rywala. Pozostali wspólnicy zbrodni również umierają (Bromberg) albo popadają w szaleństwo (Ergueta). Remo po zabójstwie Marii Pintos zyskuje tak pożądaną przez siebie sławę
‒ „wśród tysięcy Erdosainów zaśmiecających ziemię” (7LOC: 70) jest tym odmiennym i rozpoznawalnym. Zaistnienie w świecie nie przynosi jednak spodziewanego ukojenia. Uciekając
przed pościgiem, kierowany poczuciem winy, popełnia samobójstwo. Jedynymi postaciami,
którym udaje się zbiec, są Astrolog i Hipólita. Z pewnością wybór bohaterów, którzy nie ponieśli konsekwencji dramatu w Temperley, był nieprzypadkowy. Hipólita to jedna z niewielu
postaci twardo stąpających po ziemi, która potrafi znaleźć dogodne dla siebie wyjście z każdej sytuacji ‒ poprzez edukację udaje jej się porzucić świat prostytucji, a ponadto jest jedyną
kobietą, która nie doznała krzywdy ze strony szalonego Erdosaina. Ostatecznie odchodzi
z Astrologiem, prowodyrem i wizjonerem rewolucji mającej doprowadzić do zniszczenia cywilizacji, który swoimi ideami skłonił do działania pogrążonych w nieszczęściu i znajdujących się na granicy szaleństwa bohaterów.
Pedro Antonio Curto w prologu do opowiadań Arlta wydanych pod tytułem De monstruosidad y locura (O potworności i szaleństwie), próbując określić bohatera Arltowskiego,
przyrównuje go do potwora, stwierdzając: „Ludzie bardziej przypominają potwory czające się
w ciemności niż świetliste anioły ze starożytnych historii”189. Nie chodzi tu o wygląd postaci,
których nienaturalne, zdeformowane ciała często przywodzą na myśl obraz bestii. Prawdziwa
potworność bohaterów, którą fizyczność jedynie symbolizuje, ukrywa się w ich wnętrzu,
przejawiając się w gotowości do zniszczenia innych, samych siebie, a nawet całego świata.
Arlt pokazał, że to nieludzka cywilizacja i prawa rządzące społeczeństwem tworzą potwory ‒ „w tych domach rodzi się robak ludzki […], jest karmiony przez bladego, śmierdzącego potwora, rośnie, uczy się języka, którego inne miliony robaków i tak nie zrozumieją” ‒
i ostrzega, do czego prowadzą nierówności i niesprawiedliwości społeczne. Robak ludzki, nie
188

„¿Sabés lo que hay que hacer para irse? Matarse” (LL: 215).

189

„Los seres humanos son mas parecidos a monstruos chapoteando en las tinieblas que a los
luminosos ángeles de las historias antiguas” (Curto 2013: 7).
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mając innego wyboru, „w ostatecznym rozrachunku zostanie pokonany przez swojego bliźniego albo sam zniewoli innych”190. Buenos Aires początku XX wieku w utworach autora
„przeobraża się w groteskową i przerażającą scenę, na której niczym w kaprysach Goi opętani, wisielcy, przeklęci, oszaleli tańczą swoją piekielną sarabandę”191.
Arlt celowo wybrał na bohaterów utworów nieszczęśliwych, szalonych, wyobcowanych
ludzi. Sięgając po historie postaci zepchniętych na margines społeczny z uwagi na pochodzenie czy też problemy natury fizycznej i psychicznej, pokazał świat w krzywym zwierciadle,
w którym pozornie nic nie jest normalne. Jak podkreślił Pedro Antonio Curto, Arlt stawiał
postaci wobec „nierzeczywistych sytuacji, które mimo absurdalności odkrywają prawdziwe
struktury i szczegóły świata, w którym żyjemy”192.
Czy jednak wizja świata monstrum albo szaleńca jest nieprawdziwa?
Jeśli odwołamy się do łacińskiej etymologii słowa „monstrum”, okaże się, że wywodzi
się ono od czasownika mostrare, oznaczającego „pokazywać”. Hiszpańskie słowo monstruo
(monstrum, potwór) nie odnosi się do cechy charakterologicznej, a wskazuje na czynność
patrzenia i pokazywania193. Monstrum to ten, kto widzi inaczej, dlatego potrafi dostrzec i pokazać innym prawdziwy obraz świata. Podobnie szaleniec, nazwany przez Foucaulta „zwiastunem prawdy”, dysponuje widzeniem z innego wymiaru, które sprawia, że wie więcej niż
inni (Foucault 1999: 245).
Tym, co wyróżnia bohaterów Arlta spośród tylu mieszkańców Buenos Aires, jest
uświadomienie sobie własnych pragnień i przyczyny ludzkiego cierpienia. Świadomość ma
jednak swoją cenę, jaką stanowi niemożność pogodzenia się z losem. Potwierdzają to wyznanie Baldera ‒ „Chciałbym być jak inni ludzie. Nie dostrzegać tego, co widzę. Nie czuć tego,

190

„En estas casas el gusano humano nace […] es amamantado por un monstruo pálido y
hediondo, crece, aprende un idioma que otros tantos millones de gusanos ignoran, y finalmente es
oprimido por su prójimo o esclaviza a los otros” (LL: 161).
191

„Se convierte en un escenario grotesco y espantoso donde, como en cartones de Goya los
endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos danzan su zarabanda infernal” (El
placer de vagabundear: 116).
192

„Llegan a situarse en lo absurdo, en situaciones irreales, pero que ponen al descubierto el
mundo en el que vivimos, sus engranajes y estructuras internas” (Curto 2013: 12).
193

Takiej etymologii słowa monstruo doszukuje się César Aira (Audran 2014: 2).
104

co czuję. Zżeram się, myśląc i cierpiąc”194 ‒ i poszukiwanie swojej drogi i miejsca na ziemi
przez bohaterów pozostałych utworów.
Mimo iż tytuł drugiej powieści Arlta wskazuje na siedmiu szaleńców, w samej powieści
rzadko słowo to zostaje użyte w odniesieniu do postaci – opisuje głównie centralnego bohatera, Erdosaina owładniętego „powolnym szaleństwem, które w tym zalewie myśli pozwalało
mu być kimś niezwykłym, nie zaś człowiekiem, który przegrał” (7LOC: 65). Inną postacią,
która zapada na chorobę umysłową, jest aptekarz Ergueta. Do grona tytułowych szaleńców
należy zaliczyć zwolenników idei rewolucji, wizjonerów nowej rzeczywistości, która odmieniłaby porządek świata, chociaż nikt nie nazywa ich tym mianem. Wciąż jednak brakuje
dwóch osób do tytułowej siódemki.
Cesar Aira i Michel Foucault używają słów „monstrum” lub „szaleniec” nie tylko na
określenie postaci, ale również w odniesieniu do pisarza (Aira 1993: 4–5). „Wytwór samego
aktu pisania nie jest niczym innym niż szaleństwem” (Foucault 1999: 249), a tym, którym
pokazuje swoją wizję świata, poprzez literaturę staje się monstrum, jest autor.
Ostatnim tytułowym szaleńcem może być czytelnik, któremu lektura tekstów Arlta pozwala dostrzec nieznany wymiar otaczającej go rzeczywistości, a w konsekwencji spojrzeć
inaczej na świat.
***
Analiza elementów świata przedstawionego w twórczości Roberta Arlta zaskakuje oryginalnością rozwiązań zastosowanych przez autora. W przypadku postaci zdumiewają już sam
wybór bohatera i podejście do kreacji postaci. Mimo iż poszczególne powieści i artykuły prasowe są odrębnymi utworami, równocześnie tworzą jedną spójną historię poświęconą wspólnemu bohaterowi: miastu Buenos Aires i jego mieszkańcom.
Jedną ze strategii przyjętych przez Arlta w celu stworzenia wielopostaciowego bohatera
jest skrajnie posunięta redukcja postaci. Pozbawienie ich tożsamości i podstawowych informacji, które umożliwiałyby wyróżnienie danej postaci spośród innych ludzi, ułatwia dostrzeżenie podobieństw między bohaterami poszczególnych utworów. Jednocześnie pozwala czytelnikowi, jeśli ten tylko zechce, zobaczyć w bohaterach Arlta samego siebie.
W przyjętej roli kronikarza dającego świadectwo swoich czasów Arlt starał się oddać
prawdziwy obraz społeczeństwa argentyńskiego, stąd wielość bohaterów reprezentujących
194

„Quisiera ser como otros hombres. No ver lo que veo. No sentir lo que siento. Me consumo
pensando y sufriendo” (AB: 142).
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różne typy ludzkie wskazująca na zróżnicowanie w obrębie społeczeństwa. Ważną cechą charakteryzującą Argentyńczyków początku wieku, podkreślaną przez Arlta, a równocześnie
odróżniającą ich od innych nacji, była wielokulturowość. Z tego powodu bohaterowie Arlta
noszą przydomki nawiązujące do kraju pochodzenia, będące nośnikiem pewnych cech osobowościowych, wyznacznikiem stylu życia, ale nie narodowości, gdyż fakt osiedlenia się
i zdecydowania na życie w Buenos Aires czynił z nich Argentyńczyków.
Prezentowanie wizji społeczeństwa jako mozaiki etnicznej i społecznej, w której zatarły
się granice między dawnym i nowym, tym, co znane, i tym, co obce, nie było powszechne
wśród pisarzy argentyńskich i mogło zaskakiwać. Arlt, zwracając uwagę na nieodwracalne
zmiany, które przekształciły społeczeństwo argentyńskie, dostrzegał również echa przeszłości
widoczne we wciąż aktualnych podziałach społecznych, które jednak nie były adekwatne do
nowych czasów, dlatego nie znajdowały zrozumienia w oczach bohaterów.
Wybranie przez Arlta strategii redukcji i niedookreślenia przy kreacji postaci nie tylko
pozwoliło autorowi na wprowadzenie bohatera o wielu twarzach, ale również sugestywnie
zobrazowało problem dotykający współczesnych mu porteños – anonimowości i wyobcowania człowieka w wielkim mieście.
Podobnie podkreślanie współistnienia wielu nacji i zwrócenie uwagi na brak asymilacji
posłużyło do wskazania innego problemu, jakim był brak kulturowego zakorzenienia. Możliwe konsekwencje wynikające z poczucia nieprzynależenia i anonimowości Arlt obrazuje
szczególnie w powieściach, w których dużo miejsca poświęca analizie przeżyć wewnętrznych
bohaterów. Wśród osamotnionych, nieszczęśliwych postaci dominują skrajnie negatywne
doznania, takie jak smutek, rozpacz, cierpienie, które wywołują niezgodę na rzeczywistość,
a czasami doprowadzają bohaterów do szaleństwa195.

195

O tym, że nie była to jedynie literacka wizja rzeczywistości, świadczą prace Isabel Santi (El
paciente inmigrante en Buenos Aires a fines del siglo XIX. De filantropía a la technología alienista
[Pacjent imigrant w Buenos Aires końca XIX wieku. Między filantropią a technologią wyobcowania],
„Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM”, No. 12) i Norberto Marquiegui (Inmigración, fracaso y locura: una lectura desde los fuentes nominales de la colonia nacional de alienados ‘Dr. Domingo Cabred’ a principios de siglo XX [Imigracja, porażka i szaleństwo: lektura na podstawie źródeł pochodzących z narodowej kolonii dla umysłowo chorych ‘Dr. Domingo Cabred’ z początku XX wieku], Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009) poświęcone
przypadkom szaleństwa wśród imigrantów. Autorzy wskazują w nich jednoznacznie, że kierowanie do
zakładów zamkniętych nie zawsze miało na celu leczenie pacjentów, a było powodowane ich odmiennością i ich niezrozumieniem. Stało się jedną z metod rugowania niepożądanych obywateli na margines społeczny.
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Tym, co odróżnia centralne postaci powieści od drugo- i trzecioplanowych bohaterów,
którzy symbolizują społeczeństwo, jest niezgoda na rzeczywistość i świadomość własnych
pragnień: potrzeby zaistnienia i zdobycia własnej tożsamości, która wyróżniałaby ich na tle
innych. Bunt bohaterów przybiera różne formy, jednak zawsze skierowany jest przeciw temu,
co symbolizuje lub tworzy obowiązujący ład i prawo ‒ przeciw społeczeństwu i miastu.
Dla zdobycia upragnionego celu bohaterowie są zdolni do złamania wszelkich obowiązujących norm społecznych i praw moralnych: dopuszczają się zdrady, zdesperowani targają
się na własne życie, są gotowi na popełnienie zbrodni wobec innych, a nawet zniszczenie cywilizacji. Owa gotowość i pozorny brak wyrzutów sumienia czynią z bohaterów monstra, a
potworność postaci dodatkowo podkreślają przerysowane i karykaturalne opisy wyglądu zewnętrznego, który w rzeczywistości jest odbiciem ich wnętrza.
Z pewnością Arlt nieprzypadkowo bohaterami powieści uczynił potwornych szaleńców.
Cechą łączącą monstrum ‒ tego, który pokazuje, i szaleńca ‒ tego, który inaczej spostrzega
rzeczywistość, jest umiejętność patrzenia i dostrzegania tego, co niewidoczne dla innych.
Metafora potwora i szaleńca jest wskazówką dla czytelnika, aby spojrzał inaczej i zobaczył społeczeństwo argentyńskie takim, jakie widział je Arlt: jako wielokulturową mozaikę,
której różnorodność stanowiła wyzwanie w obliczu tworzącej się nowej tożsamości narodowej.
Symbolicznym obrazem społeczeństwa argentyńskiego w twórczości autora jest stolica
kraju, Buenos Aires. O strategiach zastosowanych przez Arlta w celu pokazania odmienności
przestrzeni miasta piszę w kolejnym rozdziale.
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Rozdział 5.
Strategie pokazywania inności – przestrzeń
Takie właśnie jest Buenos Aires. Rozległe i pełne ciekawych
miejsc196.
Roberto Arlt

Ja, człowiek miasta197.
Roberto Arlt

Zwrócenie uwagi na środowisko miejskie i podkreślenie wymiaru socjologicznego przestrzeni
czynią Roberta Arlta prekursorem tematyki urbanistycznej w literaturze argentyńskiej. Choć
motyw miasta był znany i wykorzystywany już przez pisarzy argentyńskich, w XIX wieku
funkcjonował głównie jako symbol rozwoju cywilizacyjnego Argentyny, odnoszący się bardziej do idei nowoczesnego miasta, jakim miało się stać Buenos Aires, niż do rzeczywistej
przestrzeni (González Capria, Álvarez Luterau 2012: 151).
Buenos Aires ‒ gdyż to właśnie stolica kraju przez długie lata była modelowym miastem literackim ‒ najczęściej przedstawiano w opozycji do barbarzyńskiej przestrzeni pampy
będącej synonimem zacofania. Takie ujęcie miasta, charakterystyczne dla literatury doby romantyzmu, odnajdujemy w słynnym eseju Dominga Faustina Sarmiento Facundo: cywilizacja
i barbarzyństwo (1845). W utworze stanowiącym krytykę rządów Rosasa autor przywołuje
obraz Buenos Aires jako alegorii kultury – „światłe Buenos Aires” ‒ w którą dyktator „wbija
nóż gaucha, niszcząc w ten sposób wielowiekowe dzieło, cywilizację, prawa i wolność”198.
Sarmiento nie był odosobniony w wykorzystywaniu stworzonego przez intelektualistów
wyobrażenia miasta do manifestowania politycznych przekonań. Również inni pisarze należący do pokolenia ’37, Esteban Echeverría i José Mármol, w swoich utworach obrazowali
konflikt ideologiczny między cywilizacją miejską a (anty)cywilizacją pampy, osadzając akcję

196

„Así es Buenos Aires. Vasto y repleto de rincones curiosos” (Calles terrible [Okropne ulice)]:

276).
197

„Yo, hombre de la ciudad” (Pueblos de los alrededores [Okoliczne miasteczka]: 237).

198

„Rosas clava en la culta Buenos Aires el cuchillo del gaucho y destruye de este modo la obra
de los siglos, la civilización, las leyes y la libertad” (Sarmiento 2008: 105).
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‒ Echeverría opowiadania El matadero (1838/1871199) a Mármol powieści Amalia (1851) ‒
w Buenos Aires. Zdaniem Stasysa Goštautasa zainicjowali oni nurt powieści miejskiej (Gošautas 1972: 441).
Dynamiczny rozwój Buenos Aires w drugiej połowie XIX wieku, który miasto zawdzięczało swojemu strategicznemu położeniu, oraz koncentracja życia kulturowego w stolicy nie pozostały bez wpływy na rozwój literatury argentyńskiej (González Capria, Álvarez
Luterau 2012: 150‒151). Umiejscowienie akcji w przestrzeni miejskiej stolicy, co było typowym rozwiązaniem w powieści naturalistycznej (Prieto 2006: [b.n.]) ‒ jak u Eugenia Cambaceresa (En la sangre, 1887) ‒ lub nawiązywanie do idei Buenos Aires, będącej punktem odniesienia w polemice toczonej przez memorialistów, charakteryzowało twórczość pisarzy
pokolenia ’80. Mimo powszechności motywu miasta nadal nie wykształciła się poetyka opisu
przestrzeni miejskiej.
Fabio Esposito w pracy poświęconej poszukiwaniu śladów miasta w literaturze ostatnich dekad XIX wieku zwraca uwagę na uproszczony, a przez to zafałszowany, obraz Buenos
Aires, jaki dawali autorzy tamtych lat, koncentrując akcję powieści w przestrzeni przynależnej dawnej arystokracji, jednocześnie dyskryminując obecność ubogich dzielnic na mapie
miasta (Esposito 2007: 2). Podobnie González Capria i Álvarez Luterau w Escribir la ciudad:
Buenos Aires entre siglos (1880‒1910) (Opisując miasto. Buenos Aires na przełomie wieków:
1880‒1910), analizując powieść Miguela Cané Juvenilla (Młodość, 1884), wyróżnili dwa
typy przestrzeni odzwierciedlające istniejące w stolicy podziały ‒ nie tylko geograficzne, ale
przede wszystkim społeczne i kulturowe ‒ przestrzeń nienazwaną, w której bohater jedynie
tymczasowo przebywa, i symboliczną przestrzeń centrum, identyfikowalną, przynależną klasie wyższej, a niedostępną dla przypadkowego przechodnia (González Capria, Álvarez Luterau 2012: 157)200. Zdaniem autorów, ukazując fizyczne i społeczne granice obecne w przestrzeni Buenos Aires, Cané wyraził przekonanie o konieczności ochrony własnej klasy przed
zalewem kultury imigrantów (González Capria, Álvarez Luterau 2012: 160).
Pisarze zaliczani do grona memorialistów – Lucio López (La gran aldea [Wielka wioska]), Santiago Calzadilla (Las beldades de mis tiempos [Piękno moich czasów]) czy José
199

Opowiadanie zostało napisane około roku 1037/1838, a wydane w roku 1871 (Hayes 1981:

17).
200

Emblematyczny charakter budynków, w których toczy się akcja, oraz dedykowanie utworu
czytelnikom należącym do tej samej co autor klasy społecznej, przez co przynależnych do wspólnej
przestrzeni, są jednymi z powodów braku opisów u Miguela Cané (González Capria, Álvarez Lutereau
2012: 155).
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Wilde (Buenos Aires desde setenta años atrás [Buenos Aires przed siedemdziesięcioma laty])
‒ w swoich wspomnieniach często przeciwstawiali kulturę nowoczesnego, zmieniającego się
na ich oczach miasta miastu przeszłości, Buenos Aires sprzed lat, przypominającemu tytułową „wielką wioskę”, w której wszyscy się znali (Esposito 2007: 5‒6). Gloryfikując przeszłość, kwestionowali projekt liberalny Sarmiento i Alberdiego, którego konsekwencją była
masowa imigracja końca XIX wieku (González Capria, Álvarez Luterau 2012: 165).
Pisarze pokolenia ’80, „opisując” Buenos Aires, pokazywali miasto takim, jakie chcieliby je widzieć, a jednocześnie przemilczali niedogodną dla klasy rządzącej przestrzeń. Jak
pisze Esposito, w powieściach „jest jedno miasto, którego nie widać, i inne miasto, które należy wyeksponować”201.
W początku XX wieku, podobnie jak miało to miejsce w wieku XIX, Buenos Aires
nadal funkcjonowało w literaturze głównie jako symbol, nośnik określonych wartości, jednak
odmiennych niż te, z którymi utożsamiali stolicę pisarze doby romantyzmu. W powieści realistycznej (Manuel Gálvez El diario de Gabriel Quiroga [Dziennik Gabriela Quirogi], 1910; La
maestra normal [Zwykła nauczycielka], 1914) odżywa ideologiczny konflikt leżący u podstaw cywilizacji argentyńskiej między miastem Buenos Aires a pampą, którą w nowym stuleciu symbolizowały małe miasteczka. Jednak to interior, kultywujący rodzime tradycje
i zwyczaje, jest postrzegany jako symbol cywilizacji zagrożonej przez kulturę imigrantów
skupiających się w stolicy kraju (Camurati 2006: 129‒132).
Analizując strategie opisu przestrzeni w twórczości Arlta, odwołuję się do typologii poetyki miejskiej zaproponowanej przez Elżbietę Rybicką w książce Modernizowanie miasta.
Choć praca autorki dotyczy literatury polskiej, zaproponowane kategorie opisu można odnieść
do tekstów Arlta i zastosować do analizy strategii pokazywania przestrzeni u autora. Rybicka
wymienia cztery ujęcia problematyki opisu miasta: poetykę dokumentu społecznego, poetykę
konstruktywistyczną, percepcyjną i paraboliczną, z których każda jest obecna w tekstach pisarza, choć w różnym stopniu.
Poetyka dokumentu społecznego
Przedmiotem poetyki dokumentu społecznego, będącej jednym z zaproponowanych przez
Rybicką ujęć przestrzeni, jest pokazanie socjologicznego wymiaru miasta. Problematyka
urbanistyczna w perspektywie poetyki dokumentu społecznego koncentruje się na mieście

201

„Hay una ciudad que se ve y otra que persiste en ser representada” (Esposito 2007: 7).
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„jako całości nieprzestrzennej, humanistycznej, realizującej się w doświadczeniu i działaniu
ludzkim” (Rybicka 2003: 254).
Spojrzenie na miasto z socjologicznego punktu widzenia daje zupełnie odmienną wizję
przestrzeni. Współczesny Arltowi amerykański miejski socjolog Robert Ezra Park w pracy
The City: Suggestions for the Investigation of Human Behaviour in Urban Environment (Miasto: Sugestie jak badać zachowania ludzkie w środowisku miejskim) zdefiniował miasto
w następujący sposób:
Miasto jest czymś więcej niźli aglomeracją jednostek wyposażonych w dobra komunalne, takie
jak: ulice, nieruchomości, oświetlenie elektryczne, tramwaje, telefony. Miasto jest także czymś
więcej niż konstelacją instytucji i aparatów administracyjnych: trybunałów, szpitali, szkół, posterunków policji oraz urzędów wszelkiego rodzaju. Miasto jest stanem ducha, zespołem zwyczajów i tradycji, postaw i sentymentów, nieodłącznie powiązanych z tymi zwyczajami
i transmitowanych przez tradycję (cyt. za: Rybicka 2003: 90).

Ujęcie miasta jako przestrzeni społecznej jest nadrzędną strategią pokazywania przestrzeni w twórczości Arlta, spotykaną zarówno w powieściach, jak i w artykułach prasowych
i stosowaną przez autora równolegle do pozostałych poetyk nowoczesnego opisu przestrzeni.
Opisując przestrzeń, Arlt odwoływał się do rozgrywających się w danym miejscu wydarzeń, do przebywających w nim osób, które nadawały mu koloryt o wiele wyraźniejszy niż
elementy krajobrazu czy okoliczne budynki. Ulice miasta ‒ tak chętnie portretowane przez
autora w ramach serii Aguafuertes porteñas ‒ lepiej niż zabudowa czy funkcja, jaką pełniły
w życiu mieszkańców, definiowały zamieszkujące je postaci:
Canning y Rivera […] to schronisko dla leniwych i dla tanich filozofów, pasaż, na którym spotkasz węglarzy, żydowskich kapeluszników, tureckich rzeźników; […], droga w stronę Palermo,
róg z historią samobójstwa […]. Kawiarnia, która od rana zapełnia się bezrobotnymi z zamiłowaniem do słuchania audycji radiowych202.

W podobny sposób Arlt pokazywał wiele zakątków miasta, a szczególnym zainteresowaniem ze strony autora cieszyły się dzielnice zamieszkałe przez imigrantów tworzących
nową mozaikę społeczną i architektoniczną miasta. Przybywający z odległych zakątków świa202

„Canning y Rivera […] refugio de vagos y filósofos baratos; pasaje de fabriqueras, gorreros
judíos y carniceros turquescos; [...], camino de Palermo, esquina con historia de un suicidio […] y un
café que desde la mañana se llena de desocupados con aficiones radiotelefónicas” (Canning y Rivera:
571).
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ta w poszukiwaniu lepszej przyszłości ludzie w Buenos Aires tworzyli swoiste getta, miejsca,
które zdawały się przeniesione z ojczystego kraju, w których czuli się jak w domu:
We wszystkich barach będących „imitacją Monachium” genialny i niepozbawiony humoru malarz namalował pejzaże zamków z Tyrolu czy Szwajcarii. Na każdym obrazie widać miasta ze
spiczastymi dachami i wieżami, kręte uliczki z latarniami, których słupy wiją się niczym żmije,
a do latarni przytulają się fantastyczni Niemcy w zielonych podkolanówkach, typowych dla turystów, z kapelusikiem z nieodzownym piórkiem203.

Dzielnice imigrantów nie tylko dekoracją nawiązują do rodzinnych stron. Również sposób spędzania czasu i muzyka, którą można w nich usłyszeć, są typowe dla kultury kraju,
z którego pochodzą: „bary przyozdobione lampkami rozwieszonymi między gałązkami cyprysów i niemiecka orkiestra, która gra na skrzypcach walce Straussa”204.
Imigranci przynieśli ze sobą nową kulturę, odrębne tradycje, i to one wyróżniały ich na
tle społeczeństwa argentyńskiego. W Argentynie parali się odwiecznymi zawodami, oddawali
zwyczajowym czynnościom, tym samym, które wykonywali w swojej ojczyźnie. To ich
obecność nadawała egzotyczny charakter dzielnicom miasta i stanowiła nieodzowny element
przestrzeni, na który zwracał uwagę Arlt w czasie swoich wędrówek po mieście:
Odcinek między Cangallo i Lavalle […] zajmują izraelscy krawcy lub kupcy […]. Przekształcili
oni te trzy ulice. Stworzyli na nich fikcyjne orientalne życie. Jeśli ktoś nie podróżuje, to wyobraża sobie, że tak musi być w Gazie albo w Jeruzalem. Daszki, stroje czekające na kupujących, staruszki sprzedające w bramach ogórki, rozczochrane dzieci, które się wyzywają w niezrozumiałym dialekcie, starsi czytający Talmud albo Torę, podczas gdy pchły skaczą im po
brodach, „schemil” (pechowiec), ciągnący worek i rozprawiający z rabinem o łaskach, jakie daje Jehowa, swaci zachwalający żydowskiemu sprzedawcy zalety ożenku z córką kuśnierza… ca-

203

„En todos los bares “imitación Munich” un pintor humorista y genial ha pintado unas escenas
de burgos tiroleses o suizos. En todas estas escenas aparecen ciudades con tejados y torres y vigas, con
calles torcidas, con faroles cuyos pedestales se retuercen como una culebra, y abrazados a ellos,
fantásticos tudescos con medias verdes de turistas y un sombrerito jovial, con la indispensable pluma”
(Ventanas ilumidanas: 98).
204

„Bares decorados con lucecitas entre las ramas de los cipreses y orquesta germánica, que hace
chirriar en los violines los valses de Strauss” (Recreo alemán [Niemecka rozrywka]: 585).
112

ły ten świat cudownie egzotyczny znajduje się w tym pseudogetcie wszczepionym w serce miasta205.

Imigranci przenosili na nowy grunt znane sobie instytucje, zostawiając trwały ślad swojej obecności w przestrzeni miasta:
Na tym odcinku króluje handel tkaninami i suknem. Zajmują się tym Turcy lub Żydzi. Przypomina to kawałek getta. Jest apoteozą Izraela, w całym egzotycznym wymiarze. Znajduje się tam
teatr żydowski. Żydowska kawiarnia. Synagoga. Stowarzyszenie Joikin. Bank Izraelski. Na
przestrzeni dwunastu czy piętnastu cuadras Żydzi odtworzyli swoje autentyczne życie206.

Ujęcie przestrzeni z perspektywy poetyki dokumentu społecznego nie sprowadza się jedynie do pokazania miasta poprzez pryzmat zamieszkujących je ludzi. Pozwala na interpretację symbolicznego społecznego wymiaru przestrzeni (Rybicka 2003: 265).
Arlt nie tylko opisuje miasto za pośrednictwem przebywających w nim postaci, ale wykorzystuje przestrzeń do przekazywania informacji o bohaterach. Buenos Aires widziane
oczami autora to miasto różnic i barier społecznych, gdzie w zależności od klasy, do której się
przynależy, mieszkańcy poruszają się w odmiennej przestrzeni. W El juguete rabioso miejscem spotkań chłopców jest brudne i zaniedbane podwórko za domem jednego z przyjaciół
Silvia, które bardziej przypomina wysypisko śmieci niż plac zabaw dziecięcych:
Wspomniany klub znajdował się na tyłach domu Enrique, naprzeciw latryny o poczerniałych
ścianach, z odpadającym tynkiem. Składał się z wąskiej drewnianej i zakurzonej klitki, z której
sufitu zwieszały się długie pajęczyny. W kątach porozrzucane walały się niedokończone odra205

„Y la parte comprendida entre Cangallo y Lavalle [...] está casi exclusivamente ocupada por
israelitas sastres o compraventeros […]. Han transformado las tres calles. Les han dado una vida
ficticia, una vida oriental. El que no ha viajado se imagina que así debe ser Gaza o Jerusalén.
Entoldados, trajes que aguardan un comprador, viejas mercando pepinos en las puertas, chicos
desgreñados que se insultan en una jerigonza infernal viejos leyendo el Talmud o la Tora, mientras los
piojos les hacen cabriolas en las barbas, «schemil» (hombre de poca suerte), arrastrando una bolsa y
departiendo con un rabino grasiento acerca de las mercedes que hace Jehová, casamenteros
recomendando a un dependiente hebraico la conveniencia de casarse con la hija de un peletero… todo
un mundo maravillosamente exótico se mueve en este pseudo ghetto injertado en el corazón de la
ciudad” (Comerciantes de Libertad, Cerrito y Talcahuano: 574‒576).
206

„En este tramo triunfa el comercio de paños y tejidos. Son turcos o israelitas. Parece un trozo
del ghetto. Es la apoteosis de Israel, de Israel con toda su actividad exótica. Allí se encuentra el teatro
judío. El café judío. La sinagoga. La asociación de Joikin. El Banco Israelita. Allí, en un espacio de
doce o quince cuadras el judío ha levantado su vida auténtica” (El espíritu de la calle Corrientes no
cambiará con el ensanche [Charakter ulicy Corrientes nie zmieni się wraz z rozbudową]: 169).
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pane kukiełki, spadek po kuglarzu, przyjacielu rodziny Irzubeta, różne skrzynie pełne ołowianych żołnierzyków, okrutnie poranionych, śmierdzące kupy brudnych ubrań, szuflady wypchane starymi gazetami i dziennikami207.

Podczas gdy dzieci biedoty bawią się na ulicy, przez okna kawiarni, wejścia do kin i teatrów bohaterowie mogą co najwyżej podglądać życie przynależne wyższym sferom. Miejsca
te, choć zdają się na wyciągnięcie ręki, odgradza fizyczna bariera nie do przekroczenia. Szyba
okienna czy drzwi stanowią realną granice między światem luksusu a rzeczywistością, która
jest udziałem bohaterów. Silvio, wspominając spacery po centrum miasta, pisze:
Była godzina siódma wieczorem i ulica Lavalle pokazywała swój babiloński splendor. […]
W wejściach do kin i teatrów oczekiwali bezrobotni eleganci, wystawy domów mody z ich nogami obleczonymi w cienkie pończochy i zawieszonymi w powietrzu niklowanymi ramionami,
witryny sklepów ortopedycznych i jubilerskich poprzez zbytek i obfitość towarów pokazywały
spryt tych wszystkich sprzedawców wychwalających przewrotnymi towarami zmysłowość
wpływowych i majętnych ludzi. Przechodnie usuwali nam się z drogi, żebyśmy przypadkiem
nie ubrudzili ich tym, co mieliśmy na sobie208.

Zamknięte przed bohaterami drzwi uniemożliwiające wejście do środka podkreślają
brak przynależności do określonych grup społecznych i wskazują na niemożność awansu do
wyższej klasy, o którym tak marzy bohater:
Zgrzytając zębami, kroczyłem ciemnymi chodnikami, ulicami ze sklepami bronionymi przez
metalowe rolety i drewniane okiennice. Za tymi drzwiami były pieniądze, właściciele tych skle-

207

„Dicho club estaba en los fondos de la casa de Enrique, frente a una letrineja de los muros
negruzcos y revoques desconchados, y consistía en una estecha pieza de madera polvorienta, de cuyo
techo de tablas pendían largas telas de araña. Arrojados por los rincones había montones de títeres
inválidos y despintados, herencia de un titiritero fracasado amigo de los Irzubeta, cajas diversas con
soldados de plomo atrozmente mutilados, hediondos bultos de ropa sucia, cajones atiborrados de
revista viejas y periódicos” (JR: 102).
208

„Eran las siete de la tarde y la calle Lavalle estaba en su más babilónico esplendor. […] en los
atrios de los teatros y cinematógrafos aguardaban desocupados elegantes, y los escaparates de las casas
de moda con sus piernas calzadas de finas miedias y suspendidas de brazos niquelados, las vidrieras de
las ortopedias y joyerías mostraban en su opulencia la astucia de todos esos comerciantes halagando
con artículos de malicia la voluptuosidad de las gentes poderosas en dinero. Los transeúntes se
desarrimaban a nuesstro paso, no fuera que los mancháramos con la mugre que llevábamos” (JR: 151).
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pów spali spokojnie w swoich luksusowych sypialniach, a ja, niczym pies, chodziłem po mieście bez celu zdany na los209.

Również w przypadku Erdosaina pewne rejony miasta pozostają niedostępne, jak dzielnica, w której mieszka dziewczyna z wyższych sfer, o której poślubieniu Remo może tylko
pomarzyć:
Kręcił się po opustoszałym skrzyżowaniu ulic Arenales i Talcahuano, na rogu Charcas i Rodríguez Peña, u wylotu Montevideo i Avenida Quintana, sycił się widokiem wspaniałej architektury tych ulic, na zawsze zamkniętych dla ludzi przegranych […]. Był to inny świat w tym podłym mieście, które znał, inny dla niego, którego serce biło teraz powoli i ociężale.
Zatrzymywał się i obserwował wytworne garaże i zielone pióropusze cyprysów w ogrodach
chronionych murami o ostrych występach lub grubymi kratami zdolnymi powstrzymać lwa
(7LOC: 24).

Konkretnej przestrzeni odpowiadają określone typy postaci, dlatego wytworne rezydencje w centrum miasta od świata bohaterów oddzielają fizyczne mury, które dodatkowo potęgują wrażenie braku przynależności. Bohater Arltowski zna z autopsji inne Buenos Aires,
ciemną stronę miasta, świat podejrzanych tawern, brudnych conventillos, przestrzeń, na którą
jest skazany z uwagi na pochodzenie, status społeczny, która potęguje uczucie osamotnienia,
wyobcowania i popycha bohaterów ku zdradzie, szaleństwu, zbrodni i śmierci.
Poetyka percepcyjna
Jedną z cech charakterystycznych dla twórczości Arlta jest nowe spojrzenie na przestrzeń,
w której rozgrywa się akcja powieści i artykułów prasowych. Przejście od zewnętrznego
punktu widzenia do widzenia od wewnątrz, realne doświadczenie miasta, które było autorowi
doskonale znane, w którym się urodził, wychował i w którym przyszło mu żyć i pracować
w dorosłym wieku, warunkowało zarówno sposób postrzegania, jak i opisu przestrzeni.
Arlt w powieściach, jak i artykułach prasowych obok poetyki dokumentu społecznego
stosuje strategię poetyki percepcyjnej, której domeną ‒ jak pisze Elżbieta Rybicka ‒ jest przeniesienie punktu ciężkości z wiedzy o mieście na jego widzenie i sensualne doznanie
(Rybicka 2003: 102).
209

„Rechinando los dientes caminaba por las veredas oscuras, calles de comercios defendidos por
cortinas metálicas y tableros de madera. Tras esas puertas había dinero, los dueños de esos comercios
dormirían tranquilamente en sus lujosos dormitorios, y yo, como un perro, andaba a la ventura por la
ciudad” (JR: 190).
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Najczęściej wybieraną przez autora strategią pozwalającą na doświadczenie miasta jest
właściwa dla ujęcia percepcyjnego perspektywa przechodnia, który swobodnie przemieszcza
się po mieście, patrzy na nie z poziomu ulicy (Rybicka 2003: 153). W wędrówkach po Buenos Aires uczestniczy zarówno Roberto Arlt zabierający głos jako autor kolumny zatytułowanej Aguafuertes porteñas, jak i bohaterowie poszczególnych powieści, którzy codziennie
przemierzają stolicę, spacerują po centralnych ulicach, docierają także do najbardziej odległych dzielnic, co pozwala dostrzec i ukazać prawdziwe oblicze Buenos Aires. Wiele artykułów prasowych zaczyna się od słów nawiązujących do czynności przemieszczania się: „Dziś,
spacerując po Flores”210, „Przechodziłem przez park Rivadavia”211, „Szedłem dziś ulicą
Rivadavia, na wysokości Membrillar”212, „Dziś rano, idąc ulicą Talcahuano”213, „Pewnej soboty przechadzałem się po zacienionym chodniku ulicy Alsina”214, co daje wrażenie spacerowania z autorem po dzielnicach Buenos Aires215.
Podobnie w powieściach postaci nieustannie są w ruchu: „wyszedł na ulicę”, „chodził”,
„spacerował, szwendał się” („salió a la calle, anduvo, caminaba, vagabundeaba”), a ulica zdaje się ich naturalnym środowiskiem: „Po obiedzie, w porze, kiedy ulice się wyludniają, ubrani
tak, aby nie rzucać się w oczy, wychodziliśmy powłóczyć się ulicami Flores czy Caballito”216
– jest niemym świadkiem toczących się zdarzeń, drugoplanowym bohaterem.
Podobnie jak czynił to z narratorem kolumny Aguafuertes porteñas, wraz z bohaterami
powieści czytelnik może przemierzać miasto, gdyż opisom miejsca akcji często towarzyszą
koordynaty geograficzne: „ulicą Chile ruszył w dół do przyportowego Paseo Colón. Czuł się
210

„Hoy, callejeando por Flores” (Molinos de viento en Flores [Wiatraki w dzieliny Flores]: 39).

211

„Yo cruzaba el Parque Rivadavia” (Amor en el Parque Rivadavia [Miłość w parku
Rivadavia]: 55).
212

„Caminaba hoy por la calle Rivadavia a la altura de Membrillar” (Los chicos que nacieron
viejos [Młodzi, którzy urodzili się starcami]: 35).
213

„Esta mañana pasando por la calle Talcahuano” (Taller de compostura de muñecas
[Warsztaty naprawy lalek]: 37).
214

„Caminaba yo un sábado por una acera en la sombra, por la calle Alsina” (La tristeza del
sábado inglés [Smutek angielskiej soboty]: 72).
215

Luciana Mellado określa sposób spojrzenia na miasta u Arlta jako „dynamiczny punkt widzenia”, podkreślając ciągłe przemieszczanie się narratora, które potęguje wrażenie dynamiki otrzymywanego obrazu Buenos Aires (Mellado 2017: [b.n.]).
216

„Después de almorzar, a la hora en que las calles están desiertas, discretamente trajeados
salíamos a recorrer las calles de Flores o Caballito” (JR: 98).
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osaczony przez jakieś niewidzialne siły. Słoneczne promienie odsłaniały brudne podwórza
spadzistej ulicy” (7LOC: 8); „kręcił się po opustoszałym skrzyżowaniu ulic Arenales i Talcahuano, na rogu Charcas i Rodríguez Peña, u wylotu Montevideo i Avenida Quintana, sycił się
widokiem wspaniałej architektury tych ulic, na zawsze zamkniętych dla ludzi przegranych”
(7LOC: 24); „Zatrzymał się na rogu ulic Mapiú i Diagonal. Niekończące się rzędy pojazdów
blokowały ruch uliczny, a on zaciekawiony obserwował budowę fasad wieżowców”217; „Balder patrzy na zachód. Słoneczną ulicę Tucumán, której asfaltowe zakręty znaczą zielone plamy drzew, zamyka kamienny postument, na którym wznosi się marmurowa kolumna zwieńczona odlewem brązowego generała”218.
Miasto i jego geograficzny wymiar są obecne w większości utworów. Arlt często zarysowuje przestrzeń jedynie poprzez jej lokalizację na mapie miasta. Ogranicza się do wymieniania nazw dzielnic, ulic lub wtrąca uwagi, którym daleko do klasycznego opisu, związane
ze specyfiką miejsca, w którym rozgrywają się opowiadane przez niego zdarzenia. W El juguete rabioso Silvio z kolegami szuka skarbów i wykrada owoce „na działkach, które znajdowały się za strumykiem Maldonado, na terenie parafii San José de Flores” 219, a także testuje działko „na pagórku wśród cinacinas, które znajdowało się na wielkim pastwisku na ulicy
Avellaneda”220.
W przypadku artykułów prasowych wiele z nich jest świadectwem wędrówek autora po
mieście, stanowią zapis widoków i wrażeń doznawanych podczas pasaży miejskich. Przyjęta
perspektywa prezentacji miasta współgra z charakterem autora, który w artykule Días de neblina pokazuje, z jaką przyjemnością oddawał się doświadczeniu miasta jako przechodzień:
Uwielbiam takie dni. I te spacery bez celu […]. Chodzisz po tych ulicach, po ich śliskich, zabłoconych chodnikach, odczuwając sympatyczną gorycz i leniwe zrezygnowanie, które bawią
samego poszkodowanego. A później przychodzi przyjemność schowania się w jakiejkolwiek

217

„En la esquina de Mapiú y la Diagonal se detuvo. Obstruían el tráfico largas hileras de
automóviles, y observó encuriosado las fachadas de los rascacielos en construcción” (LL: 69).
218

„Balder mira hacia el oeste. El soleado fondo de la calle Tucumán, con curvas de asfalto bajo
las manchas verdes de los árboles, está cerrado por un plinto de piedra con columna de mármol
rematada con un general de bronce” (AB: 89‒90).
219

„En los despoblados que estaban más allá del arroyo Maldonado en la parroquia de San José
de Flores” (JR: 93).
220

„Entre un macico de cinacina que había en un enorme potrero en la calle Avellaneda” (JR: 93).
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kawiarni, patrzenie na autobus pełen ludzi, zapchany zatrudnionymi i nieszczęśliwymi ludźmi,
którzy pracują dziewięć godzin dziennie221.

Arlt opisuje rozliczne ulice, które z uwagi na swój odmienny koloryt zasługują na odrębną notę. Pokazując skrajnie odmienne dzielnice, starał się oddać prawdziwy obraz Buenos
Aires lat 20. i 30. Najczęściej przywoływaną przez autora ulicą jest Corrientes, serce stolicy,
będąca kwintesencją argentyńskości według wielu artystów tamtych czasów. To „człowiek
z Corrientes i Esmeralda” uosabiał charakter typowego Argentyńczyka zdaniem Scalabriniego
Ortiza. Ulicy Corrientes poświęcali tanga Carlos Lenzi i Celedonio Flores (Bergero 2008:
380). Corrientes w oczach Arlta to „najpiękniejsza ulica świata”222, która jednocześnie jest
„jedyną ulicą, która posiada duszę w tym mieście”223, najprawdziwszą ulicą Buenos Aires.
Na czym polegała wyjątkowość ulicy Corrientes w czasach Arlta? Być może na jej różnorodności, gdyż nie można było oddać jej charakteru jednym zdaniem. W zależności od odcinka Corrientes przechodzień napotykał na niej lokalne wytwórnie, przydrożne sklepiki, kolorowe stoiska oferujące egzotyczne towary, aby w końcu dotrzeć do serca stolicy – odcinka
Corrientes, na którym toczyło się życie miasta, po którym spacerowali prawdziwi porteños
szukający zapomnienia od codzienności, oddający się rozrywkom:
Ulica Corrientes charakteryzuje się całą gamą przeciwstawnych miejsc, których nie spotykamy
na jednej ulicy. I tak od Río de Medrano do Janeiro pokazuje nam swoją pierwszą odsłonę. To
ulica wytwórni serów, składów kawowych, młynów […]. Na odcinku od Medrano do Pueyrredón ulica traci swój charakter. Rozmazuje się między niezliczonymi sklepami, które zdobią ją
swoimi markizami […]. Od Pueyrredón do Callao dzieją się cuda. Ulica się przemienia. Manifestuje w pełni swój charakter. Na tym odcinku triumfuje handel tkaninami. Są tu Turcy i Izraelczycy. Ulica przypomina fragment getta […], ale prawdziwa Corrientes zaczyna się dla nas na
Callao i kończy na Esmeralda. Jest to kwintesencja miejskości i jej serce. Prawdziwa ulica. Ulica, o której marzą Argentyńczycy, którzy mieszkają na prowincji. Ulica, za którą wzdychają
wydaleni z miasta. Ulica, którą się kocha prawdziwie. Ulica, którą pięknie jest spacerować od

221

„Me encantan estos días. Y estos paseos al azar […]. Se va por estas calles de veredas
resbaladizas y enfangadas, con una amargura simpática y una resignación de mala muerte que le causa
gracia hasta al mismo damnificado. Luego viene el placer de meterse en cualquier café, ver los
ómnibus atracados de gente, atascados de empleados y de desdichados con nueve horas de horario”
(Días de neblina: 644).
222

„La calle más linda del mundo” (No era ese el sitio, no [To nie było właściwe miejsce]: 107).

223

„La sola calle que tiene alma en esta ciudad” (Corrientes por la noche [Corrientes nocą]: 230).
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początku do jej końca, bo to ulica lenistwa, włóczęgi, zapomnienia, radości, przyjemności […].
Najprawdziwsza ulica, oddająca naszego ducha224.

Ulica Corrientes jest nie tylko wzmiankowana w artykułach, ale Arlt poświęca jej odrębne noty, gdyż jest to miejsce, które pokazuje prawdziwie oblicze mieszkańców Buenos
Aires. Corrientes przyrównywana jest do żywego bytu o własnym charakterze:
Jak cudownie bezwstydna jest nocą ulica Corrientes! Jaka piękna i nieokreślona! Bardziej niż
ulicę przypomina żywy organizm, twór, przez którego wszystkie pory przesącza się serdeczność, nasza ulica, jedyna, która w tym mieście ma duszę, jedyna, która jest gościnna i życzliwa225.

Oddając charakter Corrientes, Arlt dobiera przymiotniki nieprzystające do opisu przestrzeni, a zarezerwowane dla postaci. Corrientes jest bezwstydna, serdeczna, życzliwa, gościnna, tak jak zamieszkujący ją ludzie.
O ile Corrientes określana jest mianem najprawdziwszej ulicy Buenos Aires, to pobliska, równie znana ulica ‒ Florida okazuje się jej zaprzeczeniem:
Uważam, że jest to najbardziej bezosobowa ulica, jaka znajduje się w Buenos Aires. Taka jest
prawda. Ulica najbardziej znana i najmniej charakterystyczna […]. Pomimo jej teatrów […], au-

224

„La calle Corrientes tiene una serie de aspectos a los más opuestos y que no se justifican en
una calle. Así, desde Río de Janeiro a Medrano, crece su primer aspecto. Es la calle de las queserías,
los depósitos de cafeína y las fábricas de molinos […]. De Medrano a Pueyrredón la calle pierde
personalidad. Se disuelve ésta en los innumerables comercios que la ornamentan con sus entoldados
[…]. De Pueyrredón a Callao ocurre el milagro. La calle se transfigura. Se manifiesta con toda su
personalidad. La pone de relieve. En este tramo triunfa el comercio de paños y tejidos. Son turcos o
israelitas. Parece un trozo del ghetto […]. La verdadera calle Corrientes comienza para nosotros en
Callao y temina en Esmeralda. Es el cogollo porteño, el corazón de la urbe. La verdadera calle. La
calle en la que sueñan los porteños que se encuentran en provincias. La calle que arranca un suspiro en
los desterrados de la ciudad. La calle que se quiere, que se quiere de verdad. La calle que es linda de
recorrer de punta en punta porque es calle de vagancia, de atorrantismo, de olvido, de alegría, de
placer […]. Calle porteña de todo corazón, está impregnada tan profundamente de ese espíritu
nuestro” (El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche: 169‒170)
225

„¡Qué maravillosamente atorranta es por la noche la calle Corrientes! ¡Qué linda y qué vaga!
Más que calle parece una cosa viva, una creación que rezuma cordialidad por todos sus poros; calle
nuestra, la sola calle que tiene alma en ciudad, la única que es acogedora, amablemente acogedora”
(Corrientes por la noche: 230).
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tomatycznych barów, Florida jest najmniej porteña wśród wszystkich ulic, jakie mamy. Brakuje
jej własnego charakteru, który w każdej dzielnicy odnajdujemy226.

Buenos Aires to nie tylko zatłoczone, tętniące życiem miasto, znajdują się w nim również spokojne dzielnice przypominające życie w małych miasteczkach, pełne roślinności, której nie znajdziemy w centrum:
Larrazábal stanowi uspokajającą niespodziankę. To najbardziej cicha i najlepsza ulica Mataderos. Niezwykle szeroka. Nawet bardziej niż Avenida de Mayo. Rzędy akacji i trawa, która rośnie między kamiennymi mozaikami ścieżek. Tamtejsze domy mają ogródek, wiele z nich znajduje się wśród gęsto rosnącej zieleni i gdziekolwiek by spojrzeć, wszędzie znajdują się larwy
motyli, które spokojnie opadają z gałęzi na chodnik po swoich błyszczących jedwabnych niciach227.

Liczba artykułów poświęconych poszczególnym rejonom miasta, próby oddania charakteru życia w stolicy i widoczny w Aguafuertes zachwyt Arlta nad miastem zbliżają go do postaci flaneura opisanego przez Baudelaire’a w Malarzu życia nowoczesnego:
Człowiek zakochany w życiu wchodzi w tłum niby do olbrzymiego zbiornika elektryczności.
Można by go też przyrównać do lustra, równie ogromnego jak ten tłum, do kalejdoskopu obdarzonego świadomością, przy każdym poruszeniu odsłaniającego wielorakie kształty życia
i zmienny wdzięk wszystkich jego elementów (Baudelaire 2000: 317, cyt. za: Rybicka 2003:
154).

To właśnie czynił Roberto Arlt w swojej twórczości poświęconej Buenos Aires i jego
mieszkańcom228.

226

„Yo creo que es la calle más despersonalizada que tiene Buenos Aires. Esa es la verdad. La
más conocida e insignificante […]. A pesar de sus teatros […] de los bares automáticos, Florida es la
calle menos porteña que tenemos. Falta el espíritu que en todos los barrios, bajo una forma u otra,
encontramos” (La calle Florida (Ulica Florida: 222‒224).
227

„Larrazábal constituye una sorpresa aquietadora. Es la calles más silenciosa y buena de
Mataderos. Extraordinariamente ancha. Más ancha que la Avenida de Mayo. Hileras de acacias junto a
los cordones y pasto que crece entre los mosaicos de las veredas. Las casas allí tienen jardín, muchas
están adentradas entre macizos de plantas verdes, y por donde se mira hay una prodigiosa vegetación
de bichos canastos, que tranquilamente se dejan caer de las ramas hacia las veredas por su brillante
hilo de seda” (Larrazábal y su plaza [Larrazábal y jej plac] w: Scroggins: 153‒154).
228

Sebreli wspomina, że Arlt znał prace Baudelaire’a. A flânerie, przyjęcie perspektywy przypadkowego przechodnia, uważa za jedną z cech charakteryzujących styl Arlta, pozwalającą przyrów120

Arlt będący obserwatorem, a zarazem uczestnikiem życia poprzez własne doświadczenie miasta i poświęcanie mu swoich utworów daje świadectwo afirmacji życia miejskiego.
Nie ogranicza się jednak do opisywania teraźniejszości Buenos Aires, ale dostrzega obecność
różnych porządków czasowych w przestrzeni miejskiej, co zbliża Arltowskie wędrówki po
mieście do literackich pasaży Franza Hessla229. W przyjętej roli kronikarza miasta dawał
świadectwo tego, jak zmieniało się ono na jego oczach, w kronikach dokumentował wielką
reformę urbanistyczną Buenos Aires na wzór stolic europejskich i choć niewątpliwie wywierała ona na autorze duże wrażenie ‒ „ludzie są podekscytowani w obliczu takiego spektaklu”230, pisze w artykule o wyburzeniach w centrum pod budowę nowych arterii komunikacyjnych ‒ to jednak nie wszystkie zmiany zachodzące w architekturze miasta znajdowały jego
aprobatę. Wraz z rozwojem miasta i modernizowaniem przestrzeni Arlt zauważa, że pewne
dzielnice nieodwracalnie zatraciły swój pierwotny charakter, a nadmierna zabudowa ulic pozbawiła mieszkańców przestrzeni potrzebnej do życia. Komentując zmiany zachodzące na
terenie dzielnicy Flores, pisze:
Flores, Flores dworów, ogromnych rodowych posiadłości zanika z dnia na dzień […]. Jaka
piękna i przestronna była dawniej dzielnica Flores! Ze wszystkich stron wznosiły się wiatraki.
Domy nie były domami, a rezydencjami […]. Nie ma już młynów ani miejsc z pięknym widokiem, ani nawet sosny. Wszystko zabrał czas […]. Pozostaje nam być dumnymi z tego, że się
rozwijamy, to fakt, ale radość już nie istnieje. Zabrał ją czort231.

Pamiętający Buenos Aires początku XX wieku Arlt często powracał do przeszłości, gloryfikując czasy, kiedy przestrzeń miasta była przyjazna człowiekowi, mieszkańcy znali się
nawzajem i szanowali, a życie toczyło się innymi torami. Szczęśliwi ludzie odwiedzali księgarnie, chodzili do kin, kawiarni, oglądali popisy cyrkowe:
nać prace autora do dzieł Waltera Benjamina, Franza Hessla czy Alfreda Döblina (Sebreli 2005: 92–
94).
229

Wizję literackich pasaży w Sztuce spacerowania Hessla przybliża Rybicka w Modernizowaniu miasta (Rybicka 2003: 158‒165).
230

„La gente queda extasiada frente a semejante espectáculo” (Nuevos aspectos de las
demoliciones [Nowe oblicza wyburzeń]: 297).
231

„Flores, el Flores de las quintas, de las enormes quintas solariegas va desapareciendo día tras
día [...]. ¡Qué lindo, qué espacioso que era Flores antes! Por todas partes se erguían los molinos de
viento. Las casas no eran casas, sino casonas […]. Ya no están más ni el molino ni el mirador ni el
pino. Todo se lo llevó el tiempo […]. Pero nos queda el orgullo de haber progresado, eso sí, pero la
felicidad no existe. Se la llevó el diablo” (Molinos de viento en Flores: 40‒42).
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W tamtych czasach wszyscy się znali. Księgarnie. Teraz wydaje się to śmieszne! Na wszystkich
wystawach widoczne były zeszyty z wersami o gaucho Hormiga Negra i o braciach Barrientos
[…]. Pierwsza sala kinowa nosiła nazwę „El Palacio de la Alegría”. To tam się zakochałem do
szaleństwa po raz pierwszy w życiu, miałem dziewięć lat, a moją wybranką byłą Lyda Borelli.
Na terenach stajni Basualdo rozbił wtedy namiot pierwszy cyrk, który przyjechał do Flores. Jedyną odwiedzaną kawiarnią była Las Violetas pana Jorge Dudau […]. Ulice nosiły inne nazwy.
Ramón Falcón nazywała się wtedy Unión. Donato Álvares, Bella Vista. A tuż za Rivadavia zaczynała się pampa”232.

Niejednokrotnie w swoich pasażach miejskich Arlt powracał do wyidealizowanego
świata dzieciństwa, kiedy jeszcze gauchos byli obecni w świadomości mieszkańców i w przestrzeni miasta. Okres ten jawi się czytelnikowi jako czas szczęśliwy, nieodwracalnie zniszczony przez progres i nowoczesność. Arlt z nostalgią spoglądał w przeszłość, opisywał relikty
dawnych czasów, które choć nie tak odległe, zostały wyparte z pamięci przez wszechobecne
zdobycze postępu:
Mataderos. Co za dziwna dzielnica naszego miasta! Jest jedyną, która pomimo swoich zagranicznych kominów i zapachu tłuszczu, który wisi w powietrzu, zachowała wygląd czysto kreolski, argentyński, wiejski: to jest właściwy termin. Wiejski: wsi, która odeszła, ludzi, o których
czasami myślimy, że już ich nie ma, a mimo to istnieją”233.

Perspektywa realnego doświadczania miasta i przeniesienie akcji z wnętrz na ulice Buenos Aires charakteryzuje także powieści, szczególnie El juguete rabioso, gdyż w kolejnych
utworach – Siedmiu szaleńcach i Los lanzallamas ‒ dominującą strategią przedstawiania prze-

232

„En aquellos tiempos todo el mundo se conocía. Las librerías. ¡Es de reírse! En todas las
vidrieras se veían los cuadernillos de versos del gaucho Hormiga Negra y de los hermanos Barrientos
[…]. El primer cinematógrafo se llamaba “El Palacio de la Alegría”. Allí me enamoré por primera vez,
a los nueve años de edad, y como un loco, de Lidia Borelli. En el terreno de las caballerizas de
Basualdo, se instaló entonces el primer circo que fue a Flores. El único café concurrido era “Las
Violetas”, de don Jorge Dudau [...]. Las calles tenían otros nombres. Ramón Falcón se llamaba
entonces Unión. Donato Álvares, Bella Vista. A diez cuadras de Rivadavia comenzaba la pampa”
(Molinos de viento en Flores: 41).
233

„Mataderos. ¡Qué barriada extraña dentro de nuestra ciudad! Es la única que, a pesar de sus
chimeneas extranjeras y esa atmósfera de sebo que pesa en el aire, conserva un aspecto genuinamente
criollo, argentinizante, rural; éste es el término. Rural; de un campo que se ha ido, de unos hombres
que existen a pesar de que, por momentos, creemos que ya han desaparecido” (Criollaje en
Mataderos: 233).
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strzeni jest poetyka paraboliczna, a w ostatniej powieści, El amor brujo, odnajdujemy ujęcie
konstruktywistyczne przestrzeni.
Pierwszy obraz miasta, Buenos Aires początku XX wieku, wyłania się ze wspomnień
Silvia Astiera, bohatera El juguete rabioso. Silvio rozpoczyna swą narrację, cofając się do
czasów dzieciństwa, kiedy wraz z rodziną zamieszkiwał w domach czynszowych znajdujących się w biednych dzielnicach stolicy. W tamtym okresie jego światem była ulica, to tam
bawił się z kolegami, tam spędzał większość czasu, gdyż z uwagi na zajmowaną pozycję społeczną inne rozrywki nie były dla niego dostępne. Na ulicy mieściła się siedziba Club de los
Ladrones (Klubu Złodzei), starszy Silvio będzie przemierzał miasto u boku swoich pracodawców ‒ Don Gaetana i jego żony, a w późniejszym okresie ulica stanie się miejscem pracy, na
niej będzie pozyskiwał kupców na sprzedawany papier.
Podobnie akcja powieści Siedmiu szaleńców toczy się na ulicach miasta, po których
błąka się Remo Erdosain, początkowo w poszukiwaniu rozwiązania swoich kłopotów finansowych, z czasem skazany na przemierzanie miasta, owładnięty szaleństwem, które nie pozwalało bohaterowi na odnalezienie spokoju wewnętrznego, a w konsekwencji doprowadziło
go do śmierci.
Buenos Aires jest również tłem historii miłosnej Baldera, bohatera ostatniej powieści,
El amor brujo. To na dworcu miejskim Balder spotyka Irene, a pierwsze ukradkowe spotkania
z ukochaną mają charakter spacerów po ulicach miasta.
Ponieważ życie bohaterów toczy się w otwartej przestrzeni miasta, w powieściach odnajdujemy niewiele odniesień do wnętrz budynków, jeśli przyrównamy je do liczby wzmiankowanych i opisywanych ulic.
Często wnętrza komentowane są z perspektywy przechodnia, który przygląda się im
z ulicy przez szyby okienne lub wpółotwarte drzwi, przez co dostrzega jedynie fragmenty
przestrzeni, do której nie przynależy. Silvio, wspominając spacery po centrum miasta, pisze:
„Spoglądając przez witryny, widzieliśmy kawiarnie wypełnione konsumentami”234.
Większość utworów charakteryzuje ubóstwo opisów (za wyjątkiem El amor brujo, jedynej powieści, w której szczegółowo zostaje przedstawiony zarówno krajobraz, jak i wnętrza, w których toczy się akcja). Poza wskazówkami geograficznymi, które w przypadku czytelnika współczesnego autorowi i znającego specyfikę miasta i jego ulic mogły stanowić wystarczający komentarz pozwalający na wyobrażenie sobie, w jakiej przestrzeni rozgrywa się
dana scena, rzadko pojawiają się dodatkowe dookreślenia miejsca akcji. Ascetyczność opi234

„Los cafés a través de las vidrieras veíanse abarrotados de consumidores” (JR: 151).
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sów, szczególnie w przypadku początkowych powieści, może wynikać z faktu, iż w swojej
dotychczasowej pracy dziennikarskiej Arlt pisał teksty o ograniczonej normami redakcyjnymi
objętości, w których nie było miejsca na rozbudowane opisy, a tekst miał przekazać określone
treści. Należy również pamiętać, że El juguete rabioso i Siedmiu szaleńców to jedne z pierwszych prób literackich Arlta, który dopiero poznawał tajniki i techniki powieściopisarstwa.
Stwierdzenie to zdają się potwierdzać kolejne utwory, w których autor z większą szczegółowością buduje świat przedstawiony.
Ubóstwo opisów przestrzeni dodatkowo podkreśla przynależność klasową bohaterów,
którzy zamieszkiwali biedne dzielnice miasta, budynki pozbawione estetycznych dekoracji,
a wyposażenie ich domów sprowadzało się do niezbędnych do życia przedmiotów. W opisach
pomieszczeń próżno doszukiwać się wielu szczegółów. Lucio, wprowadzając kolegów do
swojego domu, pokazuje im pokój, w którym znajdują się „w rogu szafa, stolik z jasnego
drewna i łóżko. Nad wezgłowiem łóżka rozciągał swoje pokrzywione bolesne ramiona Czarny Chrystus, a w ramce w akcie bólu spoglądała z plakatu na bezchmurne niebo Lyda Borelli”235. Dom, w którym Silvio zamieszkuje z rodziną Naidath, bardziej charakteryzują zapachy
niż wyposażenie: „Szyby w drzwiach nie miały zasłon, okiennice były zamknięte. W rogu
przedpokoju na zakurzonej podłodze walał się zapomniany kawałek twardego chleba,
a w powietrzu unosił się gorzki zapach klajstru, smród mokrego brudu”236.
Bardziej szczegółowo opisywał Arlt bogate dzielnice, w których Silvio i Remo byli jedynie tymczasowymi przechodniami, jak chociażby otoczenie domu adwokata Arsenia Vitriego. W opisie pojawiają się elementy przyrody, szczegóły architektoniczne:
Chodniki znajdowały się w cieniu rozłożystych liści koron akacji i ligustrów. To była spokojna
ulica, na swój sposób romantycznie mieszczańska, z pomalowanymi płotkami przed ogródkami,
uśpionymi fontannami między krzakami i gipsowymi uszkodzonymi rzeźbami […]. Podobnie
jak w przypadku innych domów, ukwiecony ogród rozciągał swoje grządki przed salonem
i kończył się, dochodząc do mozaikowej ścieżki, która prowadziła do szklanych drzwi altanki,

235

„El ropero en un ángulo, una mesita de madera blanca, y una cama. Sobre la cabecera del
lecho extendía sus retorcidos brazos piadosos un Cristo Negro, y en un marco, en actitud dolorosísima,
miraba al cielo raso un cromo de Lida Borelli” (JR: 121).
236

„Los cristales de las puertas estaban sin cortinas, los postigos cerrados. En un rincón del hall,
en el piso cubierto de polvo, había olvidado trozo de pan duro, y en la atmósfera flotaba olor a
engrudo agrio: cierta hediondez de suciedad harto tiempo húmeda” (JR: 133).
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dalej ciągnął się wzdłuż pochylonej ściany domu. Szklana kopuła powyżej balkonu chroniła
przed deszczem parapet237.

Podobne opisy przestrzeni spotykamy w historii Estanislao Baldera, który z uwagi na
pozycję społeczną porusza się po ulicach niedostępnych dla Silvia czy Rema, a wyuczony
zawód pozwala mu dostrzec i docenić elementy architektury, które pozostawały niewidoczne
dla czytelnika w mieście, po którym kroczyli Silvio Astier i Remo Erdosain:
Wysiadał z metra na stacji Congreso, szedł lewą stroną chodnika ulicą Rivadavia, kierując się
w stronę Montevideo. Szeroki chodnik, pełen brudnych śmieci, ocieniony markizami cukierni,
zastawiony był rzędami szklanych stolików na kółkach. Z niektórych, dopiero co ukończonych
budynków unosiła się woń terpentyny. Pomarańczowe markizy zacieniały wysokie okna biur;
wszędzie były warsztaty wulkanizacyjne, zanurzone w aurze topionego kauczuku, a na placu
Congreso, z wysokimi patynowymi donicami na artystycznych kolumnach, na ławkach przesiadywali bezrobotni238.

Poetyka paraboliczna
Obraz miasta, jaki wyłania się z lektury utworów Arlta, jest równie niejednoznaczny jak Arltowska definicja el tipo porteño – mieszkańca Buenos Aires. Autor zdaje się zafascynowany
życiem w wielkim mieście, którego niezwykły koloryt oddaje w artykułach prasowych,
a równocześnie wskazuje na problemy przytłoczonych nieprzyjazną przestrzenią i szarą codziennością mieszkańców argentyńskiej metropolii, z którymi się identyfikował jako Roberto
Arlt „mieszkaniec miasta”239, jak określił siebie w artykule Pueblos de los alrededores.

237

„Las aceras estaban sombreadas por copudos follajes de acacias y ligustros. La calle era
tranquila, románticamente burguesa, con verjas pintadas ante los jardines, fuentecillas dormidas entre
los arbustos y algunas estatuas de yeso averiadas […]. A semejanza de otras casas, el jardín florecido
extendía sus canteros frente a la sala, y al llegar al camino de mosaico que conducía a la puerta
vidriada de la mampara se cortaba; luego continuaba formando escuadra a lo largo del muro de la casa
ladera. Encima de un balcón una cúpula de cristal protegía de la lluvia el alféizar” (JR: 229).
238

„Bajaba en la estación Congreso del subterráneo, tomaba por la acera izquierda de Rivadavia,
encaminándose hacia Montevideo. La vereda, ancha y sucia de papeles y sombreada por los
entoldados de las chocolaterías, estaba obstaculizada por filas de mesas vidriadas con ruedas de
chóferes. De algunos edificios recién terminados escapaba un áspero relente de aguarrás. Toldos
anaranjados sombreaban altos ventanales de escritorios; abundaban los talleres de vulcanización,
envueltos en constatne atmósfera de caucho recocido y, en la plaza del Congreso, con elevadas
macetas verde cobre en pilares artísticos, los bancos negreaban de desocupados” (AB: 42).
239

„Yo, hombre de la ciudad” (Pueblos de los alrededores: 237).
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Paraboliczne ujęcie przestrzeni będącej alegorią wyobcowania człowieka w wielkim
mieście jest kolejną strategią opisu przestrzeni przyjętą przez Arlta w powieściach. Odnajdujemy ją również w niektórych artykułach prasowych. Buenos Aires widziane oczyma Silvia,
Rema i Baldera niewiele ma wspólnego z mitycznym miastem, którego pochwałę głosił Arlt
na stronach Aguafuertes porteñas. Przypomina bardziej biblijne miasta wyklęte, w których
człowiek skazany jest na samotność, cierpienie i śmierć.
Świadomość wrogiej przestrzeni, która odzwierciedla podziały społeczne i problemy
dotykające mieszkańców Buenos Aires, cechuje dorosłych mieszkańców stolicy, przychodzi
z wiekiem i dojrzałością, co widać na przykładzie pierwszego stadium bohatera Arltowskiego.
Mimo iż z początkowych wspomnień młodego Silvia Astiera wyłania się obraz biednych dzielnic Buenos Aires, bohater snując opowieści o szczęśliwym czasie dzieciństwa, zdaje się nie zauważać brzydoty miejsca, w którym przyszło mu żyć. Wspomnienia dni spędzanych na zabawach pełne są optymizmu, a w opisach pojawiają się niespotykane w późniejszych powieściach barwne odcienie kolorów: błękit nieba, zieleń lamp, ławek – znaczący jest
fakt, że chłopcu zieleń nie kojarzy się z roślinnością, a z przedmiotami, które można znaleźć
w przestrzeni miasta pozbawionej elementów natury: „Ulica bez wyjścia, z pomalowanymi na
zielono latarniami na rogach, małą liczbą domów i długimi ceglanymi murami. Na ich szczytach spoczywał niebieski zakręt nieba i jedynie monotonny dźwięk piły i muczenie krów
w stajni przerywały spokój ulicy”240.
Beztroski czas dzieciństwa szybko dobiega jednak końca. Zmiana w życiu bohatera,
którą podkreśla symboliczna przeprowadzka, wkroczenie na ścieżkę dorosłości, sprawia, że
przestrzeń, w której przyszło mu zmagać się z trudami codzienności, jest postrzegana w odmienny sposób. Rodzina Silvia zamieszkuje w „przygnębiającym domu na ulicy Cuenca”241.
Nieprzypadkowy z uwagi na powtarzalność jest dobór waloryzujących negatywnie przymiotników i rzeczowników używanych do charakteryzowania przestrzeni: nowy dom Silvia jest
przygnębiający (siniestro); miejsce, w którym przyszło mu pracować, określa mianem jaskini
(covacha, caverna); a pokój, który dzieli ze służącym, zasługuje na miano nory (cuchitril).
Księgarnia Don Gaetana, w której pracuje, to „lokal […] dłuższy i bardziej posępny, mroczny

240

„Una calle sin salida, con farolas pintadas de verde en las esquinas, con pocas casas y largas
tapias de ladrillo. En distantes bardales reposaba la celeste curva del cielo y sólo entristecía la calleja
el monótono rumor de una sierra sinfín o el mugido de las vacas en el tambo” (JR: 90).
241

„Siniestro caserón de la calle Cuenca” (JR: 127).
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niż jaskinia Tryfoniusza”, gdzie „szerokie wejście ukazywało przechodniom wnętrze jaskini”242.
Rozgoryczenie towarzyszące kolejnym niepowodzeniom na drodze do osiągnięcia
awansu i przebicia się do wyższej klasy społecznej powoduje, że Silvio zaczyna dostrzegać
podziały obecne zarówno w społeczeństwie, jak i na geograficznej mapie miasta, skazujące
go na wegetację w przestrzeni przynależnej biedocie i proletariatowi.
W przypadku Rema Erdosaina, dorosłego bohatera Arltowskiego, nie ma miejsca na
iluzję. Remo od początku porusza się w nieprzyjaznej przestrzeni, dostrzega ciemną stronę
miasta ‒ nawet jeśli oświetlają je promienie słońca, to tylko potęgują wszelkie niedostatki:
„Ulicą Chile ruszył w dół do przyportowego Paseo Colón. Czuł się osaczony przez jakieś
niewidzialne siły. Słoneczne promienie odsłaniały brudne podwórza spadzistej ulicy” (7LOC:
8).
Obraz ubogiego, wrogiego człowiekowi miasta wyłania się także z lektury niektórych
artykułów prasowych. W przyjętej roli kronikarza swoich czasów Arlt, aby oddać prawdziwe
oblicze miasta, nie ograniczał się jedynie do opisywania centralnych ulic czy egzotycznych
dzielnic zamieszkałych przez przybyłych z odległych stron świata imigrantów. Ukazywał
życie na przedmieściach i w ubogich dzielnicach, gdzie zamiast lokalnego kolorytu dominowały ubóstwo i brzydota. Jak odmienna od splendoru ulicy Corrientes jest opisywana przez
Arlta wyspa Maciel, która „ma okropne ulice, godne scenerii filmu albo przestrzeni powieści.
Ulice czarnego błota, z mostkami przerzuconymi między domami […]. Ulice biegnące
wzdłuż linii wierzb, bardziej tajemnicze niż kryjówki bandytów, a na pofalowanych blaszanych dachach dwupiętrowych domów żółty tramwaj w kolorze ochry kładzie swój ruchomy
cień postępu”243.
Obok tętniących życiem ulic stolicy, którym charakter nadawali zamieszkujący je ludzie, Arlt dostrzega w centrum miasta wyludnione dzielnice, których złowrogi klimat potęguje dodatkowo nieobecność mieszkańców: „Jakież wrażenie tajemnicy i nieoczekiwanej katastrofy dają te niedokończone konstrukcje, w których na nierównych murach znać poczerniałe
ślady, skutki niepogody, a zewnętrzne otwory zostały przykryte blachą cynkową, w której
242

„El local […] más largo y tenebroso que el antro de Trofonio […] anchurosa portada mostraba
a los transeúntes el contenido de la caverna” (JR: 130‒131).
243

„Tiene calles terribles, dignas de la cinematografía o de la novela. Calles de fango negro, con
puentecitos que cruzan de casa a casa […]. Hay calles a lo largo de sauzales, más misteriosas que
refugios de pistoleros, y un tranvía amarillo ocre pone sobre el fondo ondulado de chapa de zinc de las
casas de dos pisos, su movediza sombra de progreso” (Grúas abandonadas en la isla de Maciel: 59).
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złowrogo świszczy wiatr w zimowe noce!” – pisze w artykule Casas sin terminar (Nieukończone domy). „W tym domu bez dachów, bez drzwi […] widzimy upadek marzeń, wyraźny
dowód, że właściciel został zaskoczony przez coś okropnego, czego się nie spodziewał”244.
Ciemna strona życia, którą symbolizują tajemnicze, brudne ulice, opuszczone budynki, która
nie pozwala bohaterom powieści odnaleźć drogi do szczęścia, nie jest obca bohaterom serii
Aguafuertes porteñas.
Tym, co odróżnia sposób pokazania przestrzeni w artykułach prasowych od powieści,
jest większa dosłowność i obrazowość opisu. Arlt dziennikarz zwraca uwagę na szczegóły,
epatuje biedą i brzydotą, czego nie robi narrator powieści, pozostawiając niedopowiedzenia,
które często znaczą więcej niż słowa. Ma także dostęp do przestrzeni, w której nie poruszają
się bohaterowie powieści. Przestrzenią przynależną bohaterowi Arltowskiemu jest ulica, dlatego w powieściach odnajdujemy wiele nawiązań do krajobrazu miejskiego, a mało opisów
wnętrz. Ciągłe przebywanie na ulicy symbolicznie podkreśla wyobcowanie i wykorzenienie
bohatera, dla którego dom nie jest miejscem, w którym znajduje ukojenie.
Przewagą Arlta dziennikarza jest możliwość swobodnego przekraczania granic, na co
pozwala mu wykonywany zawód. Nie stroni od zaglądania do wnętrz budynków, które przed
bohaterami powieści pozostawały zamknięte. W ten sposób, poszukując tematów, które wykorzystywał w notach prasowych, odkrywał wiele oblicz Buenos Aires. Wśród Aguafuertes
porteñas odnajdujemy serie artykułów obrazujących warunki życia w domach mieszkańców
Buenos Aires, które sporadycznie są wspominane w powieściach. Artykuły te stanowią część
kampanii społecznej na rzecz poprawienia warunków bytowania porteños prowadzonej przez
Arlta na łamach gazety „El Mundo”.
Pokazując, jak wielu mieszkańców skazanych jest na niegodziwą egzystencję w strefach
mieszkalnych określanych mianem conventillos, wskazywał na skalę problemu dotykającego
społeczności stolicy. Conventillos były to dawne rezydencje rodzin kreolskich, opuszczone
przez prawowitych właścicieli, w których masowo osiedlano przybywających zza oceanu
imigrantów. Na małej przestrzeni zamieszkiwało wiele osób, współdzieląc ze sobą kuchnię,
łazienkę, a często nawet sam pokój. Domy pozbawione były podstawowych wygód, za to
244

„¡Que sensación de misterio y de catástrofe inesperada dan esas construcciones no terminadas,
donde, sobre los muros a desnivel, se levantan los marcos ennegrecidos por la intemperie y las
aberturas exteriores tapadas por chapas de zinc, donde el viento chasquea siniestramente en las noches
de invierno! […] Y es que esa casa, sin techos, sin puertas [...], es el exponente de un fracaso de
ilusiones, la demostración más evidente de que su dueño fue sorprendido por algo terrible cuando
menos lo esperaba” (Casas sin terminar: 86–87).
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koszt wynajmu był stosunkowo niski i było na niego stać próbujących rozpocząć na nowo
życie w Argentynie imigrantów245.
„Te odrażające conventillos, gdzie brud niczym trąd oblazł ściany i gdzie w koszmarnych pokojach, w szczurzych norach mieszkają dziesiątki i dziesiątki rodzin […]. Jakim cudem ludzie mogą wytrzymywać życie w takich warunkach? Jak […] zgadzają się spędzać lata
w szesnastu metrach kwadratowych przegniłych mieszkań, pod sufitem, na którym mnożą się
pchły i pająki, w cieniu smolistego muru […], znosząc przymusowe towarzystwo różnych
typków?”246 ‒ pisze w artykule El conventillo de nuestra literatura (Conventillo naszej
literatury). W innym artykule opisuje „najsmutniejszy pokój spośród wszystkich pokoi na
ziemi, pokój za trzy peso, z udogodnieniami dla panów. Czuć zapach sprzątania, ale nie czystości. Szyba jest przybrudzona, poszewka poduszki dopiero co wyprasowana, mimo to opierasz na niej głowę z dziwnym obrzydzeniem”247. Nie jest to jedynie wizja literacka autora.
Aby dać prawdziwe świadectwo warunków bytowania panujących w conventillos, Arlt wynajął tam pokój. „Zatrzymałem się w cudownym hoteliku” ‒ pisze w artykule Ni los perros son
iguales „Budynek groził zawaleniem […]. [Właścicielka] wymienia mi wszystkie zalety zapchlonego łóżka, sofy przykrytej złotą narzutą, która jest pięknym inkubatorem pcheł” 248 – na
własnej skórze odczuł, z czym musieli się zmagać codziennie najemcy, którym pozycja ekonomiczna nie pozwalała na szukanie lepszego lokum.

245

Warunki życia w conventillos uwiecznił w swoich obrazach Santiago Palazzo. W literaturze
przestrzeń conventillos pojawia się w utworach Fraya Mocho oraz w nurcie powieści imigrantów.
Więcej na ten temat piszę w artykule La imagen del „otro” en la literatura argentina (Obraz „innego”
w literaturze argentyńskiej, „Studia Iberystyczne”, nr 17).
246

„Estos conventillos espantosos, donde la mugre ha llenado de lepra las paredes y donde, en
cuartujos horribles, sobre cuevas de ratas, viven decenas y decenas de familias […] ¿Cómo es que esta
gente puede resistir la vida en estas condiciones? ¿Cómo […] se resignan a vivir años y años en
dieciséis metros cuadrados de piso podrido, con techos donde pululan las pulgas y las arañas, a la
sombra de una muralla alquitranada […], soportando la convivencia obligada con toda clase de
individuos?” (El convenitllo de nuestra literatura: 392).
247

„Pieza la más triste de todas las piezas de la tierra; pieza de „tres pesos, con comodidades para
caballero”. Hay olor a limpieza; pero a limpieza equívoca. El vidrio está empañado; la funda de la
almohada está recién planchada, y sin embargo usted apoya allí la cabeza con una repugnancia
extraña” (Comodidades para caballeros: 580).
248

„He caído en una maravillosa casa de pensión. El edificio amenaza venirse abajo de un día
para otro [...]. [la patrona] me enumeraba todas las bellezas de una cama con pulgas y de un sofá
cubierto de tela dorada que es una maravillosa incubadora de pulgas” (Ni los perros son iguales:
75‒76).
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Buenos Aires będące największą metropolią kraju, miasto uważane za symbol postępu
cywilizacyjnego w utworach Arlta, jawi się jako zdehumanizowana, wroga człowiekowi przestrzeń. Konsekwencją szybkiego rozwoju miasta było ograniczenie przestrzeni potrzebnej do
życia: „Bo my, ludzie miasta, jesteśmy przyzwyczajeni do przestrzeni szesnastu metrów kwadratowych. Do ciemności mieszkań. I do tego wszystkiego, co ‒ szczerze przyznam ‒ jest
odrażające, a co postęp, skąpstwo właścicieli i krwiożerczy radni zwalili nam na głowę”249.
Mieszkańcom narzucono nowy rytm dnia zaprogramowanego od rana do nocy, gdzie człowiek zdaje się trybikiem w maszynie postępu, zatracając samego siebie:
Wstajemy rano, wsiadamy do samochodu, który pędzi pod ziemią, po podróży wśród elektrycznych świateł oddychamy dwie minuty powietrzem na powierzchni ulicy, wchodzimy pod powierzchnię albo do biura, aby pracować przy sztucznym świetle. W południe wychodzimy, wciśnięci między elektrycznymi światłami, jemy szybciej niż żołnierz w trakcie manewrów, znów
wtłaczamy się pod ziemię, wchodzimy do biura, aby pracować przy sztucznym świetle, wychodzimy nocą, podróżujemy przy elektrycznym świetle, wchodzimy do mieszkania albo do pokoju, aby oddychać powietrzem wymierzonym przez architekta, oddychamy miarowo, śpimy250.

Autor przyrównuje miasto do najgorszej choroby, która dotyka całego społeczeństwa:
„Miasta to zaraza świata. Niszczą człowieka: przemieniają ludzi w tchórzy, zawistnych cwaniaków, którym właśnie ta zawiść każe wołać o prawa społeczne” (7LOC: 146), na którą nie
ma lekarstwa i przed którą, jak pokazuje historia bohatera Arltowskiego przedstawiona
w wielkiej powieści o mieście, nie ma ucieczki.
Wroga przestrzeń zdaje się osaczać ze wszystkich stron bohaterów, którzy spoglądając
przez okno, zamiast błękitu nieba widzą wszechobecne miasto: „za szybami okna, które wy-

249

„Porque nosotros, hombres de ciudad, estamos acostumbrados a un espacio de dieciséis metros
cuadrados. A la oscuridad de los departamentos. Y a todo lo francamente abominable que el progreso,
la tacañería de los propietarios y los digestos municipales han amontonado sobre nuestras cabezas”
(Pueblos de los alrededores: 237).
250

„Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo; salimos
después de viajar entre luz eléctrica; respiramos dos minutos el aire de la calle en la superficie, nos
metemos en un subsuelo o en una oficina a trabajar con luz artificial. A mediodía salimos, prensados,
entre luces eléctricas, comemos con menos tiempo que un soldado en época de maniobras, nos
enfundamos nuevamente en un subterráneo, entramos a la oficina a trabajar con la luz artificial,
salimos y es de noche, viajamos entre luz eléctrica, entramos a un departamento, o a la pieza de un
departamentito, a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto, respiramos a medida,
dormimos” (Para que sirve el progreso [Czemu służy postęp]: 578– 579).
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chodziło na ulicę, naprzeciwko balkonów, widoczny był czekoladowy plakat sklepu”251,
„okrągłe okienko wychodziło na ulicę Esmeralda, przez nie widoczna była latarnia gazowa”252.
Wrażenie zamknięcia w mieście powoduje, że przestrzeń miasta postrzegana jest przez
bohaterów niczym więzienie i wywołuje chęć ucieczki: „Szpiczaste szczyty nowoczesnych
miast, cement, żelazo, szkło, zaburzają spokój Erdosaina […], chce uciec z cementowego
więzienia, z więzienia z żelaza i stali, bardziej naładowanych niż agregat prądotwórczy […],
chce uciec od cywilizacji, zasnąć w blasku nocy”253.
Nie jest to odosobnione porównanie życia mieszkańca miasta i losu więźnia. W jednej
ze scen Siedmiu szaleńców narrator, opisując stan psychiczny Rema, mówi:
Chwilami strach obezwładniał go; Erdosain miał wtedy uczucie, że dźwiga kajdany, że jakaś
straszliwa cywilizacja nałożyła mu jarzmo, którego nie może zrzucić. Wydawało mu się, że jest
skuty łańcuchami i nosi pasiaste ubranie, że maszeruje wolno w kolumnie więźniów, wśród
zasp śnieżnych, ku lasom Ushuai na Ziemi Ognistej (7LOC: 102).

Negatywne doświadczenie miasta, które symbolizuje ustanowiony porządek społeczny,
wywołuje u bohaterów niezgodę na rzeczywistość i popycha na drogę buntu.
Rybicka wymienia trzy sposoby odpowiedzi na doświadczenie rzeczywistości nowoczesnego miasta: ucieczkę, przywołanie dawnego konfliktu między miastem a wsią (która u Arlta
została zastąpiona naturą) oraz zniszczenie wrogiej przestrzeni (Rybicka 2003: 214‒216).
Bohaterowie Arlta sięgają po wszystkie te rozwiązania.
W przypadku Silvia Astiera bunt objawia się w niewymieniony przez Rybicką sposób,
przybiera formę walki o odmianę losu, w której symbolicznym przeciwnikiem bohatera jest
miasto:

251

„Tras los vidrios de la ventana que daba a la calle, frente a la balconada, veíase el
achocolatado cartel de una tienda” (JR: 133).
252

„Un ventanuco redondo que daba a la calle Esmeralda por el cual se veía lámpara de arco
voltaico” (JR: 138).
253

„Crestas puntiagudas de ciudades modernas, cemento, hierro, cristal, enturbian en momento la
quietud de Erdosain […] pero él quiere escaparse de las prisiones de cemento, hierro y cristal, más
cargadas que condensadores de cargas eléctricas […], quiere escaparse de la civilización, dormir en el
sol de la noche” (LL: 247-248).
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Krążyłem pogrążony w myślach i bez celu. Chwilami przypływ gniewu paraliżował mi nerwy,
chciałem krzyczeć, walczyć na ciosy z tym przerażająco głuchym miastem… I załamywałem
się w środku, a wszystko szeptało mi do ucha moją całkowitą bezradność254.

Mimo podejmowanych wysiłków i coraz to nowych prób nie udaje mu się wybić ponad
klasę, do której przynależy.
Kolejną formą sprzeciwu bohaterów jest porzucenie przestrzeni miasta, w której rządzą
dawno ustanowione normy społeczne. Symbolicznym kierunkiem ucieczki jest podróż na
południe, w rejony kraju, gdzie nie dotarła cywilizacja i zamiast przytłaczających murów
człowiek otoczony jest przez przyrodę: „Chciałbym wyjechać na południe… do Nuequén…
tam, gdzie są lód i chmury…, i wielkie góry…, chciałbym zobaczyć góry”255 ‒ wyznaje Silvio
w rozmowie z adwokatem Vitrim.
Tę drogę obiera bohater, gdy nie godząc się na przynależność do klasy przestępczej, na
którą skazuje go miasto, decyduje się na zdradzenie przyjaciela. Czytelnikowi nie są jednak
znane dalsze losy Silvia na południu kraju. Nie wiemy nawet, czy zdołał dotrzeć do Neuquén.
Również bohaterowie Siedmiu szaleńców w chwilach trudnych, w momentach zwątpienia przemieszczają się na południowe przedmieścia stolicy, do miejscowości Témperley,
gdzie mieszka Astrolog. Przekroczenie fizycznych granic miasta pozwala na chwilę uciec od
problemów codzienności. W Témperley bohaterowie potrafią dostrzegać uroki miasteczka,
którego spokój i przyroda koją smutki postaci, i cieszyć się nimi:
Szedł powoli. Roślinne tunele przypominały jakieś twory tytaniczne i niekształtne. Z przyjemnością patrzył na parkowe ścieżki wysypane czerwonym żwirem, ciągnące się ceglastymi wstęgami wzdłuż trawników, zielonych kobierców obsypanych fioletowym, żółtym i czerwonym
kwieciem. A kiedy podnosił oczy, widział nad sobą wodnistą toń, która przyprawiała go o zawrót głowy, niebo znikało nagle i pozostawała czerń ślepoty, myśli porządkowały się w niewidocznej krzątaninie srebrnych atomów, które ulatywały natychmiast i przekształcały się gdzieś
wysoko w błękitne smugi, chropowate i suche, jak jęzory błękitu metylowego. A zadowolenie,
jakie budził w nim ranek, ta nowa radość, spajało cząstki jego osobowości rozproszone doznanymi cierpieniami i czuł, że jego ciało zdolne jest sprostać każdej przygodzie (7LOC: 109‒110).

254

„Rodaba abstraído, sin derrotero. Por momentos los ímpetus de cólera me evaraban los
nervios, quería gritar, luchar a golpes con la ciudad espantosamente sorda… y súbitamente todo se me
rompía adentro, todo me pregonaba a las orejas mi absoluta inutilidad” (JR: 179).
255

„Yo quisiera irme al Sur… al Nuequén… allá donde hay hielos y nubes… y grandes
montañas… quisiera ver la montaña” (JR: 238).
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Znamienny jest kontrast, z jakim autor przedstawia przestrzeń Buenos Aires i Témperley, widoczny już przy pierwszym opisie symbolicznej drogi, którą przebywa bohater w drodze na południe. Komentując zmieniający się krajobraz widoczny za oknami pociągu, narrator
przybiera inny styl opisu, stosując negatywnie lub pozytywnie nacechowane słowa w zależności od przestrzeni, w której przebywa bohater:
Zostawiliśmy w tyle chłodnie mięsne, fabryki stearyny i mydła, huty szkła i żelaza, krowy na
pastwiskach obwąchujące ogrodzenie, niebrukowane ulice, których płaszczyzny przecinały
gdzieniegdzie wykopy i gipsowe sterty. A teraz, po minięciu Lanus, zaczynał się ponury widok
Remedios de Escalada: potężne hale z mrocznymi paszczami z czerwonej cegły, pod których
łukami manewrowały lokomotywy, a dalej, na torowisku, gromady nieszczęśników rozsypywały szuflami żwir lub dźwigały podkłady. Jeszcze dalej, pośród rachitycznych platanów zatruwanych sadzą i wyziewami spalin, ciągnął się ukośnie rząd czerwonych domków pracowników
firmy, każdy z malutkim ogródkiem, okiennymi kratami poczerniałymi od dymu i dróżkami
wysypanymi żużlem i miałem węglowym (7LOC: 103).

W krajobrazie miasta dominują fabryki, potworne warsztaty, w których pracują nieszczęśliwi ludzie, rzadka roślinność, podobnie jak domy mieszkańców, pokryta jest pyłem
i sadzą. W Témperley panuje cisza i spokój, a dominującym widokiem, który towarzyszy
Remowi w drodze do domu Astrologa, jest natura:
Kroczyli teraz w milczeniu ulicami zbliżającymi ich do posiadłości Astrologa. Delikatny błękit
poranka padał na gąszcz ukośnych uliczek. Chwasty, trawy we wszystkich odcieniach zieleni
i drzewa tworzyły niekształtne roślinne budowle zwieńczone giętkimi pióropuszami. Wszystko
to łagodnie falowało w powietrzu tak, iż wydawało się, że te fantastyczne dzieła botanicznego
przypadku płynęły w złocistej atmosferze, która niby kielich zatrzymywała w swym kryształowym wgłębieniu zapachy ziemi (7LOC: 104).

Arlt często przeciwstawiał trudom życia w Buenos Aires warunki, jakie oferowały małe
miasteczka, bardziej zbliżone charakterem do osad z dawnych czasów niż do metropolii, jaką
stała się stolica. Kontrast na linii miasto–wieś nie oznacza jedynie opozycji przestrzennej,
symbolizuje konflikt odmiennych systemów wartości, stylu życia, czego wyraz daje Arlt
w jednym z artykułów:
Ja, człowiek miasta, podmiot, który czuje się komfortowo w zadymionych kawiarniach, w ogłuszających rykiem klaksonów i trzaskiem gadających szyldów uliczkach, wyobrażam sobie życie
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na wsi, które musi być zdecydowanie różne od tego naszego, mieszkańców jaskiń cztery na
cztery i balkoników dla pigmejów256.

Wystarczy opuścić miasto, aby znaleźć się w odmiennej rzeczywistości, dojrzeć horyzont, który pozostawał niewidoczny dla mieszkańców Buenos Aires, a w krajobrazie odnaleźć
elementy przyrody pozwalające człowiekowi odzyskać spokój:
Okoliczne miasteczka, miasteczka o nazwach Morón, Banfield, San Isidro, Ramos Mejía,
Témperley, Saavedra…, które są zaprzeczeniem Buenos Aires, miasteczka, o których można
marzyć […]. Mają tyle drzew, że z każdego liścia spada cisza. Cisza, która dodaje się do innych
cisz. Ulice są czyste, domy mają teren, są przestronne, z połyskującą sienią, o starych, ale dumnych drzwiach, o starych kratach, które nie są kolonialne, ale też nie z taniego żelaza, jak te,
które stosują dla zadania szyku pseudoarchitekci tego miasta. Chodniki szerokie, o ciętych płytkach […]. Jezdnie wygodne, kościół tutaj, naprzeciwko komisariat, dalej Urząd Miejski, rynek,
trzy przecznice dalej przejście nad torowiskiem, dalej ulice, które nie są ani wąskie, ani szerokie, ulice, na których kroki przechodniów rozbrzmiewają jasno i wyraźnie, fasady ceglane,
czerwone i dumne, latarnie na murach fasady w kolorach różu, błękitu, o francuskich zwieńczeniach, starych oknach z nowymi zasłonami, ogródki i horyzont, horyzont z każdej strony, najeżony chmurami, zwieńczony eukaliptusami, złotymi rombami, jeziora masy perłowej, góry bawełny. I dachy o czerwonych dachówkach, zielonkawych, pofalowane dachy, słupy dymu ulatujące z niektórych kominów, a dalej spokój, jasność i cisza257.

256

„Yo, hombre de ciudad, sujeto que me encuentro perfectamente cómodo en los cafés humosos
y en las bocacalles ensordecedoras con el estrépito de los «claxons» y los letreros parlantes, me
imagino que la vida en estos pueblos debe ser sustancialmente distinta de la que hacemos nosotros,
pobladores de cuevas de cuatro por cuatro y balconcitos para pigmeos” (Pueblos de los alrededores
[Okoliczne miasteczka]: 237).
257

„Pueblos de los alrededores, pueblos que tienen estos nombres: Morón, Banfield, San Isidro,
Ramos Mejía, Témperley, Saavedra… pueblos que son la negación de Buenos Aires, pueblos para
soñar […]. Tienen tantos árboles estos pueblos, que de cada hoja cae un silencio. Un silencio que se
suma a los otros. Las calles arrancan limpias; las quintas suceden a las casas; las casas son profundas,
con zaguanes lustrosos, con puertas viejas pero nobles, con rejas antiguas que no son coloniales ni de
quincalla como las que se estilan en esta ciudad de arquitecturas improvisadas.
Las veredas anchas, con losas rajadas, con cordones tortuosos. Las calzadas rústicas. La iglesia
aquí, enfrente la comisaría, más allá la Municipalidad, la plaza, tres cuadras más lejos el paso a nivel
de la línea de ferrocarril, luego calles, calles que no son ni anchas ni estrechas, calles en las que el paso
del transeúnte resuena nítido y claro, frentes de ladrillo, rojos y sombríos, faroles en los muros,
fachadas de color rosa, de color azul, con molduras francesas, ventanas viejas con flamantes
cortinados, jardincitos, horizontes, horizontes por todos los costados, encrespados de nubes, con
cresterías de eucaliptos, con losanges de oro, lagos de nácar, montañas de algodón. Y techos de tejas
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Pragnienie opuszczenia miasta i znalezienia dogodnej przestrzeni do życia, w której
mogliby żyć szczęśliwi, podziela wielu bohaterów Arlta. Miasto skażone przez cywilizację
nie jest dobrym miejscem do życia, przy czym nie chodzi tu tylko o Buenos Aires, ten sam
problem dotyka wszystkich wielkich miast świata: „We wszystkich miastach zachodzi to zjawisko. Nie ma znaczenia, czy noszą one piękne, czy szorstkie nazwy”258.
Jedyną szansą na wyzwolenie wydaje się porzucenie dotychczasowego życia i powrót
do korzeni, do natury. Osiedlenie się w przestrzeni, która jest przyjazna człowiekowi, w której
ma szansę na godne życie. W jednej z rozmów Astrolog przyznaje: „przyszłość czeka nas
w zielonym polu, a nie w ceglanym mieście”259. I nie jest w tej opinii odosobniony.
Otwarta, pozbawiona miast przestrzeń, góry i małe wioski jawią się jako miejsca szczęśliwe, raj utracony, o którym marzą bohaterowie: Erdosain pragnący „znaleźć się w innym
świecie, z szerokimi leśnymi duktami, gdzie nawet towarzystwo cuchnących zwierząt byłoby
przyjemniejsze niż straszliwa obecność człowieka” (7LOC: 102); Poszukiwacz Złota wierzący, że tylko „tam znajdują ratunek dusze chore cywilizacją”, dlatego proponuje: „Wyślemy
w góry wszystkich naszych bliskich” (7LOC: 145).
Astrolog, po triumfie rewolucji, która odmieni oblicze Argentyny, zamierza osiedlić się
w koloniach w górach: „Wycofam się, żeby w górach poświęcić się medytacji” (7LOC: 113).
Podobne życzenie wyrażają Ergueta i Bromberg (Ergueta: „wyjadę w góry pomedytować”260;
Bromberg: „W takim przypadku mógłby panu towarzyszyć również w górach”261).
Haffner nie tylko marzy o opuszczeniu miasta, w którym „wszyscy żyjemy jak świnie”,
i przyznaje: „pojechałbym na wieś […]. Tam moja dusza doznałaby oczyszczenia w obliczu
kwitnącego drzewa”262, ale postanawia odmienić swój los i porzucić dotychczasowe życie.
Próba opuszczenia miasta kończy się jednak dla bohatera tragicznie. Co znamienne, w obliczu

rojas, verdinosas, techados oblicuos, columnas de humo que se escapan de algunas chimeneas, y
luego, paz, serenidad, silencio” (Pueblos en los alrededores: 236-237).
258

„En todas las ciudades ocurre este fenomeno. No importa que lleven nombres hermosas o
ásperos” (LL: 252).
259

„Futuro en campo verde no en ciudad de ladrillo” (LL: 29).

260

„Iré a la montaña a meditar” (LL: 268).

261

„En ese caso, podría acompañarlo yo también a la montaña” (LL: 268).

262

„Aquí todos vivimos como puercos […] (iría) al campo […] el alma se me limpiaría junto a un
árbol en flor” (LL: 75).
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śmierci przypomina sobie przestrzeń, w której czuł się szczęśliwy: „Słońce oświetla łąkę, pod
wierzbą, mając za koc trawę, a za dach niebo, odbywa się piknik bandytów”263.
Remo również snuje marzenia o bezpiecznej przestrzeni, którą będą odległe kraje:
Wyobrażałem sobie, że podróżuję po Archipelagu Malajskim, płynę żaglowcem po Oceanie Indyjskim, zmieniłem nazwisko, cedziłem słowa po angielsku, mój smutek był zapewne ten sam,
ale teraz miałem mocne ramiona i spokojne spojrzenie: może na Borneo, może w Kalkucie albo
gdzieś za Morzem Czerwonym, może na Syberii czy w Korei lub Mandżurii zacznę nowe życie
(7LOC: 102).

Mimo że może opuścić miasto, wybiera jednak drogę eksperymentu i zbrodni, gdyż
uważa, że niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, człowiek skażony przez cywilizację
nigdy nie będzie szczęśliwy. Kiedy Luciana proponuje mu wyjazd do Ameryki Północnej,
odpowiada:
Wyjechać, ale dokąd? Kiedy byłem młodszy, myślałem o odległych ziemiach […]. Te ziemie
już nie istnieją. Wszystkie wybrzeża świata zostały zasiedlone przez okrutnych ludzi […].
Wiesz, co trzeba zrobić, żeby na prawdę odejść…? Zabić się264.

Dla nieszczęśliwego mieszkańca miasta nie ma ucieczki, co udowadniają historie tytułowych szaleńców. Jedyną drogą ratunku dla świata skażonego przez cywilizację jest jej
zniszczenie. Ta myśl przyświeca Remowi, kiedy decyduje się przystąpić do grupy wizjonerów szaleńców planujących rewolucję mającą odmienić oblicze Argentyny: „Kiedy zsumuje
codzienne nieszczęścia miliona ośmiuset tysięcy mieszkańców, jakich ma miasto […]. Ma
rację Astrolog. Trzeba to zniszczyć atakiem gazowym”265.
W twórczości Arlta rola przestrzeni nie sprowadza się do pełnienia funkcji miejsca akcji. Jest alegorią wyobcowania człowieka, symbolicznym odzwierciedleniem norm rządzących społeczeństwem. Fizyczne miasto determinuje zamieszkujących go ludzi: „można się
jedynie zdziwić, ile sprzeczności wprowadza do psychologicznego mechanizmu człowieka
263

„El sol cae en la pradera, y bajo un sauce con mantel de pasto y techo de cielo corre la alegría
de un picnic mafioso” (LL: 121).
264

„¿Irse, adóne? Cuando era más chico pensaba en las tierras extrañas […] estas tierras ya no
existen. Todas las costas del mundo están ocupadas por hombres feroces […] ¿Sabés lo que hay que
hacer para irse?… Matarse” (LL: 215).
265

„Cuando amontona el desastre cotidiano de un millón ochocientos mil habitantes que tiene la
ciudad […] Tiene razón el Astrólogo. Esto hay que barrerlo con cortinas de gas” (LL: 234).
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szara monotonia miasta”266 ‒ wyznaje narrator El amor brujo; potrafi wpływać na działania
i stany emocjonalne bohaterów: „Cierpienie duszy wywoływała świadomość przyszłości, jaka
w mieście czekała na jego ciało” (7LOC: 147).
Nieludzka przestrzeń stolicy nie tylko pozbawiona jest walorów wizualnych czy wygód,
ale wywiera zgubny wpływ na życie mieszkańców, przyczynia się do nieszczęść i zagraża
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu porteños. W artykule El desierto en la ciudad Arlt pisze:
Nasze place skłaniają ku samobójstwu. Są tak brzydkie, mają tak groteskowe pomniki, że aby
tylko na nie nie patrzeć, niejeden się wyeliminował […]. Plac jest ostatnim przystankiem nieszczęśnika, jego nieprzystępność, wyobcowanie, spektakl nędzarzy, którzy przysypiają na ławkach, to wszystko sprzyja pogorszeniu delirium człowieka, który czuje się nieszczęśliwy […].
Plac w jego odczuciu symbolizuje najbardziej znienawidzone miejsce cierpienia, jakie znajduje
się na ziemi267.

W powieści Siedmiu szaleńców miasto zostało określone mianem strefy smutku. Jest
przestrzenią wyklętą, zamieszkaną przez cierpiących, przytłoczonych problemami codzienności ludzi. Na zasadzie symbolicznej symbiozy tak jak miasto determinuje życie zamieszkujących je ludzi, tak mieszkańcy kształtują je na swoje podobieństwo, gdyż „strefę smutku zrodziły ludzkie cierpienia. I jak chmura trującego gazu przemieszczała się ona ciężko z jednego
miejsca na drugie, przenikała mury i wciskała się do gmachów, nie tracąc nic ze swej płaskiej
i poziomej formy, dwuwymiarowy smutek, który ściskał gardła, pozostawiał w nich gorycz
płaczu” (7LOC: 9).
Narrator powieści wielokrotnie wykorzystuje dwustronną relację na linii miasto‒bohater, wzajemne oddziaływanie na siebie przestrzeni i przebywających w niej postaci.
Elementy przestrzeni w symboliczny sposób wskazują na odczucia bohaterów: tytułowy czarny dom, który pojawia się w jednym z rozdziałów Siedmiu szaleńców, nie jest realnym miejscem, a symbolizuje duszę głównego bohatera: „dom ten był w nim samym” (7LOC: 95).

266

„No puede menos que asombrar, a veces, la variedad de contradicciones que pone en
funcionamiento, en el mecanismo psicológico del hombre, la monotonía gris de la ciudad” (AB: 45).
267

„Nuestras plazas son las que más predisponen al suicidio. Son tan feas y tienen estatuas tan
grotescas que, por no mirarlas, más de un infeliz se ha eliminado […] la plaza es el último apeadero
del desdichado. Su aridez, lo desamparado de ella, el espectáculo de los desechos humanos que se
adormilan en los bancos, todo contribuye a exasperar el delirio de un hombre que se siente en la mala
[…]. La plaza quedó en su entendimiento grabada como el más abominable lugar de sufrimiento que
hay sobre la tierra” (El desierto en la ciudad: 218).
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Przestrzeń współgra z nastrojami bohaterów. Po upozorowanym zabójstwie Barsuta
Remo chroni się w mieszkaniu narratora, gdzie dopadają go wyrzuty sumienia. Mimo że
wciąż przebywa na wolności, pokój, w którym się ukrywa, przywołuje na myśl celę więzienną: „Pamiętam, że spotykaliśmy się w ogromnym pokoju, ogołoconym z mebli […]. Tamto
pomieszczenie było ponure […], docierało tam bardzo mało światła […]. Przypominało gigantyczną celę”268. Kiedy błąka się po mieście, nie wiedząc, co go czeka, jeśli zdecyduje się
wstąpić na drogę zbrodni, fizyczna przestrzeń pogłębia stan przygnębienia i przestaje być
widoczna, podobnie jak nieznana jest przyszłość bohatera: „Latarnie płonęły smętnie, rzucając na błoto snopy wełnistego światła skraplającego się w barwną mozaikę, która zasłaniała
wszystko już na odległość dwóch kroków” (7LOC: 189).
Dominującymi odczuciami bohatera Arltowskiego są smutek i wyobcowanie, które
podkreśla monochromatyczność krajobrazu, a jego dominującą barwą są odcienie szarości:
„To był szary poranek. Jak okiem sięgnąć, wszędzie rozciągało się szorstkie pole”269, a słońce, jeśli się pojawia, eksponuje brzydotę miasta i zostaje określone jako „okropna jasność
słońc”270.
Tak jak przestrzeń wpływa na samopoczucie postaci, wywołując u nich stany przygnębienia ‒ „ogarnął mnie smutek na widok opuszczenia tamtego domu”271 ‒ tak również percepcja przestrzeni jest nierozerwalnie związana z odczuciami bohaterów. W momencie triumfu, pierwszych sukcesów Silvia w nowej pracy, przemierzane tak często ulice jawią mu się
w nowym świetle. Bohater nie zwraca uwagi na otaczającą go biedę i zaniedbanie, a zauważa
uroki wiosny, spogląda w niebo:
Z tamtych dni zachowuję wspomnienie świetlistego nieba ciągnącego się aż po horyzont, nad
małymi pobielanymi domami, nad fabrykami o czerwonych murach zdobiąc zwieńczenia […],
spokojne, wyborne niebo spuszczało ze swej niebieskości nieskończoną słodycz wiosny272.

268

„Recuerdo que nos reuníamos en una pieza enorme y vacía de muebles […] Aquel cuarto era
sombrío […] llegaba allí muy poca luz […]. Aquello parecía un calaboso gigantesco” (LL: 314).
269

„Era una mañana gris. El campo se extendía a lo lejos, áspero” (JR: 171).

270

„La terrible claridad del sol” (JR: 192).

271

„Súbita tristeza me sobrecogió al enfrentarme al abandono de aquella casa” (JR: 133).

272

„De aquellos días conservo el recuerdo de un inmenso cielo resplandeciente sobre horizontes
de casas pequeñas y encaladas, de fábricas de muros rojos, y adornando los confines […] estaba el
cielo de la mañana, quieto exquisito, dejando caer de su azulidad la infinita dulzura de la primavera”
(JR: 202–202).
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Poetyka konstruktywistyczna
W założeniu zwolenników ujęcia konstruktywistycznego, które jest kolejnym sposobem opisu
przestrzeni zaproponowanym przez Elżbietę Rybicką, miasto jawi się jako wytwór człowieka,
konstrukcja zbudowana według zamierzeń architektów, rządząca się określonymi zasadami.
Nowoczesne miasta przypominają maszyny, w których życie człowieka toczy się zgodnie
z zaprogramowanym planem, a mieszkaniec miasta zostaje zepchnięty do roli biernego
uczestnika życia miejskiego, nieznaczącego trybiku w maszynie postępu.
Wizja konstruktywistyczna miasta, choć u Arlta pojawia się marginalnie, nie jest obca
autorowi. Buenos Aires widziane oczyma Astrologa, jednego z bohaterów Siedmiu szaleńców,
sprowadzone zostało do zdehumanizowanego tworu, zaprojektowanego na bazie obliczeń
i badań specjalistów:
kupcy, wojskowi, przemysłowcy i politycy […] będący w zmowie z inżynierami i lekarzami
powiedzieli: człowiek śpi osiem godzin. Żeby móc oddychać, potrzebuje tylu metrów sześciennych powietrza. Żeby nie zgnił, niezbędne jest mu tyle metrów kwadratowych słońca. I według
tych kryteriów zbudowali miasta273.

Nowoczesne miasto, mające być symbolem postępu i cywilizacji, w rzeczywistości nie
dostarcza przestrzeni koniecznej do życia. Zmusza mieszkańców do bytowania w sztucznej
przestrzeni i narzuca styl życia pozbawionego sensu, które w ostateczności doprowadza bohaterów do szaleństwa i śmierci.
Nawiązanie do idei miasta-konstrukcji, któremu bliżej do tworu architektonicznego niż
przestrzeni zamieszkanej przez ludzi, odnajdujemy w ostatniej powieści Arlta, El amor brujo.
Takie postrzeganie przestrzeni prezentuje główny bohater utworu, a wiąże się ono z wyuczonym przez niego zawodem. Balder jako architekt, mimo iż w swojej pracy ogranicza się do
kopiowania rysunków, marzy o projektowaniu miast w nowym duchu, miast przyszłości.
Nowoczesność przemawia do wyobraźni architekta, który nie zgadza się z estetyką panującą
wśród jemu współczesnych:
Jego projekt zakładał sieć wieżowców w kształcie litery H, z której boków mogłyby się zwieszać tory podniebnego tramwaju. Inżynierowie Buenos Aires to nieuki. On zgadzał się z Wrigh-

273

„Comerciantes, militares, industriales y políticos […] en complicidad con ingenieros y
médicos han dicho: El hombre duerme ocho horas. Para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire.
Para no pudrirse, son indispensables tantos metros cuadrados de sol; y con ese criterio fabricaron las
ciudades” (LL: 23).
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tem. Trzeba zastąpić mury wysokich budynków przez cienkie ścianki z miedzi, aluminium lub
szkła. I wtedy zamiast musieć obliczać żelazne struktury, które mogłyby unieść ciężar pięciu tysięcy ton […], udoskonaliłby typ wieżowca szpilki, cienkiego, duchowego, w odróżnieniu od
tego, czym zajmowali się architekci tego miasta bez charakteru274.
Przeznaczeniem Baldera jest tworzenie modernistycznych budowli z użyciem najnowszych
rozwiązań techniki: tworzenie wspaniałych kreacji, monumentalnych budowli, tytanowych obelisków, przez które pędziłyby elektryczne pociągi. Przekształciłby miasto w panoramę niczym
z bajek, o twardym, metalowym szkielecie i wielokolorowym szkle275.

Wyśnione miasto Baldera to triumf nowoczesności, oparte jest na zastosowaniu najnowszych rozwiązań techniki. Symbolicznie zostaje umieszczone w chmurach, ponad poziomem rzeczywistego Buenos Aires ‒ „odosobnione miasto wieżowców”276, które dopiero zapowiadają nowoczesną architekturę przyszłości. Zafascynowanie rozwiązaniami technicznymi nowoczesności podziela z bohaterem Roberto Arlt, tworząc nowy język opisu miasta
obecny zarówno w powieściach, jak i kronikach miasta, niezależnie od dominującej poetyki
opisu przestrzeni w danym utworze. Specyficzny dla Arlta styl charakteryzuje używanie słów
z dziedziny nauk ścisłych i techniki.
Elementem wyróżniającym język opisu w poetyce konstruktywistycznej, na który
wskazuje Elżbieta Rybicka, jest geometryzacja przestrzeni, która pozwala dostrzec istotę nowoczesnego miasta będącego stworzoną przez człowieka strukturą i zaprzeczeniem natury
(Rybicka 2003: 246). Arlt nie stroni od modernistycznych wizji, w których miasto nabiera
geometrycznych kształtów, chemicznych kolorów i zapachów. Bohater El amor brujo „spo-

274

„Su proyecto consistía en una red de rascacielos en forma de H, en cuyo tramo transversal se
pudieran colgar los rieles de un tranvía aéreo. Los ingenieros de Buenos Aires eran unos bestias. El
estaba de acuerdo con Wright. Había que sustituir las murallas de los altos edificios por finos muros de
cobre, aluminio o cristal. Y entonces en vez de calcular estructuras de acero par cargas de cinco mil
toneladas […] perfeccionaría el tipo de rascacielo aguja, fino, espiritual, no cartagines, como
tendenciaban los arquitectos de esta ciudad sin personalidad” (AB: 55).
275

„Su destino era realizar creaciones magníficas, edificios monumentales, obeliscos titánicos
recorridos internamente por trenes eléctricos. Transformaría la ciudad en un panorama de sueños de
hadas con esqueletos de metales duros y cristales polícromos” (AB: 57‒58).
276

„Arrinconada la ciudad de los rascacielos” (AB: 212).
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gląda na szpaler ligustrów, który zamyka podwórko. Pentagram, który tworzą rozciągnięte
kable telegraficzne, traci swą formę na wysokości trójkąta magnolii”277.
Obraz ulicy Corrientes, jaki wyłania się z lektury kronik, nie nawiązuje do stylu ani wyglądu budynków: „Corrientes, ulica niespokojna, zapala o szóstej wieczorem wszystkie błyszczące neony, przyobleka się w zielone, czerwone, niebieskie prostokąty i rzuca na swoje białe
mury błękitne refleksy metylu, żółte kwasu pikrynowego”278.
Arlt nie przywiązuje wagi do architektonicznych szczegółów, zwraca uwagę na elementy nowoczesności i postępu: „Na ulicy Corrientes […], w aluminiowym świetle księżyca, w
zielonych, czerwonych i niebieskich światłach neonów”279; przedmioty, które z uwagi na małą dekoracyjność nie pojawiały się wcześniej w opisach literackich:
Mury ze zbrojonego betonu piękniejsze od niejednej kobiety, rury kanalizacyjne zawieszone
między klatkami pełnymi drewnianych belek. Lampy gazowe oświetlające na żółto piwnice,
gdy zgrzyta łańcuch elektrycznego dźwigu. Ciężarówki przewożące sto ton. Tramwaje na torach, zaułki z drzwiami oklejonymi zielonym papierem i ze złoconymi napisami280.

Buenos Aires u Arlta to ciąg ulic, domów, kabli, krajobraz zdominowany przez działalność człowieka. Architektoniczne konstrukcje nieodwracalnie przekształcają miasto, w którym rzadko widoczne są elementy przyrody. W opisach przestrzeni brak roślinności. Zamiast
niej pojawiają się wyrażenia techniczne, odwołania do nauki i postępu: „Wiatr poruszał wyschniętymi liśćmi eukaliptusów, odbijając się od pni i wysokich słupów telegraficznych,
gwizdał przeciągle”281 / „Wszystkie zmartwienia rozlały się aż po widnokrąg gubiący się
277

„Mira a la muralla de ligustros que encierran un patio de tierra endurecida. Un pentagrama de
cables telegráficos se interrumpre a la altura triangular de una magnolia” (AB: 126).
278

„Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las siete de la tarde todos los letreros luminosos, y
enguirnaldada de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul
de metileno, sus amarillos de ácido pícrico” (Corrientes por la noche: 230).
279

„Pero en la calle Corrientes […], a la luz de aluminio de la luna y a la luz verde, roja y azul de
los cientos de letreros luminosos” (No era ése el sitio, no…: 107).
280

„Armazones de cemento armado más bellos que una mujer. Caños de desagüe negros
suspendidos entre jaulones de vigas y maderos. Arcos voltaicos reverberando sótanos de tierra
amarilla, mientras cruje la cadena de la grúa eléctrica. Caminones de cien toneladas. Tranvías en
trinas, zaguanes con puertas forradas de papel verde e inscripciones en oro” (Corrientes, por la noche:
231).
281

„El viento removía los follajes resecos de los eucaliptos, y cortándose en los troncos y los
altos hilos del telégrafo, silbaba ululante” (JR: 167).
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gdzieś za tramwajowymi kablami i szynami” (7LOC: 19). Drzewa zostały zastąpione słupami
telegraficznymi, horyzont przesłania perspektywa ulicy pełnej budynków, przejeżdżających
samochodów, a niebo przesłaniają wiszące kable.
Jednym z założeń poetyki konstruktywistycznej, o którym pisze Elżbieta Rybicka, była
estetyzacja i uwznioślenie idei miasta jako symbolu nowoczesności i postępu (Rybicka 2003:
179). Trudno jednak odnaleźć piękno w nowoczesnym Buenos Aires widzianym oczyma Arlta. Nie bez powodu mieszkańcy, mający być w założeniu konstruktywistów elementami
zgodnie działającej struktury, zamiast godzić się na życie w nowoczesnym mieście, podejmują z nim walkę i marzą o opuszczeniu jego granic.
***
Uczynienie z Buenos Aires osi łączącej powieści i artykuły wydawane w ramach Aguafuertes
porteñas wyznacza miastu specjalną rolę w twórczości Arlta. Nie bez przyczyny artykuły
prasowe noszą tytuł akwafort z Buenos Aires, a powieści są określane mianem wielkiej powieści o mieście, gdyż Buenos Aires i jego mieszkańcy stanowią główny obiekt zainteresowań autora, a ich historie nierozerwalnie łączą się ze sobą. Wszechobecność stolicy i sposób,
w jaki determinuje życie bohaterów, sprawiają, że nie jest jedynie przestrzenią, w której toczy
się akcja utworów. Jak pisze Stasys Goštautas, „miasto u Arlta urasta do rangi postaci”.282
W celu przybliżenia czytelnikowi przestrzeni miasta Arlt stosuje rozwiązania niespotykane wcześniej w literaturze argentyńskiej, odchodzi od konceptualnego ujęcia miasta jako
nośnika określonych wartości, wykorzystywanego w celach indoktrynacji politycznoideologicznej na rzecz opisu przestrzeni miejskiej. Arlt zapoczątkowuje poetykę miejską,
tworzy oryginalny język pełen nawiązań do osiągnięć nauki i techniki, zwracający uwagę na
elementy nowoczesności i postępu widoczne w panoramie miasta.
Nie ogranicza się jedynie do opisu, a stawia na realne doświadczenie przestrzeni, co obrazują wędrówki po mieście autora i jego bohaterów. Przyjęcie perspektywy przechodnia
i spojrzenie na miasto od wewnątrz warunkuje sposób postrzegania przestrzeni. Śledząc pasaże miejskie autora i bohaterów, czytelnik dogłębnie poznaje zarówno centralne ulice, jak
i najbardziej odległe zakątki miasta.
Pisarz zdaje się zafascynowany Buenos Aires, o czym świadczy poświęcenie niektórych
utworów w całości opisowi poszczególnych ulic i rejonów miasta. W przyjętej roli kronikarza
stara się wiernie oddać lokalny koloryt, który bardziej niż budynki nadają przestrzeni przeby282

„La ciudad en Arlt es casi un personaje” (Goštautas 1977: 179).
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wający w niej ludzie. Dlatego też wiele opisów miejsc nie odnosi się do architektury czy do
krajobrazu, a koncentruje się na mieszkańcach poszczególnych dzielnic i zdarzeniach odbywających się w danej przestrzeni.
Buenos Aires w twórczości Arlta zostało ukazane jako przestrzeń społeczna, która
w sposób symboliczny odzwierciedla istniejące podziały i pokazuje problemy, jakie dotykają
argentyńskie społeczeństwo. Zamknięte drzwi i zakratowane okna bogatych domów oraz
możliwość spoglądania jedynie przez witryny do sklepów i kawiarni wskazują, że nie każda
przestrzeń jest dostępna bohaterom, a pochodzenie społeczne determinuje miejsca na mapie
miasta, w których mogą przebywać.
Znaczące jest, że akcja większości utworów toczy się w przestrzeni otwartej. Ciągłe
przebywanie na ulicy podkreśla wyobcowanie człowieka w wielkim mieście, a brak domu, w
którym postaci znalazłyby wsparcie, w sposób symboliczny ukazuje wykorzenienie postaci.
Obraz miasta, jaki wyłania się z lektury utworów Arlta, nie jest jednoznaczny. Obok
urokliwych obrazków z życia miejskiego i pochwały na cześć miasta obecnych na stronach
aguafuertes, w powieściach Buenos Aires jawi się jako miasto wyklęte, w którym człowiek
skazany jest na samotność i cierpienie. Miasto zostaje przyrównane do najgorszej choroby
dotykającej ludzkość. Zdehumanizowana przestrzeń miasta nie tylko wywiera negatywny
wpływ na życie mieszkańców, ale dosłownie zniewala człowieka, zamyka w obrębie murów
niczym w więzieniu.
W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą przebywanie we wrogiej przestrzeni, mieszkańcy szukają możliwych dróg ucieczki. Dla jednych wyzwoleniem okazuje się opuszczenie
miasta i udanie się do miejsc niedotkniętych przez cywilizację. Dla innych, nadmiernie skażonych cywilizacją ‒ jedyną szansą na wyzwolenie jest śmierć.
Bohaterowie powieści podejmują walkę z miastem, a nawet planują jego zniszczenie.
Ci, którzy widzą szansę na uzdrowienie skażonej cierpieniem i bólem ludzkim przestrzeni,
decydują się przekształcić Buenos Aires w miasto przyszłości. Projekt miasta-konstrukcji nie
zostaje jednak zrealizowany i pozostaje w sferze planów.
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Rozdział 6.
Strategie pokazywania inności – język
Mówi się o mnie, że piszę źle…283
Roberto Arlt

Rozpatrując zagadnienie inności kulturowej, nie sposób pominąć sfery językowej. Problematyka odrębności języka argentyńskiego była poruszana już od pierwszych lat istnienia państwowości argentyńskiej, a debatę nad pożądanym kształtem języka narodowego kontynuowali przedstawiciele kolejnych pokoleń.
Dyskusje dotyczące języka używanego w Argentynie przybrały na sile w pierwszych
dekadach XX wieku, wzbudzając zainteresowanie także poza granicami Argentyny, a w intensywnej wymianie poglądów na temat przyszłości języka toczonej na łamach gazet w latach
20. brał udział także Roberto Arlt.
W pierwszej części tego rozdziału przybliżam historię debaty nad językiem argentyńskim.
Prześledzenie głównych wątków w dyskusji oraz poznanie dominującej w kręgach elit
intelektualnych koncepcji języka pozwala dostrzec odmienność poglądów Arlta, wyrażanych
otwarcie w aguafuertes poświęconych językowi w Argentynie.
W drugiej części pokazuję, w jaki sposób Arlt w swoich utworach manifestował inność
kulturową w sferze językowej.
Debata nad kształtem języka argentyńskiego
Wraz z ogłoszeniem niepodległości Argentyny, w gronie intelektualistów i polityków po raz
pierwszy pojawiła się kwestia stworzenia języka narodowego. Wyzwolenie się po ponad trzystu latach spod panowania hiszpańskiego spowodowało odrzucenie dawnych wzorców płynących z Półwyspu Iberyjskiego284, zarówno tych dotyczących kształtu państwowości, jak również wszelkich przejawów kulturowych, w tym języka hiszpańskiego.
W założeniach pierwszych myślicieli wolnego państwa nowy naród argentyński winien
posługiwać się własnym językiem, a jednym z jego fundamentów miała być literatura naro-

283

„Se dice de mí que escribo mal…” (LL: 7)

284

Więcej na ten temat piszę w rozdziale Historia migracji do Argentyny.
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dowa. Dla reprezentantów pokolenia ’37 istotną kwestią było uniezależnienie języka argentyńskiego od wpływów hiszpańskich oraz uzyskanie prawa do wprowadzania zmian w języku
bez konieczności autoryzowania ich przez instytucje Półwyspu Iberyjskiego285. Chęć odcięcia
się od wszystkiego, co hiszpańskie, była tak silna, że postulowano nawet stworzenie języka
narodowego w oparciu o model języka francuskiego (Oliveto 2014: 45–51). Należy zaznaczyć, że osoby wypowiadające takie opinie posługiwały się i pisały w języku starego kontynentu, gdyż zostały wychowane na modelu edukacji hiszpańskiej.
Pisarze należący do pokolenia ’80 prezentowali odmienne podejście do języka literackiego, który nie musiał już służyć celom politycznym (przez co postulaty stworzenia języka
narodowego w oparciu o wzorce francuskie nie miały już racji bytu), a zaczynał odzwierciedlać język, jakim posługiwano się w Argentynie (echa języka mówionego odnajdujemy
w powieściach Eugenia Cambaceresa).
Wraz z nasilającą się dominacją językową i kulturową grup imigrantów, które przestały
być grupami mniejszościowymi, szukając obrony przed zalewającą Argentynę obcą kulturą,
intelektualiści paradoksalnie zaczęli zwracać się ku dawnym wzorcom językowym z Półwyspu Iberyjskiego, odrzucanym przez wcześniejsze pokolenie, postulując konieczność utrzymania czystości języka narodowego. Pod koniec XIX wieku zrodził się nacjonalizm językowy, powołujący się na normy kastylijskiego jako wyznacznika poprawności językowej i pożądany model języka obowiązującego na terytorium Argentyny. Wszystkie te działania miały
na celu niedopuszczenie, aby kultura nowo przybyłych zdominowała cywilizację argentyńską.
Jak pokazały jednak kolejne lata, nic nie było w stanie zatrzymać mas imigrantów zza oceanu.
Wpływ zaś, jaki wywierali na kształtowanie się tożsamości argentyńskiej, i ‒ co za tym
idzie ‒ na język argentyński, odmienił charakter społeczeństwa argentyńskiego.
W 1900 roku ukazała się we Francji książka Luciena Abeille’a zatytułowana Idioma
nacional de los argentinos, której autor próbował scharakteryzować język używany w Argentynie. Abeille zauważał, że na skutek zmian etnicznych zachodzących w społeczeństwie argentyńskim, które z roku na roku staje się coraz bardziej wielonarodowościowe, zmienia się
również język Argentyńczyków. Tak jak w przeszłości kontakt między kolonizatorami, później między Kreolami a ludnością autochtoniczną, przyczynił się do powstania języka odmiennego od kastylijskiego, którym posługiwano się na terytorium dawnej kolonii, tak teraz
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Prawa do decydowania o kierunku rozwoju języków w Ameryce Łacińskiej Hiszpanie będą
sobie rościć w przyszłości, o czym świadczą debaty na terenie obu krajów dotyczące kształtu języka
w Argentynie.
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język i kultura argentyńska zmieniają się pod wpływem przybywających imigrantów. Zdaniem Abeille’a tylko uznanie i zaakceptowanie obcych wpływów mogło przyczynić się do
stworzenia naturalnego języka, którym będą się posługiwać nowi Argentyńczycy. Kontrowersyjna wypowiedź francuskiego autora spotkała się z niemal natychmiastową odpowiedzią ze
strony elit argentyńskich, którym nie przypadł do gustu rosnący wpływ imigrantów na wszelkie aspekty życia w Argentynie. Książka została okrzyknięta niegodną lektury, gdyż zafałszowywała sytuację językową w kraju (Oliveto 2014: 52–56).
Odcinając się od kultury nowo przybyłych, elity zwróciły się ku dawnym wzorcom, zarówno tym odrzuconym przez pokolenie ’37 – upatrując we wspólnocie językowej ciągłości
kulturowej z Hiszpanią; jak i tym przez wiele lat niedocenianym elementom kultury popularnej. W literaturze pojawiły się tematy nawiązujące do życia gaucho, a uznanie znalazł nowy
gatunek literacki – literatura gauchesca.
Polemika dotycząca przyszłości kulturowej i językowej Argentyny przybrała na sile
wraz z obchodami Centenario – setnej rocznicy powstania państwowości argentyńskiej obchodzonej w 1910 roku.
Argentyna pierwszych lat XX wieku była bez wątpienia krajem wielojęzycznym, w którym współistniały języki narodowe licznych krajów. Wśród elit kulturalnych kraju dominującymi językami były hiszpański, francuski oraz angielski. Szczególnie francuski cieszył się
ogromną estymą w kręgach wyższych sfer zamieszkujących w Buenos Aires.
Wśród ubogich warstw społecznych również posługiwano się wieloma językami. Nie
były one jednak wspólne dla wszystkich, jak miało to miejsce w przypadku arystokratów,
którzy odbierali staranną edukację w językach obcych i biegle posługiwali się dwoma lub
trzema językami. Na ulicach pobrzmiewały echa języków semickich, słowiańskich, także romańskich, choć zamiast francuskiego najczęściej spotykanym wśród biedoty językiem były
dialekty włoskie. Hiszpański, jeśli był znany, odbiegał znacząco od języka, którym posługiwali się reprezentanci klas wyższych.
Mnogość ras i języków oraz wzrastająca z roku na rok liczba imigrantów w społeczeństwie nie mogły pozostać bez wpływu na rozwój języka argentyńskiego, w którym zaczynały
się pojawiać coraz częściej elementy rodzimych języków nowych Argentyńczyków.
Absorbująca od lat pisarzy i językoznawców debata dotycząca przyszłości języka narodowego rozgorzała na nowo w latach 20. i przybrała na sile wraz z ukazaniem się 15 kwietnia
1927 roku w czasopiśmie „La Gaceta Literaria” wypowiedzi Guillerma de Torre, w której
autor postulował podporządkowanie kulturowe krajów dawnej Ameryki Hiszpańskiej Hiszpanii i uczynienie z Madrytu kulturowej stolicy tych krajów. Artykuł de Torre zainicjował serię
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publikacji po drugiej stronie oceanu, gdyż artyści argentyńscy odrzucili tezę prezentowaną
w artykule Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica (Madryt, intelektualny południk
Hispanoameryki), wskazując na odrębność języka i kultury argentyńskiej od kultury hiszpańskiej. Po raz kolejny zmieniła się optyka patrzenia na problematykę językową, a kwestia języka literackiego była powszechnie omawiana w salonach czy w lokalnej prasie.
W odpowiedzi na postulat de Torre w czerwcu 1927 roku argentyński dziennik „Crítca” przeprowadził ankietę wśród szesnastu reprezentantów świata kultury ‒ pisarzy, gramaków, dziennikarzy286 ‒ dotyczącą kwestii języka narodowego. Jej rezultaty ukazały się w serii
kilkunastu artykułów publikowanych na łamach gazety pod wspólnym tytułem ¿Llegaremos a
tener un idioma propio?(Czy uda nam się mieć własny język?).
Mimo iż dziennik „Crítica” nie był dziennikiem konserwatywnym reprezentującym purystyczne podejście do kwestii językowych287, do wypowiedzenia się na łamach gazety nie
zaproszono ani dziennikarzy pracujących w gazecie ‒ w 1927 roku Roberto Arlt prowadził
dla dziennika „Critica” kronikę policyjną – ani pisarzy reprezentujących nowe prądy w literaturze, jak Enrique Gonzáleza Tuñóna czy Carlosa de Púa. Większość wypowiadających się
ankietowanych należała do grupy zwolenników zachowania czystości języka literackiego. Nie
może zatem dziwić wynik ankiety: trzynaście spośród zabierających głos w debacie osobistości uznało, że Argentyna nie posiada jeszcze języka narodowego. Jednocześnie stwierdzono,
że powstanie języka argentyńskiego to dopiero kwestia przyszłości, gdyż język, którym posługiwano się w Argentynie, był wciąż niestabilny i ulegał tak dynamicznym zmianom, że nie
można mówić o jego ostatecznej konsolidacji w postaci stworzenia odrębnego języka narodowego (Oliveto 2014: 175).
Tym oświadczeniem ankietowani dystansowali się od stwierdzenia de Torre, jakoby
hiszpański amerykański miał być przedłużeniem kastylijskiego. Jednocześnie powrócili do
odrzuconej tezy Luciena Abeille’a, wskazując na fakt, że hiszpański argentyński, poprzez
łączenie elementów pochodzących z języków, którymi mówili mieszkańcy Argentyny, ulega
zmianom i różni się od języka używanego na terytorium Hiszpanii. Z uwagi na ciągłe prze286

Wśród ankietowanych znaleźli się: Enrique Larreta, José Antonio Saldías, Ricardo Rojas,
Víctor Mercante, Last Reason, Roberto Payró, Félix Lima, Jorge Luis Borges, Manuel Gálvez, Enrique García Velloso, Arturo Costa Álvarez, Alberto Nin Frías, Arturo Cancela, Alberto Gerchunoff,
José María Monner Sans oraz Florencio Garrigós (syn) (Sztrum 1998: 221).
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Dziennik „Crítica” znany był ze współpracy z przedstawicielami młodego pokolenia dziennikarzy, a publikowane artykuły nastawione były na nowego odbiorcę – imigrantów, dlatego zarówno
podejmowana tematyka, jak i język gazety dostosowywane były do poziomu czytelników.
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obrażenia, jakim poddawany był język w Argentynie, i brak trwałych zasad nim rządzących
nie był jednak jeszcze ukształtowanym w pełni językiem, który mógłby pełnić funkcję języka
narodowego.
Jedynie trzech ankietowanych potwierdziło tezę, jakoby Argentyna miała własny język.
Zdanie to podzielali Last Reason, Félix Lima i Alberto Nin Frías. Co znamienne, byli to jedyni z całej grupy artyści, którzy w swojej twórczości wprowadzali elementy języka mówionego
do tekstów literackich. W latach 20. ciągle pokutowało przekonanie, że między językiem potocznym a językiem literackim istnieje ogromna przepaść288. Podczas gdy ten pierwszy według literatów i gramatyków ulegał ciągłym zmianom i nie respektował żadnych zasad gramatycznych, przez co nie był stabilny, język literacki przestrzegał norm języka kastylijskiego,
był odmianą języka nauczaną w szkołach, którą posługiwały się elity społeczne. Znacznie
jednak odbiegał od języka, którym posługiwali się mieszkańcy Buenos Aires.
Znamienna jest forma, jaką przyjmuje Last Reason, udzielając odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie. Wypowiedź pisarza nasycona jest słowami z języka potocznego, czym
udowadnia, że istnienie języka argentyńskiego jest faktem. Jest to język, którym mówią on
sam oraz czytelnicy gazety: „El idioma argentino existe, usted lo conoce, lo manya desde chico, lo chamuya a ciertas horas y lo oye chamuyar […] ¿Por qué entonces se hace el gil y
pierde el tiempo haciendo preguntas que van muertas desde la largada?” (Sztrum 1998: 223;
podaję wersję oryginalną wypowiedzi, którą przytacza Marcelo Sztrum w artykule dotyczącym komentowanej ankiety, gdyż tylko w wersji hiszpańskiej widać użycie języka potocznego. Wyróżnienie słów należących do rejestru języka ulicy jest moje. Poniżej przytaczam wypowiedź przetłumaczoną na język polski: „Język argentyński istnieje, Pan go zna, rozumie go
od dziecka, posługuje się nim oraz go słyszy […] Po co zatem udawać Greka i tracić czas,
stawiając pytania, które nie mają racji bytu?”).
Skoro zgodnie uznano, że język w Argentynie odbiegał od hiszpańskiego używanego na
Półwyspie Iberyjskim, kolejną kwestią, nad którą zastanawiali się ankietowani, było pytanie
o elementy, które można uznać za cechy go charakteryzujące. Z pewnością wyróżniało mowę
Argentyńczyków łączenie słów pochodzących z języków narodowych, lokalnego żargonu
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Rodolfo Borello w swojej pracy Habla y literatura en Argentina (Język mówiony i literatura
w Argentynie) pisze, że wszelkie formy języka mówionego były „piętnowane przez gramatykę i gramatyków, przez szkołę i wszystkich tych, którzy dyktowali normy językowe” („condenadas sistemáticamente por gramáticas y gramáticos, por la escuela y por todos los encargados de dictar normas
lingüísticas concretas”; Borello 1974: 12).
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z hiszpańskim ‒ wszystkie te elementy, których nie dopuszczali w literaturze zwolennicy konserwatyzmu literackiego.
Jednym z przejawów specyficznego sposobu mówienia mieszkańców było używanie
lunfardo. Będący w swoim założeniu żargonem światka przestępczego, językiem mającym na
celu sekretną komunikację i ukrywanie prawdziwego znaczenia słów przed niewtajemniczonymi, z czasem stał się manierą charakteryzującą mowę mieszkańców Buenos Aires. W przypadku lunfardo nie można mówić o prawdziwym języku, gdyż nie posiadał własnej gramatyki, a jedynie słowa odmienne od hiszpańskich lub słowa hiszpańskie wymawiane od końca
sylaba po sylabie (tzw. vesre, czyli hiszpańskie al revés ‒ odwrotnie, w którym układ sylab
został przestawiony zgodnie z opisaną zasadą), które z czasem przestały być domeną przestępców i przeniknęły do potocznego języka289.
W debatach nad językiem, również tej z 1927 roku, powtarzało się pytanie o rolę, jaką
odgrywał lunfardo w tworzeniu języka narodowego. To właśnie między innymi słowa lunfardo były nie do przyjęcia jako forma ekspresji zarówno werbalnej, jak i literackiej ze strony
purystów językowych. Dlatego zaprzeczali oni, jakoby miały stanowić o odrębności języka
argentyńskiego.
Jednym z zarzutów językoznawców wobec lunfardo był fakt, iż przy jego pomocy nie
można było opisywać otaczającej rzeczywistości, a jedynie wybrane jej aspekty – zdaniem
większości ankietowanych słownictwo ograniczało się tylko do tematyki przestępczej. Wskazywano również na brak reguł normatywnych rządzących użyciem słów w mowie potocznej
oraz na dużą dynamikę zmian, jakie zachodziły w języku mówionym, przez co nie mógł on
być językiem reprezentatywnym, stosowanym przez literatów (Sztrum 1998: 223‒225).
Z podobnych względów odrzucano słowa pochodzące z cocoliche290 – hybrydy językowej powstałej w środowisku imigrantów włoskich, którzy podejmując próby komunikacji,
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Fenomen lunfardo badał José Gobello, autor słownika lunfardo oraz założyciel Academia
Porteña del Lunfardo. O znaczeniu kulturowym i językowym lunfardo pisze María Helena Sarabia
w swojej pracy El lunfardo. Un argot bonaerense que elevó su nivel lingüístico. Orgullo
e idiosincracia argentina (Lunfardo. Dialekt Buenos Aires, który urósł do rangi jęzka. Duma i idiosynkrazja argentyńska).
Wśród polskich badaczy tematem lunfardo zajmuje się Ewa Stala (Lunfardo : otro intento de
su definición [Lunfardo: ponowna próba zdefiniowania], w: Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este : actas del Congreso Internacional; ed. L. F. Cercós García, C. J. Molina Rivero, & A.
de Ceballos-Escalera y Gila; El lunfardo y las voces amerindias: lenguas en contacto [Lunfardo i słowa amerindiańskie], w: Fronteras y diálogos : el español y otras lenguas).
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W 1890 roku grupa teatralna braci Podestá, wystawiając dramat Juan Moreira, wprowadziła
do sztuki komiczną postać, która wychodząc na scenę, zwraca się do publiczności słowami: „Ma
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mieszali elementy języka hiszpańskiego i włoskiego. Według ankietowanych cocoliche, podobnie jak lunfardo, było sztucznym tworem używanym tylko w teatrze, w świecie sainete
criollo. Nie uznawano również spotykanych w mowie potocznej galicyzmów, italianizmów
ani słów pochodzących z innych języków używanych powszechnie przez mieszkańców, traktując je jako „zanieczyszczenie” języka (Oliveto 2014: 175).
Wypowiedzi opublikowane na łamach gazety „Crítica” spotęgowały konflikt między
reprezentantami świata literackiego w Argentynie i za oceanem. Odrzucona przez Argentyńczyków teza de Torre nadal pobrzmiewała w świadomości Hiszpanów, którzy nie chcieli
uznać niezależności nie tylko tej politycznej, ale również kulturowej swoich dawnych kolonii.
We wrześniu tego samego roku na łamach gazety „La Nación” Américo Castro w odpowiedzi na wyniki ankiety przeprowadzonej przez dziennik „Crítica” opublikował artykuł
En torno al posible idioma argentino (Na temat „języka argentyńskiego” ‒ sam tytuł określa
stanowisko autora co do odrębności hiszpańskiego w Argentynie), w którym wyśmiewał argentyńskie aspiracje do stworzenia własnego języka narodowego: „Czym poprzemy nasze
pragnienie do posiadania własnego języka?” ‒ pisze. „Słowami z lunfardo, wyrażeniami zaczerpniętymi z żargonu ulicy? W czym tkwi jego wyjątkowość? Uważacie, że mówiąc „davi”
zamiast „vida”, tworzy się osobny język?”291. Jednocześnie podkreślał, że mimo iż kraje amerykańskie pragną mieć własny język, nie zmienia to faktu, że mówią wciąż językiem kolonizatorów (Oliveto 2014: 67).
W kolejnych latach pojawiły się liczne odpowiedzi ze strony zwolenników konserwatyzmu językowego, jak również głosy młodego pokolenia pisarzy, w tym Roberta Arlta. Choć
ci ostatni ciągle pozostawali w mniejszości.
W 1928 roku Ramón Carriegos wydał książkę zatytułowaną El porvenir del idioma
español en la República Argentina (Przyszłość języka hiszpańskiego w Republice Argentyń-

quiame Franchisque Cocoliche, e sogno cregollo gasta lo güese” (Podestá 1930: 62). Postać Cocoliche
weszła na stałe do gatunku sainete criollo, a nazwisko nie tylko utożsamiało imigrantów włoskiego
pochodzenia, ale również używano go na określenie języka, którym się posługiwali.
Pionierem studiów nad fenomenem cocoliche był włoski lingwista Giovanni Meo Zilio, którego prace są źródłem wiedzy o historii tego zjawiska.
Rolf Kailuweit podjął temat elementów zaczerpniętych z cocoliche i italianizmów w twórczości Arlta w artykule Voces de inmigrantes. La literacidad potenciada de Roberto Arlt (Głosy
imigrantów. Dosłowność Roberto Arlta).
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„¿Con qué vamos a cargar nuestro deseo de una lengua propia? ¿Con lunfardismos y giros del
arrabal porteño? ¿Dónde está su peculiaridad? ¿Creen que diciendo «davi» y no «vida» se hace una
lengua?”.
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skiej), w której bronił przekonania, jakoby w Argentynie cały czas tworzył się język narodowy odmienny od hiszpańskiego, ówcześnie mówionego w Hiszpanii. Na poparcie swojej tezy
wskazywał na podłoże kulturowe, które tworzył substrat języków indiańskich i języków imigrantów odmienny od sytuacji językowej na terenie Półwyspu Iberyjskiego, co sprawiło, że
hiszpański argentyński nie mógł się rozwijać w ten sam sposób co kastylijski. Jednocześnie
sprzeciwiał się stanowisku purystów, którzy za wszelką cenę starali się uchronić język przed
wpływem obcym, podkreślając, że „niepoprawne mówienie” to „narodowa forma ekspresji”292 (Oliveto 2014: 63‒65).
W tym samym roku, nie po raz pierwszy, zabrał głos w debacie dotyczącej języka hiszpańskiego Arturo Costa Álvarez, publikując El castellano en la Argentina (Kastylijski w Argentynie). W pracy tej zgodził się ze zdaniem większości uczestników biorących udział
w ankiecie ¿Llegaremos a tener un idioma propio?. Costa Álvarez poruszał kwestię języka
narodowego już na początku lat 20. na łamach gazety „La Nación”. W artykule Nuestra lengua (Nasz język) stwierdził, że mimo zmian, jakie przechodzi, język w Argentynie zawsze
pozostanie językiem hiszpańskim. Uznawał odmienną charakterystykę argentyńskiej wersji
języka hiszpańskiego, jednak w jego ocenie wszelkie wpływy obce tylko zanieczyszczały
język. Dlatego postulował powrót do czystej formy kastylijskiego. Opinię tę powtórzył
w publikowanej w 1928 roku książce293 (Oliveto 2014: 65).
W rozważaniach na temat języka Argentyńczyków nie mogło zabraknąć głosu Borgesa
(do jego eseju nawiązuje bezpośrednio Arlt w artykule zatytułowanym El idioma de los argentinos [Język Argentyńczyków]). Borges znalazł się w gronie szesnastu reprezentantów
świata literatury, których poproszono o wypowiedzenie się w kwestii języka argentyńskiego
w ramach ankiety przeprowadzonej przez dziennik „Crítica”, i choć nie zgodził się z tezą,
jakoby Argentyna miała własny język, był jednym z nielicznych, którzy wierzyli, że stworzenie języka narodowego jest kwestią niedalekiej przyszłości: „Nikt nie może nas pozbawić
prawa do własnego języka; jednak trzeba go mieć […]. Pojutrze, jeszcze nie jutro ani nie dziś
– pisze – tam właśnie dostrzegam język argentyński”294 (Sztrum 1998: 224).
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„Hablar mal […] (es) la forma nacional de expresarse”.

293

Więcej na temat głosów w debacie nad kształtem języka w Argentynie pisze Mariano Oliveto
w przywoływanej przeze mnie książce La lengua literaria en la Argentina de 1920.
294

„Nadie nos quitará el derecho de tener un idioma popio; la cosa es tenerlo […]. En el pasado
mañana, no en el mañana ni en el hoy ‒ escribe ‒ lo ubico a ese adivinado idioma argentino”.
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W 1928 roku Borges ponownie zabrał głos w dyskusji dotyczącej języka narodowego,
publikując esej o znamiennym tytule El idioma de los argentinos (Język Argentyńczyków),
w którym krytykował zarówno postawę konserwatywną zwolenników puryzmu językowego,
jak również entuzjastyczne podejście do wprowadzania języka mówionego do literatury przez
reprezentantów młodego pokolenia. Tym pierwszym zarzucał ślepe przywiązanie do języka,
który mimo swojego bogactwa nie odzwierciedla argentyńskiej duszy; tym drugim – zafascynowanie dialektem ubogim w znaczenie, którym nie posługiwali się w tym samym stopniu
wszyscy Argentyńczycy. Nie przyznając racji żadnej ze stron w konflikcie, wyjaśnił, czym
jest dla niego język Argentyńczyków i co go odróżnia od kastylijskiego:
Wielu, nie dowierzając, zapyta: jaka nie do przekroczenia przepaść jest między hiszpańskim
z Hiszpanii a naszym argentyńskim językiem? A ja im odpowiadam, że żadna, na szczęście dla
powszechnego zrozumienia naszej mowy. Za to język nasz ma inny wydźwięk, który jest na tyle
dyskretny, aby nie przeszkodzić w rozpowszechnianiu języka i jednocześnie jest tak wyraźny,
że słyszymy w nim ojczyznę. Nie mam tu na myśli tysięcy prymitywnych słów, które wstawiamy, a których mieszkańcy półwyspu nie rozumieją. Myślę o odmiennym nastroju naszego głosu, o nacechowaniu ironicznym lub czułym, którym nasycamy konkretne słowa, o jego odmiennej temperaturze. Nie zmieniliśmy esencji znaczenia słów, ale to, co się z nimi kojarzy. Ta różnorodność, zerowa dla prozy argumentacyjnej czy dydaktyki, jest ogromna, jeśli spojrzymy na
emocje. Nasza rozmowa będzie hispana, ale nasz wers, poczucie humoru są tutejsze. Najważniejszą kwestią są emocje, potrafiące zdruzgotać lub sprawić radość, które wywołuje atmosfera
słowa, a nie jego znaczenie295.

295

„Muchos, con intención de desconfianza, interrogarán: ¿Qué zanja insuperable hay entre el
español de los españoles y el de nuestra conversación argentina? Y yo les respondo que ninguna,
venturosamente para la entendibilidad general de nuestro decir. Un matiz de diferenciación si lo hay:
matiz que es lo bastante discreto para no entorpecer la circulación total del idioma y lo bastante nítido
para que en él oigamos la patria. No pienso aquí en los algunos miles de palabras primitivas que
intercalamos y que los peninsulares no entienden. Pienso en el ambiente distinto de nuestra voz, en la
valoración irónica o cariñosa que damos a determinadas palabras, en su temperatura no igual. No
hemos variado el sentido intrínseco de las palabras, pero sí su connotación. Esa divergencia, nula en la
prosa argumentativa o en la didáctica, es grande en lo que mira a las emociones. Nuestra discusión
será hispana, pero nuestro verso, nuestro humorismo, ya son de aquí. Lo emotivo- desolador o
alegrador – es asunto de ellas y lo rige la atmósfera de las palabras, no su significado” (Borges 1994:
60).
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Strategie pokazywania inności w sferze językowej
Roberto Arlt, mimo iż nie został zaproszony do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej przyszłości języka w Argentynie, wielokrotnie podejmował temat „języka argentyńskiego” na
stronach dziennika „El Mundo” w swojej kolumnie zatytułowanej Aguafuertes porteñas.
W artykułach składających się na całą serię odnajdujemy świadectwo języka, jakim posługiwano się w Buenos Aires przełomu lat 20. i 30. Arlt dziennikarz, stosując słowa zasłyszane na ulicy ‒ a przecież to właśnie ulica była tym miejscem, w którym szukał inspiracji
i gdzie zbierał tematy do przyszłych artykułów ‒ jednoznacznie opowiadał się po stronie pisarzy, którzy postulowali modernizację języka poprzez porzucenie skostniałych form hiszpańskiego z Europy na rzecz języka rodzącego się wśród mieszkańców Nowego Kontynentu.
Arlt wielokrotnie definiował, jakim językiem się posługuje: „Piszę w języku, który jest
językiem Buenos Aires”296 ‒ wyznaje w artykule La crónica no 231 będącym swoistym podsumowaniem dotychczasowej pracy dziennikarskiej Arlta dla gazety „El Mundo”297. Co znamienne, na określenie języka Arlt nie użył przymiotnika „hiszpański” czy „argentyński”, a
porteño – słowa odnoszącego się do miasta Buenos Aires.
W artykule ¿Cómo quieren que les escriba? (Jak Państwo chcą, żebym do Państwa pisał?) wyjaśnia, dlaczego nie posługuje się językiem uznawanym za literacki w kręgach elit298.
Jego celem było bycie zrozumiałym dla każdego czytelnika, dlatego język, którym pisał, odzwierciedlał sposób mówienia mieszkańców stolicy: „Piszę je [artykuły] ot tak, to znaczy
konwersuję w ten sposób z Państwem, gdyż jest to najwygodniejszy sposób zwracania się do
296

„Escribo en un idioma que es el porteño” (La crónica no 231: 369).

297

La crónica no 231 ukazał się 31 grudnia 1928 roku – w ostatni dzień roku, w którym Arlt
rozpoczął swoją przygodę z dziennikiem „El Mundo”, pierwszego z sześciu ‒ jak się okaże ‒ lat
współpracy w roli redaktora kolumny zatytułowanej Aguafuertes porteñas. Jest to artykuł, w którym
autor wyjaśnia, jak rozpoczęła się jego współpraca z gazetą, w jaki sposób poszukuje materiału do
kolejnych not, oraz wypowiada się na temat języka, którym się posługuje.
298

Volker Jaeckel w swojej pracy dotyczącej stylu i języka stosowanego w powieściach Arlta
pisze: „Roberto Arlt wychodzi z założenia, że mówi tym samym językiem co jego czytelnicy, dlatego
woli się zdystansować od tych pisarzy, którzy sprzeciwiali się stosowaniu języka mówionego jako
formy ekspresji literackiej. Autor praktykuje własny styl będący w opozycji do tak zwanej kultury
oficjalnej, aby wywołać polemikę. Woli pisać «źle», niż pisać dla publiczności, która pisze «dobrze»”.
/ „Roberto Arlt parte del principio de que él habla el mismo idioma que sus lectores y pretende
distanciarse de los detractores de las formas lingüísticas populares como modo de expresión literaria.
El autor practica su propio estilo como una oposición contra la llamada cultura oficial y para provocar
una polémica. Prefiere escribir «mal» antes que escribir para un público que escribe «bien»” (Jaeckel
2015: 43).
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ludzi. Jest do tego stopnia wygodny, że niektórzy zarzucają mi, aczkolwiek uprzejmie, że
używam pewnych słów”299.
Niejednokrotnie powtarzał, że język mówiony jest najwłaściwszą formą wyrazu literackiego. Odpowiadając na pytanie zadane przez czytelnika, jak zostać pisarzem, sugeruje:
„Sposobem rozwoju jest codzienne pisanie. I czytanie. Trzeba dużo czytać. Więcej myśleć.
Żyć. Starać się pisać, tak jak się mówi. Cały czas wczuwać się w swoje emocje. I pisać codziennie. Czy się ma na to ochotę, czy nie”300.
Arlt wierzył w wartość i ekspresyjność języka mówionego, który pozwalał oddać realia
Buenos Aires. W przywołanym wcześniej artykule ¿Cómo quieren que les escriba? pisał:
Mam taką słabość: wierzę w język naszych ulic; język, którym konwersujemy Pan i ja w kawiarni, w biurze, w sytuacjach intymnych, jest tym prawdziwym. Rozmawiając o ważnych
kwestiach, nie powinienem stosować pewnych wyrazów? A niby dlaczego? Przecież nie jestem
żadnym profesorem. Jestem człowiekiem ulicy, dzielnicy, tak jak Pan i tylu innych, których tu
spotykam301.

Nie widział powodu, aby umniejszać znaczenie tekstów pisanych w języku mówionym,
który był językiem Argentyńczyków, zdolnym do wyrażania prawdziwych emocji w odróżnieniu od sztucznego języka narzucanego przez teoretyków literatury, niemającego wiele
wspólnego z rzeczywistością. W tym samym artykule przyznaje:
Przechadzałem się już trochę tymi ulicami, ulicami Buenos Aires, które tak kocham, i przysięgam, że nie uważam, aby ktokolwiek mógł się zniżyć ani poniżyć język, używając tego mówionego na ulicy. Dlatego tak się zwracam do tych, którzy kroczą tymi samymi ulicami, i robię to
z przyjemnością i satysfakcją.

299

„Yo las escribo así nomás, es decir, converso así con ustedes, que es la forma más cómoda de
dirigirse a la gente. Y tan cómoda que hasta algunos me reprochan, aunque gentilmente, el empleo de
ciertas palabras”. (¿Cómo quieren que les escriba?: 370-371).
300

„La forma de desarrollarlas es escribir todos los días. Y leer. Leer mucho. Pensar más. Vivir.
Tratar de escribir como se habla. Analizarse de continuo en todos los sentimientos. Y escribir todos los
días. Se tenga ganas o no” (Rosmarín busca la verdad: 602 [Podkreślenie moje]).
301

„Yo tengo esta debilidad: la de creer que el idioma de nuestras calles, el idioma en que
conversamos usted y yo en el café, en la oficina, en nuestro trato íntimo, es el verdadero. ¿Qué yo
hablando de cosas elevadas no debía emplear estos términos? ¿Y por qué no, compañero? Si yo no soy
ningún académico.Yo soy un hombre de la calle, del barrio, como usted y como tantos que andan por
ahí” (¿Cómo quieren que les escriba?: 371).
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To w tym języku piszą do mnie ludzie, którzy prawdopodobnie piszą list raz na pięć lat, i jest to
dla mnie powodem do dumy. Nie byłbym dla nich zrozumiały, gdybym pisał językiem, który
w ogóle mnie nie interesuje, a którego największym defektem jest bycie nienaturalnym302.

I podkreśla: „Żaden szczery pisarz nie traci honoru ani nie poniża się dlatego, że pisze
o zwykłych tematach językiem ulicy. Ten, który dziś jest żargonem, jutro stanie się oficjalnie
językiem”303.
Zdaniem Arlta to właśnie język mówiony, prawdziwy język Buenos Aires, miał stać się
w przyszłości językiem literackim. Już przeniknął do literatury dzięki twórczości takich autorów jak Fray Mocho, tę tradycję kontynuowali Félix Lima, Last Reason i sam Roberto Arlt.
Żadna krytyka ze strony zwolenników konserwatyzmu językowego nie mogła tego zmienić.
W przywołanej wcześniej La crónica n˚ 231 Arlt tłumaczy:
Piszę w „języku”, który właściwie nie jest kastylijskim, a porteño. W ten sposób kontynuuję
tradycję: Fray Mocho, Félix Lima, Last Reason… I robię to, aby pokazać język mówiony,
zręczny, malowniczy, zmienny […]. To słownictwo, które ja nazywam językiem, zdominuje naszą literaturę mimo oburzenia purystów, których nikt nie czyta ani nie będzie czytać304.

Według Arlta literatura starego pokolenia odchodzi w niepamięć, coraz mniej czytelników sięga po klasyków literatury argentyńskiej, których język i wizja świata są im obce.
Obok poważnych wypowiedzi, w których Arlt przedstawiał swój punkt widzenia na
kwestię języka literackiego i tłumaczył powody, które skłaniały go do pisania w konkretny
sposób, wśród artykułów odnajdujemy również noty dotyczące tej tematyki, choć o odmiennym charakterze. Pisane z dużą dozą humoru i ironii miały na celu wyjaśnienie czytelnikom
302

„Yo he andado un poco por la calle, por estas calles de Buenos Aires, y las quiero mucho, y le
juro que no creo que nadie pueda rebajarse ni rebajar al idioma usando el lenguaje de la calle, sino que
me dirijo a los que andan por esas mismas calles y lo hago con agrado, con satisfacción.
Así me escribe gente que, posiblemente, sólo escribe una carta cada cinco años y eso me
enorgullece profundamente. Y no me podría hacer entender por ellos empleando un lenguaje que a mí
no me interesa para nada y que tiene el horriblle defecto de no ser natural” (¿Cómo quieren que les
escriba?: 371).
303

„Ningún escritor sincero puede deshonrarse ni se rebaja por tratar temas populares y con el
léxico del pueblo. Lo que hoy es caló, mañana se convierte en idioma oficializado” (¿Cómo quieren
que les escriba?: 372–373).
304

„Escribo en un „idioma” que no es propiamente el castellano, sino el porteño. Sigo toda una
tradición: Fray Mocho, Félix Lima, Last Reason… Y es acaso por exaltar el habla del pueblo, ágil,
pintoresca y variable [...]. Este léxico, que yo llamo idioma, primará en nuestra literatura a pesar de la
indignación de los puristas, a quienes no leen ni leerá nadie” (La crónica no 231: 369).
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znaczenia popularnych słów i zwrotów będących w powszechnym użyciu pośród użytkowników języka Buenos Aires.
Arlt, mimo iż wielokrotnie podkreślał braki w swoim wykształceniu, w artykułach traktujących o kwestiach językowych często wchodził w rolę językoznawcy specjalizującego się
w języku powszechnie używanym w Buenos Aires: „Autor tych kronik, kiedy rozpoczynał
swoje studia nad filologią lunfardo […]”305 ‒ pisze w artykule El furbo, a w El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular zapowiada: „Udowodnię to tak, że nie pozostanie
ani cień wątpliwości co do mojej głębokiej wiedzy dotyczącej filologii lunfardo”306.
Jako ekspert w dziedzinie lunfardo, a za takiego się uważał, pisząc o języku, naśladował
pracę lingwistów, przeprowadzał analizę gramatyczną słów, wyjaśniał ich etymologię oraz
znaczenie. W artykule poświęconemu słowu squenun pisze:
W naszym bogatym i malowniczym języku Buenos Aires stało się modne słowo „squenun”
[…]. Końcowe „un” jest dźwiękonaśladowcze, pozwala wybrzmieć słowu, nadaje mu ostatecznie kategorię przymiotnika i w ten sposób surowe „squena diritta”, poprzez antytezę, staje się
jowialnym „squenun” i wyrażając to samo nieróbstwo, nadaje mu słodki, jowialny charakter307.

Etymologię słowa squenun oraz innych słów wywodzących się z lunfardo308 wyjaśniał
również w artykule El furbo: „Pochodzenie słowa „berretín” niżej podpisany wywodzi z włoskiego słowa „beretto”, a co do słowa „squenun”, rozdziela je na słowo „squena”, oznaczające plecy w dialekcie lombardzkim”309.
305

„El autor de estas crónicas cuando inició sus estudios de filología “lunfarda” […]” (El furbo:

63)
306

„Y lo probaré amplia y rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis
profundos conocimientos de filología lunfarda” (El origen de algunas palabras de nuestro léxico
popular: 66).
307

„En nuestro amplio y pintoresco idioma porteño se ha puesto de moda la palabra “squenun”
[…] El “un” final, es onomatopéyico, redondea la palabra de modo sonoro, le da categoría de adjetivo
definitivo y el grave “squena diritta” se convierte por esta antítesis, en un jovial “squenun” que
expresando la misma haraganería la endulza de jovialidad particular” (Divertido origen de la palabra
„squenun” [Zabawna etymologia słowa „squenun”]: 68).
308

O lunfardismos w twórczości Arlta pisze Neus Brunet Campeny w pracy El lunfardo en la
literatura porteña: Roberto Arlt y Jorge Luis Borges.
309

„Origen de la palabra “berretín”, que el infrascripto hacía derivar de la palabra italiana
“berreto”, y la del “squenun”, que desdobla de la “squena” o sea de la espalda en dialecto lombardo”
(El furbo: 63).
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Praca „językoznawcza” Arlta miała na celu propagowanie prawdziwego języka argentyńskiego poprzez przybliżenie go czytelnikowi i wyjaśnianie specyficznych pojęć często
błędnie interpretowanych przez nowych adeptów, co w przyszłości miało zaowocować większym gronem użytkowników stosujących język poprawnie. Jak pisze w artykule wyjaśniającym inny zwrot typowy dla języka Buenos Aires:
Wyjaśniamy to wszystko, aby współpracować nad tworzeniem się słownictwa argentyńskiego,
aby uniknąć w przyszłości pomyłek językowych, które są solą w oku naszej akademii skamieniałości, i aby nasi oddani lektorzy ostatecznie zrozumieli, na czym polega różnica między
„squenun” a „hombre que se tira a muerto”310.

W 1930 roku, zainspirowany esejem Borgesa ‒ o czym świadczy identyczny tytuł utworu ‒ opublikował artykuł El idioma de los argentinos. Jest on jedną z najważniejszych wypowiedzi Arlta dotyczących języka oraz odpowiedzią na zarzuty, jakie postawił wobec młodego
pokolenia znany językoznawca José María Monner Sans311. W wywiadzie, którego udzielił
dla gazety „El Mercurio”, Monner Sans wyraził zaniepokojenie sytuacją językową w Argentynie. Zauważył, że młode pokolenie ma tendencję do ulegania modom, nie szanuje i nie
przestrzega zasad gramatycznych ani instytucji stojących na straży poprawności językowej.
Jednocześnie stwierdził, że dzięki zaangażowaniu i pracy szanowanych intelektualistów podjęte zostały skuteczne próby oczyszczenia języka z elementów niepożądanych (Oliveto 2014:
306; Balint-Zanchetta 2015: 218).
Arlt zanegował słuszność wypowiedzi Monnera Sansa, którą przytoczył na początku artykułu:
W mojej ojczyźnie można zaobserwować ciekawą zmianę. Dziś nikt już nie broni Akademii ani
jej gramatyki. Język w Argentynie przechodzi ciężkie czasy… Moda na gauchesco przeminęła;
ale teraz pojawiło się kolejne zagrożenie, jest nim powstające lunfardo, słownictwo niskiego
pochodzenia, które zostało wprowadzone w wielu grupach społecznych, choć znalazło kultywa310

„Hacemos esta aclaración para colaborar en el porvenir del léxico argentino, para evitar
confusiones de idioma tan caras a la academia de los fósiles y para que nuestros devotos lectores
comprendan definitivamente la distancia que media entre el “squenun” y el “hombre que se tira a
muerto” (Apuntes filosóficos acerca del hombre que „se tira a muerto” [Zapiski filozoficzne na temat
człowieka, który „se tira a muerto”]: 85).
311

Monner Sans należał do grupy zwolenników nauczania hiszpańskiego na terenie Ameryki
zgodnie z wzorcami języka używanego w Hiszpanii (Bombini 2004: 109). Brał także udział w ankiecie przeprowadzonej w 1927 roku przez dziennik „Crítica”, w której opowiedział się po stronie konserwatystów językowych.
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torów jedynie w ekscentrycznych dzielnicach argentyńskiej stolicy. Na szczęście, są przeprowadzane skuteczne działania oczyszczające, w które zaangażowali się wysoko cenieni intelektualiści argentyńscy312.

Arlt wyśmiewa przekonanie Monnera Sansa, jakoby stronnictwo purystów zdołało usunąć z języka elementy według nich niepożądane. Zarzuca konserwatystom trzymanie się
przebrzmiałych form i zasad, których nikt już nie przestrzega, co powoduje, że pisane przez
nich książki nie znajdują grona odbiorców: „Tych wysoko cenionych, do których Pan się odwołuje, powtarzam: nie czyta ich nawet własna rodzina […]. Panowie piszący teksty, które
uczniowie starają się zapomnieć, jak tylko opuszczą szkołę”313.
Aby zobrazować, dlaczego język stosowany przez młode pokolenie, odchodzące od
przestarzałych reguł wyznawanych przez gramatyków, jest tym właściwym, dokonuje ciekawego porównania języka do boksu. W boksie wygrywa nie ten, kto ciągle powtarza znane
wszystkim ruchy, ale ten, kto potrafi zaskoczyć rywala czymś nowym i niespotykanym.
Zmiany, którym przeciwstawiają się teoretycy, są potrzebne, gdyż pozwalają wyrażać nowe
idee, opisywać zmieniającą się rzeczywistość, której nie oddaje język wcześniejszych pokoleń. Tylko ludy barbarzyńskie, które nie mają nic do wyrażenia, nie potrzebują nowych słów.
A przecież Argentyna nie zatrzymała się w przeszłości i jest rozwijającym się krajem:
Bestialskie narody mówią odwiecznymi językami, gdyż nie mając nowych myśli do wyrażenia,
nie potrzebują ani nowych słów, ani zaskakujących zwrotów; natomiast narody jak nasz, które
stale ewoluują, wynajdują słowa na każdym rogu, słowa, które oburzają profesorów314.

312

„En mi patria se nota una curiosa evolución. Allí hoy nadie defiende a la Academia ni a su
gramática. El idioma en la Argentina atraviesa por momentos críticos… La moda del guachesco pasó;
pero ahora se cierne otra amenaza, está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio que se ha
introducido en muchas capas sociales pero que sólo ha encontrado cultivadores en los barrios
excéntricos de la capital argentina. Felizmente, se realiza una eficaz obra depuradora, en la que se
hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos” (El idioma de los argentinos: 161).
313

„Esos valores, a los que usted se refiere, insisto: no los lee ni la familia […]. Señores que
escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas” (El
idioma de los argentinos: 162).
314

„Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma con lo que, no teniendo ideas nuevas que
expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños; pero, en cambio, los pueblos que, como el
nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos, palabras que indignan
a los profesores” (El idioma de los argentinos: 162–163).
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Nie sposób nie zgodzić się z Arltem, który pokazuje, co by się stało, gdybyśmy nie dostosowywali języka do zmieniających się czasów:
Panie Monner Sans: Gdybyśmy respektowali gramatykę, musieliby ją respektować nasi prapradziadkowie i cofając się w tej analizie, doszlibyśmy do wniosku, że gdyby ją uszanowali nasi
przodkowie, to my, ludzie ery radia i karabinu maszynowego, mówilibyśmy językiem jaskiniowców315.

Roberto Arlt nie tylko wypowiadał się na temat kształtu języka argentyńskiego, ale
swoje przekonania wcielał również w życie, co odróżniało go od innych przedstawicieli świata literackiego przełomu lat 20. i 30. Celowo używam sformułowania „języka argentyńskiego”, a nie „języka literackiego”, gdyż według Arlta literatura powinna odzwierciedlać naturalny język mówiony. Z tego powodu pisarz przyjął język mówiony jako język swoich artykułów i powieści.
Z badań nad językiem porteño w twórczości Arlta, jakie przeprowadził Paul Verdevoye,
wynika, że najwięcej słów potocznych znajduje się właśnie w artykułach prasowych. Verdevoye przeanalizował artykuły wydane w ramach zbioru Nuevas aguafuertes porteñas (Nowe akwaforty z Buenos Aires), które stanowią tylko część całej serii Aguafuertes porteñas,
oraz trzy powieści, szukając słów typowych dla języka Buenos Aires tamtych lat. Verdevoye
sumował wyrazy ‒ nie liczył statystyki użycia tych samych słów ‒ i zaobserwował, że
w Nuevas aguafuertes porteñas Arlt użył dwieście porteñismos, podczas gdy w powieściach
liczba ta nie przekracza stu. W przypadku powieści Los lanzallamas zostało użytych sto słów,
a na stronach El juguete rabiosoi i Siedmiu szaleńców w sumie dziewięćdziesiąt (Verdevoye
1981: 140).
Na podstawie badań Verdevoye’a widać, że początkowo Arlt ograniczał użycie słownictwa typowego dla języka ulicy. Wraz ze zdobyciem doświadczenia pisarskiego i upływem
czasu ‒ co na pewno nie było bez znaczenia, gdyż język mówiony zmieniał się bardzo dynamicznie i stawał się coraz bardziej popularny, stopniowo zmieniało się także podejście do
kwestii języka literackiego ‒ wprowadzał coraz więcej tego typu wyrazów do powieści.
W El juguete rabioso, opowiadając historię Silvia Astiera, Arlt wyróżniał graficznie zarówno słowa zaczerpnięte z lunfardo, jak i te pochodzące z innych języków, stosując cudzy315

„Señor Monner Sans: Si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado
nuestros tatarabuelos, y en progresión retrogresiva, llegaríamos a la conclusión que, de haber
respetado al idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora,
hablaríamos el idioma de las cavernas” (El idioma de los argentinos: 163–164).
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słów oraz wyjaśniając znaczenie każdego z nich w przypisach. O ile umieszczanie potocznych
wyrazów w cudzysłowie powtórzy się w kolejnych utworach, o tyle znikną one z przypisów.
Eksperyment językowy, jakim niewątpliwie była powieść El juguete rabioso, jest
pierwszym utworem, w którym na taką skalę został użyty język mówiony. Można więc przypuszczać, że stosowanie cudzysłowu i wyjaśnienia w przypisach miały na celu umożliwienie
zrozumienia tekstu oraz przyzwyczajenie czytelników do tego typu dyskursu. Użycie cudzysłowu nie pozostaje do końca jasne, gdyż Arlt nie był konsekwentny w tej kwestii. Te same
słowa w różnych tekstach występują w cudzysłowie lub bez niego. Podobną ambiwalencję
dostrzegamy w obrębie tego samego utworu. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie ustalić, na ile
w utworach zachowana została oryginalna pisownia Arlta.
Oscar Conde wskazuje, że teksty Arlta były poprawiane pod wieloma względami, również pod kątem pisowni (Conde 2015: 208). Pierwszej korekty El juguete rabioso dokonał
sam Ricardo Güiraldes, o czym wspomina Silvia Saítta w El escritor en el bosque de ladrillos
(Saítta 2000: 33), a artykuły publikowane w „El Mundo”, jak przyznawał sam Arlt, poprawiał
dyrektor gazety, Muzio Sáenz Peña (Ulloa 1990: 97). Niestety, nie zachowały się rękopisy
Arlta, aby można było obiektywnie stwierdzić, które słowa autor umieścił w cudzysłowie.
Funkcja cudzysłowu wywołała wiele dyskusji wśród badaczy zajmujących się twórczością Roberta Arlta. Intencją autora mogła być chęć zwrócenia uwagi czytelnika na wyodrębnione w ten sposób wyrazy.
David Viñas w prologu do Antología de Roberto Arlt (Antalogii Roberta Arlta) pisze, że
umieszczając słowa potoczne w cudzysłowie, Arlt dystansował się od nich jako autor. Należy
pamiętać, że Arlt tworzył w czasach, kiedy wciąż toczyły się debaty nad kształtem języka
literackiego. Broniąc przekonania, że język mówiony jest właściwą dla literatury formą ekspresji, równocześnie nie stosował języka ulicy w całej narracji. Słowa te w przypadku powieści pojawiają się jedynie w dialogach, odzwierciedlając naturalną mowę mieszkańców biednych dzielnic Buenos Aires – nie używa ich jednak narrator.
David Viñas uważa, że stosując taki zabieg, Arlt pozostawał wierny swoim przekonaniom, ale jednocześnie nie utożsamiając się z tego rodzaju słownictwem, próbował zdobyć
przychylność krytyków i szerszego grona odbiorców – przedstawicieli klasy wyższej, dla których język ulicy był trudny do zaakceptowania, a których pragnął mieć jako czytelników (Viñas 1967: XVI).
Teza ta nie znajduje poparcia, jeśli przyjrzymy się tekstom składającym się na serię
Aguafuertes porteñas, w której Roberto Arlt nie tylko wypowiadał się swobodnie w języku
porteño, ale wielokrotnie udowadniał, że jest on godny miana języka literackiego.
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Próbując odtworzyć naturalny język charakterystyczny dla Buenos Aires tamtych lat,
Arlt wprowadzał wyrazy pochodzenia obcego316. Stolica Argentyny była ówcześnie milionowym miastem, którego mieszkańcy pochodzili z różnych zakątków świata i nawet jeśli mówili po hiszpańsku, to wtrącali do języka rodzime słowa.
Zdecydowanie największą grupę wyrazów obcego pochodzenia stanowią słowa z języka
włoskiego. Sytuacja językowa w utworach odzwierciedla rzeczywistość Buenos Aires, gdzie
Włosi dominowali liczebnie na tle społeczeństwa. W powieściach włoskie wtrącenia spotykamy u Don Gaetana i jego żony – strunsso, bagazza; służącego Miguela, który nosi włoski
przydomek Dio Fetente; stręczyciela Carmela – la vita e denaro, strunsso; Monti czasem
rozmawia w dialekcie neapolitańskim i wtrąca włoskie: diavolo, gentile. Co ciekawe, adwokat
Arsenio Vitri, mimo iż również należy do przedstawicieli Argentyńczyków włoskiego pochodzenia, nie używa słów z rodzimego języka, co może świadczyć o zajmowanej pozycji społecznej – język elit nie przypominał języka, którym posługiwała się biedota ‒ albo o całkowitej asymilacji.
Na stronach Aguafuertes porteñas również odnajdujemy echa języka włoskiego, a lunfardismos, którym Arlt poświęca osobne artykuły w ramach swojej pracy filologa lunfardo,
w większości mają włoskie pochodzenie (fiaca, squenun, berretín itd.).
Słowa pochodzące z francuskiego spotykamy głównie w światku prostytucji, u Haffnera
i jego utrzymanek – marlu, macró, cafishio (Arlt stosuje fonetyczną pisownię, odbiegającą od
francuskiej). Po francusku mówi służąca Fanny, która oczarowuje Silvia Astiera. Przykładem
z artykułów na użycie francuskiego może być opis ulicy Corrientes, która ma charakter „La
Vie Parissien” (Corrientes por la noche: 231).
Inną grupę stanowią słowa pochodzące z kastylijskiego. Arlt stosował wymiennie wyrazy hiszpańskie używane powszechnie w Argentynie i ich odpowiedniki z półwyspu: pollera ‒
saya, criada – sirvienta, plata – dinero, cerilla – fósforo, chaval – pibe itd.
Pragnąc stworzyć wrażenie literatury wysokiej, stosował także słowa niebędące
w powszechnym użyciu, które znał z literatury tłumaczonej na hiszpański: rojidez, azulenca,
carminosa, verdinoso itd.
Miał także w zwyczaju wymyślanie nieistniejących wyrazów, które podobały mu się
z uwagi na formę lub brzmienie.
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Temat zapożyczeń z języków obcych w powieściach Arlta opisuje Rita Gnutzmann w artykule La ciudad y el habla en algunos textos de Roberto Arlt (Miasto i język, w wybranych tekstach Roberta Arlta).
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Śladów języka potocznego możemy doszukiwać się nie tylko sferze leksykalnej, ale
również gramatycznej317. Obok licznych błędów natury składniowej czy ortograficznej w narracji Arlt powszechnie stosuje voseo – użycie formy vos, typowej dla języka porteño, która
nie występuje w hiszpańskim z półwyspu. Forma ta zastępuje użycie drugiej osoby liczby
pojedynczej i charakteryzuje się inną odmianą czasownika. Używa również wtrącenia typowego dla mowy Buenos Aires: che, które nie występuje w kastylijskim. W tekstach często
powtarza się błędny zapis: mylne użycie grafemów ll i y, związane ze fenomenem fonetyczny, typowym dla Argentyny określanym jako yeísmo318.
***
Zabierając głos w sprawie kształtu języka, jakim winni posługiwać się pisarze argentyńscy
pierwszych dekad XX wieku, Arlt dołączył do grupy pisarzy i teoretyków literatury, którzy
w latach 20. powrócili do tematu zajmującego Argentyńczyków od pierwszych lat kształtowania się państwowości argentyńskiej: formy, jaką powinien przybrać język używany w Argentynie.
Arlt porzuca dotychczasowe wzorce językowe, zwraca się ku nowemu, wsłuchuje się
w język tego regionu i pisze tak, jak mówią mieszkańcy stolicy. To mało powszechne w literaturze argentyńskiej podejście do języka319 czyni go jednym z pierwszych pisarzy, którzy nie
tylko wypowiadali się otwarcie na temat języka narodowego, ale nie bali się złamać tradycji
literackiej i wprowadzali autentyczny język ulicy do literatury. Rozważania teoretyczne prezentowane na stronach aguafuertes znajdowały odzwierciedlenie w twórczości autora. który
w swoich utworach wskazywał kierunek rozwoju języka argentyńskiego.
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Elías Castelnuovo, poproszony o recenzję pierwszej powieści Arlta, wspominając swoją rozmowę z autorem, pisze: „Nie wliczając błędów ortograficznych i redakcyjnych, zwróciłem mu uwagę
aż na dwanaście słów o wysokim ładunku etymologicznym, źle umiejscowionych, których znaczenia
nie umiał mi wyjaśnić” (Castelnuovo 1974: 134).
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O yeísmo pisze Ewa Stala w pracy Nowa Romania ‒ sytuacja językowa w Ameryce hiszpańsko i portugalskojęzycznej (Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2009). Więcej na temat gramatycznej
analizy języka Arlta pisze Noemi Ulloa w Identidad rioplatense (Tożsamość rioplatense, Torres Agüero Editor, Buenos Aires, 1990).
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Wcześniej elementy języka ulicy pojawiają się w teatrze, w sainete criollo. W powieściach
zwroty z języka mówionego wprowadzali Eugenio Cambaceres i Fray Mocho, który odmalowując
sceny z życia codziennego Buenos Aires, używał języka mieszkańców ubogich dzielnic. U obu autorów jednak elementy języka mówionego miały jedynie na celu nadanie charakteru, oddanie kolorytu
lokalnego, często w karykaturalny sposób – jak miało to miejsce w przypadku Fraya Mocho i w sainete criollo.
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Analizując zmiany zachodzące w języku pisarza na przestrzeni lat, możemy zaobserwować, w jaki sposób Arlt starał się oswajać czytelnika z nową formą wyrazu, sporadycznie
spotykaną w literaturze argentyńskiej. Jedną ze strategii eksponowania inności mowy bonaerenses stosowaną przez autora było wprowadzanie i wyjaśnianie w humorystyczny sposób
wyrażeń typowych dla języka stolicy, jak czynił w artykułach prasowych, a w przypadku powieści tłumaczenie, początkowo w przypisach, porteñismos stosowanych w dialogach toczonych między bohaterami. Liczba potocznych słów stopniowo wzrastała, zniknęły tłumaczenia, a używanie kolokwializmów stało się cechą charakterystyczną idiolektu samego narratora
i autora.
Język porteño pełen obcojęzycznych zwrotów i nowych wyrazów tworzonych przez
uczących się hiszpańskiego imigrantów, którym posługiwał się Roberto Arlt, odzwierciedlał
nową epokę. Poprzez wprowadzenie charakterystycznej mowy stolicy, w której mieszały się
języki z wielu zakątków świata, Arlt dodatkowo podkreślał różnorodność etniczną nowych
Argentyńczyków oraz odzwierciedlał podziały istniejące w społeczeństwie argentyńskim,
gdyż posługiwanie się poszczególnymi językami charakteryzowało określone grupy społeczne.
Sfera językowa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku elementów świata przedstawionego czy narracji, służy autorowi do pokazania zmian zachodzących w społeczeństwie
argentyńskim, a przyjęte strategie eksponują odmienność kulturową mieszkańców stolicy.
W przypadku prowadzenia narracji, budowania postaci i przestrzeni Arlt w sposób
symboliczny podważa modelową wizję społeczeństwa propagowaną przez będących u władzy
przedstawicieli dawnych rodów. Wprowadzając język potoczny do literatury i krytykując dominującą politykę językową, Arlt posuwa się o krok dalej. Nie tylko prezentuje własny językowy model społeczeństwa, ale podejmując polemikę z uznanym językoznawcą, jakim był
Monner Sans, otwarcie neguje opinię autorytetu. I obrazuje negatywne skutki konserwatywnego myślenia.
Jednocześnie wyznacza pożądany kierunek rozwoju języka argentyńskiego. W przywoływanym już kilkakrotnie artykule ¿Cómo quieren que les escriba? Arlt definiuje, jaki język
wyrazu stara się stworzyć: język, który zdolny będzie do oddania potrzeb i odczuć wszystkich
Argentyńczyków. Na postawione przez siebie pytanie, dokąd zaprowadzi obrana przez niego
droga wyrazu literackiego, odpowiada: „Do stworzenia języka dźwięcznego, elastycznego,
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wspaniałego, zrozumiałego dla wszystkich, żywego, nerwowego, kolorowego różnymi dziwnymi odcieniami, który zastąpi sztywny język odpowiadający naszemu charakterowi”320.
Sformułowanie „sztywny język odpowiadający naszemu charakterowi” można interpretować szerzej, jako metaforę dyskursu nie tylko językowego, ale również tożsamościowego
narzucanego przez elity rządzące. Arlt starał się oddać język „zrozumiały dla wszystkich”
i „kolorowy różnymi odcieniami”, tak jak różnorodne było społeczeństwo Buenos Aires
pierwszych dekad XX wieku, którego obraz dał w swoich utworach.

320

„¿A dónde iremos a parar? Pues a la formación de un idioma sonoro, flexible, flamante,
comprensible para todos, vivo, nervioso, coloreado por matices extraños y que sustituirá a un rígido
idioma que corresponde a nuestra psicología” (¿Cómo quieren que les escriba?: 372).
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Konkluzje
Przybliżenie historii migracji do Argentyny ze szczególnym zwróceniem uwagi na skalę
i konsekwencje natury społeczno-politycznej ruchów migracyjnych w drugiej połowie XIX
wieku i pierwszych dekadach XX wieku pozwoliło mi na stworzenie tła niezbędnego do prześledzenia dyskusji dotyczącej kształtowania tożsamości narodowej, toczonej w gronie elit od
początku istnienia państwowości argentyńskiej. Argumentem wspólnym, podnoszonym przez
intelektualistów i polityków niezależenie od epoki, były próby zdefiniowania tożsamości
w odniesieniu do innego.
Rozpatrując zagadnienie na gruncie socjologicznym, pozornie nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż samookreślanie ‒ czy to jednostki, czy grupy ‒ w sposób naturalny dokonuje
się poprzez porównanie z innymi321, w przypadku młodego państwa argentyńskiego doszło
jednak do odrzucenia wszystkiego, co swoje – znanych wzorców kulturowych kojarzonych
z wiekami zniewolenia i zanegowania kultury rdzennej, uważanej za symbol zacofania cywilizacyjnego. Podjęto próbę stworzenia nowej tożsamości w oparciu o wyimaginowanego innego – imigrantów pochodzenia europejskiego. Jak nierzeczywisty był to projekt, pokazały
kolejne dziesięciolecia.
Obcokrajowiec zagościł w świadomości Argentyńczyków jako ten, który uosabia innego. To, co ulegało zmianie na przestrzeni lat, to postulowany przez kolejne pokolenia model
społeczny i podejście do imigranta, który stopniowo stawał się innym niepożądanym.
Zachodząca w strukturze etnicznej kraju zmiana, będąca naturalną konsekwencją wieloletniej polityki propagującej migrację zza oceanu, wzbudzała coraz większy niepokój w kręgach rządzących. Rozczarowanie wobec nowych Argentyńczyków, którzy nie spełniali oczekiwań ojców założycieli narodu argentyńskiego, wzrastało zaś wprost proporcjonalnie do
zwiększającej się liczby imigrantów osiedlających się na terytorium kraju. Trudno ocenić, co
w rzeczywistości było przyczyną obaw rządzących: brak asymilacji pogłębiający zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa czy może groźba utraty posiadanych wpływów. Faktem jest, że
wraz z negatywnym postrzeganiem odmienności imigrantów na gruncie społecznym zostały

321

„Nie ma mowy o świadomym samookreśleniu się w kategoriach kulturowych, o utożsamieniu
siebie z pewnym systemem wartości dopóty, dopóki jesteśmy «sami swoi». Dopiero obecność obcego
pozwala nam na określenie siebie, a to następuje w wyniku krytycznej obserwacji obcego, ujmowania
go w kategoriach własnych wartości kulturowych, a zatem wartościowania go, czyli tworzenia jego
etnicznego stereotypu” (Zajączkowski 1973: 284).
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przekroczone granice, które Znaniecki sytuuje między innością a obcością (Znaniecki 1990:
321)
Imigrant z innego, zaproszonego do Argentyny, aby ubogacić kraj kulturowo i cywilizacyjnie, stał się obcym stanowiącym zagrożenie dla istniejącego ładu społecznego.
W obronie tegoż, a zarazem aby legitymizować przynależną im z urodzenia uprzywilejowaną pozycję społeczną, elity intelektualne po raz kolejny przywołały dyskurs tożsamościowy w oparciu o obcego, aby wskazać pożądany kierunek rozwoju społeczeństwa, tym
razem będący w opozycji do kultury imigrantów.
W Argentynie początku XX wieku ‒ odwołam się tutaj do rozważań nad problematyką
inności Baumana ‒ rządzący nie dopuszczali możliwości stworzenia ładu alternatywnego,
modyfikacji swoich założeń i włączenia obcości jako nowego elementu tożsamościotwórczego. „Ład staje się sprawą zadumy, decyzji, planu, świadomej praktyki” (Bauman 1995: 17),
która potęguje obecne w społeczeństwie argentyńskim podziały i antagonizmy między „starymi” i „nowymi” Argentyńczykami, a w przypadku tych ostatnich prowadzi do ich dyskryminacji i wykluczenia.
Aby utrzymać pożądane status quo i zahamować zmiany zachodzące w społeczeństwie,
tworzono prawa wymierzone przeciwko obcym. W celu stworzenia i propagowania pożądanego nowego wizerunku narodu zaproszono do debaty nad zagrożoną tożsamością osobistości
świata kultury ‒ przedstawicieli stanowiącej coraz mniejszy procent na tle całego społeczeństwa elity intelektualnej, często popierających model społeczeństwa, w którym chcieli żyć
rządzący.
Co znaczące, po raz kolejny stworzono sztuczną wizję Argentyny, nieznajdującą odbicia w rzeczywistości, a opartą jedynie na fałszywym wyobrażeniu. O ile w przypadku romantyków było nim utopijne pragnienie przeszczepienia cywilizacji, czego mieli dokonać europejscy imigranci, o tyle w przypadku pokolenia 1900 starano się zdeprecjonować kulturę imigrantów.
Literacka wizja społeczeństwa argentyńskiego tworzona przez grupę opiniotwórczą
i dla owej grupy również nie oddawała prawdziwego obrazu sytuacji w kraju. Dominowało
w niej jednostronne ujęcie obcego, napiętnowanego jako ten, który stanowi potencjalne bądź
realne zagrożenie, co prowadziło do zepchnięcia obcego na margines społeczny i geograficzny, gdzie pozostawał „niewidzialny”, a będąc niedostrzegany, jakby przestawał istnieć.
Z uwagi na przynależność klasową i społeczny dystans pisarze zaliczani do grona pokolenia del Centenario nie mogli spojrzeć na obcego inaczej, gdyż to właśnie odmienność
imigrantów była dla nich tym, co „wykracza poza zdolności poznawcze” elit, które „nie są
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wstanie zrozumieć jej natury z własnej perspektywy” (Grabias 2013: 13). To odmienna perspektywa odróżnia spojrzenie na społeczeństwo argentyńskie Roberta Arlta.
Znajomość biografii pisarza, którą przytaczam w drugim rozdziale, nie tylko pomaga
zinterpretować twórczość autora, ale jest kluczowa dla zrozumienia Arltowskiego punktu widzenia i miejsca przynależnego mu w hierarchii społecznej, z którego spogląda na otaczający
go świat.
Przybycie rodziców pisarza pod koniec XIX wieku w rejon La Platy czyniło z Arltów
nowych Argentyńczyków. Jednocześnie Roberto należał już do drugiego pokolenia imigrantów. Tym samym, uważając się za Argentyńczyka, został wychowany w tradycji włoskoniemieckiej, wzrastał w odmiennym kulturowo środowisku, w którym inność była jedyną
stałą, cechą wspólną łączącą przedstawicieli niższych klas społecznych. To doświadczenie
sprawiło, że Arlt poruszał się w strefie kulturowego pogranicza, a otaczająca go różnorodność
nie była odbierana przez niego w kategoriach zagrożenia i nie wywoływała u pisarza potrzeby
stygmatyzacji.
Arltowskie postrzeganie inności zbliżone jest do waldenfelsowskiego ujęcia tego zagadnienia. Swobodne przekraczanie granic kulturowych, wyjście w stronę inności, brak
przywiązania do narzucanego systemu wartości czynią Arlta tym, którego niemiecki filozof
określa mianem przyjmującego na siebie rolę Trzeciego. Trzeci to „pośredni inny […], «bliźni inny»” (Waldenfels 2002: 122‒123), który nie dzieli świata na własny i obcy, a jednocześnie sytuuje się u progu obcości, wiedziony chęcią poznania, gotowy postawić się na miejscu
innego (Maj 2014: 77).
W duchu ksenologii Waldenfelsa nie ma miejsca na antagonizm w obliczu inności,
a „to, co własne, musi być zawsze gotowe na przyjęcie perspektywy tego, co obce, podobnie
jak to, co obce, powinno zawsze móc się sytuować w roli tego, co własne” (Maj 2014: 79).
Podobna postawa cechowała Roberta Arlta wykazującego się wolą „zaniepokojenia przez
obce” (Waldenfels 2002: 50), która prowadziła go w najodleglejsze zakątki Buenos Aires i
daleko poza granice Argentyny. Otwarcie na to, co niepoznane, niestawianie tego, co własne,
w pozycji uprzywilejowanej ‒ to kształtowało sposób, w jaki pisarz postrzegał rzeczywistość.
Aby zobrazować, jak bardzo reakcja Arlta na odmienność różniła się od tej postulowanej przez opiniotwórczych reprezentantów świata polityki i kultury, sięgam po klasyfikację
zachowań w obliczu anomalii zaproponowaną przez Mary Douglas, a przywołaną przez Stanisława Grabiasa w rozważaniach nad innością. To, co Douglas nazywa anomalią, w siatce
pojęciowej Zygmunta Baumana odpowiadałoby zagadnieniu wieloznaczności i zaburzeniu
ładu. Douglas wyróżnia pięć spotykanych postaw: próbę interpretacji, fizyczne kontrolowa167

nie, unikanie, etykietowanie jako zagrożenia, przyswojenie i wykorzystanie na użytek kultury
własnej (Douglas 2007: 80-81).
Podczas gdy rozwiązaniem dominującym w dyskursie tożsamościowym argentyńskich
elit były reakcje negatywne (druga, trzecia, czwarta), widoczne w próbach marginalizacji,
sankcjach natury polityczno-prawnej, deportacjach, w twórczości Roberta Arlta dominuje
pierwsza i piąta, uwidaczniające pozytywny stosunek do tego, co anomalię czy wieloznaczność wywołuje.
Rozbicie analizy tekstów na sferę narracji, elementy składające się na świat przedstawiony i kwestię języka pozwoliło mi dostrzec, jak spójna ideologicznie i znaczeniowo jest
twórczość autora. Poprzez zastosowane strategie narracyjne Arlt przygotowuje pole do ukazania interesujących go treści. Dopuszczając różne głosy narracji, komentując te same zdarzenia widziane z wielu perspektyw, wprowadza baumanowską względność burzącą ład,
a równocześnie zachęca do interpretacji za Mary Douglas.
Wielogłosowość i wielość perspektyw pozwalają dostrzec nieznane aspekty rzeczywistości. Nie poznawszy wersji zdarzeń z ust bohaterów, nie dowiedzielibyśmy się, jakim człowiekiem był Erdosain. Gdyby Roberto Arlt nie był gotowy postawić się na miejscu tych,
o których pisał, jego czytelnicy nie rozpoznawaliby w artykułach samych siebie.
Rozbicie narracji nie jest jedynie zabiegiem literackim. Ma o wiele głębsze znaczenie,
gdyż także na poziomie pozatekstowym podważa sensowność i prawdziwość jedynego dyskursu. W ten sposób Arlt uprawomocnił swój głos, aby przedstawić odmienną od „oficjalnej”
wizję społeczeństwa argentyńskiego, co czynił, wykorzystując elementy świata przedstawionego.
Budując przestrzeń, Arlt staje się waldenfelsowskim Trzecim, który swobodnie przemieszcza się między dzielnicami miasta. I choć punktem wyjścia pisarza i większości jego
bohaterów jest neutralna przestrzeń przynależna klasie średniej, w swoich wędrówkach flâneurs spacerują po bogatych ulicach, docierają do najbardziej zmarginalizowanych sektorów
miasta. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ta druga przestrzeń jest miejscem, w której zatrzymują się na dłużej.
Wieloznaczność społeczno-kulturowa przestrzeni współgra z obrazem społeczeństwa
argentyńskiego, jaki roztacza przed czytelnikiem Roberto Arlt. Ulice miasta prowadzą pisarza

168

na spotkanie z jego mieszkańcami322, a obcowanie z nieznanym wzbudza u pisarza jeszcze
większe zainteresowanie i zachęca do interpretacji.
Podjęta przez Arlta próba zdefiniowania tożsamości mieszkańca miasta doprowadziła
jedynie do konstatacji, że jedyną cechą wspólną dla wszystkich porteños była ich odmienność. Wyeksponowanie różnorodności etnicznej i kulturowej jako wartości tożsamościotwórczej było tak niespotykane w świecie literackim i kulturowym Argentyny początku XX wieku, że musiało zostać niejako przemycone, padło z ust szóstego szaleńca. Pedro Curto pisze,
że pisarze „wybierają potwory i szaleńców, aby nazwały to, co nienazwane, a z uwagi na ich
chorobę nikt nie zarzuci im kłamstwa”323, i dodaje „każdy szaleniec ma swoją wizję świata,
często paradoksalną, może perwersyjną, która jednak łamie […] tabu politycznej poprawności”324.
Ostateczne przełamanie tabu politycznej poprawności w przypadku Arlta dokonuje się
w sferze językowej. Na poziomie świata przedstawionego autor ograniczył się do interpretacji, pokazania swojej socjograficznej wizji Buenos Aires. Podnosząc język mówiony do rangi
języka literackiego, Arlt poszedł dalej. Udowodnił kulturotwórczy potencjał obcych, dokonując przyswojenia w ujęciu Douglas poprzez wykorzystanie inności na użytek kultury własnej.
Występując otwarcie przeciw autorytetom w dziedzinie języka, sprzeciwił się zaś narzuconemu oficjalnemu dyskursowi.
Przedstawione przeze mnie strategie pokazywania inności stosowane przez pisarza na
różnych poziomach utworu miały na celu oswojenie innego, doprowadzenie do uznania go za
swojego325. Miały także zachęcić do interpretacji otaczającej rzeczywistości i niegodzenia się
na bycie biernym odbiorcą uznającym narzuconą wizję świata, model społeczny, sposób myślenia.
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Miasto bez mieszkańców nie ma racji bytu. W twórczości pisarza mamy do czynienia ze
szczególnym symbolicznym przenikaniem, miasto i jego mieszkańcy stają się jednym, ulegają zatarciu
literackie granice między bohaterem a przestrzenią.
323

„Es posible que él escogiese al monstruo, al loco para que diese voz a lo innombrable sin que
resulta impostora” (Curto 2013: 8).
324

„Cada monstro, cada loco tiene una visión propia, paradójica a menudo, perversa quizás, pero
que rompe […] lo políticamente correcto” (Curto 2013: 8).
325

Próby interpretacji i oswojenia innego pozornie pozostają w opozycji do nauk Waldenfelsa,
gdyż grożą zawłaszczeniem tego, co obce (Czerniak 2002: XXVIII). W przypadku Arlta nie mają
jednak prowadzić do zawłaszczenia, a do przywrócenia obcemu statusu innego (używam rozróżnienia
pojęć w rozumieniu Znanieckiego) i uznania jego wkładu w kształtowanie nowej tożsamości narodowej. Tym samym reakcja pisarza jest spójna z projektem niemieckiego ksenologa.
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Zaskakująca jest konsekwencja, z jaką Roberto Arlt dąży do postawionego przed sobą
zadania, które zdradził w prologu do Los lanzallamas:
Stwórzmy naszą literaturę, ale nie rozmawiając o niej, a pisząc w dumnej samotności książki,
które zawierają tak brutalną prawdę, że mogą znokautować. Tak, książkę za książką, a „eunuchowie niech parskają ze złością”326.

Mario Goloboff nazwał pierwszą powieść autora „zamachem na literaturę”327. Jestem
skłonna określić całą twórczość Arlta mianem zamachu, ale nie tylko na literaturę ‒ podważając obowiązujący dyskurs tożsamościowy, Roberto Arlt zanegował przyjęty porządek społeczny.

326

„Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo
en orgullosa soledad libros que encierren la violencia de un «cross» a la mandíbula. Sí, un libro tras
otro, y «que los eunucos bufen»” (LL:9).
327

Goloboff, Gerardo Mario (1981), La primera novela de Roberto Arlt: el asalto a la literatura,
Publications du Centre de Recherches Latino-Américaines de l’Université de Poitiers.
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