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Abstrakt 
 

Nicanor Parra sa po publikácií svojej druhej básnickej zbierky Poemas y 

antipoemas (Básne a antibásne) stal básnikom známym aj ako zakladateľom nového 

básnického štýlu antipoézie, ktorý mal na vývoji poézie v Latinskej Amerike významný 

podiel.  

V tejto bakalárskej práci sa pokúsim priblížiť antipoéziu na základe spoločných 

znakov antibásní, autorových výpovedí a kritických prác. V jeho antibásňach môžme 

nájsť veľa spoločných prvkov ako napríklad iróniu, pasivitu či dialogickosť, na ktoré 

poukážem práve prostredníctvom vybraných básní. Taktiež predstavím autorov život a 

trajektóriu antipoézie na vybraných básnických zbierkach. 

 

kľúčové slová: Nicanor Parra, chilská literatúra, antipoézia, poézia 

 

 

Abstract 
 

This bachelor's thesis is mainly focused on literary work of Chilean author 

Nicanor Parra. After the publication of his second book Poemas y antipoemas (Poems 

and antipoems) he became a widely recognized poet also known as the creator of a new 

literary movement called antipoetry, which has had a huge influence on the evolution of 

poetry in Latin America.  

This thesis tries to approximate the literary movement antipoetry thanks to its 

characteristic features, author's statements and critical works. His poems have certain 

features in common such as irony, passivity or dialogue, which I will demonstrate on 

selected poems. It also presents life and literary work of this Chilean antipoet through the 

analysis of his poems and poetics and it illustrates the trajectory of his antipoetry based 

on the selected works.  
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1. Úvod 
 

Táto práca sa zameriava hlavne na poéziu, či lepšie povedané antipoéziu 

chilského básnika Nicanora Parru, ktorý minulý rok dovŕšil 102 rokov. Jeho druhá a 

dodnes najznámejšia zbierka básní Poemas y antipoemas (Básne a antibásne, 1954) 

spôsobila nemalú revolúciu v hispanoamerickej poézii. Autor v nej predstavuje nový 

básnický štýl, antipoéziu, ktorý vyvíjal počas dlhých sedemnástich rokov od publikácie 

svojej prvej básnickej zbierky Cancionero sin nombre (Spevník bez mena, 1937). S 

antipoéziou prináša odľahčený štýl básní, ktoré sú venované pre každého a za cieľ má 

premeniť čítanie poézie v každodenný rituál. Sprístupňuje poéziu širšiemu publiku 

pričom nikoho nešetrí, ironizuje a vysmieva sa zo všetkých a všetkého vrátane seba. 

Prvá kapitola je venovaná biografii tohto antibásnika, ktorou chcem priblížiť 

jeho život práve na úvod práce a postupne potom začať nabalovať ďalšie informácie. 

Ďalšia kapitola je venovaná básnickému štýlu antipoézii. Chcem ju priblížiť na základe 

autorových výpovedí, literárnych kritických prác a samozrejme jeho básní. Verím, že 

práve vďaka častým ukážkam básní, ktoré sú prítomné v celej tejto práci, sa môže jej 

čitateľ priblížiť k poézii tohto básnika a lepšie ju tak spoznať a pochopiť. Pritom sa 

však chcem vyhnúť jej statickému definovaniu, pretože si myslím, že to pri poézii ani 

nie je možné.  

Po prečítaní prvých dvoch kapitol má čitateľ tejto práce dostatočné základné 

informácie na uchopenie konkrétnejších znakov antipoézie a celkovú jej trajektóriu v 

nasledujúcich kapitolách. 

Antipoézia má mnoho typických znakov, ktoré sa v nej poväčšine miešajú a 

samostatne by nefungovali tak efektívne. Rozhodla som sa predstaviť tie znaky 

antipoézie, ktoré považujem za najvýraznejšie a najdôležitejšie pre vytvorenie 

atmosféry antibásne. Sú nimi irónia a humor, pasivita a dialogickosť. 

Na záver chcem predstaviť Parrove antibásne z rôznych autorových zbierok a na 

nich demonštrovať už spomenuté znaky antipoézie. Začnem Parrovou prvou zbierkou 

básní vôbec, a to Cancionero sin nombre (Spevník bez mena, 1937), v ktorej sa ešte 

neobjavuje antipoézia, no už v nej môžme pozorovať určité znaky, ktoré sú pre Parrovu 
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lyriku typické dodnes. Nedá sa vynechať Parrova druhá zbierka, ktorá dodnes ostáva 

jeho najznámejšou, a to Poemas y antipoemas (Básne a antibásne) z roku 1954. V nej 

sú publikované ako básne, tak už aj antibásne. V tejto zbierke sa zrodila antipoézia ako 

taká a začína žiť svojím literárnym životom. V zbierke Versos de salón (Salónne verše, 

1962) môžme pozorovať ďalší posun a vývoj antibásne. V bilingválnej španielsko-

anglickej antológii z roku 2004 s názvom Antipoems How to look better&feel great 

(Antibásne Ako vyzerať lepšie&cítiť sa skvelo) môžme vidieť najaktuálnejšie podoby 

antibásní. Na záver však nemôžem vynechať vizuálne artefakty, v ktorých sa mieša 

slovo s obrazom; sú stručné, avšak ich výpovedná hodnota nie je o nič menšia ako pri 

antibásni.  

 

V češtine vyšla Nicanorovi Parrovi antológia Básně proti plešatění preložená 

Petrom Zavadilom, z ktorej som čerpala preklady básní, ktoré sú uvedené v tejto práci. 

Táto antológia mi však neposkytla preklady všetkých básní, ktoré som chcela 

predstaviť, a teda básne v slovenčine som prekladala ja, pričom pri každej uvádzam i 

originál v španielčine. 
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2. Biografia 
 

Nicanor Parra utiekol z domu do hlavného mesta Chile v roku 1932, keď mal 

osemnásť rokov. Vďaka pomoci Gonzala Latorre Salamancy, ktorý bol neskôr 

veľvyslanec v Československu, sa mu podarilo obdržať štipendium pre chudobných 

študentov a dokončiť svoje štúdiá na Internado Nacional Barros Arena. Tu spoznal 

nových spolužiakov Jorgeho Millasa či Luisa Oyarzúna, ktorí boli neskôr taktiež 

básnici a spisovatelia. Svoje detstvo strávil Parra v okolí mesta Chillán. Jeho otec bol 

učiteľ, hudobník a bohém, zatiaľ čo sa o rodinu a domácnosť starala viacmenej sama 

matka. 

Nicanor sa ako jediný z ôsmich súrodencov rozhodol pokračovať v štúdiu a o 

rok neskôr sa prihlásil na vysokú školu, kde študoval matematiku a fyziku. Tieto 

predmety neskôr začal vyučovať a stal sa profesorom na strednej škole vo svojom 

rodnom meste Chillán. V tom čase taktiež publikuje svoju prvú básnickú zbierku 

Cancionero sin nombre (Spevník bez mena, 1937), za ktorú vzápätí získava Cenu mesta 

za poéziu (Premio Municipal de Poesía). Neskôr sa dostáva k čítaniu diela Walta 

Whitmana, ktorý má naň o veľký vplyv a v jeho vlastných slovách ostal absolútne 

omámený volkanickým prúdom jazyka a obrazov jeho poézie.1 

Po publikovaní svojej druhej zbierky Poemas y antipoemas (Básne a antibásne, 

1954) sa Nicanor Parra stal známym básnikom nielen v Chile a jeho meno sa stalo 

takmer synonymom antipoézie. Od publikovania jeho prvej zbierky ubehlo dlhých 17 

rokov, počas ktorých hľadal svoj osobitý štýl, čo nakoniec vykulminovalo do 

antipoézie. Počas týchto rokov sa v jeho živote dialo veľa vecí - narodila sa mu dcéra 

Catalina, vycestoval do USA (1943-1945) a pôsobil ako profesor na Oxforde (1949-

1952), kde spoznal i svoju druhú ženu. Počas pobytu v týchto anglofónnych krajinách 

pokračoval v čítaní Whitmana, ktorý ho oslovil najmä tzv. uvoľneným jazykom. V 

Anglicku k nemu pridal Williama Blakea, T.S.Eliota či Ezra Pounda. 2  

                                                        
1 MORALES T., Leonidas, Conversaciones con Nicanor Parra, Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria, 1990. ISBN 956-11-0772-3, s. 82 
2 QUEZADA, Jaime. Cronología Nicanor Parra: Vida y obra in Poemas & antipoemas, 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1988. ISBN 956-11-1415-1, s.9-29 
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V poradí treťou zbierkou bola La cueca larga (Dlhá cueca, pričom cueca je 

chilský národný tanec), v ktorej sa zdá, že upustil od antipoézie a vrátil sa skôr k 

folkórnej témetike bližšej Cancionero sin nombre. Avšak i v tejto zbierke sa dajú nájsť 

prvky antipoézie. Po nej publikoval ďalšie tri zbierky až do roku 1967, kedy ho hlboko 

zasiahla samovražda sestry Violety Parrovej, ktorá bola známou čilskou hudobníčkou.  

V roku 1968 navštívil Československo a na mesiac pobudol v Prahe, rodisku 

Franza Kafku, ktorý bol pre neho vždy veľkou inšpiráciou. V nasledujúcom roku 

publikuje antológiu s názvom Obra gruesa (Hrubé dielo), ktorá zahŕň  takmer celú 

doterajšiu tvorbu. V tomto roku je taktiež ocenený Národnou cenou za literatúru 

(Premio Nacional de Literatura).  

Síce Parrovi trvalo dlhšie kým našiel svoj vlastný poetický hlas, no po ''nájdení'' 

antipoézie bola jeho tvorba naozaj bohatá a už sa nikdy neodmlčal na sedemnásť rokov. 

Antibásne nájdeme v zbierkach Versos de Salón (Salónne verše, 1962), Canciones 

rusas (Ruské piesne, 1967), Artefactos (Artefakty, 1972), Sermones y prédicas del 

Cristo de Elqui (Kázania Krista z Elqui, 1977), Chistes para desorientar a la policía 

(Vtipy na zmätenie polície, 1983) alebo Hojas de Parra (Parrove viničové listy, 1985). 

V týchto zbierkach vidíme, že sa Parra nezastavil pri antibásni v roku 1954, ale jeho 

antibáseň sa mení a pretvára. Pokiaľ v prvých anti-zbierkach ako Poemas y antipoemas 

a Versos de salón mala antibáseň ucelenú štruktúru, v zbierke Artefactos sa premenila 

na fragment básne, no jej výpovedná hodnota tým neutrpela, práve naopak, stala sa tým 

ešte intenzívnejšia. 

Vybraným básnickým zbierkam sa budem v tejto práci venovať podrobnejšie v, 

myslím si však, že diela ozajstných básnikov sa nedajú úplne oddeliť od ich biografie a 

viac či menej ju reflektujú. Každopádne, Nicanor Parra ostáva tak trochu tajomnou 

osobou a zdá sa, že on sám stelesňuje antipoéziu. Fyzik, matematik, učiteľ, antibásnik, 

Čilan. Dokážu však tieto slová definovať človeka? Myslím, že on sám sa presným 

definíciam vyhýba, veď predsa definovať znamená oklieštiť do významu, ktorý 

nedovoľuje vývoj a zmenu, a to je práve to, čo sa od Parrovej poézii nedá odlúčiť. 
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Minulý rok dovŕšil úctihodných 102 rokov. Bol prvý zo svojich súrodencov a 

všetkých ich už prežil. Za svoje dielo bol ocenený viacerými cenami a viackrát bol 

nominovaný i na Nobelovu cenu za literatúru. V roku 2000 sa vyjadril, že tohtoročný 

víťaz Bob Dylan si toto ocenenie zaslúži3 a vo svojej básni El premio nobel (Nobelova 

cena) píše, že by chcel radšej dostať Nobelovu cenu za čítanie a to "čo najskôr".4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 En el 2000, Nicanor Parra dijo que Bob Dylan merecía el Nobel. In: Informador [online]. [cit. 
2017-05-03]. Dostupné z: http://www.informador.com.mx/cultura/2016/686632/6/en-el-2000-

nicanor-parra-dijo-que-bob-dylan-merecia-el-nobel.htm 
4 PARRA, Nicanor. Antipoems How to look better & feel great, Antitranslation by Liz Werner 
(bilingual edition), New York: New Directions, 2004. ISBN 0-8112-1597-0, s.34 
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2. Antipoézia 
 
 

Za zakladateľa antipoézie sa automaticky začal považovať Nicanor Parra po 

publikácii básnickej zbierky Poemas y antipoemas (Básne a antibásne) v roku 1954. 

Parra však nebol prvý, ktorý použil výraz antibáseň či antipoézia. Peruánsky spisovateľ 

Enrique Bustamente Ballivan už v roku 1926 publikoval knihu s názvom Antipoemas, 

či napríklad ďalší významný chilský básnik Vicente Huidobro vo svojom vrcholnom 

diele Altazor viackrát opakuje pojem "anti poeta", čiže anti básnik.5  Nedá sa však 

poprieť, že ako literárny a hlavne básnický smer sa začala považovať antipoézia práve 

vďaka Nicanorovi Parrovi. 

Edith Grossman tvrdí, že: „jeho antipoézia zastáva centrálnu pozíciu vo veľkom 

literárnom úsilí nášho storočia, ktorým je vytvoriť umenie tam, kde predtým 

neexistovalo – vykovať ho z elementov obyčajných skúseností, ktoré sa kedysi 

považovali za nevhodné, neumelecké a nepekné.“6 Parra teda tvorí poéziu zo slov a 

obrazov, na ktoré čitateľ pri čítaní poézie nie je celkom zvyknutý. A nie sú to len 

predmety a slová, ktoré sú v antipoézii všedné a obyčajné; jej hovorový a jednoduchý 

jazyk je pre ňu taktiež typický. 

K antipoézii sa však Parra prepracoval, nebolo to tak, že by prišiel s dopredu 

stanovenou teóriou, do ktorej by svoje básne štylizoval; ako básnik sa sám pretváral a s 

ním sa menili i jeho básne a neskôr lepšie povedané antibásne. Antibásne sa objavujú 

až v autorovej druhej básnickej zbierke; v spomínaných Poemas y antipoemas. Prvá 

zbierka mu pritom vyšla, keď mal iba 23 rokov a časový úsek medzi publikáciami 

týchto dvoch kníh je sedemnásť rokov. To je celkom dlhá doba, počas ktorej hľadal 

Nicanor Parra svoj vlastný hlas a štýl, ktorý sa od jeho prvotiny, ktorá bola do 

obrovskej miery inšpirovaná poetikou a tématikou knihy Romancero gitano (Cigánska 
                                                        
5 WERNER, Liz. Introduction: The Authorized Antitranslation in Antipoems How to look 
better&feel great, s.9 
6 GROSSMAN, Edith. The technique of antipoetry [online]. 1971 [cit. 2017-05-01]. Dostupné 

z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08905767108593709 
„[...] his antipoetry occupies a central position in the great literary effort of our century to create 
art where it did not exist before - to forge it from the elements of ordinary experience once 
considered indecorous, unartful and ugly.“ 
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romanca, 1928) od španielskeho básnika Generácia 27, Federica García Lorcu, 

významne odlišoval. Parra sa teda dostal z chválitebného imitátora na zakladateľa 

vlastného a veľmi úspešného básnického štýlu len cez dve zbierky, čo poukazuje na 

jeho veľký básnický potenciál. 

 
Čo vlastne tá antipoézia je? Je to všetko to, čo nie je poézia? Je to poézia, ktorá 

sa vysmieva z konvenčnej poézie? Definovať antipoéziu by znamenalo uzatvoriť ju do 

slov. Antipoézia, tak ako celá literatúra je však reálne niečo stále sa meniace, a preto sa 

chcem presnej definícii vyhnúť. Prínosnejšie azda bude ponúknuť viacero názorov 

kritikov, ukážok básní a autorových názorov a tým antipoéziu priblížiť a nie ju staticky 

definovať. V tejto kapitole sa predovšetkým zameriam na témy vyskytujúce sa v jeho 

antibásňach, na názory kritikov Nicanora Parru ohľadom jeho básnického diskurzu a na 

vlastné výpovede autora. Pri priblížení básnického štýlu antipoézia taktiež načrtnem jej 

znaky, ktorým sa však podrobnejšie budem venovať v nasledujúcej kapitole tejto práce.   

 

2.1 Kritika o antipoézii 
 

Nedá sa poprieť, že antipoézia sa rozchádza s tou tradičnou a patetickou. 

V práci Función del humor en la obra de Nicanor Parra, autor Roberto Valero hovorí: 

„Myslím, že už nemusím argumentovať – ako sa to robilo v minulosti – či antipoézia je 

alebo nie je poézia: samozrejme, že áno. Veľkí básnici boli antibásnici; ničili predošlú 

rétoriku, reagovali proti predošlým smerom alebo proti spoločenskému zriadeniu, 

v ktorom práve žili.“7 Zdá sa, že Valero vzal pojem antipoézia doslovne a nie ako 

filozofiu či básnický smer, aj keď v tom, že antipoézia je bez pochýb poéziou má 

pravdu; čím iným by mala byť? Americká prekladateľka Parrovho diela Liz Werner 

tvrdí, že antipoézia nie je len rúcanie literárnych noriem a s jej tvrdením musím 

                                                        
7 VALERO, Roberto. Función del humor en la obra de Nicanor Parra, Hispania, Vol.74, No.1, 

1991. s. 210 
„Imagino que no debo argumentar - como se hacía en el pasado - si la antipoesía es o no es 

poesía: claro que lo es. ... Los grandes poetas han sido antipoetas, han destruido la rétorica 

anterior a ellos y han reaccionado contra los pasados movimientos o contra el medio social en 
que les tocó vivir.“ 
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súhlasiť, pretože antipoézia má taktiež určité typické znaky a teda má i vlastnú literárnu  

podobu. Nie je to anarchistický štýl, ktorý sa bezhlavo stavia voči všetkej existujúcej 

poézii. Parra je k nej síce často kritický a vysmieva sa z nej, no nikdy neprejde k 

vulgárnosti či jej absolútnemu zavrhovaniu.  

Sám však hovorí, že až keď začal spochybňovať dogmy Nerudu či García 

Lorcu, až potom začal zachytávať pozornosť nových generácii. 8  Mario Rodríguez 

nespochybňuje fakt, že v básni Manifiesto (Manifest) je Parra proti poézii malého boha 

(Huidobro), proti poézii posvätnej kravy (Neruda) a proti nahnevanému býkovi (De 

Rokha).9 Parra sa teda stavia proti poézii najlepších básnikov rodného Chile. Dovolím 

si však tvrdiť, že to nie je postoj osobný ale skôr postoj antibásnika k básnikom. Podľa 

Adelaidy López Mejii, Parrova antipoézia nie je reakciou na modernistickú školu 

Rubena Daría, ale práve na vizionárske hlasy surrealistov hispánskej poézie v rokoch 

1920-1930 10  a to predovšetkým na Pabla Nerudu a Césara Valleja. Pochádzajúc 

z Chile, krajiny básnických velikánov ako práve Pablo Neruda, Gabriela Mistral alebo 

Vicente Huidobro, Parra ostáva prirovnávaný k týmto básnikom. Jeho reakciou je jeho 

postoj „anti-všetko“, avšak je si vedomý, že všetci títo básnici zanechali aj v jeho 

tvorbe menšiu či väčšiu stopu. Už nám ostáva len si domyslieť, koho má asi na mysli 

v týchto veršoch básne Manifest:  

 

Připusťme že byli komunisty 

ale jejich poezie byla příšerná 

surrealismus z druhé ruky 

dekadence z třetí ruky 

stará prkna vyvržená mořem. 

 

                                                        
8 MORALES T., Leonidas, Conversaciones con Nicanor Parra, Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria, 1990. ISBN 956-11-0772-3, s. 92 
9 RODRÍGUEZ F., Mario. Discurso de sobremesa: El francotirador pasa a la reserva: Pero 
nunca se sabe si habla en serio o en broma [online]. Concepción, 1997 [cit. 2017-05-01]. 

Dostupné z: https://www.nicanorparra.uchile.cl/estudios/sobremesa.html 
10 LÓPEZ MEJIA, Adelaida. Nicanor Parra and the question of authority, Latin American 
Literary Review, Vol.18, No. 36, 1990. s.59 

Aceptamos que fueron comunistas 

Pero la poesía fue un desastre 

Surrealismo de segunda mano 

Decadentismo de tercera mano 

Tablas viejas devueltas por el mar. 
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Báseň končí opozíciou antipoézie s tou "neprístupnou", ktorá je však považovaná za tú 

tradičnú. Parra si tak v ironickom manifeste, ktorý mal byť paródiou na manifestá 

rôznych avantgardných básnických škol, stanovuje cieľ antipoézie bez toho, aby ten 

pôsobil ironicky; jednoducho chce sprístupniť poéziu a nerobiť z básnika akéhosi 

nedostupného miniboha.  

 

Proti poezii oblaků 

stavíme  

poezii stojíci pevně na zemi 

- chladná hlava, horoucí srdce 

jsme přesvědčení pevnozemšťané - 

proti kavárenské poezii 

poezii přirozenou 

proti salónní poezii 

poezii veřejnou 

poezii sociálního prostoru. 

Básníci sestoupili z Olympu. 

 

Čo sa týka avantgardy, dá sa to zhrnúť do jednej vety: „Nicanor Parra sice z 

hispanoamerické avantgardy vycházel, ale při hledání vlastní poetiky se od ní 

distancoval.“11 

Antipoézia nie je len nepriateľom tradičnej poézie. Parra bol okrem iného i 

matematikom a fyzikom a azda preto Liz Werner poukazuje na zaujímavú paralelu 

medzi antipoéziou a fyzickou teóriou o antimase, ktorá je však veľmi príhodná: 

 

„V roku 1928 prišiel fyzik Paul Dirac s matematickou rovnicou, ktorá predpokladala 

existenciu antisveta identickému tomu nášmu, avšak pozostávajúceho z antimasy. 

Každá antičastica tohto paralelného antisveta by presne zodpovedala časticiam nášho 

sveta, ale mala by opačný náboj. Z pohľadu antimasy teda antipoézia odzrkadluje 

poéziu, nie ako jej odporca ale ako jej dokonalý doplnok; nie je prirodzene negatívna, 

                                                        
11 HOUSKOVÁ, Anna. Přistání na zemi Nicanora Parry. In Básně proti plešatění, s.124 

Contra la poesía de las nubes 

Nosotros oponemos 

La poesía de la tierra firme 

- Cabeza fría, corazón caliente 

Somos tierrafirmistas decididos -  

Contra la poesía de café 

La poesía de la naturaleza 

Contra la poesía de salón 

La poesía de la plaza pública 

La poesía de protesta social. 

Los poetas bajaron del Olimpo. 
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ale negatívna tam, kde je poézia pozitívna a naopak. Je tak opačná, kompletná 

a nezávislá ako tvar zanechaný v látke oblečenia, po vystrihnutí určitej časti.“12 

Toto prirovnanie antipoézie mi príde ako jedno z tých najlepších, ktoré naozaj chápe, 

čo antipoézia je; nevolá sa anti preto, že by odporovala poézii. Je anti pretože ju dopĺňa, 

vytvára ju z niečoho nezvyklého, nesúhlasí s ňou - no zároveň bez nej by jej existencia 

nebola možná.  

Marlene Gottlieb, ktorá patrí medzi najväčších odborníkov na dielo Nicanora Parru, 

zhŕňa Parrovu misiu v antipoézii do týchto slov:  

„Parrova misia je atakovať všetky doktríny, zosmiešniť ich a nechať ich bez základov. 

Posmieva sa láske, manželstvu, náboženstvu, psychológii, revolúciam či už pravice 

alebo ľavice. Posmieva sa z nich nie preto, že by mal vlastnú dogmu, ale preto, že v 

absurdnom svete riadenom náhodou je každý systém iba hrou, ktorej cieľom je 

rozptýliť nás od Ničoho. Aby človek prežil, snaží sa usporiadať chaos života tak, že 

hľadá hodnoty, ktoré by mu dali zmysel a účel vo svojom živote, avšak Parra mu nikdy 

nedovolí zabudnúť, že tieto hodnoty sú len jeho výmyslami.“ 13 

Antipoézia je zameraná na človeka; snaží sa ho prebudiť z ignoranstva a 

zatriasť ním, čo sa Parrovi naozaj darí. Veď i počas svojho pobytu na Oxforde sa v liste 

z roku 1949, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou tvoril antibásne do svojej druhej 

zbierky, zmienil svojmu priateľovi a literárnemu kritikovi Tomásovi Lagovi, že báseň

                                                        
12 WERNER, Liz. Introduction in Antipoems how to look better&feel great, s. 10 
„In 1928 a physicist named Paul Dirac came up with a mathematical equation that predicted the 
existence of an antiworld identical to ours but consisting of antimatter. Each antiparticle of this 
antiworld would exactly match each particle of our world, but would carry an opposite charge. 
Viewed through the lens of antimatter, antipoetry mirrors poetry, not as its adversary but as its 
perfect complement; it is not by nature negative, but negative where poetry is positive, and vice 
versa; it is as opposite, complete, and interdependent as the shape left behind in the fabric 
where the garment has been cut out.“ 
13 GOTTLIEB, Marlene. No se termina nunca de nacer, s.114 
„La misión de Parra es atacar todas las doctrinas, ridiculizarlas y dejarlas sin fundamento. Se 

burla del amor, matrimonio, de la religión, de la psicología, de las revoluciones, sean de 

derecha o de izquierda. Se burla no porque él tenga su propio dogma que imponer sino porque 
en un mundo absurdo, regido por el azar, todo sistema es un mero juego cuyo propósito es 

distraernos de la Nada. Para sobrevivir el hombre intenta ordenar el caos de la vida buscándose 

valores que den sentido y finalidad a su vida, pero Parra no le permite jamás ovlidar que estos 
valores son ficciones suyas.“ 
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by sa podľa neho mala snažiť objektívne reprodukovať moderného človeka v celej 

svojej komplexnosti.14  

 

2.3 Témy v antipoézii 
 

Vyobrazenie moderného človeka so všetkými svojimi neresťami a chybami je 

častým námetom antipoézie, avšak antipoézia sa nedá limitovať témami, aj keď 

niektoré sa v nej objavujú častejšie ako iné. Myslím si však, že práve v antipoetickom 

zobrazení človeka a sveta tkvie veľkosť a relevantnosť antipoézie. Čitateľ antipoézie je 

konfrontovaný so svojou nedokonalosťou a na stránkach kníh, kde predtým našiel 

povznesenie, útechu a patetické obrazy sveta zrazu vidí krutú realitu a nedokonalosť. V 

básni Vicios del mundo moderno (Neresti moderného sveta) zo zbierky Básne a 

antibásne vymenúvava tieto neresti a potom konštatuje: 

 

Ako bolo ukázané, moderný svet sa skladá 

z umelých kvetín 

ktoré sa pestujú v sklenených zvonoch podobných 

smrti 

 

 

Moderný svet je teda častou témou antipoézie, prostredníctvom ktorej dáva 

autor poznať jeho názor, ktorý nie je práve pozitívny. Z malomeštiakov sa vysmieva 

(«Maloměšťák zpozorní jen když jde o žaludek. Jak ho chtějí vystrašit básní?!»), o 

automobiloch hovorí, že sú invalidné vozíky («Nesypme si písek do očí; automobil je 

invalidní vozík») a nezabúda ironizovať významné postavy (nešetrí pápeža ani 

významných politikov) či posmievať sa z veľmoci Ameriky alebo aj zo samotnej 

revolúcie v Chile. Jeden z jeho vizuálnych artefaktov s názvom 1973 práve ironizuje 

chilskú revolúciu: 

 

                                                        
14 BINNS, Niall. Nicanor Parra y la poesía dialogada, Atenea, No. 510, 2014. s. 62 

Como queda demostrado, el mundo 

moderno se compone 

de flores artificiales 

que se cultivan un unas campanas de 

vidrio parecidas a la 

muerte 
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1973 

DOBRE! ... A TERAZ KTO 

nás oslobodí od našich osloboditeľov? 

 

Politika sa v neskoršej tvorbe objavuje čoraz častejšie, predovšetkým vo 

vizuálnych artefaktoch, ktorým sa budem venovať podrobnejšie v 4. kapitole. 

Nicanor Parra nie je len básnik. Je taktiež fyzik a matematik a tieto disciplíny sa 

v jeho tvorbe prejavujú. V jeho prvých zbierkach neboli také prítomné ako v tých 

najnovších. Napríklad bilingválna antológia z roku 2004 Antipoems How to look 

better&feel great (Antibásne Ako vyzerať lepšie&cítiť sa skvelo) obsahuje básne plné 

matematických prvkov: x nahrádza por (za, krát), + je zase použité namiesto más 

(viac). Básne sú plné čísel a objavujú sa aj matematické operácie. Prevažuje u neho 

však ľudskosť nad vedeckými teóriami, čo demonštruje v ďalšom artefakte: 

 

SVET JE TO, ČO JE 

a nie to čo nejaký sukin syn s menom Einstein 

hovorí že je  

 

Ďalšou významnou témou antipoézie sa stala ekológia. V roku 1982 dokonca 

publikoval zbierku s názvom Ecopoemas (Ekobásne). Parra tak teda neostáva iba pri 

vymenovávaní nerestí moderného človeka a sveta, ale nachádza riešenie, ktorým je 

práve ekológia. Najlepšie môžme jeho ekopostoj vidieť v známom artefakte: 

 

CHYBA SA STALA 

VO VIERE ŽE ZEM JE NAŠA 

POKIAĽ PRAVDOU JE 

ŽE MY SME Z NEJ 

 

 

1973 

BIEN! ... Y AHORA QUIÉN 

nos liberá de nuestros liberadores? 

EL MUNDO ES LO QUE ES 

y no lo que un hijo de puta llamado Einstein 

dice que es 

EL ERROR CONSISTIÓ 

EN CREER QUE LA TIERRA ERA NUESTRA 

CUANDO LA VERDAD DE LAS COSAS 

ES QUE NOSOTROS SOMOS DE LA TIERRA 
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Vyzdvihuje anonymného hrdinu, obyčajného chodca, takže antihrdina konzumného 

sveta sa v ekobásňach stáva tým naozajstným hrdinom: 

 
CHODCI 

Anonymní 

hrdinovia 

ekológie 

 
 

Čo sa týka jazyka, ktorým je antipoézia písaná, je bežný a hovorový. Autor sa 

vyhýba veľkým básnickým metaforám a symbolike. Jeho cieľ je predsa spraviť z 

čítania antipoézie každodenný rituál, pretože ju považuje za niečo, čo ľudstvu chýba a 

na čo spoločnosť pri svojom rýchlom pokroku azda akosi pozabudla. V básni 

Manifiesto (Manifest), ktorá sa dá chápať ako paródia na manifestá rôzných 

avantgardných škôl vyslovuje však svoju métu zreteľne a neironicky: 

 

Dámy a pánové 

tohle je naše poslední slovo 

    - naše první a poslední slovo. 

 

Básníci sestoupili z Olympu. 

 

Pro naše předky 

byla poezie přepychový předmět 

ale pro nás 

je to nezbytné zboží: 

bez poezie nemůžeme žít. 

 

Na rozdíl od našich předků  

a říkam to se vší úctou 

máme za to 

 

PEATONES 

Héroes  

anónimos 

de 

la 

ecología 

 

Señoras y señores  

Ésta es nuestra última palabra.  

-Nuestra primera y última 

palabra-  

Los poetas bajaron del Olimpo. 

 

Para nuestros mayores 

La poesía fue un objeto de lujo 

Pero para nosotros  

Es un artículo de primera 

necesidad:  

No podemos vivir sin poesía. 

 

A diferencia de nuestros 

mayores  

-Y esto lo digo con todo respeto-  

Nosotros sostenemos  
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že básník není alchymista 

básník je obyčejný člověk 

zedník který staví zeď: 

stavitel dveří a oken. 

 

Antibásnik sa stavia do role obyčajného pracovníka ako je murár, čím v podstate 

prirovnáva poéziu k obyčajnej, ale za to potrebnej činnosti.  

Témy moderného človeka, ekológie či matematické prvky a politika sú len 

obeťami antibásnika a len nimi sa nedá celkom definovať antipoézia. Chcela som ich 

iba priblížiť pre lepšiu predstavu o antipoézii, tak ako aj Parrovu životnú filozofiu a 

postoj. V nasledujúcej kapitole sa bližšie venujem znakom, bez ktorých by antipoézia 

nebola anti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el poeta no es un alquimista  

El poeta es un hombre como todos  

Un albañil que construye su muro: 

Un constructor de puertas y ventanas. 
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3. Znaky antipoézie 
 

O antipoézii bolo napísané a povedané už veľa. Slovo antipoézia prvýkrát 

nepoužil Nicanor Parra, avšak dal mu koncept a sám z neho vytvoril samotný básnický 

štýl. V tejto kapitole mám za cieľ demonštrovať znaky Parrovej antipoézie, ktoré sú pre 

mň  citeľné v jeho básňach veľmi často. Sú nimi humor a irónia, dialogickosť a 

pasivita. Tieto prvky sú často medzi sebou prepojené a nie je jednoduché určiť, kde 

začína jeden a kde začína druhý. Je preto dôležité brať tieto prvky ako znaky 

antipoézie, ktoré sú na sebe závislé a bez seba by neboli efektívne. 

Parra v antipoézii využíva tzv. dialogickosť, ktorá má na svedomí podmanenie 

si čitateľa, ktorý má pocit, že básnik s ním vedie rozhovor a cíti sa byť súčasťou básne. 

Komunikácie je pre Parru ako sa zdá veľmi dôležitá. V rozhovore s Mariom 

Benedettim Parra hovorí o dôležitosti komunikácie nielen vo vzťahu básnik-čitateľ. 

Komunikáciu považuje za činnosť, ktorá by mala byť pre celé ľudstvo tou 

najdôležitejšou a zdôvodňuje to takto: „Kde človek cíti svoju existenciu? V akom 

priestore existuje jedinec ? V priestore pýtajúceho sa: v jeho očiach, v črtách jeho tváre, 

v tóne jeho hlasu. To je miesto, kde sa cíti byť človek naozaj živý; človek, ktorý sa pýta 

je zrkadlom subjektu, ktorý hovorí.“ 15  Antipoézia vytvára do veľkej miery pocit 

priamej komunikácie autora s čitateľom, príkladom je i báseň s názvom Test, v ktorej s 

humorom a iróniou ponúka na výber čiteteľovi definíciu antibásnika: 

                                                        
15BENEDETTI, Mario. Nicanor Parra, o el artefacto con laureles. 

In: Nicanorparra.uchile.cl [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: 
https://www.nicanorparra.uchile.cl/entrevistas/index.html 

 „¿Dónde se siente existir el hombre? ¿En qué espacio existe el individuo? En el espacio del 

interlocutor: en los ojos del interlocutor, en el rostro del interlocutor, en el tono de la voz del 

interlocutor. Allí es donde realmente se siente existir; el interlocutor es un espejo del sujeto que 

habla.“    
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Co je antibásník: 

Obchodník s urnami a rakvemi? 

kněz který v nic nevěří? 

generál který pochybuje sám o sobě? 

tulák který se směje všemu 

i stáří a smrti? 

náladový protějšek při rozhovoru? 

tanečník na okraji propasti ? 

narcis který miluje všechny? 

z vlastní vůle úbohý 

krvavý šprýmař? 

básník spící v křesle? 

alchymista nového věku? 

kapesní revolucionář? 

maloměšťák? 

šarlatán? 

bůh? 

nevinný? 

vesničan ze Santiaga de Chile? 

Podtrhněte správnou odpověď. 

 

 

 

 

Cez ukážku typickej antibásne sa dostávame k jej ďalším typickým prvkom, 

ktorými sú humor a irónia, pričom tieto dva prvky sú navzájom silne prepojené. 

Ricardo Yamal vyhlasuje, že v antipoézii je človek, kultúra a vlastne všetko podrobené 

ironizácii.16 Irónia, paródia a občas až absurdnosť sú popri dialogickosti nepochybne 

znakmi antipoézie.  

                                                        
16 YAMAL, Ricardo. La ironía antipoética: Del chiste y del absurdo al humor negro, Revista 
Chilena de Literatura, No.21, 1983. s.65 

Qué es un antipoeta:  

Un comerciante en urnas y atáudes? 

Un sacerdote que no cree en nada?  

Un general que duda de sí mismo?  

Un vagabundo que se ríe de todo  

Hasta de la vejez y de la muerte?  

Un interlocutor de mal carácter?  

Un bailarín al borde del abismo?  

Un narciso que ama a todo el 

mundo?  

Un bromista sangriento  

Deliberadamente miserable? 

Un poeta que duerme en una silla? 

Un alquimista de los tiempos 

modernos?  

Un revolucionario de bolsillo?  

Un pequeño burgués?  

Un charlatán?  

...................un dios? 

.............................. un inocente?  

Un aldeano de Santiago de Chile?  

Subraye la frase que considere 

correcta.  
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O humore, irónii a dialogickosti Parrových antibásní bolo už napísaných veľa 

kritických prác a patria medzi neodmysliteľné znaky antipoézie. Ja som však pri čítaní 

antibásní objavila ďalší prvok, ktorý je podľa mňa výrazne prítomný (i keď nie v takom 

veľkom množstve básní), avšak toľko sa o ňom nehovorí. Je to možno i preto, že je 

celkom ťažké ho presne pomenovať, no mne príde najvhodnejší výraz pasivita. Je to 

určitá rezignácia voči vypovedanému obsahu či časti obsahu antibásne, ale taktiež 

niekedy voči samotnému životu. Bližšie sa však týmto znakom antipoézie budem 

venovať v tejto kapitole.  

 

3.1 Humor a irónia  
 

Teoretizovať o humore v poézii nie je ľahká úloha už len preto, že zmysel pre 

humor sa u každého líši. V Parrovej poetike je predovšetkým výsledkom silnej 

ironizácie. Je prepojený taktiež s inými prvkami, ako napríklad paródiou a so snahou 

šokovať či prekvapiť čitateľa. Je preto ťažké až nemožné jasne vymedziť, kde končí 

humor a kde začína irónia (a naopak). Vtip a smiech sú vyprovokované často vďaka 

dialogickosti Parrových básní, keď čitateľa priamo oslovuje a tým sa k nemu 

nenápadne približuje. Parrov humor je takmer vždy rozvratný, demitifikuje a 

znesväcuje.17 Miestami je až anarchistický, nezáleží mu na tom, že čitateľa často uráža 

a núti ho zamýšľať sa nad vecami, ktoré sú podľa neho dôležité. Tento humor nie je 

však pozitívny, skôr naopak je to humor často spôsobený odhalením či poukázaním na 

ľudské neresti a slabosti ako napríklad v básni El pequeño burgués (Malomešťiak) zo 

zbierky Versos de salón: 

 

Kdo se chce dostat do ráje 

maloměšťáků musí se vydat 

cestou umění pro umění 

a spolykat spoustu slin 

 

                                                        
17 VALERO, Roberto. Función del humor en la obra de Nicanor Parra. Hispania, Vol.74, 
No.1, 1991. s.210 

El que quiera llegar al paraíso 

Del pequeño burgués tiene que andar 

El camino del arte por arte 

Y tragar cantidades de saliva 
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Kritika aktuálneho sveta plného ľudí, ktorí prestali zjavne rozmýšľať sami za 

seba a len ticho akceptujú určené pravidlá, je v jeho básňach často prítomná. Ironické 

pri tom je, že Parra sa viackrát vyjadril, že má za cieľ písať poéziu pre každého bez 

rozdielu, no paradoxne v jeho básňach odsudzuje alebo sa vysmieva takmer z každého, 

no my ako čitatelia to akceptujeme vďaka tomu, že nevynecháva ani sám seba. Taktiež 

to akceptujeme preto, že vo svojich básňach vytvára určitý imaginárny dialogický svet 

s čitateľom, ktorý sa cíti jedinečný, i keď zároveň stavia každého do rovnakej pozície 

obyčajného človeka. Známa americká hudobníčka a spisovateľka Patti Smith patrí k 

obdivovateľom Nicanora Parru a najviac si na jeho poézii váži práve jej humor a 

revolučnosť.18   

 

Ak je jeden zo znakov Parrovej poézie výraznejší ako ostatné, je to práve irónia. 

Ako som už spomenula, irónia je často prepojená s humornosťou jeho básní, lepšie 

povedané práve irónia je pôvodcom humoru v Parrovej poézii. Je tomu tak i v básni 

Advertencia al lector (Upozornenie čitateľovi, Básne a antibásne): 

 

Pozor, já nic nezlehčuji, 

naopak, honosím se svou vizí, 

chlubím se svým omezením, 

vynáším své výtvory do nebes. 

 

Už len názov tejto básne "Upozornenie čitateľovi" je pre poéziu nevšedný, no 

pre každodenný život ľudstva veľmi bežný, veď predsa každý deň sa stretávame s 

určitými upozorneniami.  V tejto juxtapozícii teda, ako sa zdá, vzniká antipoézia. 

Zjavne si uťahuje sám zo seba a k tomu je ešte sarkastický, pretože vieme, že svoje 

výtvory skôr hanobí ako vynáša do neba. Irónia zjavne spočíva v tom, že autor sa 

                                                        
18 SMITH, Patti: Lo que más valoro de Nicanor Parra es su humor y revolución [online]. In: . 
[cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/literatura/nicanor-
parra/patti-smith-lo-que-mas-valoro-de-nicanor-parra-es-su-humor-y-revolucion/2012-04-
23/132336.html 

Cuidado, yo no desprestigio nada 

O, mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, 

Me vanglorio de mis limitaciones 

Pongo por las nubes mis creaciones. 
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vzdiaľuje od vypovedaného do tej miery, že ho to núti sa na seba pozrieť s odstupom a 

to spôsobí autoiróniu.19 

Ďalšou naozaj vtipnou básňou je Lo que el difunto dijo de sí mismo (Čo o sebe 

povedal zosnulý). Opäť, už jej názov je humorný, kedže je absurdný a celá báseň je 

naozaj výpoveďou zosnulého, ktorý svoj "prehovor" zakončuje takto: 

 

Pohřební obřad byl velice hezký. 

Rakev mi připadala dokonalá. 

A i když nejsem žádný závodní kůň 

děkuji vám za ty nádherné věnce. 

 

Nepokoušejte se smát nad mým hrobem 

protože klidně můžu rozbít rakev 

a namířit si to rovnou do nebe! 

 

Humor a irónia sú neodmysliteľnou súčasťou antipoézie. Často sú na sebe 

zavislé a navzájom prepojené, pravdou je však aj to, čo o nich tvrdí Ricardo Yamal: 

 

„Humor a irónia v antipoézii sú elementy, ktoré ju vedú do dvoch opačných 

smerov. Na jednej strane, ľudový humor poskytuje antipoetickému textu uvoľnenú 

atmosféru, do priestoru básne zahŕňa aspekty každodenného života a jeho nálada sa 

zhoduje s hravým postojom, ktorý nastoluje nádej a životný pôžitok ako obranu 

jednotlivca. Avšak spolu s touto hravosťou sa vo väčšine básní diel Obra Gruesa a ešte 

viac v Emergency poems a Artefactos nachádza neustála kritika."20 

 

3.2 Dialogickosť 
 

Ako som už viackrát spomenula, antipoézia je považovaná za konverzačnú 

poéziu, v ktorej má čitateľ pocit, že s ním básnik hovorí. Čítanie antipoézie nie je 

                                                        
19 YAMAL, Ricardo. La ironía poética: Del chiste y el absurdo al humor negro, Revista 

Chilena de Literatura, No.21, Apr.1983. s.67 
20 YAMAL, Ricardo. La ironía poética: Del chiste y el absurdo al humor negro, Revista 
Chilena de Literatura, No.21, Apr.1983. s.63 

Los funerales fueron muy bonitos. 

El ataúd me pareció perfecto. 

Aunque no soy caballo de carrera 

Gracias por las coronas tan bonitas 

 

¡No se rían delante de mi tumba 

Porque puedo romper el ataúd 

Y salir disparado por el cielo! 
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pasívna aktivita, ale naopak. Je to vitálna aktivita, ktorá nás prebudí z ignoranstva. 

Niekedy nás básnik až atakuje, čo automaticky vyvoláva v čitateľoch odozvu. I v básni 

Montaña rusa (Horská dráha) priamo oslovuje čitateľov, pričom im nezaručuje pokoj 

pri čítaní jeho básní. 

 

Během půl století 

byla poezie 

rájem korunovaného blba. 

Až jsem přišel já 

a postavil svou horskou dráhu. 

 

Nastupte, chcete-li. 

Samozřejmě za nic nemůžu, pokud se vám 

na konci jízdy spustí z úst a z nosu krev. 

 
Už bolo spomenuté, že antipoézia je písaná jazykom dostupným každému, a 

preto má možnosť osloviť také široké publikum. Parra poväčšine oslovuje čitateľov v 

množnom čísle a vykaním, no sú aj básne, kde používa kolektívne "my" a tak sa 

začleňuje ku svojim čitateľom ako to napríklad robí v parodickej básni Otče náš (Padre 

nuestro): 

 

Otče náš, ktorý si tam, kde si 

Obklopený neloajálnymi anjelmi 

Úprimne: už za nás netrp 

Musíš si uvedomiť 

Že bohovia nie sú neomylní 

A my odpúšťame všetko. 

 

Táto báseň je skvelou ukážkou, v ktorej sa miešajú rôzne znaky antipoézie: jej 

dialogickosť spočíva v tom, že básnik začleňuje seba do kolektívneho "my" a tým 

máme pocit, že prehovára i za nás. Z notoricky známej modlitby Otče náš pritom 

zanechal iba prvé tri slová, no je jasné, že táto báseň je jej paródiou, takže Parra nešetrí 

len náboženstvo, ale v tomto prípade i samotného boha. Ironické je pritom ako mu tyká 

Padre nuestro que estás donde estás 

Rodeado de ángeles desleales 

Sinceramente: no sufras más por nosotros 

Tienes que darte cuenta 

De que los dioses no son infalibles 

Y que nosotros perdonamos todo. 

Durante medio siglo  

La poesía fue  

El paraíso del tonto solemne.  

Hasta que vine yo  

Y me instalé con mi montaña rusa. 

 

Suban, si les parece.  

Claro que yo no respondo si bajan  

Echando sangre por boca y narices. 
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a poukazuje na jeho omylnosť, pričom z nás ľudí si striela tiež, pretože odpustíme 

všetko a tak sa boh nemusí priveľmi namáhať.  

 

3.3 Pasivita 
 

Pasivita sa ako znak antipoézie veľmi často nespomína. Avšak pri čítaní 

Parrových básní som ju ako čitateľka zaregistrovala. Je prítomná hlavne v básňach zo 

zbierky Poemas y antipoemas (Básne a antibásne) a sám Parra o pasivite hovorí v 

rozhovore s Leonidasom Moralesom ako o typickom kafkovskom znaku, ktorý prevzal, 

pričom táto pasivita sa odráža na postavách jeho básní, ktoré sú pasívne voči 

vonkajšiemu svetu a udalostiam.21 Parra ďalej hovorí, že spočiatku bol hrdina antibásní 

pasívny, ako to môžme vidieť v básňach La Víbora (Zmija), La trampa (Pasca) alebo 

Las tablas z vyššie spomínanej zbierky. V poslednej básni zbierky Poemas y 

antipoemas s názvom Soliloquio del individuo (Samovrava jedinca) máme dočinenia s 

"Jedincom", ktorý prežíva históriu ľudstva. Najskôr býva v jaskyni («Yo soy el 

Individuo. Primero viví en una roca.»), potom prechádza rôznymi vývojovými štádiami 

(loví zver, zakladá oheň, stretáva sa s civilizáciou, vytvára vedu a neochvejné pravdy, 

je svedkom výstavby miest a ciest a aj toho, ako náboženstvo vyšlo z módy) až 

nakoniec príde na to, že život nemá zmysel a najlepšie mu bolo azda na začiatku vo 

svojej skale : 

 
Snad bude lepší, když se vrátim do toho údolí, 

ke skále, která mi byla domovem, 

a začnu znovu vyrývat, 

odzadu dopředu vyrývat 

svět naruby. 

Ale ne: život nemá smysl. 

 
Je zaujímavé, že práve so slovami "život nemá zmysel" zakončuje zbierku 

Básne a antibásne. Parra v rozhovore s Leonidasom Moralesom ešte tvrdí, že antibásne 

                                                        
21 MORALES T., Leonidas. Conversaciones con Nicanor Parra, Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1992. ISBN 956-11-0772-3 s.73 

Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, 

A esa roca que me sirvió de hogar, 

Y empiece a grabar de nuevo, 

De atrás para adelante grabar 

El mundo al revés 

Pero no: la vida no tiene sentido 

 

 



 28 

z tejto zbierky sú z obdobia, kedy sa ako antibásnik formoval, a teda aj jeho antibásne 

sú ešte len formujúce sa. O básni Soliloquio del individuo (Samovrava jedinca) však 

hovorí, že je iná ako zvyšok básní z tejto zbierky. „V nej postava Jedinca cestuje, 

zažíva dobrodružstvá, ide tam aj onam a snaží sa niekde nájsť sám seba. Samozrejme, 

že sa mu to nepodarí, ale je už v pohybe.“22  

Parra hovorí, že pokiaľ postavy antibásní v jeho druhej zbierke sú pasívne, v jej 

poslednej básni Samovrava jedinca sa to začína meniť a v zbierke Salónne verše už 

subjekt koná sám za seba. Avšak určitý pasívny postoj k životu a k udalostiam sa podľa 

mňa nevytratil ani v tejto zbierke. Napríklad v básni Viaje por el infierno (Cesta 

peklom), v ktorej subjekt taktiež cestuje a spoznáva peklo nevidím žiadnu zmenu 

správania oproti Jedincovi. Taktiež sa necháva akoby unášať životom (unášať peklom) 

a len pasívne zaznamenáva to, čo zažil. Sucho poznamenáva:  

 

V kruhu číslo sedm 

jsem neviděl vůbec nic, 

jen jsem uslyšel zvláštní zvuky, 

poslouchal hrůzný smích 

a hluboké vzdechy, 

které mi provrtaly duši. 

 

 

V básň ch z iných, neskorších zbierok však tiež nachádzam stopy pasivity a 

rezignácie. Podľa môjho názoru sa jedná o pasivitu či rezignáciu voči už raz 

vypovedanému v básni. Antibásnik akoby urobil čo mohol, a preto mu už neostáva nič 

iné len rezignovať, byť pasívny. V zbierke Obra gruesa z roku 1969 je napríklad báseň 

s názvom Me retracto de todo lo dicho (Odvolávam všetko, čo som povedal): 

                                                        
22 „Allí el personaje ya sale de aventuras, va de un lado a otro y trata de encontrarse a sí mismo 
en alguna parte. Claro que fracasa, pero el tipo ya está en movimiento." 

En el círculo número siete  

No vi absolutamente nada  

Sólo oí ruidos extraños  

Escuché unas risas espantosas  

Y unos suspiros profundos  

Que me perforaban el alma. 
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Než se rozloučím 

mám právo na poslední přání: 

šlechetný čtenáři 

spal tuto knihu 

nevyjadřuje co jsem chtěl říct 

ačkoliv byla napsána krví 

nevyjadřuje co jsem chtěl říct. 

[...] 

ale slyš mé poslední slovo: 

odvolávam vše co jsem řekl. 

S největší hořkostí na světě 

odvolávam vše co jsem řekl. 

 

Táto báseň je veľmi zaujímavá a vyčnieva svojou originalitou spomedzi 

všetkých antibásní. Aj keď je z nej cítiť trochu ironický podtón, posledné dva verše sú 

podľa mň  tie, ktoré nás presvedčia, že na tom predsa len bude niečo pravdy. Autor 

hovorí o tom, ako je nespokojný so svojou poéziu i keď "bola napísaná krvou". 

Rezignuje od poézie, ktorú napísal, čitateľa opäť oslovuje a hovorí mu, že jeho 

posledné slovo je to, že odvoláva všetko, čo povedal. V písaní však neprestáva, a tak sa 

pýtame, či si z nás autor nerobí len posmech, ako čitatelia ťaháme za kratší koniec; 

autor rezignoval a vraví, že všetko, čo doposiaľ napísal neplatí.   

Taktiež v básni Quédate con tu Borges (Ostaň pri svojom Borgesovi) ako autor 

rezignuje a humorne poznamenáva, že čitateľovi nemá čo ponúknuť, iba ak jogurt. 

Samozrejme si v nej robí posmech z argentínskeho velikána, avšak neprechádza do 

vulgárnosti ani neslušnosti. Zatracuje svoju tvorbu a tak si vlastne poisťuje, že jeho 

čitateľ sa nemá na čo sťažovať. 

 

on ti ponúka spomienku na žltý kvet 

videný za súmraku 

roky predtým ako si sa narodil 

oh tak zaujímavé! 

Antes de despedirme  

Tengo derecho a un último deseo:  

Generoso lector  

...................... quema este libro  

No representa 1o que quise decir 

A pesar de que fue escrito con sangre  

No representa lo que quise decir. 

[...] 

pero oye mi última palabra:  

Me retracto de todo lo dicho.  

Con la mayor amargura del mundo  

Me retracto de todo lo que he dicho. 

 

él te ofrece el recuerdo de una flor amarilla 

vista al anochecer 

años antes que tú nacieras 

Interesante puchas qué interesante! 
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.... 

Naopak ja ti nesľubujem nič 

ani peniaze ani sex ani poéziu 

jogurt je to najviac čo by som ti mohol  

ponúknuť 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En cambio yo no te prometo nada ni 

dinero ni sexo ni poesía 

un yogur es lo + que podría ofrecerte 
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4. Trajektória antipoézie Nicanora Parru 
 
 

Štýl písania a samotná Parrova poetika sa s časom menila, pretvárala a napriek 

tomu si zachovala niečo vlastné a autentické. V tejto kapitole chronologicky predstavím 

vybrané básnické zbierky, ktoré reprezentujú určité autorove obdobie alebo majú pre 

túto prácu význam. Na príklade jeho prvotiny Cancionero sin nombre ukážem, kde ako 

básnik začínal, kým sa inšpiroval a akým vývinom prešiel jeho básnický štýl. Po 

sedemnástich rokoch od tejto prvotiny vydal Parra svoju dodnes najznámejšiu zbierku 

Poemas y antipoemas, kde predstavil svoj vlastný poetický štýl antipoéziu. Ďalej sa 

zameriam na zbierku Versos de salón z roku 1962, v ktorej autor pokračuje vo svojej 

antipoetike a na rozdiel od Poemas y antipoemas obsahuje už iba antibásne. Ako 

poslednú priblížim bilingválnu španielsko-anglickú antológiu z roku 2004 s názvom 

Antipoems, How to look better & feel great, ktorá je jeden z najaktuálnejších počinov 

tohto chilského antibásnika. Parra vie po anglicky dostatočne dobre a angličtinu neskôr 

používa i vo svojich básňach a artefaktoch. Na preklade tejto knihy úzko spolupracoval 

s jej prekladateľkou Liz Werner a okrem už publikovaných básní, obsahuje i básne 

nikdy predtým nepublikované, priamo z jeho osobného zošita. 

 

4.1 Cancionero sin nombre 
 

Píše sa rok 1937 a Parra má 23 rokov, keď vydáva svoju prvú básnickú zbierku 

Cancionero sin nombre (Spevník bez mena). O antipoéziu sa v tomto prípade ešte 

nejedná. Sám Parra ju neskôr označil ako “chybu mladosti”23: 

 

Bolo to hlavne z neznalosti vlastného remesla. Nemal som najmenšiu predstavu, 

čo sa od poézie očakáva. Myslel som si, že sa dá naučiť tak ako matematika. Vtedy som 

bol absolútne spontánny básnik. Naviac, poetika Garcia Lorcu bola pre mňa hypnotická: 

ako istý druh vyvolávača hadov, ktorého rytmus a hudba mi prišli podmanivé a ľahko 

                                                        
23 BENEDETTI, Mario. Nicanor Parra, o el artefacto con laureles (entrevista), Revista 
Marcha, október 1969, s.13-15 
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napodobiteľné.24 

 

Táto prvotina je do veľkej miery ovplyvnená zbierkou Romacero gitano od 

Federica Garcíu Lorcy. Kniha naozaj veľmi dobre napodobňovala svoj model a získala 

Cenu Mesta za literatúru (Premio Municipal de Literatura). Podobne ako Lorcova 

zbierka je inšpirovaná cigánskou kultúrou. Obe knihy sú plné symbolov a i keď v svojej 

forme to sú ľudové "spevníky", Marliene Gottlieb v knihe No se termina nunca de 

nacer pripomína, že v skutočnosti ľudové nie sú, skôr knižné verzie štylizované do tých 

tradičných ľudových, ktoré sa spievajú po celom Španielsku a Hispánskej Amerike. 

Gottlieb z toho ďalej vyvodzuje, že i v prípade Cancionero sin nombre sa teda jedná o 

orálnu poéziu, ktorá je určená na prednes. Opakovanie slov a tém robí ich formu naozaj 

jednoduchú na zapamätanie.  

V básňach sú prítomné motívy z typických tém rytierských románov: vyznanie 

lásky, smrť milovanej, zvádzanie mladej nevinnej ženy, panenská čistota či nevera 

manželky. Avšak tak ako Lorcove romances nie sú typické, platí to azda dvojnásobne 

pre tie Parrove. 

 
Dvaja kňazi zo spermie 

ma dnes večer zabijú, 

kvôli provokovaniu svätých, 

kvôli neporiadku v uliciach, 

kvôli preliatiu jedného litra 

krvi v kostole.  

 

Táto báseň nie je v zbierke Cancionero sin nombre jedinou, v ktorej básnik 

znesväcuje veci, ktoré sú pre väčšinu spoločnosti posvätné. V názoroch na tématiku 

básni sa však dvaja veľkí Parrovi kritici rozchádzajú. Marlene Gottlieb tvrdí, že všetko 

                                                        
24 PARRA, Nicanor, Poemas y antipoemas, Edición de René de Costa, Para una poética de la 

(anti)poesía (prológ), s.10 
(''Se debió esencialmente a una falta de conciencia del oficio. No tenía la menor idea de lo que 
se esperaba de una poesía. Creí que se aprendía como las matemáticas. Era, entonces, un poeta 
totalmente espontáneo. Además, la voz de García Lorca era hipnótica: una especie de 
encantador de serpientes, cuyo ritmo y cuya música me resultaban avasalladores y muy fácil de 
imitar.") 

Dos sacerdotes de esperma 

me mataran esta tarde, 

por provocar a los santos, 

por desorden en la calle, 

por derramar en la iglesia 

un litro de sangre. 
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sa deje v opare onirických obrazov a svet, ktorý z nich vyplýva je násilný a plný krvi. 

Oponuje jej Leonidas Morales, podľa ktorého si vykladá básne príliš doslovne. Hovorí, 

že keby boli niektoré básne z tejto zbierky brané doslova,, Cancionero sin nombre by 

bola najkrvavejšia kniha v chilskej poézii.25 

Avšak pravdou je, že v spomínaných básňach prevládajú obrazy násilia, ktoré s 

Parrom ostanú aj pri ďalšej tvorbe. Marlene Gottlieb, známa Parrova kritička to veľmi 

dobre zhrnula, pričom si všimla určité znaky, ktoré u Parru pretrvali i v ďalších 

zbierkach a antibásňach: 

 

„Zbierke Cancionero sin nombre chýba konceptuálna transparencia na to, aby 

prišla až k masám. Nie je to zbierka populárnych romancov, ale skôr onirická fantázia 

prezlečená do ľudovej folklórnosti. Avšak už tu môžme vidieť niektoré elementy, ktoré 

budú neskôr charaktrerizovať antipoéziu: hovorový jazyk, pátranie po nepriateľskom a 

násilnom svete, túžba prekvapiť čitateľa, zobudiť ho nečakanými obrazmi a slovami 

použitých v nových kontextoch.“26 

 
 

4.2 Poemas y antipoemas 
 
 

Rok 1954 bol pre chilskú poéziu revolučným rokom. Publikujú sa totiž dve 

revolučné knihy - jedna Odas esenciales (Elementárne ódy) od uznávaného Pabla 

Nerudu a druhá Poemas y antipoemas (Básne a antibásne) od viacmenej nováčika 

Nicanora Parru. Obe knihy sa vyznačujú poetikou, ktorá je skôr konverzačná, a tým 

sprístupňujú poéziu širšiemu publiku. Prvá Nerudova báseň v spomínanej knihe sa volá 

                                                        
25 GOTTLIEB, Marlene, No se termina nunca de nacer: La poesía de Nicanor Parra, s.23 
26 GOTTLIEB, Marlene. No se termina nunca de nacer: La poesía de Nicanor Parra, s.28 
„Cancionero de nombre carece de la transparencia conceptual necesaria para llegar a las masas. 
El Cancionero sin nombre no es una colección de romances populares. Es más bien una fantasía 
onírica vestida de campesina folclórica. Sin embargo, se notan ya en este libro algunos de los 
elementos que luego van a caracterizar la antipoesía: el lenguaje coloquial, la persecución por 
un mundo hostil y violento, el deseo de asombrar al lector, de despertarlo de su complacencia 
con imágenes inesperadas y palabras claves en contextos nuevos.“ 
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Neviditeľný muž (El hombre invisible) a vysmieva sa v nej zo stereotypnej predstavy o 

starom básnikovi27, čo je téma typická i pre antipoéziu: 

 
nikto netrpí, 

nikto nemiluje, 

len môj úbohý brat, 

básnik, 

ktorému sa deje všetko 

a jeho sladkej milej, 

nikto nežije, 

iba on… 

 
 
 

Ako sa však neskôr ukázalo, dôležitejšou bola práve kniha od Nicanora Parru, ktorá 

neostala známa len v Chile a Hispánskej Amerike, ale taktiež v USA, kde bola v roku 

1958 preložená známymi predstaviteľmi beat generation Allenom Ginsbergom a 

Lawrencom Ferlinghettim.28 

Obdobie, v ktorom boli Básne a antibásne publikované, sa podľa Reného de Costy 

vyznačuje hrubosťou v architektúre, škaredosťou v maľbe, absurdnosťou v divadle 

a práve spomenutým literárnym smerom beat v Severnej Amerike. 29  V latinsko-

americkej tradícii sa však v tomto období ešte stále nasleduje skôr poetika Pabla 

Nerudu alebo Octavia Paza. Pablo Neruda zpočiatku pre Parru predstavoval problém, 

ako priznal v rozhovore v roku 1969: 

„Aby som bol úprimný, Neruda pre mňa vždy predstavoval problém; vzdor, prekážku, 

ktorá sa stavala do cesty. V tom čase bolo treba rozmýšľať nad vecami v pojmoch tohto 

monštra v tom zmysle, že slovo Neruda predstavovalo určitý referenčný bod. Neskôr sa 

veci zmenili a Neruda už nie je jediným monštrom v poézii; je ich veľa. Na jednej 

                                                        
27DE COSTA, René. Para una poética de la (anti)poesía (prológ) In Poemas y antipoemas, 
ISBN 978-84-376-0777-1. s.9 
28 LÓPEZ MEJIA, Adelaida. Nicanor Parra and the Question of Authority. Latin American 

Literary Review, Vol. 18,  No. 36. s. 60 
29 PARRA, Nicanor. Poemas y antipoemas, Edición de René de Costa, Para una poética de la 
(anti)poesía (prológ), s.20 

nadie sufre, 

nadie ama, 

solo mi pobre hermano, 

el poeta, 

a él le pasan 

todas las cosas 

y a su dulce querida, 

nadie vive 

sino él solo... 
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strane je potrebné sa im vyhnúť ale na druhej strane ich taktiež musíme integrovať 

a začleniť. Takže ak je táto poézia anti-Neruda, tak isto je anti-Vallejo, anti-Mistral, 

anti-všetko, ale taktiež je to poézia, v ktorej doznievajú všetky tieto echá...“30 

 

Básne a antibásne sú štruktúrované do troch oddielov (označených I., II. a III.), 

pričom každý z nich je niečím charakteristický. Podľa Marlene Gottlieb sa básne z 1. 

časti dajú považovať za tradičné básne, teda také, ktoré nie sú veľmi odlišné od básní 

publikovaných v Spevníku bez mena (okrem Preguntas a la hora del té a Sinfonía de 

cuna). Básne z 2.časti označuje ako básne prechodu alebo počiatočné antibásne a tie z 

3.časti považuje za antibásne par excellence.31 René de Costa naopak charakterizoval 

prvý oddiel básní ako snahu premôcť model poetiky Gabriely Mistral a modernizmu; 

druhý oddiel básní chce podľa neho poraziť model Nerudu a poéziu ''posolstva'' a tretí 

oddiel básní v tejto zbierke je podľa neho charakteristický tým, že sám autor sa stavia 

voči básnikovi všeobecne. 

V prvej časti nájdeme básne ako Hay un día feliz (Šťastný deň), Es olvido (Je to 

zabudnutie) alebo Se canta al mar (Spieva sa moru). Tieto básne sa dajú považovať ze 

tie "tradičné" i preto, že im chýba silná irónia a rebelanstvo antibásní. Sú jedny z 

posledných Parrových básní, ktoré sa nedajú považovať za tie anti. Posledné verše  

básne Es olvido, ktorá je o jeho láske z mladosti, sú síce melancholické, no myslím, že 

patetickosť tradičných básní sa ich netýka. Naopak, cítim v nej tichú rezignáciu, 

pasivitu voči pominuteľnosti života, čo je jeden z viacerých znakov, ktoré sa v jeho 

básňach opakovane vyskytujú a ktoré som už spomínala v predchádzajúcej kapitole. 

 

Dnes je modrý jarný deň, 

Myslím, že umriem na poéziu, 

Na tú známu melancholickú mladuchu 

                                                        
30 BENEDETTI, Mario, Nicanor Parra, o el artefacto con aureles 
https://www.nicanorparra.uchile.cl/entrevistas/index.html 
31 GOTTLIEB, Marlene. No se termina nunca de nacer: La poesía de Nicanor Parra, Playor, 
1977, Madrid, ISBN 10: 8435900304, s. 28 

Hoy es un día azul de primavera, 

Creo que moriré de poesía 

De esa famosa joven melancólica 
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Nepamätám si ani jej meno. 

Iba viem, že prešla týmto svetom 

Ako holubica na úteku: 

Zabudol som na ňu nechcene, pomaly, 

Ako na všetky veci života. 

 

Táto známa zbierka je teda heterogénna; nájdeme v nej rôzne typy básní, písané 

v rôznych časových intervaloch. Môžme v nej pozorovať básnikov vývoj, pričom sa 

nedá jednoznačne povedať, že jeho tradičnejšie básne sú horšie ako novšie antibásne. 

Možno práve preto je táto zbierka dodnes taká populárna u kritikov i čitateľov. 

Tak ako obsah tejto knihy tak i jej názov sa stali azda až kultovými. 

Zaujímavosťou však je, že Nicanor Parra prišiel na názov tejto zbierky viacmenej 

náhodne: 

„Začal som ju písať v roku 1938, avšak pre jej názov som sa rozhodol až v 1949 alebo 

1950 v Anglicku. Kráčal som po kníhkupectve, keď som zbadal A-poèms, knihu od 

francúzskeho básnika Henri Pichetta. [...] termín antipoézia mi teda napadol a 

posteriori, čiže som tú zbierku nepísal v súlade s nejakou teóriou, ktorá by bola od 

začiatku jasne daná.“32 

 

Antipoézia teda vznikla prirodzene, existovala i predtým bez svojho názvu, preto 

môžeme vidieť postupný prechod od Parrovej prvej zbierky básní až k 

antibásňam.  

 
 

                                                        
32 LERZUNDI, Patricio, In Defense of Antipoetry: An Interview with Nicanor Parra, Review, 

New York, 1955. s.65 (španielský preklad René de Costa) 

"Bauticé los Poemas y antipoemas posteriormente. Había comenzado a escribirlo en 1938, pero 
sólo di con el título en 1949 o 1950, en Inglaterra. Andaba rebuscando por una librería cuando 

me fijé en A-poèms, libro del poeta francés Henri Pichette. [...] el término me vino a posteriori; 

o sea, yo no escribí la obra de acuerdo con una teoría completamente articulada desde el 
principio.'' 

No recuerdo ni el nombre que tenía. 

Sólo sé que pasó por este mundo 

Como una paloma fugitiva: 

La olvidé sin quererlo, lentamente, 

Como todas las cosas de la vida. 
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4.3 Versos de salón 
 

Po takej úspešnej zbierke básní ako Poemas y antipoemas sa čakalo na ďalšie 

antibásne od tohto chilského antibásnika. Versos de salón (Salónne verše, 1962) je 

zbierka plná antibásní, ktorá v tomto smere určite nesklamala. Práve naopak, antipoézia 

v nej naberá jasný tvar a smer. V knihe Conversaciones con Nicanor Parra, v ktorej sa 

básnik spovedá Leonidasovi Moralesovi, hovorí o zmene postavy alebo subjektu 

antibásní. Parra tvríd, že pokiaľ v Poemas y antipoemas je tento subjekt viac-menej 

pasívny a antibásne sú ešte len v procese formovania sa, rovnako ako ich autor, v knihe 

Versos de salón začína subjekt antibásní konať sám za seba a aj antibásne sú už 

vyformované a podľa Parru až od tejto zbierky majú v sebe niečo špecifické, čo však 

ďalej nekonkretizuje.33 

Parra o tejto zbierke Ďalej tvrdí: „Od Versos de salón je to poézia, ktorá sa robí 

počas denného svetla, s veľmi žiarivou vonkajšou atmosférou. Tmavé a šedé prostredie 

zmizne.“ Tmavé a ponuré prostredie básne je však celkom subjektívny pojem a mne sa 

zdá, že ponuré obrazy v jeho básňach ostávajú, ibaže sú oslabené iróniou a zdanlivou 

pasivitou autora. 

 

Během půl století 

byla poezie 

rájem korunovaného blba. 

Až jsem přišel já 

a postavil svou horskou dráhu. 

 

Nastupte, chcete-li. 

Samozřejmě za nic nemůžu, pokud se vám 

na konci jízdy spustí z úst a z nosu krev. 

 

Táto báseň s názvom La montaña rusa (Horská dráha), ktorú som už uvádzala 

ako príklad pri dialogickosti ako znaku antipoézie, perfektne zobrazuje príklad 

                                                        
33 MORALES T. Leonidas. Conversaciones con Nicanor Parra, s.90 
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antibásne. "Ja" v tejto básni zatracuje poéziu napísanú pred ním a upozorňuje na možné 

následky, ktoré môže spôsobiť jeho antipoézia. Je v nej cítiť iróniu a hyperbolu a 

taktiež ľahostajnosť autora k tomu, či bude alebo nebude čítaný.V ďalšej básni Tres 

poesias (Tri básne) sú všetky tieto znaky ešte intenzívnejšie. 

 

 

1 

Už nemám, co bych řekl, 

vše, co jsem chtěl říct, 

už bylo řečeno. 

2 

Kolikrát jsem se zeptal, 

ale nikdo ne mé otázky neodpovídá. 

Je naprosto nezbytné, 

aby propast konečně odpověděla, 

protože času už je málo. 

3 

Jen jedna věc je jistá: 

Tělo se hemží červy. 

 

 

Malý výskyt obrazových prostriedkov a naopak veľa hovorových výrazov, 

rezignácia, odvrhnutie básnického pátosu či samoponižovanie básnického "ja" sú 

prvky, ktoré sa budú vyskytovať i v mnohých nasledujúcich zbierkach i keď toto "ja" 

priznáva, že nemá, čo povedať alebo to nevie povedať dostatočne dobre. Z toho je cítiť 

Parrov antipostoj k postave neomylného a vševediaceho básnika. 

 

4.4 Antipoems How to look better & feel great 
 

Antipoems How to look better & feel great (Antibásne Ako vyzerať lepšie a cítiť 

sa skvelo) je bilingválna španielsko-anglická edícia antibásní a vizuálnych artefaktov z 

roku 2004. Na preklade, či lepšie antipreklade, sa v spolupráci so samotným Parrom 

1 

Ya no me queda nada por decir 

Todo lo que tenía que decir 

Ha sido dicho no sé cuántas veces. 

2 

He preguntado no sé cuántas veces 

pero nadie contesta mis preguntas. 

Es absolutamente necesario 

Que el abismo responda de una vez 

Porque ya va quedando poco tiempo. 

3 

Sólo una cosa es clara: 

Que la carne se llena de gusanos. 
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podieľala americká spisovateľka a prekladateľka Liz Werner. Táto zbierka básní a 

vizuálnych artefaktov je dôležitá nie len pre anglo-hispánsky svet, ale taktiež preto, že 

obsahuje publikované i doposiaľ nepublikované antibásne a artefakty, ktoré spolu 

vytvárajú veľmi jasnú predstavu o Parrovej poetike a naviac je jedna z najaktuálnejších 

zbierok, na ktorých sa podielal. 

 

Básne v tejto zbierke sú plné matematických prvkov. Príkladom je jeho časté 

využívanie čísel:  

 

všetko je povolené  

absolútna voľnosť pohybu  

samozrejme iba v klietke 

2+2 nie sú 4:  

boli 4:  

dnes sa o tom už nič nevie.  

 

Tak ako väčšina básní v tejto knihe, Ojo con el evangelio de hoy (Pozor na 

súčasné evangelium) je stručná, ironická a trochu i angažovaná báseň. Jedna z mála 

rozsahovo dlhších je báseň s názvom A propósito de escopeta (Apropo ničoho), ktorá je 

i obsahovo bohatá, pretože sa v nej dotýka mnohých tém jeho srdcu blízkych a ako 

vždy, nekladie si pred ústa servítku. V prvej strofe dominuje metafora jeho sestry 

Violety, s ktorou si boli veľmi blízki a významom slova violeta v španielčine - fialka:  

 

musíme vydláždiť horský hrebeň 

ale nie cementom, ani krvou 

ako som si myslel v 1970 

musíme ho vydláždiť violetami 

musíme vysadiť violety 

musíme  pokryť všetko violetami 

 

V tretej strofe vyjadruje svoj ironický postoj k spoločnosti: 

todo está permitido 

libertad absoluta de movimiento 

claro que sin salirse de la jaula 

2+2 no son 4: 

fueron 4: 

hoy no se sabe nada al respecto 

HAY QUE PAVIMENTAR la cordillera 

pero no con cemento ni con sangre 

como supuse en 1970 

hay que pavimentarla con violetas 

hay que plantar violetas 

hay que cubrirlo todo con violetas 
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svojou úprimnosťou som skoro podrazil sám seba  

optimizmus mi nepriniesol nič dobré 

[...] 

Našťastie sa všetko zmenilo 

teraz keď toľko kradnem 

medaile zo zlata a striebra 

teraz keď jem za desiatich: 

všetci ma teraz berú vážne 

 

V prológu tejto knihy ponúka Liz Werner zaujímavé úvahy o tom, čo vlastne je 

a nie je antipoézia. Tvrdí, že antipoézia je ďaleko viac ako len rúcanie tradičných a 

súčasných noriem poézie (to sa predsa v poézii a literatúre dialo a deje neustále). 

„Pohybuje sa medzi okrajom a stredom spoločnosti, okrajom mesta ale i v akademickej 

knižnici, pričom si uťahuje z oboch a neuprednostňuje ani jednu.“34 Tento jav sa dá 

vidieť naozaj takmer v každej básni tejto zbierky, no je azda najjasnejší v poslednej 

strofe básne Algo por el estilo (Niečo také): 

 
Nechal som šport kvôli náboženstvu 

(počúval som omšu každú nedeľu) 

opustil som náboženstvo kvôli umeniu 

umenie kvôli exaktným vedám 

 

až pokiaľ ma nezasiahlo osvietenie 

 

Teraz som iba niekto, kto prechádza týmto 

svetom 

kto neverí v celok a ani jeho časti 

 
 

                                                        
34 WERNER, Liz, Introduction, in Antipoems how to look better&feel great, s. 10 

"He moves back and forth between the margin and the center of the academy, mocking both, 
but disposing of neither." 

POR SINCERO casi me jodo 

por optimista me embromé 

[...] 

Menos mal que todo ha cambiado 

ahora que robo a granel  

medallas de oro y de plata 

ahora que como por cien: 

todos me respetan ahora 

YO DEJE los deportes por la religión 

(oía misa todos los domingos) 

abandoné la religión por el arte 

el arte por las ciencias exactas 

 

hasta que se produjo la iluminación 

 

Ahora soy un simple transeúnte 

que desconfia del todo y sus partes 
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Prekladateľka Liz Werner na tejto bilingválnej zbierke antibásní spolupracovala priamo 

s Nicanorom Parrom. Viackrát ho navštívila v Chile, pričom sa často rozprávali o 

preklade. Parra ju povzbudzoval, aby riskovala a namiesto doslovného prekladu hľadala 

kultúrne ekvivalenty, nechal ju tak zmeniť Dulcineu za Oféliu. Parrov názor na preklad 

je teda skôr pesimistický, ako to popisuje Werner na záver jej prológu: 

 

„Parra opísal túto zbierku ako "antipreklad". Verí, že preklad je nemožný a ja s ním plne 

súhlasím. Počas nášho pracovného vzťahu som často k tomu, čo som robila referovala 

ako preklad, no Parra rázne zatriasol hlavou a opravil ma: "Nie, prepisovanie." Druhým 

najlepším spôsobom ako vstrebať antipoéziu je akceptovať nemožnosť prekladu. [...] 

Parra mi odkázal vám povedať, že "to najlepšie by bolo keby sa naučili španielsky.“35 

 

4.5 Artefakty 
 

Ku zbierke s názvom Artefactos (Artefakty) z roku 1972, ktorá obsahuje prvé  

artefakty som sa bohužiaľ nedostala, no poslúžila mi antológia Chistes para 

desorientar a la policía poesía (Vtipy na zmätenie polície poézie, 1983), ktorá obsahuje 

časť týchto artefaktov a taktiež v predošlej bilingválnej zbierke Antipoems How to look 

better & feel great (Antibásne Ako vyzerať lepšie a cítiť sa skvelo) je niekoľko 

vizuálnych artefaktov, z ktorých som čerpala. 

V období, kedy sa publikujú zbierky Obra gruesa a Emergency poems, čiže 

okolo roku 1970 Nicanor Parra cíti, že musí opäť nájsť novú formu svojej poetiky.  

Antibáseň je totižto už známa a kopírovaná po celej Hispánskej Amerike a naskytáva sa 

riziko, že tým stratí svoju hodnotu a jedinečnosť.36 Parra teda začal experimentovať s 

novým typom antipoézie, a to s tzv.artefaktami. V rozhovore s Mariom Benedettim 

definuje artefakt takto: „Artefakty vyplývajú z explózie antibásne. Dalo by sa to 

                                                        
35 „Parra has described this collection as an "antitranslation". He persists in believing that 

translation is impossible and I am in full agreement. Frequently over the course of our working 

relationship when I described what I was doing as translation, Parra shook his head vigorously 
and corrected me, "No, rewriting." The second best way to absorb antipoetry is to accept the 

impossibility of translation. [...] Parra said to tell you that "the best thing would be for them to 

learn Spanish".“ 
36 GOTTLIEB, Marlene. No se termina nunca de nacer, s. 70 
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definovať aj naopak. Povedzme napríklad, že antibáseň je konglomerát artefaktov, 

ktoré sú na pokraji explózie.“37  

Artefakty sú krátke slogany veľmi podobné novinovým titulkom alebo 

politickým heslám, ktorých účelom je šokovať, prebudiť a aj rozosmiať čitateľa, čiže v 

tomto ohľade sa od antibásní veľmi nelíšia. Líšia sa svojou stručnosťou, veršami 

písanými len veľkými písmenami a aj ich témami. Artefakty sú väčšinou politické a 

ostré vyhlásenia. Často atakujú známe osobnosti, propagujú udržateľnejší spôsob života 

ako ekobásne, komentujú politickú situáciu alebo tak ako antibásne poukazujú na 

ľudské omyly a neresti. V rozhovoroch s Leonidasom Moralesom preberajú i artefakty. 

Parra hovorí, že v prípade artefaktov je básnikovou úlohou vybrať z hovorovej reči a 

periodík tie najintenzívnejšie a najdôležitejšie texty, ktoré majú v sebe veľké množstvo 

energie a použiť ich v artefaktoch. Takže v Parrových slovách: "prakticky sa práca 

básnika stáva prácou entomológa, ktorý sa vyberie chytať hmyz."38 

Artefakt je akoby vrcholom ľadovca antibásne; ďalej sa už nedá ísť, je to 

najmenšia a azda najpodstatnejšia časť antibásne, či možno samotná jej podstata. 

Napríklad určité verše antibásní môžu fungovať aj ako artefakty: Automobil je 

invalidný vozík. Naviac, artefakty nefungujú len ako krátke slogany, či verše antibásní 

- sú samostatnou jednotkou so silnou výpovednou hodnotou. K tejto hodnote pridáva aj 

ich vizuálnosť. Kniha Artefakty (Artefactos, 1972) nie je vôbec obyčajnou knihou. Je to 

zbierka pohľadníc; každá pohľadnica obsahuje artefakt s obrázkom. Minimalizmus 

artefaktov neznamená, že sa zredukovali šokujúce efekty antibásní. Artefakt ich má 

tiež, len na menšom mieste.39 Najlepšie však bude uviesť samotné príklady artefaktov. 

Ako som už spomínala, veľa artefaktov je politicky angažovaných: 

USA 
Kde je sloboda 

sochou 

                                                        
37 „Los artefactos resultan de la explosión del antipoema. Se podría dar una definición al revés. 

Decir, por ejemplo, que el antipoema es un conglomerado de artefactos a punto de explotar.“ 
38 MORALES T. Leonidas. Conversaciones con Nicanor Parra, s.96  

„Prácticamente el trabajo del poeta pasaría a ser una especie de trabajo de etnomólogo que sale 

a cazar bichos.“ 
39 GOTTLIEB. Marlene. No se termina nunca de nacer: La poesía de Nicanor Parra, s.75 

USA 

Donde la libertad 

es una estatua 
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Chile bolo najskôr krajinou gramatikov 

krajinou historikov 

krajinou básnikov 

teraz je krajinou ... troch bodiek 

 

Kritika súčasného sveta a človeka antibásní je prítomná a znásobená aj v 

artefaktoch : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefakty sú známe najmä ako vizuálne. Preto je dôležité predstaviť hlavne tie; 

ich obsah je ešte vygradovaný ilustráciou či drobným obrázkom. Najznámejšou 

Parrovou ilustrovanou postavou sa stala postavička v tvare srdca známa aj ako 

Mr.Nobody. Artefaktom často chýba názov, alebo lepšie povedané vôbec ho 

nepotrebujú. Takým prípadom je aj nasledujúca ukážka, ktorej vizuálnosť tkvie v 

rozložení slov a písmen, takže to o čom hovorí sa vizuálne na to aj podobá (plačúce 

oko): 

 

 

 

 

 

 

Chile fue primero un país de gramáticos 

un país de historiadores 

un país de poetas 

ahora es un país de ... puntos suspensivos 

UŽ SI NEPÝTAME 

CHLIEB, STRECHU ANI KABÁT 

STAČÍ NÁM 

TROCHU 

VZDUCHU 

 

EXCELENCIA 

YA NO PEDIMOS 

PAN, TECHO NI ABRIGO 

NOS CONFORMAMOS 

CON UN POCO 

DE 

AIRE 

 

EXCELENCIA 

POVEDZ MI 

ak ťa otravujem 

s mojimi 

s 

l 

z 

a 

m 

i 
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Artefakt so známou postavičkou 

Mr.Nobody, ktorý hovorí: "A ty sa ma to pýtaš? 

Antipoézia si ty". Tak ako sa dá povedať, že Kristus 

z Elqui je postavou antibásní, tak je srdcová 

postavička Mr. Nobody zase postavou artefaktov. 

Samozrejme antibásne ponúkajú oveľa viac ako 

artefakty, ktoré sú priamočiare výpovede, vhodné 

skôr ako revolučné heslá, politické slogany či 

zamyslenia. V dobe, ktorá je však tak rýchla a 

povrchná,  a ktorú Parra tak často kritizuje, našiel 

pomocou artefaktov spôsob, akým sa dostať k ešte 

širšej mase ľudí, ktorí napríklad poéziu vôbec 

nečítajú.   

 

 

 

 

 

 

DIME 

si te molesto 

con mis 

l 

á 

g 

r 

i 

m 

a 

s 
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5. Záver 
 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo predovšetkým predstaviť chilského 

(anti)básnika Nicanora Parru, ktorý v našich končinách nie je veľmi známy, čo je 

škoda, pretože v jeho poézii vidím veľký potenciál zaujať ľudí, ktorých klasická poézia 

neoslovila. Svojimi ostrými vyhláseniami nás prebúdza z ignoranstva a konzumného 

života, pričom často vyjadruje svoju nespokojnosť s tým, čo napísal. 

 

Povinností básníka 

je přemoci bílou stránku 

pochybuji že je to možné. 

 
Verím, že filozofia antipoézie v literatúre existovala dávno pred Parrom, aj keď 

existovala možno nenápadne a neucelene. Ako určitý vyhranený básnický štýl začala 

antipoézia fungovať práve až po vydaní Poemas y antipoemas (Básne a antibásne, 

1954) a odvtedy ovplyvň je veľa básnikov nie len z Hispánskej Ameriky.  

V tejto práci som sa snažila priblížiť antipoéziu pomocou viacerých elementov: 

prácami literárnych kritikov, vyhláseniami samotného antibásnika Nicanora Parru, no 

predovšetkým pomocou ukážok antibásní. Verím, že ich prostredníctvom sa k 

antipoézii dá priblížiť najľahšie. Témy a spoločné prvky antibásní nám pomáhajú ju 

uchopiť a priblížiť sa k jej definícii, ale ako som už v tejto práci spomínala - statickému 

definovaniu antipoézie sa chcem vyhnúť, pretože ju považujem za živý literárny 

element.  

Antipoézia je v prvom rade stále poézia, i keď ju svojím obsahom často 

dehonestuje. Stavia sa proti patetickosti a ľudskej hlúposti. Vysmieva sa zo všetkého, 

no pritom je vážna. Dialogickosť spôsobuje, že sa čitateľ cíti ako priamy účastník 

básne, inteligentnou iróniou sa antibásnik hrá s jeho čitateľom a pasivitou si uvedomuje 

svoju básnikú a ľudskú nepodstatnosť. Antipoézia je teda osviežujúcou poéziou, ktorá 

je svojimi témami a štylistikou veľmi aktuálna. 

Hovoriť a teoretizovať o poézii je azda barbarské, no pomáha nám to priblížiť 

sa k vyriešeniu jej tajomstva. Dúfam, že táto práca k tomu aspoň trochu dopomohla. 
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6. Resumé 
 

Táto bakalárska práca predstavuje dielo a život chilského básnika Nicanora 

Parru. Zameriava sa predovšetkým na antipoéziu, čiže básnický štýl, ktorému je 

prisudzovaný práve Parra ako jeho zakladateľ. Nicanor Parra nebol prvý, ktorý by 

použil pojem antibáseň či antipoézia, no dal týmto slovám koncept, ktorý je v tejto 

práci naznačený prostredníctvom znakov a tém, ktoré sa v jeho básň ch často 

vyskytujú. 

Na úvod sa dozvedáme o živote tohto básnika, o tom, kto ho inšpiroval, aké sú 

jeho názory a aj to, že nie len básnik, ale aj fyzik a matematik. 

Druhá kapitola je venovaná antipoézii, ktorú približujem na základe vyjadrení 

kritikov, antibásní a určitých typických tém, ktoré sa v jeho antibásňach opakujú. 

Antipoéziu sa nesnažím presne definovať, ale sa skôr priblížiť k jej podstate. 

 Na túto kapitolu naväzuje tretia kapitola, ktorá sa podrobnejšie venuje trom 

znakom antipoézie: irónii (s ňou spojeným humorom), dialogickosti a pasivite, ktoré sú 

pre mň  v antipoézii veľmi citeľné a dôležité. V štvrtej kapitole je predstavený menší 

chronologický prierez literárnym dieľom Nicanora Parru, ktorý sleduje trajektóriu 

antipoézie od jeho prvej publikovanej zbierky, kde sa antipoézia ešte neobjavuje, no 

jeho básne majú znaky, ktoré sa budú vyskytovať i v antipoézii. Samozrejme je 

spomenutá i jeho najznámejšia publikácia z roku 1954 Básne a antibásne (Poemas y 

antipoemas). Ďalšie predstavené zbierky zachytávajú vývin antipoézie, ktorý 

vykulminoval až do vizuálnych artefaktov. 

Celá práca obsahuje mnoho ukážok autorových básní, ktoré sú dôkazmi znakov 

a čŕt antipoézie, ktoré sú v práci spomenuté. Väčšina uvedených básní je z českého 

prekladu Petra Zavadila zo zbierky Básně proti plešatění, pričom zvyšné básne sú 

preložené mnou. 
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7. Resumen  
 

La presente tesis tiene como objetivo introducir la antipoesía del poeta chileno 

Nicanor Parra. Lo hace, sobre todo, a través de numerosas muestras de sus poemas.  

 

El primer capítulo está dedicado a los datos biográficos más importantes de 

Nicanor Parra. En el segundo capítulo he tratado aproximar el término antipoesía 

usando las opiniones de varios críticos y del propio autor. Además contiene las 

muestras de sus antipoemas. Estos dos primeros capítulos sirven para establecer una 

base de conocimientos que deberían ayudar a entender el contenido de los siguientes 

capítulos. 

 

Los antipoemas de Parra tienen varios temas que se repiten a menudo. Sin 

embargo, lo más importante son los rasgos de la antipoesía de los que trata el capítulo 

número tres. Hay varios rasgos de la antipoesía pero yo me dedico más profundamente 

a la ironía y el humor, la dialogización y la pasividad, es decir, los que a mí me parecen 

los más visibles e importantes. 

 

En el cuarto capítulo presento cinco libros de Nicanor Parra en los que quiero 

demostrar la trayectoria de la antipoesía. Como ya he mencionado, en este trabajo hay 

muchas muestras de los poemas porque creo que así se puede entender mejor la poesía. 

Hablar y teorizar sobre poesía es tal vez bárbaro pero nos ayuda a resolver el misterio 

poético y espero que este trabajo se acerque un poco a resolver el misterio de la 

antipoesía. 
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