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MANIFESTO, MANIFESTOS

Após o lançamento dos últimos manifestos sobre poesia, eu 
releio os meus e, mais do que nunca, me apego às minhas 
antigas teorias. Tenho sob os olhos os manifestos dadaístas de 
Tristan Tzara, três manifestos surrealistas e os meus artigos 
e manifestos pessoais. A primeira coisa que vejo é que todos 
temos certas coisas em comum, uma grande apreciação lógica 
da poesia e um desrespeito igualmente lógico pelo realismo. 
O realismo, no sentido usual da palavra, quer dizer, a descri-
ção mais ou menos hábil das verdades pré-existentes, não nos 
interessa; e nem sequer a discutimos, porque a verdade da arte 
começa onde a verdade da vida termina. O realismo não tem 
direito à cidadania em nosso país. Os manifestos dadaístas 
de Tzara foram tão comentados no seu tempo que já não é 
necessário voltar a eles. Além disso, são muito mais surrea-
listas — pelo menos na sua forma — do que os manifestos 
surrealistas. Eles desempenharam um papel absolutamente 
necessário e benéfico num momento em que o terreno tinha 
de ser demolido e desobstruído.

Quanto aos manifestos surrealistas, eles proclamam o sonho 
e a escritura automática. De acordo com Louis Aragon, o sur-
realismo foi descoberto por Crevel em 1919, e a definição de 
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surrealismo dada por Breton é a seguinte: "Automatismo psí-
quico puro pelo qual se propõe expressar o funcionamento 
real do pensamento. Difusão do pensamento na ausência de 
qualquer controle exercido pela razão."1 Mas quem pode dizer 
que este é o verdadeiro funcionamento do pensamento? A pala-
vra pensamento já implica controle. O pensamento é a vida 
interior. Ele é, segundo Descartes, conhecimento, sensação, 
paixão, imaginação, vontade.

O pensamento é memória, imaginação e julgamento. Ele 
não é um corpo simples, mas um corpo composto. Vocês 
acham que podem separar, destacar um dos seus componen-
tes? Podem mostrar um poema que tenha sido gerado desse 
automatismo psíquico? Vocês acham que o controle da razão 
não é processado? Têm certeza de que essas coisas aparente-
mente espontâneas não vêm à página já controladas e com o 
passaporte oficial de um juízo anterior (talvez de longa data) 
no instante da produção? Talvez vocês acreditem ter simpli-
ficado e resolvido um problema que é muito mais complexo. 
O que eu sustento é que não se pode isolar uma das faculda-
des do pensamento, não se pode desligar a razão das outras 
faculdades intelectuais, a não ser por consequência de alguma 
lesão orgânica; e esse estado patológico não pode ser produzido 
voluntariamente. No momento em que o escritor se senta à 
mesa com a lapiseira na mão, existe uma vontade de produ-
zir e (não brinquemos com as frases) o automatismo desapa-
rece, porque ele é essencialmente involuntário e maquinal. 

1. N.T.  Breton, André. Manifestes du surrealisme. Paris: Jean-Jacques Pau-
vert, 1962, [s.p.].
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No momento em que você toma a atitude de escrever, o seu 
pensamento já está submetido a um controle. O automatismo 
psíquico puro, isto é, a espontaneidade completa, não existe. 
Todo movimento, como disse a ciência, é a transformação de 
um movimento anterior. Vocês são iludidos por uma aparência 
de espontaneidade.

Sei que há outros esteticistas que sustentam as mesmas teo-
rias. Não acredito que vocês ignorem tudo o que foi objeto de 
discussões filosóficas desde alguns séculos. O italiano Vico, na 
sua La scienza nuova, publicada em Nápoles em 1725, dizia que 
"quanto mais fraco for o raciocínio, mais robusta será a fanta-
sia",2 e, sem ir tão longe, Henri Bergson escreveu, há uns vinte 
anos, que "o sonho é a vida mental em seu estado completo, 
com a exceção do esforço de concentração. Nós ainda percebe-
mos, ainda nos lembramos, ainda raciocinamos: percepções, 
lembranças e raciocínios podem abundar no sonhador, mas 
abundância, no domínio do espírito, não significa esforço. O 
que exige esforço é a precisão de ajustamento."3 Platão dizia que 
o poeta era "incapaz de fazer poemas antes que se tenha tor-
nado entusiasmado e ficado fora de seu juízo e o senso [noûs] 
não esteja mais nele. Enquanto mantiver esse bem, o senso, 

2 . N.T. "La fantasia tanto è piú robusta quanto è più debole el raziocinio." 
Vico, Giambattista. La scienza nuova. [S.l.]: La Letteratura Italiana Einaudi, 
2000, p. 95.
3 . N.T. Bergson, Henri. "Le rêve". In: L’energie spirituelle: essais et confé-
rences. Paris: Librairie Félix Alcan, 1922, p. 111. Conferência realizada no 
Instituto Geral de Psicologia em 26 de março de 1901. Tomamos a liberdade 
de completar a citação feita por Huidobro, que traz apenas a primeira 
oração da passagem, com a ligeira alteração de uma palavra: "Le rêve est 
la vie mentale complète".
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todo homem é incapaz de fazer poemas [poieîn] e de cantar 
oráculos."4 Acho que isto é evidente, a fria razão5 está longe do 
poeta, mas existe outra razão que não é fria, uma razão que, 
no momento do trabalho poético, funciona como um diapasão 
para o calor da alma do poeta. Suponhamos que vocês pos-
sam produzir esse automatismo psíquico puro, que possam 
dissociar a consciência da vontade: quem vai provar que o 
resultado disso é uma obra superior? O que as obras ganham 
com isso em vez de perder? De que serve dar tanta importân-
cia a essa semipersonalidade (porque o automatismo reside 
apenas nos centros corticais inferiores) e não à personalidade 
plena e verdadeira? Vocês acham que um homem dormindo 
é mais um homem ou que ele é mais interessante do que um 
homem acordado?

Não nego a existência de ações automáticas, mas elas são 
justamente as ações habituais, quer dizer, as mais vulgares. 
Com alguma preocupação em mente, você pode, de maneira 
automática, ajustar o nó da gravata sem que esse gesto ultra-
passe os seus centros cerebrais secundários. Mas caso você 
pense em repetir esse gesto, ele já terá chegado à consciên-
cia, o juízo e o controle já terão interferido em sua execução. 
Quando uma ação complexa é repetida muitas vezes, ela se 
torna automática. O mesmo acontece no domínio espiritual. 

4 . N.T. Platão. Íon. Trad. Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011, p. 39.
5 . N.T. A palavra "noûs", traduzida por "senso" por Cláudio Oliveira, apa-
rece como "froid raison" na tradução utilizada por Huidobro. Optamos por 
manter esta forma no texto de Huidobro a fim de preservar a antítese "frio 
x calor" estabelecida em sua argumentação.
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E o mesmo vale para os sonhos. A principal característica do 
sonho é a anulação da vontade. Evidentemente, essa anula-
ção não impede a persistência de outras atividades psíquicas. 
Contudo, a partir do momento em que se quer escrever um 
sonho, instantaneamente a consciência entra em jogo. Não 
há um meio de evitar esse fato e o que for escrito já não terá 
sido um resultado do automatismo psíquico puro. Mesmo que 
imperceptível, sempre haverá uma boa dose de controle mis-
turada ao discurso.

Sei que há muito de automatismo na produção de obras de 
arte, mas não é o automatismo impulsivo que vocês procla-
mam; é um automatismo de inspiração. E os psicólogos assina-
laram muito bem a diferença entre eles. Agora, reivindicar esse 
modo de escrever, deixando a pena correr ao impulso de um 
ditado automático emanado do sonho, é retirar da poesia e do 
poeta toda a força do seu delírio natural (natural nos poetas), é 
lhe tirar o mistério racial de sua origem e de sua execução, é lhe 
tirar todo o jogo de montagem das palavras (jogo consciente) 
que ele manipula, mesmo quando na febre do maior lirismo, 
e que é a única coisa que o apaixona.

Se me tirassem o instante da produção, o momento mara-
vilhoso do olhar desmedidamente aberto até preencher o uni-
verso e absorvê-lo como uma bomba, o instante apaixonante 
desse jogo de associações sobre o papel, dessa partida de xadrez 
contra o infinito, o momento que me faz esquecer a realidade 
cotidiana, eu me suicidaria.

Minha vida se mantém apenas nesse momento de delírio. 
Acredito que todo o resto não valha a pena. O poeta não tem 
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nenhum prazer na sua vida que possa ser igualado ao estado 
de clarividência das suas horas de produção. Então, se o sur-
realismo de vocês pretende nos fazer escrever automaticamente 
como faz um médium, com a rapidez de um lápis sobre uma 
pista de motocicletas, sem o jogo profundo de todas as faculda-
des postas sob pressão, nós jamais aceitaremos as suas fórmu-
las. Considero que a poesia de vocês é inferior na sua origem e 
nos seus meios. Vocês rebaixam a poesia à banalidade de um 
truque de espiritismo.

A poesia deve ser criada pelo poeta com toda a força dos 
seus sentidos mais despertos do que nunca e o poeta tem um 
papel ativo, e não passivo, na combinação e na engrenagem 
de seu poema.

Seguindo as teorias de vocês, cairemos na arte dos impro-
visadores. Todos os improvisadores trabalham de acordo com 
esses princípios. Eles não são senhores, mas escravos de sua 
imagética mental e se deixam levar por um ditado interno 
cujo resultado é um fio de luz fugaz que toca apenas a pelí-
cula da nossa sensibilidade, as partes mais externas dos nossos 
sentidos.

Definitivamente não, isso é muito fácil, muito banal. A poe-
sia é uma coisa muito mais expressiva, muito mais formidável, 
e ela surge da nossa superconsciência. Como disse nas minhas 
conferências de Buenos Aires, Madrid, Berlim, Estocolmo e 
Paris, no teatro da praça Rapp, em janeiro de 1922: "o poema 
criacionista nascerá apenas de um estado de superconsciência 
ou de delírio poético."
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Aqui, vou definir o que entendo por superconsciência. A 
superconsciência é o momento em que nossas faculdades inte-
lectuais adquirem uma intensidade vibratória superior, uma 
largura e uma qualidade de onda infinitamente mais pode-
rosas do que as comuns. Esse estado pode ser produzido no 
poeta; pode ser provocado por um fenômeno insignificante e 
às vezes imperceptível para ele. No estado de superconsciência, 
a imaginação e a razão ultrapassam a atmosfera habitual, elas 
ficam como que eletrizadas e o nosso aparelho cerebral fica 
sob alta pressão.

O poder de se conduzir a esse estado só é próprio dos poetas, 
pois não há nada mais falso do que o ditado que diz "de poeta 
e louco todos temos um pouco". O sonho poético geralmente 
nasce de um estado de fraqueza cerebral;6 já a superconsciên-
cia, o delírio do poeta, nasce de um invólucro cerebral rico e 
bem nutrido.

No delírio, que é bem mais belo do que o sonho, há sempre 
o controle da razão (é um fato provado cientificamente), há 
sempre o controle da consciência, que não existe no sonho. 
Não se trata do controle da fria razão de que fala Platão, mas 
de uma razão elevada à mesma ordem de grandeza, posta no 
mesmo plano da imaginação. O delírio é como uma convergên-
cia intensa de todo o nosso mecanismo intelectual na direção 
de um desejo sobre-humano, voltado para um impulso con-
quistador do infinito. O delírio é falso, absolutamente falso na 

6.  N.A. No seu manifesto, André Breton escreve isto: "Knut Hamsun atribui 
à fome essa espécie de revelação a qual eu estava entregue, e ele não estava 
errado. (O fato é que nessa época eu não comia todos os dias.)" Todos os 
alienistas concordam com esse diagnóstico.
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vida; mas ele é verdadeiro para o sujeito que o produz e para 
quem o experiencia, envolvendo-os na mesma atmosfera. Quer 
dizer, ele é verdadeiro no plano extraordinário que chamamos 
de arte.

O delírio é a faculdade que certas pessoas têm de se lança-
rem naturalmente ao êxtase, de terem um aparelho cerebral 
tão sensível que os fenômenos do mundo podem levá-las a 
um singular estado de febre e de alta frequência respiratória. 
Nesse estado, a razão acompanha o delírio, auxiliando na sua 
organização e na sua criação. Paralelamente à imaginação, a 
razão escala grandes altitudes onde o ar terrestre se torna rare-
feito e onde é necessário termos pulmões especiais, pois se 
eles não estiverem em harmonia com esse ambiente, a razão 
pode sufocá-los.

Essa razão controlada separa o joio do trigo. Ela é o filtro, o 
elemento organizador do delírio. Sem ela, o poema seria uma 
obra híbrida, impura. E enquanto o sonho pertence a todos, o 
delírio pertence apenas aos poetas. Uma conjunção misteriosa 
de fenômenos tão livres na sua origem quanto na sua causa 
imediata provoca na alma do poeta todo um mecanismo de 
alarmes em turbilhão e a máquina se põe em funcionamento, 
repleta dessas calorias químicas que transformam o carbono 
em diamante, pois a poesia é a transmutação de todas as coisas 
em pedras preciosas.

Em suma, o estado de devaneio existe, isto não se discute, 
todos os poetas, tanto os bons quanto os maus, o conhecem 
e o proclamaram. Eis como o definia Sully Prudhomme, que 
não pode ser considerado nenhum farol:
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A contemplação interior de uma sucessão de estados de 
consciência espontaneamente associados. [...] A atenção do 
sonhador é inteiramente mecânica e inconsciente — ele diz 
—, ela não lhe custa nenhum esforço e se parece com aquela 
do espectador cativado por uma cena dramática. Ela é apenas 
uma acomodação espontânea do espírito ao seu objeto, como 
o olho se acomoda ao objeto olhado.7

Contudo, o estado de devaneio não tem nada a ver com o 
ditado automático nem com o sonho. No momento em que 
tentamos narrá-lo, ele é imediatamente ceifado e imobilizado. 
O devaneio livre, ao perder a sua espontaneidade, é transfor-
mado em sonho submisso e recebe fortes doses de pensamento 
disciplinador.

***

A propósito da imaginação, os surrealistas dão como nova a 
definição da imaginação como a faculdade pela qual o homem 
pode aproximar duas realidades distantes. Essa definição, que 
dei em meu livro Pasando y pasando, em 1913, não como 
invenção minha, mas como a definição correntemente encon-
trada até nos piores textos de retórica, é uma das mais antigas 
que conhecemos.

Vocês não a encontrarão apenas nos textos sobre estética. 
Basta abrir o Dicionário filosófico de Voltaire e ir até o verbete 
"Imaginação". Vocês encontrarão isto: "Ela aproxima diversos 

7 . N.T. Prudhomme, Sully. Œuvres. L'expression dans les beaux-arts: appli-
cation d'une theorie generale de l'expression a l'etude de l'artiste et des beau-
x-arts. Paris: Alphonse Lemerre, 1898, p. 106–108.
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objetos distantes".8 A mesma definição pode ser encontrada 
na Psychologie de Abel Rey, publicada em Paris, em 1903, nas 
páginas 309-311.9

Com isso, vocês podem ver que essa definição não é de hoje, 
que não é tão original quanto vocês acreditam. Em 1913, acres-
centei, e o repito aqui, que o poeta é aquele que surpreende a 
relação oculta entre as coisas mais distantes, os fios escondidos 
que as unem. Trata-se de dedilhar esses fios ocultos como as 
cordas de uma harpa, criando uma ressonância que ponha 
essas realidades longínquas em movimento. A imagem é o 
grampo que as prende, o grampo de luz. E sua potência reside 
no gozo da revelação, pois toda revelação, toda descoberta 
produz no homem um estado de entusiasmo. O homem gosta 
que certos lados das coisas lhe sejam revelados, certos sentidos 
ocultos, contidos nos fenômenos, ou certas formas que, de 
mais ou menos habituais, passam a ser imprevistas, ganhando 
uma importância dupla. Então, eu digo que a imagem é uma 
revelação. Quanto mais ela for surpreendente, mais ela será 
transcendente em seu efeito.

Para o poeta criacionista, uma série de revelações forma-
das por imagens puras — incluindo outros tipos de revelação 
de conceitos e também o elemento misterioso — criarão essa 
atmosfera maravilhosa que chamamos poema.

8 . N.T. Em seu Dicionário filosófico, Voltaire divide a imaginação em duas 
espécies: a imaginação passiva, que "consiste em reter uma simples impres-
são dos objetos" e a imaginação ativa, "que organiza as imagens recebidas, 
combinando-as de várias maneiras." Huidobro se refere a esta última. Cf. 
Voltaire. Dictionnaire philosophique. Paris: Lequien Fils, 1829, p. 318–321.
9 . N.T. Rey, Abel. Psychologie, suivie de notions sommaires d'esthétique. 3. 
ed. Paris: Cornély et Cie, 1911.
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Há muitas coisas boas nos manifestos surrealistas; e se os 
surrealistas fizerem obras que marquem um momento de ele-
vação do cérebro humano, eles serão dignos de todos os lou-
vores. Nós devemos lhes dar os devidos créditos, mesmo que 
não aceitemos o seu caminho e não acreditemos na exatidão 
de suas teorias.

No manifesto de André Breton, vejo o seguinte verso citado 
como exemplo de uma bela imagem, como exemplo de uma 
imagem bastante depurada:

A noite entra em uma sacola

[La nuit rentre dans un sac]10

Ou:

No riacho há uma canção que corre

[Dans le ruisseau il y a une chanson qui coule]11

10. N.T. Na verdade, o verso de Pierre Reverdy citado por André Breton em 
seu manifesto de 1924 diz: "Le monde rentre dans un sac" ["O mundo entra 
em uma sacola"]. É provável que Huidobro tenha se confundido e trocado 
a palavra "monde", presente neste verso, pela palavra "nuit", que aparece 
logo no verso seguinte do poema de Reverdy: "[...] Le monde rentre dans 
un sac/ La nuit/ Le cyprès font le même signe [...]". Cf. Reverdy, Pierre. 
"L'ombre du mur". In: Les ardoises du toit. Paris: Paul Birault, 1918, p. 54.
11 . N.T. André Breton também credita este verso a Pierre Reverdy. Huido-
bro inverte a ordem em que os versos aparecem no manifesto, sendo este 
o primeiro citado por Breton, "Le monde rentre dans un sac" é o terceiro; o 
segundo verso, "Le jour s’est déplié comme une nappe blanche" ["O mundo 
se desdobrou como uma toalha branca"], também de Reverdy, foi omitido 
ou esquecido por Huidobro.
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Duas imagens de uma banalidade assombrosa, de uma rela-
ção tão fácil que uma repousa sobre o lugar comum: "A noite 
como a boca do lobo" ["La nuit comme un gueule de loup"] e 
a outra sobre o cliché "O canto da água" ["Le chant de l’eau"]. 
Não é preciso ser poeta para se encontrar tais imagens. Prefiro 
muito mais a minha, que vocês encontrarão em Horizon Carré 
e que diz:

A noite sai de debaixo dos móveis

[La nuit sort de sous les meubles]12

E o meu poema-livro Adán, escrito em 1914, que fala do 
mar:

Não sabemos se é a água quem faz o canto ou se é o canto 
quem faz a água.

[On ne sait pas si c’est l’eau qui fait le chant, ou si c’est le chant 
qui fait l’eau.]13

Mas eu não as colocaria como exemplos quando tratamos 
de imagens que não oferecem o menor grau de premeditação. 
A palavra premeditação me faz pensar no problema da origem 
das imagens, que apenas esboçamos anteriormente, falando do 
automatismo psíquico puro.

12 . N.T. Até o fechamento desta edição, não foi possível termos acesso ao 
livro Horizon carré.
13 . N.T. Huidobro faz algumas alterações na passagem dos versos em espa-
nhol para o francês: "[...]/ que nadie adivinara/ si tu agua forma el canto/ 
o si tu canto forma el agua.// [...]". Cf. Huidobro, Vicente. Adán. Santiago 
de Chile: Imprenta Universitaria, 1916, p. 71.
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De onde vem a bagagem poética do poeta e quando seus 
componentes entram em seu cérebro? Eis o que deveríamos 
conhecer e o que é impossível saber. Nossos cinco sentidos 
saem pelo mundo afora como formigas procurando os alimen-
tos que cada uma delas virá depositar em seus cofres particu-
lares. As pequenas formigas depositam aí a sua colheita. Mas 
nós nos lembramos do dia em que retornam e podemos saber 
como os nossos sentidos foram controlados pela nossa razão? 
Mesmo com o mais sutil exercício de introspecção (penso aqui 
na introspecção bergsoniana), jamais descobriremos a verda-
deira origem de todos esses resíduos, de todas essas combina-
ções em estado latente, sem data possível, que fervilham no 
fundo do nosso cérebro como uma cultura de bactérias. Pois, 
em nosso alambique espiritual, em ebulição constante, temos 
o que Loeb e Bohn chamam de "fenômenos associativos e sen-
sibilidade diferencial"; e a todo momento a razão mete a sua 
colher nesse alambique de associações e de contrastes. Quando 
proclamam o fortuito e o arbitrário, pode ser que vocês estejam 
mais do que nunca distantes dessas duas coisas. Não acredito 
que as mais belas páginas que a nossa literatura oferece sejam 
feitas sob um ditado automático. Mesmo as aparentemente 
mais loucas. Estou convencido de que elas se devem, ao con-
trário, a momentos de pleno despertar da nossa consciência.

Quando em Volpone, or The Fox, Ben Johnson faz o velho 
Volpone dizer:

[...]
Teus banhos serão de suco de goiveiras,
De essência de rosas e de violetas,
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De leite de unicórnio e de hálito de pantera
Reunidos em bolsas e misturados aos vinhos de Creta.
Nossa bebida será preparada com ouro e âmbar,
E nós a beberemos até que o meu teto gire
Vertiginosamente [...].14

Ben Johnson não viu isso em um sonho, mas sua febre lírica 
subiu degrau por degrau, seu delírio se acalorou a cada etapa, 
lhe permitindo encontrar, com todas as suas faculdades, esses 
banhos de hálito de pantera.

Jamais esquecerei o gesto admirado e as exclamações de 
Apollinaire quando eu lhe mostrei, durante a guerra, uma noite 
em que ele jantava comigo, essas páginas admiráveis de Ben 
Johnson, o dramaturgo inglês que teve grande influência sobre 
Shakespeare.

Do mesmo modo, quando era estudante, me lembro de ter 
sublinhado, em Rabelais, páginas estonteantes de nonsense, 
de nonsense desejado, procurado, mas que causavam no espí-
rito um incômodo especial bem próximo daquele que deve 
ser produzido pela mais alta poesia. Vocês se lembram, meus 
caros amigos, do discurso do Senhor de Beijacu no capítulo 
IX de Pantagruel:15

14 . N.T. Grifos de Vicente Huidobro. "[...] Thy baths shall be the juice of July-
-flowers,/ Spirit of roses and of violets,/ The milk of unicorns, and panthers’ 
breath/ Gathered in bags and mixed with Cretan wines./ Our drink shall be 
preperèd gold and amber,/ Which we will take until may roof whril round/ 
With the vertigo [...]." Johnson, Ben. "Volpone, or the fox". In: Elizabethan 
drama, v. 2. 2. ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1961, p. 219.
15 . N.T. Aqui, pode ser que Huidobro tenha se confundido ou que o tipó-
grafo tenha trocado a ordem dos tipos móveis durante a montagem das 
chapas de impressão, a arguição do Senhor de Beijacu é feita no capítulo 
XI do romance de Rabelais.
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Mas, voltando ao assunto, ele passava entre os dois trópicos, a 
seis moedas de prata rumo ao zénite e picos, pois naquele ano 
havia nos montes Rifeus uma grande esterilidade de armadi-
lhas, mediante uma sublevação de Ninharias que rebentara 
entre os Algaravianos e os Acurcianos, devido à rebelião dos 
Suíços reunidos em número que chegava para ir ao azevinho 
nono ano na primeira cova do ano onde se dá a sopa aos bois 
e a chave do carvão às raparigas, para darem aveia aos cães.
Com a mão no bacio, toda noite mais se não fez do que 

despachar bulas a pé e bulas a cavalo para reter as barcaças, 
pois dos retalhos roubados queriam os costureiros fazer um 
mantel para cobrir o mar Oceano que, na opinião dos enfei-
xadores de feno, nessa altura estava grávido de uma pane-
lada de couves; diziam porém os médicos que na urina dele 
não se via sinal evidente, com passo de abetarda, de comer 
machados de dois gumes com mostarda [...].16

Deem uma olhada também no discurso do Senhor de Chu-
parranho diante de Pantagruel:

Quando uma pobre criatura vai aos banhos públicos para 
lhe enfeitarem o focinho com bosta de vaca ou comprar botas 
de inverno, se os sargentos ou os da sentinela passarem e apa-
nharem na peida a decoção de um clister, ou a matéria fecal 
de uma cadeira furada, será caso para roermos os tostões e 
desbaratar as escudelas e deles, de madeira?
Às vezes pensamos assim mas Deus faz assado e, quando 

o sol se põe, todo animal fica à sombra. Não quero ser duro, 
não sendo que o prove vivamente com pessoas de pleno dia.
No ano trinta a seis comprei um cavalo alemão sem rabo, 

de muito boa lã e tinto de grená, como os ourives garantiam, 
mas o notário pôs cetera no caso. De forma alguma sou um 
letrado que prende a lua com os dentes, mas na manteigueira 
onde chumbavam as ferramentas vulcânicas corria o boato 
de que a vaca em salmoura fazia encontrar o vinho às escu-
ras e, mesmo que estivesse escondido no fundo de um saco 
de carvoeiro, com botas e bardado por testeira e perneiras 

16. N.T. Rabelais, François. Pantagruel, rei dos Dípsodos. 2. ed. Trad. Aníbal 
Fernandes. Lisboa: Frenesi, 1997, p. 79.
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requeridas para bem estrugir um qualquer prato enfarta-bru-
tos, era cabeça de carneiro. E bem diz o provérbio que é bom 
ver vacas pretas num bosque queimado, quando desfrutamos 
os nossos amores. Mandei os senhores letrados consultarem 
a matéria, e para decisão concluíram em frise-somorum que 
durante o estio bastava ceifar numa cave bem guarnecida de 
papel e tinta, canetas e canivetes de Lyon-sur-le-Rhône, e 
mais isto e mais aquilo: porque, mal um arreio cheira a alho, 
a ferrugem come-lhe o fígado, e depois mais se não faz do que 
ripostar azedamente contra os torcicolos enquanto se fareja o 
sono de após o jantar. E aqui está o que torna o sal tão caro.17

E a resposta de Pantagruel:

Considerada a horripilação do morcego, declinando cora-
josamente o solstício estival para cotejar as frivolidades que 
deram xeque-mate ao pião pelos maus tratos dos lucífugas 
que estão no clima dia Rhomès de um ferrabrás a cavalo que 
entesa no ventre uma balestra, justo motivo teve o litigante 
em calafetar o galeão que a criada inchava com um pé des-
calço e outro calçado, reembolsando-o na sua consciência 
forte e feio com tantas ninharias como têm pelo dezoito 
vacas, e com outras tantas para o bordador.
De igual forma é declarado inocente do privilegiado caso 

das raspaduras de merdunça em que pensávamos tivesse 
incorrido e alegremente o impedia de cagar por decisão 
de um par de luvas perfumadas com um ror de peidos à 
candeia de óleo de noz, como na sua terra Mira-Vassoura 
se usa, deixando a bolina com as balas de bronze que os 
palafreneiros usavam para condestavelmente amassar as 
suas albardadas legumices do Leurre com todos os guizos 
de milhafre feitos em ponto-da-hungria que o seu cunhado 
memorialmente trazia num cestro limítrofe, brasonado a 

17. N.T. Ao citar esta passagem, Huidobro faz o seguinte comentário, em 
nota de rodapé, sobre a expressão "tarabin tarabas", utilizada por Rabelais 
no original de Pantagruel: "Também Rabelais inventava palavras, como 
o meu amigo Tristan Tzara e alguns outros poetas de hoje em dia." Esta 
expressão foi substituída por "e mais isto e mais aquilo" na tradução de 
Aníbal Fernandes. Ibidem, p. 85–86.
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gárgulas de três empenachados chaveirões de fancaria na 
tenda quadrada de onde se atira com o vistempenardo ao 
papagaio vermiforme.18

Nas citações que vocês acabaram de ler, é o extraordinário, 
o elemento surpresa, que nos emociona e nos desloca. Não 
existe poema sem o elemento extraordinário. No momento em 
que um poema se torna uma coisa habitual, ele não emociona, 
não admira e não desequilibra mais. Então ele deixa de ser 
um poema, pois desequilibrar, maravilhar, emocionar nossas 
raízes, é próprio da poesia. A vida de um poema depende da 
duração dessa carga elétrica. Eu me pergunto se existem poe-
mas que serão eternos.

É evidente que as coisas às quais estamos habituados não 
nos emocionam. Um poema precisa ser alguma coisa inabi-
tual, mas feito a partir de coisas que manipulamos constante-
mente, coisas que nos são familiares, pois, se o poema inabitual 
for feito a partir de componentes também inabituais, ele nos 
deixará mais pasmos do que comovidos. Aquilo que pasma 
não transporta, não eleva o espírito até as alturas da vertigem 
consciente. É preciso um verdadeiro poeta para dar às coisas 
que estão próximas a nós uma carga suficiente para nos mara-
vilhar. É preciso ser poeta para transformar as palavras cotidia-
nas em um filamento Osram19 incandescente e para que essa 
luminosidade interna aqueça a alma nas altitudes em que nos 

18 . N.T. Ibidem, p. 90.
19.  N.T. A Osram é uma empresa multinacional de iluminação, conhecida 
sobretudo pela fabricação de lâmpadas, foi fundada em 1919, em Munique, 
Alemanha.
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precipitamos. O poeta é um motor de alta frequência espiritual. 
É aquele que faz viver o que não tem vida; em sua garganta, 
cada palavra, cada frase recebe vida própria e vai se aninhar, 
palpitante de calor, na alma do leitor. O poeta tem uma tal dose 
de humanidade especial que ele confere a tudo o que passa pelo 
seu organismo uma eletricidade atômica profunda, um calor 
que os outros jamais concederam às suas próprias palavras, um 
calor responsável por mudar a dimensão e a cor das palavras.

Tenho que citar novamente Platão, que às vezes diz coisas 
tão belas a respeito dos poetas. Os mesmos poetas contra os 
quais ele era extremamente negativo em seus momentos de 
estupidez:

Pois essa pedra [o ímã] não apenas atrai os próprios anéis 
de ferro, mas também coloca nos anéis um poder tal que 
eles são capazes de fazer isto do mesmo modo que a pedra: 
atrair outros anéis; de tal modo que, às vezes, numa grande 
série, os anéis de ferro pendem totalmente uns dos outros; 
mas, para todos, esse poder depende daquela pedra. E tam-
bém assim a própria Musa cria entusiasmados [poetas], e 
através desses entusiasmados uma série de outros entusiastas 
é suspensa.20

Em seguida, ele acrescenta que "os poetas líricos não fazem 
aquelas belas melodias estando em seu juízo, mas, quando eles 
embarcam na harmonia e no ritmo, eles se tornam bacantes e 
possuídos".21 E algumas linhas depois, Platão defende a verdade 
poética quando diz: "Pois os poetas nos dizem — não é? — que, 
colhendo de fontes de mel corrente de certos jardins e vales das 

20.  N.T. Platão, op. cit., 2011, p. 37–39.
21 . N.T. Ibidem, p. 39.
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Musas, eles nos trazem as melodias; como as abelhas, também 
eles assim voam. E dizem a verdade."22

Na época em que eu escrevia as minhas meditações sobre 
a poesia, eu não conhecia as teorias do poeta Saint-Pol-Roux, 
mas um fluxo secreto me atraía até ele. É por isso que falo 
a seu respeito com tanta frequência, que cito diversas vezes 
seus poemas, lidos em antologias, e por isso me indignava 
sobretudo com Remy de Gourmont, que, com uma falta de 
respeito ímpar, traduzia suas imagens em linguagem vulgar e 
ousava estabelecer uma tabela dessas imagens com um igual 
a de uma ingenuidade e de uma impertinência intoleráveis. 
É preciso proclamar francamente que Saint-Pol-Roux foi um 
dos raros artistas que quiseram dar ao poeta todo o prestígio 
desta palavra mágica. Aplaudo aqui de todo o meu coração os 
jovens poetas que fizeram ressurgir o Magnífico, com toda a 
sua magnificência natural, lhe resgatando de um ostracismo 
terrivelmente injusto.

Eu mesmo tenho vergonha de confessar que, durante esses 
dez anos que vivo em Paris, não tinha pensado antes em com-
prar suas obras, e que somente no mês de janeiro deste ano fui 
ao Mercure de France encomendá-las; infelizmente, elas estão 
esgotadas e eles não planejam reeditá-las. (Não haveria um 
meio de fazê-los reeditá-las?) Esse homem admirável já disse, 
em 1913, coisas que eu tenho a maior alegria em transcrever 
aqui:

22. N.T. Ibidem.
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Geômetra no absoluto, a arte vai agora fundar países, países 
participantes da única memória básica do universo tradi-
cional, países de certa forma cadastrados nas iniciais de um 
autor, e esses países originais onde o tempo será marcado 
pelo batimento do coração do poeta, onde o vapor será feito 
de seu hálito, onde as tempestades e as primaveras serão suas 
alegrias e tristezas, onde a atmosfera resultará de seu fluxo, 
onde as ondas experimentarão sua emoção, onde as forças 
serão os músculos de sua energia e das energias subjuga-
das, esses países, eu digo, o poeta, em um patético parto, os 
mobiliará com uma população espontânea, com seus tipos 
pessoais.
A ciência propriamente dita não terá nada a reivindicar 

desses milagres, se declarando a poesia, subitamente, ciên-
cia em si, ciência das ciências, capaz de sofrer, em posse de 
regras caprichosas, as quais se diferenciam de acordo com 
cada poeta, mas que são geradas a partir de uma lei primor-
dial, a lei dos deuses.23

23. N.T. Até o fechamento desta edição não foi possível localizar a fonte 
desta passagem de Saint-Pol-Roux.
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O CR IACIONISMO

O criacionismo não é uma escola literária. Eu não o quis impor 
a ninguém. O criacionismo é uma teoria estética geral que 
comecei a elaborar em 1912 e da qual vocês encontrarão as 
indagações e os primeiros passos nos meus livros e artigos, 
muito antes da minha primeira viagem a Paris. No número 5 
da revista chilena Musa Joven, eu dizia: "O reino da literatura 
acabou. O século XX verá nascer um reino da poesia no verda-
deiro sentido da palavra, ou seja, criação, como lhe chamaram 
os gregos, ainda que eles nunca tenham chegado a realizar sua 
própria definição." Mais tarde, por volta de 1913 ou 1914, repeti 
quase a mesma coisa em uma pequena entrevista publicada na 
revista Idéales e que serviu como cabeçalho para meus poe-
mas. Também no meu livro Pasando y pasando, publicado em 
dezembro de 1913, eu disse, na página 270,24 que a única coisa 
que deve interessar aos poetas é "o ato de criação", e lancei a 
cada instante esse ato de criação contra o comentário e contra 
a poesia posta ao redor de. Eu propunha a coisa criada contra 
a coisa cantada.

24 . N.T. Na verdade, a passagem citada por Huidobro está localizada na 
página 170 da primeira edição do livro. Cf. Huidobro, Vicente. "El futu-
rismo". In: Pasando y pasando... Crónicas y comentarios. Santiago de Chile: 
Imprenta Chile, 1914, p. 170.
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Vocês encontrarão essas frases de Emerson no prefácio à 
composição do livro-poema Adán, que escrevi durante as férias 
de 1914, e que foi publicado em 1916: "[...] um pensamento tão 
apaixonado e vivo quanto o espírito de uma planta ou de um 
animal tem uma arquitetura própria e adorna a natureza com 
uma coisa nova."25

Mas foi em uma conferência feita por mim em 1916, no 
Ateneu de Buenos Aires, que a teoria foi exposta plenamente. 
Foi aí que a batizaram de "criacionismo", por eu ter dito em 
minha conferência que a primeira condição de um poeta é 
criar, a segunda é criar e a terceira é criar.

Eu me lembro que o professor argentino José Ingénieros, 
que a tinha assistido, me disse, depois da conferência, em um 
jantar para o qual me convidou, além de alguns outros ami-
gos: "O seu sonho de uma poesia inventada em todas as suas 
partes pelos poetas me parece irrealizável, por mais que você o 
tenha exposto de uma forma extremamente clara e até mesmo 
extremamente científica." É quase a mesma expressão de outros 
filósofos na Alemanha e por toda parte onde expliquei minhas 
teorias: "É bonito, mas irrealizável." E por que seria irrealizável? 
Respondo esta pergunta utilizando as mesmas palavras com as 
quais encerrei minha conferência ao grupo de Estudos Filosó-
ficos e Científicos do doutor Allendy, em Paris, em janeiro de 
1922: "Se o homem submeteu a ele três reinos naturais, o reino 

25 . N.T. "[...] a thought so passionate and alive that like the spirit of a plant 
or an animal it has an architecture of its own, and adorns nature with a 
new thing." Emerson, Ralph Waldo. The complete Works of Ralph Waldo 
Emerson, v. 3. Londres: Archibald Constable & Company/Boston e Nova 
Iorque: Houghton, Mifflin and Company, 1903–4, p. 9–10.
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mineral, o vegetal e o animal, por que razão seria impossível 
para ele acrescentar aos reinos do mundo o seu próprio reino, 
o reino de suas criações?"

O homem já inventou toda uma nova fauna que anda, voa, 
nada, que preenche a terra, o ar e os mares com seus galopes 
desenfreados, com seus gritos e gemidos. O que foi realizado 
na mecânica também o foi na poesia.

Vou lhes dizer o que entendo por poema criado. Trata-se 
de um poema no qual cada uma de suas partes constitutivas 
apresentam um fato novo, independente do mundo externo, 
destacado de toda realidade além do próprio poema; pois ele 
toma seu lugar no mundo como um fenômeno particular, à 
parte, e diferente de outros fenômenos. Esse poema é algo que 
não pode existir em outro lugar a não ser na cabeça do poeta. 
Ele não é belo por ser uma lembrança, porque nos faz reto-
mar coisas vistas e que considerávamos belas, nem porque ele 
descreve coisas belas que temos a possibilidade de enxergar. 
Ele é belo em si mesmo e não admite termos de comparação. 
Ele não pode ser conservado em outro lugar a não ser no livro. 
Não há nada semelhante a ele no mundo exterior. Ele torna 
real o que não existe, quer dizer, faz de si mesmo realidade. 
Ele cria o maravilhoso, lhe dando vida própria. Cria situações 
extraordinárias que na verdade jamais poderão existir, e por 
isso mesmo, para que existam em alguma parte, elas deverão 
existir no poema.

Quando escrevo: "O pássaro aninhado no arco-íris", apre-
sento a vocês um fenômeno novo, uma coisa que vocês jamais 
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viram, que jamais verão e que, no entanto, gostariam muito 
de ver. O poeta deve dizer as coisas que sem ele jamais seriam 
ditas. Os poemas criados adquirem proporções cosmogôni-
cas; eles dão a cada momento da vida o verdadeiro sublime, o 
sublime que muitos textos têm apresentado de uma maneira 
tão ruim e tão pouco convincente. Não se trata aqui do sublime 
enfadonho e grandioso, mas sim de um sublime sem pretensão, 
sem terror, que não quer esmagar o leitor nem achatá-lo; é um 
sublime de bolso.

O poema criacionista é composto de imagens criadas, de 
situações criadas, de conceitos criados; ele não recicla nenhum 
elemento da poesia tradicional; nele, esses elementos são intei-
ramente inventados sem nenhuma preocupação com o real 
nem com a verdade anterior ao ato de sua realização. Assim, 
quando eu escrevo: "O oceano se desfaz/ Agitado pelo vento 
dos pescadores que silvam", apresento uma descrição criada; 
quando eu digo: "Os lingotes da tempestade", também apre-
sento uma imagem pura criada; e quando digo: "ela era tão bela 
que não podia falar", ou ainda: "a noite usa chapéu", apresento 
a vocês um conceito criado.

Eu encontro em Tristan Tzara poemas admiráveis que estão 
muito próximos da mais estrita concepção criacionista, ainda 
que nele a criação geralmente seja mais formal do que funda-
mental. Mas o homem que escreveu os seguintes versos é sem 
sombra de dúvida um poeta:

[...]

EM PORCELANA a canção pensada
eu estou cansado — a canção das rainhas
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a árvore rebenta de nutrientes como uma lâmpada
EU CHORO querer subir mais alto que o jato d’água ser-
pente ao céu
pois não existe mais a gravidade terrestre na escola e no 
cérebro
[...]

[EN PORCELAINE la chanson pensée
je suis fatigué — la chanson des reines

l’arbre crève de la nourriture comme une lampe
JE PLEURE vouloir se lever plus haut que le jet d’eau serpent 
au ciel
car il n’existe plus la gravité terrestre à l’école et dans le 
cerveau]26

[...]
Quando o peixe rema
o discurso do lago
quando ele toca a partitura
o passeio das damas

[...]

[Quand le poisson rame
le discours du lac
quand il joue la gamme
la promenade des dames]27

Às vezes, Francis Picabia nos abre novos horizontes sobre 
o insuspeitado em seus poemas-janelas, o que prova que ele 
não é somente pintor:

Encadeia sobre o porvir do relógio
recreações
num império missal;

26 . N.T. Tzara, Tristan. "Réalités cosmiques vanille tabac éveils". In: Poésies 
complètes. [s.l.]: Éditions Mélusine, 2015, p. 162–163.
27 . N.T. Idem, "Autour", ibidem, p. 147.
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[Enchaîne sur l’avenir de l’horloge
des récréations
dans un empire missel;]

O dia esgotado por um curto instante
parcimonioso
escapa à sagacidade do leitor
de espírito.

[Le jour épuisé d’un court instant
parcimonieux
échappe à la sagacité du lecteur
d'esprit.]

As jovens mulheres companheiras do rio
lógico vêm como uma mancha sobre a água
para vencer um monstro esfumaçado
de amigos amáveis
na ordem do suicida raivoso.

[Les jeunes femmes compagnes du fleuve
logique viennent comme une tâche sur l’eau
pour gagner un monstre enfumé
d’amis aimables
dans l’ordre du suicide enragé.]

trazer uma história para dois
de tanta alegria na cabeleira
das sílabas

[Emporter une histoire pour deux
à force de joie dans la chevelure
des syllabes]28

Em Georges Ribémont Dessaignes, também há versos que 
nos tiram do habitual:

28 . N.T. Até o fechamento desta edição, não foi possível localizar a fonte 
dos versos de Francis Picabia.
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[...]
Olhar pela pupila de sua amante a fim de ver o seu
           interior.
[...]

[Regarder par la prunelle de sa maîtresse afin de voir à
           l’interieur]29

Paul Éluard frequentemente nos faz tremer como um súbito 
jato d’água na espinha dorsal:

[...]
há mulheres cujos olhos são como fragmentos de açúcar
há mulheres sérias como os movimentos do amor que não 
surpreendemos,
há mulheres de rosto pálido,
outras como o céu às vésperas do vento.
[...]

[Il y a des femmes dont les yeux sont comme des morceaux 
de sucre
il y a des femmes graves comme les mouvements de l’amour 
qu’on ne surprend pas,
il y a des femmes au visage pâle,
d’autres comme le ciel à la veille du vent.]30

A tarde arrastava andorinhas. As corujas
Partilhavam o sol e pesavam sobre a terra
[...]

[Le soir trainait des hirondelles. Les hiboux

Partageaient le soleil et pesaient sur la terre]31

29 . N.T. Ribemont-Dessaignes, Georges. "Cor mio". In: Manifestes Dada; 
poèmes, articles, projets (1915–1930). Paris: Champ Libre, 1974, p. 80.
30 . N.T. Tomamos a liberdade de reestabelecer o verso: "il y a des femmes 
au visage pâle", suprimido na transcrição de Huidobro. Cf. Éluard, Paul. 
"Dans la danse:". In: Capitale de la douleur. Paris: Gallimard, 1964, p. 54.
31 . N.T. Idem, "Denise disait aux merveilles:", ibidem, p. 60.
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Os dois poetas criacionistas Juan Larrea e Gerardo Diego 
nos deram inúmeras provas de seu talento. Quando Gerardo 
Diego escreveu:

Silvando, tua cabeça se esvazia

[En sifflant ta tête se dégonfle]

Ou ainda:

A chuva treme como um cordeiro

[La pluie tremble comme un agneau]

Ou:

Um pombo se descola do céu.

[Une colombe se décolle du ciel]32

Ele nos dá uma sensação poeticamente pura. Do mesmo 
modo que Juan Larrea, quando diz:

Um pássaro muda o tempo.

[Un oiseau change le temps.]

Ou ainda:

Camas de tijolos entre os sons

[Des couches de briques entre les sons]

32. N.T. Até o fechamento desta edição, não foi possível consultar as Obras 
completas: poesía, de Gerardo Diego.
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e ainda:

Tua lembrança se afasta conforme a direção do vento

[Ton souvenir s'éloigne selon la direction du vent]33

Esses dois poetas provaram ao ceticismo dos espanhóis a 
que grau de emoção o inabitual pode chegar e demonstraram 
toda a seriedade contida na teoria criacionista. Eles jamais 
zombaram (como os pobres ultraístas) das pessoas de espí-
rito superior.

Se a apresentação de um fato novo é importante para os 
poetas criacionistas, então a poesia criacionista se torna tra-
duzível e universal, porque um fato novo sempre permanece o 
mesmo em todas as línguas. É difícil, e até mesmo impossível, 
traduzir uma poesia dominada pela importância de outros 
elementos. Vocês não podem traduzir a música das palavras, 
os ritmos dos versos, que variam de uma língua para outra; 
mas quando o elemento mais importante do poema é, antes 
de tudo, um objeto criado, ele não perde nada do seu valor 
essencial ao ser traduzido. Assim, quando eu digo em francês: 
"La nuit vient des yeux d’autrui", ou se digo em espanhol: "La 
noche viene de los ojos ajenos", ou em inglês: "Night comes from 
others eyes", o efeito é sempre o mesmo, os detalhes da língua se 
tornam secundários. A poesia criacionista adquire proporções 

33 . N.T. Também não foi possível localizar a fonte dos versos de Larrea até 
o fechamento desta edição.
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internacionais, ela passa a ser a poesia, e ela é aceitável a todos 
os povos e raças como a pintura, a música e a escultura.

***

Existe nos homens uma dualidade que se manifesta em 
todos os seus atos, duas correntes paralelas nas quais são 
engendrados todos os fenômenos da vida. Todo homem é um 
hermafrodita imperfeito. Temos em nós um princípio ou uma 
força de expansão que é feminina e uma força de concentração 
que é masculina. Em certos homens uma se sobressai à outra. 
Muito raramente elas se apresentam em perfeito equilíbrio. No 
fundo, é aí que encontramos soluções para o eterno problema 
entre românticos e clássicos. Tudo no homem segue essa lei 
da dualidade. E se trazemos em nós uma força centrífuga, tra-
zemos também uma força centrípeta. Temos vias centrípetas 
que nos trazem, como antenas, os fenômenos que se passam 
ao nosso redor (audição, visão, sensibilidade geral) e temos 
vias centrífugas, que são como aparelhos emissores e servem 
para propagarmos nossas ondas, para projetar o mundo sub-
jetivo no mundo objetivo (escrita, fala, movimento). O poeta, 
assim como todos os homens, tem uma dupla personalidade 
que não é uma dupla personalidade propriamente dita, mas, 
ao contrário, a personalidade no singular, a única e verdadeira 
personalidade. A personalidade total é igual a ¾ de personali-
dade inata mais ¼ de personalidade adquirida. A personalidade 
inata é aquela que Bergson chama de eu fundamental, a outra é 
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o eu superficial. Condillac também distinguia um eu pensante 
e um eu habitual.

No criacionismo, nós proclamamos a personalidade total.
Nada de poetas parcelados. Todo o infinito no poema, todo o 
poeta no preciso instante de sua projeção no mundo. A obra 
de arte tem como berço esses dois elementos que constituem 
uma dualidade paralela: a sensibilidade, que é o elemento afe-
tivo, e a imaginação, que é o elemento intelectual. No ditado 
automático a sensibilidade ganha mais importância do que a 
imaginação, porque o elemento afetivo é muito menos vigiado 
do que o intelectual. Na poesia criada a imaginação se sobrepõe 
à sensibilidade pura.

***

O que me afirmou mais ainda em minhas teorias foi a crítica 
violenta, os comentários burlescos dirigidos aos meus poe-
mas, sobretudo ao meu livro La gruta del silencio, publicado 
em 1913. Todos os críticos caíram em crise nervosa sobre os 
versos que me agradavam, sem talvez saber por quê. Ninguém 
imagina o quanto esse fato sem importância me fez refletir. 
Sem querer, os críticos ajudaram muito em meu trabalho, des-
tacando com recortes precisos versos ou imagens como:

No meu cérebro existe alguém que vem de longe.

[Dans mon cerveau il y a quelqu'un qui vient de loin.]34

34 . N.T. Huidobro faz algumas modificações em relação ao original em 
espanhol: "[...] parece/ Que en mi cerebro hai alguien que de mui lejos viene. 
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ou ainda:

As horas que caem em silêncio
como gotas d’água sobre um vidro.

[Les heures qui tombent en silence comme des gouttes d'eau 
sur une vitre.]35

O quarto adormeceu no espelho.

[La chambre s'est endormie dans le miroir.]36

O tanque estanhado

[L'étang étamé]37

Da margem do livro me aproximei uma tarde.

[Vers la rive du livre je m'approchais un soir.]38

Vocês sabem quais foram os poetas citados por mim na 
primeira página desse livro? Rimbaud e Mallarmé. E sabem 
qual era a citação de Rimbaud?39

[...]". Cf. Huidobro, Vicente. "Monotonía odiosa de las tardes nubladas". In: 
La gruta del silencio. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1913, p. 40.
35 . N.T. "[...]/ Van cayendo las horas silenciosas/ Como las gotas de agua 
por un vidrio. Ibidem.
36 . N.T. "La alcoba se ha dormido en el espejo,/ [...]". Idem, "La Alcoba", 
ibidem, p. 101.
37 . N.T. "[...] el estanque azogado/ [...]". Idem, "La llanura de noche", ibidem, 
p. 49.
38 . N.T. "[...]/ A la orilla del libro me acerqué yo una tarde/ [...]. Idem, "El 
libro silencioso", ibidem, p. 67.
39 . N.T. Versos de Mallharmé e Verlaine aparecem como epígrafes da pri-
meira parte de La gruta del silencio, dedicada a Rubén Darío, na página 27 
da edição citada por Huidobro. Os versos de Rimbaud são epígrafes para 
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[...]
"E eu vi algumas vezes o que o homem acreditou ver!"

[...]

 [Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir!]40

Depois da aparição do meu livro La gruta del silencio, tam-
bém eu atribuí uma grande importância ao subconsciente e até 
mesmo a um certo sonambulismo. Concedi à revista Idéales um 
poema que se chamava "Vaguedad subconsicente" e anunciei no 
mesmo ano um livro inteiro nesse estilo. O livro se chamaria 
Los espejos sonambulos.41

Mas isso foi um parêntese de alguns meses. Logo me senti 
perder o chão e caí, certamente por reação, por uma reação 
violenta, quase apavorada, no polo oposto, no horrível pan-
teísmo heterogêneo do hindu e do nórdico, nessa poesia de 
boi ruminante e de avó satisfeita. Felizmente essa queda foi de 
curta duração e, ao cabo de algumas semanas, retomei meu 
antigo caminho com muito mais entusiasmo e com muito mais 
conhecimento do que antes.

Depois disso foi o período das confidências aos amigos, 
dos risos equivocados de uns e compassivos de outros. Houve 
zombarias irracionais e uma atmosfera irrespirável que me 
forçariam a deixar as minhas montanhas nativas e a buscar 

a segunda parte do livro, dedicada a Juan Ramon Jiménez, na página 65.
40 . N.T. Rimbaud, Arthur. "Le bateau ivre". In: Œuvres. Paris: Mercure de 
France, 1900, p. 111.
41 . N.A. Vocês também podem vê-lo anunciado na lista de obras do autor 
em minha brochura Miroir d’eau, publicado em 1916, em Buenos Aires.
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outros climas mais favoráveis para os escavadores de minas. 
Pelo fim de 1916, caí em Paris, no meio da revista Sic. Eu 
conhecia muito pouco a língua francesa, mas rapidamente me 
dei conta de que esse era um ambiente bastante futurista; e 
não é possível esquecer que, dois anos antes, em meu livro 
Pasando y pasando, eu tinha atacado o futurismo, dizendo 
que ele era muito velho, precisamente no momento em que 
o mundo inteiro urrava com o advento de uma coisa "inteira-
mente nova"...

Busquei por toda parte essa poesia criada, sem relação com 
o mundo externo e, às vezes, quando acreditava tê-la encon-
trado, logo percebia que era apenas a minha falta de conheci-
mento da língua o que me fazia vê-la onde ela não estava por 
completo, ou apenas a encontrava em pequenos fragmentos, 
como nos meus livros mais antigos, de 1913 e 1915. Vocês já 
notaram a força especial, o ambiente quase criativo que cir-
cunda as poesias escritas em uma língua que começamos a 
balbuciar? Achamos maravilhosos poemas que nos farão rir 
um ano depois.

O meio de Apollinaire continha, com a sua exceção, que 
é um poeta indiscutível, alguns pesquisadores sérios; infeliz-
mente a maioria muito pouco dotada do fogo sagrado, pois 
não há nada de mais falso do que acreditar que os dons são 
achados na rua. Os verdadeiros dons do poeta são a coisa mais 
rara que existe.

Não tomo aqui a palavra poeta no sentido íntimo que ela 
tem para mim, mas no sentido da linguagem habitual, pois, 
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para mim, jamais existiu um único poeta em toda a história 
do nosso planeta.

Eu o digo categoricamente hoje, tal como o disse há dez 
anos, no Ateneu de Buenos Aires: "Jamais fizemos um único 
poema no mundo; fizemos apenas algumas vagas tentativas de 
fabricação de um poema. A poesia está para nascer em nosso 
mundo. E quando ela nascer será um acontecimento que 
revolucionará os homens como o mais formidável terremoto." 
(Eu me pergunto às vezes se ela não passará desapercebida.) 
Então, deixemos isso bem estabelecido, cada vez que falo do 
poeta, emprego a palavra somente para me fazer compreender, 
esticando-a como um elástico, para poder aplicá-la àqueles 
que estão mais próximos da importância que atribuo a ela. Na 
época da revista Nord–Sud, da qual fui um dos fundadores, 
tínhamos todos uma linha geral mais ou menos comum em 
relação às nossas pesquisas, mas, no fundo, estávamos bem 
longe uns dos outros.42

Enquanto outros faziam claraboias ovais, eu fazia horizontes 
quadrados. Eis a diferença expressa em duas palavras. Todas 
as claraboias são ovais, logo a poesia permanece no campo do 
realismo. Já os horizontes não são quadrados, logo o autor cria 
aqui uma coisa inventada por ele.43

42 . N.T. Pierre Reverdy também foi um dos fundadores e diretor da revista 
Nord–Sud, tendo publicado nela uma porção de ensaios sobre o que cha-
mava de "uma nova arte", alguns deles, como o ensaio "A imagem", são res-
pondidos indiretamente por Huidobro em seus manifestos. Recentemente 
esses ensaios foram traduzidos para o português brasileiro e publicados em 
um volume que faz parte desta coleção. Cf. Reverdy, Pierre. Ensaios de 
emergência estética. Rio de Janeiro: Compouco Edições, 2020. 
43 . N.A. O poeta da claraboia oval e eu somos polos opostos; ele é, como 
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Eis aqui como expliquei o título do meu livro Horizon Carré 
em uma carta ao crítico e amigo Thomas Chazal na época da 
sua publicação:

Horizonte quadrado. Um fato novo, inventado por mim, 
criado por mim, que não poderia existir sem mim. Eu quero, 
meu querido amigo, englobar nesse título toda a minha esté-
tica, que você conhece desde algum tempo.
Esse título explica toda a base de minha teoria poética. Ele 

condensou em si a essência de meus princípios.
1o Humanizar as coisas. Tudo o que atravessa o orga-

nismo do poeta deve adquirir o maior grau de intensidade 
em termos de calor. Aqui, uma coisa vasta, enorme como o 
horizonte, se humaniza e se torna íntima, agenciada com o 
adjetivo "quadrado". O infinito se aninha em nosso coração.
2o O vago se torna preciso. Fechando as janelas de nossa 

alma, o que poderia escapar, se tornar gasoso, difuso, per-
manece retido e se solidifica.
3o O abstrato se torna concreto e o concreto abstrato. Isto 

é: o equilíbrio perfeito, porque se você atira ainda mais o 
abstrato na direção do abstrato, ele se dissolverá em suas 
mãos e se infiltrará entre os seus dedos. Se você faz o concreto 
ainda mais concreto, pode ser que ele sirva para beber vinho 
ou mobiliar um salão, mas jamais para mobiliar sua alma.
4o O que é poético demais para ser criado se torna uma 

criação, mudando o seu valor de uso, porque se o horizonte 
era poético na vida, com o qualificativo "quadrado", ele se 
torna poesia na arte. Da poesia morta passamos à poesia viva.

As poucas palavras explicativas sobre a minha concepção 
de poesia, encontradas na primeira página do livro em ques-
tão, dirão a vocês o que eu quis fazer nesses poemas. Eu dizia: 
"Criar um poema, pegando os temas emprestados da vida e os 
transformando para lhes dar uma vida nova e independente. 

Picasso disse no jornal Comœdie, há alguns meses, um pintor nato; eu, ao 
contrário, sou um antipintor por excelência, sou apenas um humilde poeta.
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Nada de anedótico nem de descritivo. A emoção deve nascer 
unicamente da virtude criadora. Fazer um poema como a natu-
reza faz uma árvore."

No fundo, essa era exatamente a minha concepção antes da 
minha vinda à Paris. Esse ato de criação pura que vocês encon-
trarão por toda parte, como uma verdadeira obsessão, atraves-
sando a minha obra desde 1912, permanece como minha atual 
concepção de poesia. O poema criado em todas as suas partes 
como um objeto novo.

Gostaria de repetir aqui o axioma que apresentei na minha 
conferência no Ateneu de Madrid, em 1921, e depois em Paris, 
na minha conferência na Sorbonne, como síntese dos meus 
princípios estéticos: "A arte é uma coisa e a natureza é outra. 
Gosto demasiado da arte e gosto demasiado da natureza. Se 
vocês aceitam as representações que um homem faz da natu-
reza, isso prova que vocês não gostam nem da natureza nem da 
arte." Em duas palavras e para terminar: os criacionistas foram 
os primeiros poetas a trazer para a arte o poema inteiramente 
inventado por seu autor.

Eis aqui, nestas páginas sobre o criacionismo, meu testa-
mento poético. Eu o lego aos poetas do amanhã, àqueles que 
serão os primeiros de uma nova espécie animal: o poeta, essa 
nova espécie que vai nascer, eu acredito, muito em breve. Já 
existem sinais no céu. Os quase-poetas de hoje são muito inte-
ressantes, mas seu interesse não me interessa. O vento carrega 
o meu navio em direção ao futuro.
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EU ACHO.. .

Em resumo, eu acho que os jovens poetas, com seus peque-
nos segredos para fazer poemas, têm o ar de camelôs de feira 
na frente de suas barracas, gritando aos passantes: "Entrem, 
senhoras e senhores, vejam a poesia revelada. Venham ver. 
Aqui, todos podem ser poetas. Vocês vão sair daqui escrevendo 
versos!"

Pessoalmente, eu não admito a vontade que o surrealismo 
tem de colocar a poesia à disposição de todos como uma sim-
ples distração de família após o jantar. Na minha opinião, isso 
rebaixa a poesia. A obscuridade e os mistérios inapreensíveis 
encontrados em alguns poetas são um verdadeiro problema. 
E vocês, surrealistas, acreditam tê-lo solucionado, supondo 
que ele é um resultado da prática do ditado automático. Fran-
çois de Curel, também ele, afirmou ter escrito sem qualquer 
vigilância direta sobre suas peças e se declarou indiferente a 
suas produções, alegando, surrealista avant la lettre, ser "um 
personagem interior que conduz a sua pluma." Lamartine 
alegava o mesmo quando disse: "Eu não penso, são minhas 
ideias que pensam."44 Vocês proclamam o arbitrário, mas o 

44 . N.T. Até o encerramento desta edição, não foi possível estabelecer a 
fonte das citações de Curel e Lamartine.
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arbitrário não existe. Ele é uma questão de ponto de vista. Para 
os leitores de Lamartine, Baudelaire era arbitrário; para os lei-
tores de Baudelaire, Rimbaud era arbitrário; para os leitores de 
Rimbaud, Apollinaire é arbitrário e certamente os leitores de 
Apollinaire acham que nós somos extremamente arbitrários. 
Quanto a mim, eu nego absolutamente a existência da arbi-
trariedade na arte. Do mesmo modo que não acredito nessas 
famosas realidades distantes no que diz respeito à imaginação. 
Distantes? Sim; mas para quem? Há toda uma escala intermi-
nável de categorias sobre as realidades distantes. Acho que os 
surrealistas farão uma coisa muito bonita se nos derem em 
seus livros uma verdadeira sensação de arrebatamento. Acho 
que quando escreve: "[...]// A tarde, um nada, uma andorinha 
que passa/ [...]",45 Éluard prova ser um verdadeiro poeta sem a 
necessidade de se declarar surrealista. E acho banais as palavras 
de Lautréamont: "[...] os rubis [espumantes] do champagne 
[...]";46 ao passo que acho muito bela a seguinte citação, do 
mesmo Lautréamont: "[O abutre-dos-cordeiros], belo como 
a lei da interrupção do desenvolvimento torácico nos adultos 
cuja propensão ao crescimento não está relacionada à quanti-
dade de moléculas que seu organismo assimila, [se perdeu nas 
altas camadas da atmosfera]."47

45 . N.T. "[...]// Le soir, un rien, un hirondelle qui dépasse/ [...]". Tomamos a 
liberdade de completar a citação feita por Huidobro, que apresenta apenas 
a terceira frase do verso. Cf. Éluard, Paul, op. cit., 1964, p. 60.
46 . N.T. "[...] "le rubis mousseux du Champagne [...]". Em sua citação, Huido-
bro suprime o adjetivo "mousseaux", que restabelecemos aqui, entre sinais 
de interpolação. Lautréamont, Conde de. Les chants de Maldoror. Paris: 
Editions de la Sirène, 1920, p. 335.
47 . N.T. "Le vautour des agneaux, beau comme la loi de l'arrêt de développe-
ment de la poitrine chez les adultes dont la propension à la croissance n'est 
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Gosto muito da imagem "o cavalo que se ergue diante da 
estrela polar", de Vitrac.48 E daquela de Desnos: "No sono de 
Rrose Sélavy há um anão que sai de um poço e vem comer seu 
pão, a noite".49 Ainda que "Rrose Sélavy" me deixe um pouco 
indisposto.

Acho incompreensível que André Breton tenha me dito há 
algum tempo que Paul Éluard era um poeta mais trivial do que 
Benjamin Péret, mais "como todo mundo". Péret é sem dúvida 
um excelente poeta, mas de gênero cômico. Éluard e quase 
todos os outros surrealistas dizem ou diriam que Breton não 
é um poeta, mas um crítico admirável. Contudo, já vi coisas 
de sua autoria que o revelam mais como poeta do que como 
crítico.

Eu acho que o surrealismo atual é apenas o violoncelo da 
psicanálise. Antes, os poetas precediam a ciência; eram seus 
precursores. Agora, eles dão lugar a uma teoria da moda. Os 
filhos do Fogo se tornaram os filhos de Freud. Acho que a frase 
escrita por Vico em 1725: "quanto mais fraco for o raciocínio, 

pas en rapport avec la quantité de molécules que leur organisme s'assimile, 
se perdit dans les hautes couches de l'atmosphère." Acrescentamos ao texto, 
entre sinais de interpolação, o elementro com o qual Lautréament estabe-
lece a comparação citada por Huidobro. Tanto esta passagem quando a 
anterior são citadas por André Breton em seu manifesto surrealista de 1924. 
Huidobro transpõe as citações ipsis litteris, com as mesmas supressões. Cf. 
Ibidem, p. 271. Cf. Breton, op. cit., 1962. 
48 . N.T. "[...] le cheval qui se cabre devant l’étoile polaire [...]". Até o fecha-
mento desta edição, não pudemos localizar a fonte da citação de Vitrac.
49 . N.T. "Dans le sommeil de Rrose Sélavy il y a un nain sorti d’un puits qui 
vient manger son pain, la nuit." Desnos, Robert. "Rrose Sélavy". In: Corps 
et biens. [S.l.] Bibliothèque Numérique Romande, 2016, p. 19. Esta citação 
também pode ser encontrada no manifesto surrealista de 1924, redigido 
por André Breton.
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mais robusta será a fantasia",50 precisa ser respondida com a 
frase: "Quanto mais forte for o raciocínio da imaginação, mais 
bela será a imaginação do raciocínio."

Acho que vocês têm razão quando consideram Jean Cocteau 
um escritor sem valor e quando se mostram intransigentes 
a respeito de uma obra equivocada e totalmente despida de 
interesse como a dele; mas para que esse gesto seja legítimo, 
imparcial, e para que vejamos a sua sinceridade, é preciso 
fazer o mesmo com Soupault, pois sua obra é tão impura e 
tão medíocre quanto a de Cocteau. Se banimos Cocteau, pre-
cisamos também, para sermos coerentes, banir Soupault.

Acho que os verdadeiros poetas, contrariamente a uma opi-
nião emitida já várias vezes, nunca são entediantes. Ao menos 
para um outro poeta.

Acho que não temos mais o direito de apresentar poemas 
feitos com palavras e títulos recortados dos jornais como se 
fossem novidades.

Eu me lembro que, uma tarde, em 1917, no atelier do pintor 
Juan Gris, nos divertimos com alguns amigos fazendo poe-
mas. Na ocasião, cada um escrevia um verso em uma folha 
de papel e a passava dobrada para quem estava ao seu lado; 
este, por sua vez, sem ter lido os anteriores, escrevia mais um 
verso. O efeito era muito curioso e, às vezes, até mesmo belo; 
mas essa beleza que vem do acaso sempre deixa alguma coisa 
a desejar; e esta coisa não é nada além da vontade, a vontade 
fatal que deve atravessar de ponta a ponta, como um ferro em 

50 . N.T. Vico, op. cit., 2000, p. 95.
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brasa, toda obra que queira alcançar outros patamares. Pablo 
Picasso, que estava entre nós, se divertiu com o jogo e se pôs 
a falar de uma máquina que seria preenchida com frases e 
palavras recortadas dos jornais e da qual tiraríamos poemas ao 
acaso, colocando nela dois vinténs, como naquelas máquinas 
de bar. Evidentemente, o acaso pode fazer algumas coisas... 
mas ele também pode fazer outras... Não é possível dar mais 
importância ao elemento imprevisto do que a qualquer outro 
elemento da poesia.

Outro dia, estando comigo após o jantar, Max Jacob e eu 
fizemos um poema coletivo  — ainda guardo esse poema — do 
qual cada um escrevia um verso com a primeira coisa que lhe 
vinha à cabeça. O resultado, nesse caso, é muito semelhante 
ao dos poemas feitos com frases recortadas, e também traz o 
mesmo defeito apontado agora há pouco: a falta de uma sen-
sação de inquietação.

Atualmente, acho que poucos poetas nos dão uma sensação 
parecida em sua obra geral. Até ontem, Apollinaire era o único 
que nos passava essa sensação, hoje, entre os que conheço a 
fundo, apenas Tristan Tzara e Paul Éluard a alcançam. Tzara 
quase sempre nos dá os graus de euforia necessários para pro-
var que a investida era forte o bastante. Éluard, ah! se Éluard 
quisesse...
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FUTUR ISMO E MAQUIN ISMO

Futurismo, arte do futuro. Mas se nós fizermos a arte do ama-
nhã, o que os artistas do amanhã farão? Eles farão, talvez, a 
arte de hoje. A feliz inversão de papéis! Porque nós não vive-
mos no amanhã e eles não vivem no presente, arriscamos nos 
enganar. Nós nos enganamos seguramente; e a eles também. 
Vindos ao mundo numa outra atmosfera, em meio a outros 
problemas e a um outro ideal, eles vão se equivocar como nós. 
O melhor seria nos resignarmos a fazer humildemente a arte 
dos nossos dias, sem nos preocuparmos com o amanhã. Os 
futuristas pretendem trazer todas as matérias existentes para a 
arte e para a poesia que fazemos, assim como todos os poetas 
modernos fazem em toda parte. Isso é absolutamente falso e 
não passa de um sonho imperialista a frio. No fim das contas, 
os futuristas não conseguiram nada; salvo fazer um pouco de 
barulho e muita confusão; uma arte nova na aparência, mas 
nada nova no fundamento; uma arte nova para as Onze Mil 
Virgens, mas não para quem a conhece um pouco mais a fundo. 
Marinetti disse em suas conferências que o futurismo foi o 
impulso, o ponto de partida para todas as revoluções atuais. 
Como assim, querido amigo? O cubismo já existia quando 
você veio para Paris com meia dúzia de poemas no estilo de 
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um Carducci exaltado e dois pintores impressionistas que fica-
ram de boca aberta diante dos quadros de Matisse. O dia em 
que você visitou pela primeira vez o atelier de Picasso marcou 
um pouco a sua vida. Sejamos sinceros, aquilo te deixou sem 
palavras, não é verdade?

E se eu disse que o futurismo não tem nada a acrescentar é 
porque eu tenho aqui diante dos meus olhos os teus poemas e 
vejo que até os mais modernos são mais envelhecidos do que 
Rimbaud, do que Mallarmé, do que Lautréamont e Saint-Pol-
-Roux. Você não deu um passo de meio centímetro além do 
simbolismo.

Você disse isto:

Horror do meu quarto de seis paredes como um caixão!
Horror da terra! Terra, arapuca sinistra
Para minhas patas de pássaro!... Preciso sair!
Embriaguez de subir!... Meu monomotor! Meu monomotor!

[...]

[Horreur de ma chambre à six cloisons comme une bière!
Horreur de la terre! Terre, gluau sinistre
A mes pattes d'oiseau!... Besoin de m'évader!
Ivresse de monter!... Mon monoplan. Mon monoplan!]51

E isto:

O Vulção grão-senhor é pródigo em espetáculos.
Vocês não me veem, belas chamas amazonas,
e vocês, brasas, que balançam
em trapézios tão altos subitamente devorados

51 . N.T. Marinetti, F. T. Le monoplan du Pape. Roman politique en vers 
libres. Paris: E. Sansot & Cie, 1912, p. 7.
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pelo turbilhão de atores imprevisíveis!
[...]

[Le Volcan grand seigneur est prodigue en spectacles.
Vous ne me voyez pas, belles flammes écuyères,
et vous, tisons, qui basculez
sur de très hauts trapèzes soudain mangés
par le tourbillon des acteurs survenants!]52

Você disse:

[...]
É preciso mirar em frente e atirar todos juntos
por sobre os taludes daquela aglomeração,
sobre essas imensas manchas brancas
que cobrem aqui e lá as serpentes fulgurantes dos trilhos!...
Malditos espelhos cegantes de arrozais,
de onde a luz salta raivosamente!...
Vocês veem, lá embaixo, perto dos trilhos?
[...]

[Il faut viser tout droit et tirer tous ensemble
par-dessus les glacis de cette nuée,
sur ces immenses taches blanches
qui couvrent çà et là les serpents fulgurants des rails!...
Maudits miroirs aveuglants des rizières,
dont la lumière bondit rageusement!...
Voyez-vous, là-bas, près des rails?]53

E mais adiante:

Subamos mais alto, Santo Padre, não se preocupe!...
Passaremos uma hora lado a lado com a Lua...
Você vê: A Lua instrui pacientemente as colinas
que viram para ela rostos surpresos

52 . N.T Ibidem, p. 64.
53 . N.T Ibidem, p. 97.
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de escolares atentos e sensatos.
[...]

[Montons plus haut, Saint-Père! Ne t’en déplaise!...
Nous passerons une heure côte à côte avec la Lune...
Tu vois: la Lune instruit patiemment les collines
qui tournent vers elle des visages surpris
d’écoliers attentifs et sages.]54

Mas eu te pergunto: o que há nesses poemas que não se 
encontre em certos simbolistas e até mesmo em Hugo ou 
naquela velha barba de Walt Whitman, a pavorosa bíblia 
industrial dos Estados Unidos? Você não pode mensurar para 
mim a sua contribuição para a poesia me mostrando os seus 
poemas e dizendo: isto não existia antes de mim. Cantar a 
guerra, os lutadores, a violência, os atletas, isto é mais velho 
do que Píndaro.

***

É preciso dizer algumas palavras sobre o maquinismo: não 
é o tema que faz a novidade, mas a forma de produzi-lo. Os 
poetas que se acham modernos simplesmente por cantar as 
máquinas modernas se enganam redondamente. Se eu cantar 
o avião com a estética de Victor Hugo, serei tão velho quanto 
ele; mas se eu cantar o amor com uma estética nova, eu serei 
novo. O tema não tem nenhuma espécie de importância para 
a modernidade ou para a velhice de uma obra. Sozinhas, as 
máquinas são idiotizantes, elas sentem apenas a superfície do 

54 . N.T. Ibidem, p. 194.
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moderno, o moderno fácil, o aspecto do moderno, o moderno, 
o moderno...

Eu não sei se outros poetas cultivam como eu o horror às 
palavras mitológicas, e se eles também fogem dos versos com 
Minervas e Ledas. Acredito que certos poemas atuais estão 
criando uma nova mitologia: a mitologia da máquina. Tão 
patética quanto as outras. Estou convencido de que os poetas 
do futuro terão horror aos poemas cheios de locomotivas e 
submarinos, tal como nós temos horror aos poemas repletos de 
nomes próprios de outras mitologias. Isso não quer dizer que 
não devemos usar os termos do maquinismo atual. Quer dizer 
que não devemos exagerar nesse uso e muito menos acreditar 
que somos modernos por outra razão além da base fundamen-
tal de nossa poesia.
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A POESIA DOS LOUCOS

A poesia dos loucos não me interessa enquanto poesia, por-
que não sou louco; do mesmo modo que a música dos anjos 
não me interessa, porque não sou um anjo. Sou um homem, 
simplesmente, um poeta, e o que me interessa é a poesia dos 
poetas. Agora, porque não há poetas em nosso mundo, vamos 
procurar a poesia em outros lugares, no mundo dos loucos, 
dos anjos ou dos sonâmbulos? Eu respondo que não. A meu 
ver, nossa tarefa consiste em fazer nascer essa poesia que nunca 
existiu, fazer brotar em nosso quintal, não no quintal do vizi-
nho ou no planeta Marte, essa planta da qual sentimos falta 
e que buscamos mais do que tudo angustiosa e avidamente.

A imaginação dos loucos é uma imaginação absolutamente 
restringida; sua poesia é pobre e, sinceramente, se não for 
por diletantismo, não acredito que possamos superestimá-la 
como alguns têm feito atualmente. Julguemos com base nesses 
exemplos:

Busquei o oráculo, o oráculo ficou calado;
Vou abandonar o meu trabalho inacabado.
Imitaria assim o que faz a natureza,
Que deixa com frequência sem fim muita empresa.
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[J'ai consulté l’oracle, et l’oracle est muet;
Je vais abandonner mon ouvrage incomplet
Je n'aurai fait ainsi qu'imiter la nature,
Qui laisse si souvent sans fin mainte aventure.]

Depois dessa quadra, que se encontra na coleção da Maison 
Nationale de Charenton,55 leiam este outro poema, que um 
louco violento dirige contra seu médico:

Eu te farei morrer, tão logo livre, tu sabes,
Como um bandido abarrotado de despojos,
Te farei ralhar em arbustos espinhosos
Que vão te lacerar com seu dardo pontiagudo;

55 . N.T. A Maison Nationale de Charenton foi fundada em 1645 como 
um asilo para "lunáticos". Em 1789, o Marquês de Sade foi internado no 
estabelecimento pela primeira vez, em 1803 houve uma segunda interna-
ção que só terminou com a sua morte, em 1814. Paul Verlaine também 
passou por internações em Charenton nos anos de 1887 e 1890. O irmão 
de Victor Hugo, o poeta Eugène Hugo, foi internado no asilo em 1822 e 
permaneceu em Charenton até sua morte, em 1837. Além desses, diversos 
artistas passaram pelo estabelecimento, músicos, escritores, dramaturgos 
e cartunistas. No século XIX, houve tentativas de humanização do trata-
mento dos internos por meio de práticas psicoterapêuticas e sobretudo da 
expressão artística. As tentativas, contudo, sofreram enorme resistência por 
parte de uma ala médica que as considerava ineficientes. Recentemente, o 
asilo foi transformado em um hospital psiquiátrico, sendo primeiro reba-
tizado como Hospital Esquirol e depois incorporado à rede dos Hospitais 
de Saint-Maurice. Vários documentos literários deste e de outros asilos 
psiquiátricos foram reunidos e analisados pelos médicos André Antheaume, 
de Charenton, e Gabriel Dromard, no livro intitulado Poésie e folie [Poesia 
e loucura]. As fontes citadas por Huidobro em seu texto são exatamente as 
que aparecem nas referências feitas no rodapé desse livro. Também vale 
dizer que este, assim como a maioria dos poemas reproduzidos no livro, 
são expressões orais registradas pelos médicos ou responsáveis pelo acom-
panhamento dos doentes. Além disso, quando não omitida, a identidade 
dos pacientes é informada apenas por uma letra inicial. Cf. Antheaume, 
André; Dromard, Gabriel. Poésie et folie: essai de psychologie et de critique. 
Paris: Octave Doin, 1908, p. 238.
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Enfim eu te prenderei com raiva a garganta,
E tu não poderás, ó verme de esgoto,
Impedir a mão que te cega e te enforca,
Pois eu te estrangularei sem pejo nem desgosto.
[...]

[Je te ferai mourir, sitôt sorti, sais-tu,
Comme un bandit gavé de constantes rapines.
Je te ferai râler dans un buisson d'épines
Qui te lacèreront avec leur dard pointu;
Enfin je t'étreindrai de ma rage à la gorge,
Et tu ne pourras pas, ô vermine d'égout,
Empêcher que ma main ne t'aveugle et t'égorge,
Car je t'étranglerai sans honte et sans dégoût.]56

E este outro, não mais interessante, pego na coleção de 
Sérieux.

[...]
Oh! eu queria um milagroso decorado
Para te envolver toda em carícias douradas
De feno cortado pela foice, mar dourado
Onde dormiremos nosso voo de amor,
Enquanto, na mata, ao alarme do veado
Que brame nosso amor, barco desamparado,
Treino em tremolo meu lamento de tenor,
Em duras notas sob a abóbada etérea,
Ó rainha divina, ó meu mais puro tesouro!
Para te acordar, ofegante, por Eros devorada.

[...]

Ó noite esplêndida! ó noite mais bela que o dia.
Diz canções de Hoffmann ligeiras e calmas,
Ó noite de amor! ó noite onde a alta colina
Luze com a prata divina do teu alegre tambor!
Ó lua onde meu Pierrot vai girar em surdina
Seu desejo avivado por tua mão serafina!

56 . N.T. Ibidem, p. 255.
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[Oh! je voudrais en un miraculeux décor
T’étreindre toute en la caresse mordorée
Des foins coupés par la faucille, mer dorée
Où nous endormirons notre amoureux essor,
Tandis qu’en la futaie, à l’hallali du cor
Qui brame notre amour, barque désemparée,
J’entraîne en trémoli ma plainte de ténor,
En des notes d’airain sous la voûte éthérée
Ô ma reine divine, ô mon très pur trésor!
Pour t’éveiller, râlant, par Eros dévorée.]

[Ô nuit splendide! ô nuit plus belle que le jour!
Dis les douces chansons d’Hoffmann souples et calmes,
Ô nuit d’amour! ô nuit où la haute colline
Luit de l’argent divin de ton joyeux tambour!
Ô lune ou mon Pierrot va rouler en sourdine
Ses désirs avivés par ta main séraphine!]57

Salvo raras exceções, a poesia dos loucos não apresenta 
coisas muito interessantes. Diríamos que os seus poemas são 
feitos com lembranças de fragmentos de outros poemas, de 
ecos confusos e embaralhados de todas as antologias. Régis 
registra algumas estrofes mais ou menos banais:

Eles afirmam que eu sou louco!
Eu tinha um rato nos miolos,
Mas ele entrou na sua toca
Sem precisar de uma escada.

Santo Baudelaire, meu patrão,
Tu sabes que, com uma seringa
De linho, de malva e de amido,
Eu absorvi a alma de Molière.

Se tu não és um animal,
Tira-me desta butique

57 . N.T. Ibidem, p. 257.
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E eu te faço o grande almirante
Da minha frota do Atlântico.

[Ils affirment que je suis fou!
J’avais un rat dans la cervelle,
Mais il est rentré dans son trou
Sans avoir besoin d’une échelle.

Saint Baudelaire, mon patron,
Tu sais que j’ai dans un clystère
De lin, de mauve et d’amidon,
Absorbé l’âme de Molière.

Si tu n’es pas un animal,
Tire-moi de cette boutique,
Et je te fais gran amiral
De ma flotte de l’Atlantique.]58

Mas o melhor de todos esses exemplos, encontrei na obra 
de Regnard. Este aqui:

A estrada de Madapolis não é de forma alguma uma calçada 
com seu pavimento, suas valas e seus acostamentos; é uma 
estrada esférica, grande como a Terra, espessa como a altura 
da maior das pirâmides do Egito... É quando nascemos que 
entramos na estrada de Madapolis, é quando morremos que 
saímos... Coisa bizarra, é talvez dormindo que caminhamos 
mais depressa, e é frequentemente quando menos duvidamos 
que saímos pelos portões desta cidade célebre... É um erro 
grave aquele que corre o mundo, segundo o qual Madapolis 
seria habitada por homens caídos da Lua. É muito mais fora 
de Madapolis do que dentro dos seus muros que podemos 
encontrar os lunáticos. [Pobres miseráveis! Eles vêm todos 
em nossa direção!]

[La route de Madapolis n'est point une chaussée avec son 
empierrement, ses fossés et ses accotements; c'est une route 

58 . N.T. Ibidem, p. 183.
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sphérique, grande comme la terre, épaisse comme la hauteur 
de la plus grande des pyramides d'Egypte... C'est en naissant 
qu'on entre sur la route de Madapolis, c'est en mourant qu'on 
en sort... Chose bizarre, c'est peut-être en dormant qu'on y che-
mine le plus vite, et c'est souvent quand on s'en doute le moins 
qu'on franchit les portes de cette ville célèbre... C'est une grave 
erreur que celle qui court le monde, d'après laquelle Madapolis 
serait habitée par des hommes tombés de la lune. C'est bien 
plus en dehors de Madapolis que dans ses murs qu'on pourrait 
trouver des lunatiques. La route de Madapolis en fourmille. 
Pauvres gens! Ils viennent tous vers nous!]59

Ao contrário do que se quer acreditar, para um observador 
que olha completamente de fora, a nossa poesia teria muito 
mais o ar de uma poesia feita por loucos do que a feita pelos 
verdadeiros alienados. Eles estão muito mais próximos da 
Academia Francesa do que nós, e, muitas vezes, a sua poesia 
seria para todos a própria sensatez quando comparada à nossa. 
Evidentemente, eu prefiro a poesia dos loucos àquela que é 
chamada de boa poesia. Entre um livro de um louco e um 
livro de Rostand, certamente preferiria comprar o do louco. 
Mas entre o livro de um louco e um livro de Paul Éluard, eu 
prefiro o livro deste último. A imaginação dos loucos é uma 

59 . N.T. Segundo relatos registrados nas obras de Regnard e Sentoux, e 
retomados por Antheaume e Dromard, essas palavras foram ditas por um 
paciente de Charenton, identificado como Senhor Z..., ao ver uma aquarela 
pintada por um oficial do asilo. A aquarela representava os portões princi-
pais de Charenton. O Senhor Z... lhe deu o título de La route de Madapolis.
Depois de seu comentário, o Senhor Z... disse ao oficial que precisava de um 
jornal literário para exprimir seus pensamentos. O militar lhe disse então 
que fundasse um jornal e se comprometeu a ser o ilustrador das publica-
ções. O jornal foi fundado com o nome de Le Glaneur de Madapolis. Além 
de compor diversos poemas para o Glaneur, o Senhor Z..., na função de 
redator chefe, examinava, editava, revisava e criticava os artigos dos demais 
internos. Cf. Ibidem, p. 177–178.
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imaginação dregringolada e quando ela não é de uma vulga-
ridade incrível, ela é de uma incoerência banal. Um dia, um 
médico argumentou comigo que, por ser a poesia um fruto 
do inconsciente, qualquer um pode ser poeta. Esta afirmação 
não merece resposta.

Sócrates disse que os poetas compõem por instinto, da 
mesma forma que os oráculos, sem ter consciência do que 
dizem.60 Sempre encaramos a intempestividade e a febre da 
inspiração como uma prova contra a reflexão. O poeta se sente 
tomado por uma força irresistível, fatal, por uma força ine-
xorável. Pode-se dizer que a ordem de trabalhar se apresenta 
para ele como uma ação imperativa, obrigatória, um comando 
inelutável. O universo, ao calor das luzes, se derrama em nossa 
alma como um rio irremediável, mas sobre o qual flutua a 
razão, nadando lado a lado com a imaginação. Cícero foi mais 
longe do que Sócrates quando disse que "só é possível fazer 
bons versos estando num estado de loucura." Para que um 
homem normal possa fazer bons versos, é preciso que ele esteja 
em estado de loucura; e para que um louco possa fazê-los, é 
preciso que ele esteja num estado normal. Goethe, por sua vez, 
dizia: "Nenhuma obra de gênio emana da reflexão; mas o gênio 
se serve da reflexão para se elevar pouco a pouco a ponto de 
produzir obras perfeitas."61 O impulso inicial, a centelha da qual 
uma obra deve surgir, é inconsciente; sua raiz está em um certo 
amálgama que compreende nossa memória ancestral e nossa 
memória adquirida. Não podemos fixar as suas leis profundas, 

60 . N.T. Platão, op. cit., p. 39.
61 . N.T. Até o fechamento desta edição, não conseguimos localizar essas 
duas passagens nas obras de Cícero e Goethe.
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as regras secretas que a determinam e ordenam, mas isso não 
significa que elas não existam.

O trabalho de reflexão vem a posteriori e constrói algu-
mas leis sobre o resultado controlado. Essas leis são externas 
e recaem sobre o objeto produzido, mas não sobre as forças 
produtivas. No entanto, essas forças produtivas também pos-
suem uma lei que nos escapa.

Afirmo novamente que, em termos de pensamento, tudo 
que vem à superfície como uma coisa livre e gratuita, tudo que 
se impõe a nós subitamente, foi controlado de antemão nas 
profundezas do nosso alambique intelectual. Assim, eu tam-
bém proclamo o inconsciente, mas o inconsciente dos homens 
conscientes.

Nós temos dois tipos de memória: uma memória ancestral 
e uma memória atual. É a memória ancestral que marca a dife-
rença na aptidão de certas culturas para determinadas artes. 
Diante do seu cavalete, um homem cujos antepassados culti-
varam a pintura possui a vantagem de sua memória ancestral 
sobre um homem cuja ascendência não produziu pintores. 
É o caso dos povos meridionais e dos homens do Norte. Em 
condições iguais de talento, de memória atual, o homem que 
carrega uma herança de pintores terá vantagem em relação 
a outro que não a possua. Pensem na quantidade enorme de 
memória atual superior a seu rival este homem precisaria ter 
para igualar ou ultrapassar aquele.

Somente um homem como Picasso, um andaluz, mistura 
de árabe e de celta ou latino, poderia inventar o cubismo. Seus 
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ancestrais árabes não cultivavam a representação do objeto, 
mas a sua educação lhe mostrava representações em toda parte. 
Sua pintura deveria surgir desse conflito entre sua memória 
ancestral e sua memória adquirida. Esse conflito deveria ser o 
princípio de uma nova estética em meio a qual ele buscaria se 
afastar da representação dos objetos sem conseguir fazê-lo ple-
namente, talvez por conta de sua latinidade e de sua memória 
atual. Sem conhecer Picasso, eu sempre tive a mesma obsessão 
em relação à poesia, originada certamente pelas mesmas causas 
ancestrais.

Mas, para voltar à nossa poesia de loucos, digamos que a 
diferença entre os poetas e os loucos não está tanto no grau da 
excitação cerebral que ambos experienciam, mas na qualidade 
e na roupagem da inspiração produzida por essa excitação. 
Não me lembro que filósofo escreveu que a imaginação é um 
delírio que repele as loucuras.
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NECESSIDADE DE UMA ESTÉTICA POÉTICA FE I TA 
PELOS POETAS

Da mesma forma que as leis da química devem ser constituídas 
por um químico, e as da astronomia e da psicologia devem ser 
traçadas por um astrônomo ou por um psicólogo, as leis da 
poesia jamais serão precisas se não estiverem sob a elaboração 
dos poetas. Os filósofos ou os médicos que falam sobre poesia 
não só correm o risco de não entender nada do assunto mas 
também de atrapalhar qualquer debate. Eles falam desde o lado 
de fora a respeito de uma coisa que só pode ser aprofundada 
pelos que estão do lado de dentro. É o que os exemplos citados 
pelas pessoas de fora que falam a respeito da poesia nos têm 
provado.

Em todas as ciências, há homens de laboratório, aqueles 
que são verdadeiramente considerados pelas pessoas do lado 
de dentro; e há os vulgarizadores, que geralmente têm mais 
renome e sua arte lhes confere mais popularidade porque é 
mais fácil.

Quais são os poetas citados pelas pessoas do lado de fora 
nos ensaios que escrevem sobre a poesia? São precisamente os 
poetas que não têm significação nenhuma para os verdadeiros 
poetas. Nesse sentido, todas as teorias sustentadas com tais 
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exemplos caem por terra. Li em uma revista, há alguns anos, 
um artigo dos doutores Antheaume e Dromard a respeito da 
inspiração; vocês sabem quais são os poetas citados e os poetas 
que falam sobre a sua forma de escrever neste artigo? Joseph 
Marie Hérédia, Sully-Prudhomme, François Fabié, Auguste 
Dorchain, Émile Trolliet.62

Depois disso, o dilúvio.
Não direi a vocês que tudo era ruim nesse artigo, havia coi-

sas boas. Mas, subitamente, seus olhos passam por monstruosi-
dades como a seguinte: "A arte [ao contrário da ciência] é toda 
emoção. Ela é criadora por sua maneira de utilizar as relações 
que são de seu domínio; mas ela não descobre essas relações, 
ela as encontra definidas de antemão. Com efeito, a emoção 
pode derivar apenas de relações fixadas por hereditariedade e 
tendo adquirido, se assim podemos dizer, o direito ao uso."63

Pode ser que isso que vocês acabaram de ler seja verdadeiro 
para um médico, mas todos nós sabemos que é absolutamente 
falso e ingênuo para um poeta. Sabem qual é o poema analisado 
por Frédéric Paulhan em seu livro Psychologie de l’invention? 
É a "Tristesse de David", de Roger Dumas. Poderíamos citar 
casos semelhantes infinitamente. No artigo citado, os mesmos 
doutores Antheaume e Dromard dizem que "a imaginação é a 
faculdade dominante nas sociedades primitivas, ao passo que 

62 . N.T. O artigo a que Huidobro se refere também foi publicado — não 
sabemos se antes ou depois da revista — no livro Poésie et folie, com o 
título "L'automatisme et l'inspiration" ["O automatismo e a inspiração"]. 
Ele corresponde ao segundo capítulo da obra. Cf. Antheaume; Dromard, 
op. cit., 1908.
63 . N.T. Ibidem, p. 42.
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ela se enfraquece, perdendo a cor, na medida em que a razão 
é aperfeiçoada."64 Para um poeta que conhece a poesia atual e 
que a compreende, essa afirmação é completamente gratuita; 
para ele, a imaginação é tão aperfeiçoada quanto a razão. A 
imaginação também se torna mais complexa, ganha exten-
são, chega a conquistar zonas imprevistas, vastos territórios 
que permanecem fechados por numerosos períodos aos seus 
contemporâneos, que, não o compreendendo, o acusam de 
modernismo e de ininteligibilidade, sem enxergar que suas 
obras são apenas o resultado de uma imaginação aperfeiçoada. 
Talvez os jovens sábios das próximas gerações o compreende-
rão,65 pois ele terá se tornado o habitual, terá se tornado uma 
matéria manuseável; então os jovens estudiosos vão citá-lo 
em seus estudos, excluindo e negando, por sua vez, os jovens 
poetas de sua época, para não perder o costume inconsequente 
de seus ancestrais.

Eu queria saber o que os sábios de laboratório pensariam 
a respeito de estudos sobre a ciência feitos por qualquer um 
que citasse a cada página Gustave Le Bon ou Jaworski para 
apoiar suas teses. Em geral, os estudos sobre a arte feitos por 
esses chamados homens da ciência são tão ridículos para os 
artistas quanto poderiam ser os estudos sobre a ciência feitos 

64 . N.T. Ibidem, p. 75.
65. N.A. Querem ver a diferença profunda que há entre uma geração e 
outra? Hoje, André Breton proclama extasiado "a noite dos relâmpagos" ["la 
nuit des éclairs"]; mas, até ontem, René Doumic, em um número da Revue 
des deux Mondes (outubro, 1904), protestava indignado contra a imagem 
magnífica de um Shakespeare escrevendo "em uma espécie de alucinação, 
em uma noite da qual sairiam relâmpagos."
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por artistas sem uma cultura científica especial. Fiquei muito 
impressionado ao encontrar o nome de Mallarmé coberto de 
elogios e de justas observações em um livro de Le Dantec. Mas 
esse é um caso excepcional e quase único.

E como vocês querem que um médico ou um biólogo não 
se enganem quando vocês veem que até mesmo um poeta, um 
artista como Théophile Gautier, tenha podido dizer que um 
pintor maravilhoso como Greco fez "obras-primas fora de si". 
É verdade que Théophile Gautier é um poeta de uma medio-
cridade notável, mas, de qualquer forma, a magnificência de 
Greco é claríssima. Precisamos de uma estética da poesia feita 
por pessoas de dentro, pelos iniciados, e não por aqueles que 
observam de longe.
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ÉPOCA DE CR IAÇÃO

É preciso criar. O homem já não imita. Ele inventa, ele acres-
centa aos fatos do mundo, nascidos no seio da natureza, fatos 
novos nascidos em sua cabeça: um poema, um quadro, uma 
estátua, um vapor, um carro, um avião... É preciso criar. Eis o 
signo do nosso tempo.

O homem dos nossos dias quebrou o invólucro das apa-
rências e mostrou o que havia lá dentro. A poesia não deve 
imitar os aspectos das coisas, mas seguir as leis construtivas 
que são a sua essência e que lhe dão independência própria 
de tudo o que há.

Inventar é fazer com que coisas paralelas no espaço se encon-
trem no tempo ou vice-versa, apresentando, assim, um fato novo, 
resultante dessa conjunção.66

O conjunto de diversos fatos novos unidos por um mesmo 
espírito é o que constitui a obra criada. Se não estiverem unidos 
por um mesmo espírito, o resultado será uma obra impura, 
com um aspecto amorfo, relevante apenas no âmbito da fan-
tasia sem lei. O estudo da arte através da história nos mostra 

66 . N.A. O salitre, o carbono e o enxofre existiam paralelamente desde 
o início do mundo, foi preciso um homem superior, um inventor, para 
reuni-los e criar a pólvora, a pólvora que pode explodir o cérebro de vocês 
como uma bela imagem.
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claramente essa tendência de deslocamento da imitação para 
a criação em todas as produções humanas; e podemos estabe-
lecer uma lei da seleção científica e mecânica equivalente à lei 
da seleção natural. Na arte, a potência do criador nos interessa 
mais do que aquela do observador; além disso, a primeira con-
tém em si mesma a segunda, em um grau muito mais elevado.
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Tive tempo de pegar 
em movimento o 
último vagão e cada 
vez que o trem ia 
descarrilar eu fazia 
sinais ao condutor 
lhe mostrando de 
longe a manobra. 
Nos vagões de ter-
ceira, de segunda e 
até mesmo de pri-
meira classe, esta-
vam enfiados vários 
caixeiros viajantes de 
grandes casas comer-
ciais. Chegando à 
gare percebi que o 
trem tinha mudado 
de itinerário e de 
caminho. Eu desci e 
tomei sozinho a rota 
dos sonhos polares.
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MANIFESTO, TALVEZ

Sem essa de uma estrada verdadeira e de uma poesia cética 
de si mesma.

Então? Vamos procurar sempre.
Em tremores esparsos meus nervos sem violão e sem inquie-

tude, a coisa assim concebida longe do poema, roubar a neve 
dos pólos e o cachimbo do marujo.

Alguns dias depois eu me dou conta, o pólo era uma pérola 
para minha gravata.

E os Exploradores?
Eles tinham se tornado poetas e cantavam de pé sobre as 

vagas viradas.
E os Poetas?
Eles tinham se tornado exploradores e buscavam cristais 

nas gargantas dos rouxinóis.
Eis porque Poeta igual Globe-Trotter sem trabalho ativo, e 

Globe-Trotter igual Poeta sem trabalho passivo.
Sobretudo é preciso cantar ou simplesmente falar sem equí-

voco obrigatório, mas algumas vagas disciplinadas.
Nenhuma elevação fictícia, somente a verdade que é orgâ-

nica. Deixemos o céu para os astrônomos, as células para os 
químicos.
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O poeta nem sempre é um telescópio mutável em seu con-
trário, e se a estrela desliza até o olho no interior do tubo, não 
é por meio de um elevador mas sim de um vidro imaginativo.

Sem essa de máquina nem de moderno em si mesmo. Sem 
essa de gulf-stream nem de cock-tail, porque o gulf-stream e o 
cock-tail se tornaram mais máquina do que uma locomotiva ou 
do que um escafandro, e mais modernos do que Nova Iorque 
e do que os catálogos.

Milão... Cidade ingênua, virgem fatigada dos Alpes, virgem 
mesmo assim.

E O GRANDE PERIGO DO POEMA É A POÉTICA

Então quero dizer a vocês que busquemos em outro lugar, 
longe da máquina e da aurora, tão longe de Nova Iorque quanto 
de Bizâncio.

Não juntem à poesia o que ela já tem sem precisar de vocês. 
O mel sobre o mel fica enjoativo.

Deixem secar ao sol a fumaça das usinas e os lenços dos 
adeuses.

Ponham seus sapatos ao clarão da lua e depois nós conver-
samos, e sobretudo, não esqueçam que o Vésuvio, apesar do 
futurismo, está cheio de Gounod.

E o imprevisto?
Sem dúvida ele poderia ser uma coisa que se apresenta com 

a imparcialidade do gesto nascido do acaso não desejado, mas 
ele está muito mais próximo do instinto e portanto é mais 
animal do que humano.
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O acaso é bom quando os dados marcam cinco ases ou pelo 
menos três damas. Fora isso, ele deve ser excluído.

Sem essa de poema tirado na sorte, sobre a mesa do poeta 
não há um tapete verde.

E se o melhor poema pode ser feito na garganta, é porque 
a garganta é precisamente o meio entre o coração e o cérebro.

Façam a poesia, mas não a coloquem ao redor das coisas. 
Inventem a poesia.

O poeta não deve ser um instrumento da natureza, mas 
fazer da natureza seu instrumento.

Essa é toda diferença em relação às velhas escolas.
E eis que agora ele traz a vocês um fato novo, inteiramente 

simples em sua essência, independente de qualquer outro 
fenômeno externo, uma criação humana, muito mais pura e 
trabalhada pelo seu cérebro com uma paciência de ostra.

É um poema ou é uma outra coisa?
Pouco importa.
Pouco importa que a criatura seja menino ou menina, ou 

que ela seja advogada, engenheira ou bióloga, desde que ela 
seja.

Ela vive e incomoda, mesmo permanecendo, no fundo, 
extremamente calma.

Talvez não seja o poema habitual, mas de qualquer forma 
é o poema.

Assim, primeiro efeito do poema, transfiguração do nosso 
Cristo cotidiano, inquietação ingênua, os olhos grandes abertos 
à borda das palavras que escorrem, o cérebro desce ao peito e o 
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coração sobe à cabeça, sem deixarem de ser coração e cérebro 
com suas faculdades essenciais, enfim, revolução total. A terra 
gira ao contrário, o sol nasce no ocidente.

Onde vocês estão?
Onde eu estou?
Os pontos cardeais se perderam no tumulto, como os quatro 

ases de um jogo de baralho.
Depois, gostamos ou recusamos, mas a ilusão tem tido 

cadeiras confortáveis, o tédio encontrou um bom caminho e 
o coração derramou seu frasco de odores inconscientes.

(O amor ou a recusa não têm nenhuma importância para 
o verdadeiro poeta, pois ele sabe que o mundo caminha da 
direita para a esquerda e os homens da esquerda para a direita. 
É a lei do equilíbrio.)

E depois, foi minha mão que guiou vocês, que mostrou a 
vocês as paisagens desejadas e que fez nascer um rio de uma 
amendoeira sem lhe dar um golpe de lança nos flancos.

E quando os dromedários da imaginação de vocês quiserem 
se dispersar, eu os deterei melhor do que um ladrão no deserto.

Nada de passeios indecisos!
A bolsa ou a vida.
É isso, é evidente, é claro. Nada de interrupção pessoal.
A bolsa não quer dizer o coração, nem a vida os olhos.
A bolsa é a bolsa e a vida é a vida.
Cada verso é o ponto de um ângulo que se fecha, não o 

encontro de um ângulo que se abre aos quatro ventos.
O poema, tal como se apresenta aqui, não é realista, mas 

humano.
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Ele não é realista, mas se torna realidade.
Realidade cósmica com uma atmosfera própria; e ele segu-

ramente tem terra e água, como todos os mundos que se preze 
têm terra e água.

Não é preciso procurar nesses poemas a lembrança de coisas 
já vistas, nem a possibilidade de ver nessas coisas outras coisas.

Um poema é um poema, como uma laranja é uma laranja 
e não uma maçã.

Vocês não encontrarão nele coisas que existam de antemão 
nem encontrarão um contato direto com os objetos do mundo 
externo.

O poeta não imitará mais a natureza, pois ele não concorda 
com o direito de plagiar Deus.

Vocês encontrarão aí o que jamais viram em outros lugares: 
o poema. Uma criação do homem.

E, de todas as forças humanas, a que mais nos interessa é 
a força criadora.
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AS SETE PALAVRAS DO POETA

Do alto da minha cruz plantada sobre as nuvens e mais esbelta 
do que o avião lançado à fatiga dos astros, eu vejo cair sobre a 
terra as minhas sete palavras mais quentes do que as plumas 
de um pássaro atingido por um raio.

*

"Meu Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem."

Eles me caluniaram e me difamaram para satisfazer o seu 
pequeno orgulho, a sua vaidade de inventor de cachecóis. Pro-
feriram ignomínias contra mim, acreditando depois que seria 
suficiente verter algumas gotas de água salgada sobre as suas 
cabeças para serem perdoados.

Sem precisar vos colocar na chuva, na chuva debaixo dos 
arcos de sinfonias solidificadas, eu vos perdoo.

Eu te perdoo, homem fraco, que poderia satisfazer sua fatui-
dade com suas próprias mentiras.

*
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"Hoje vós estareis comigo no paraíso..." 

Sobe, sobe... segue-me se puder, flutue sobre a espuma do 
topo das minhas tempestades que é a cornija das andorinhas 
e a noite das esmeraldas.

Sobe perpendicular aos sentimentos como a hóstia que se 
esvairá um dia entre os dedos trêmulos e sairá da cúpula ao 
reencontro do amigo.

Sobe, vem recolher as conchas do outro lado da lua.

*

“Mãe, eis aqui teus filhos. Filhos, eis aqui sua Mãe..."

São teus filhos e tu os ignoras. Tua alma era sua mãe, e ela 
o deixava partir ao longe em meio às estrelas que giram até 
perder o fôlego.

Vendo o teu desinteresse, quiseram roubá-lo de ti. Ele se 
desprendeu de tua alma como um aerólito do céu ou como 
um navio do porto.

Almirante de pérolas finas, olha aquele que te chama e se 
proclama teu filho. Abre-lhe os teus braços para o retorno tal 
como tu lhe abriste a porta da tua cabeça quando ele quis ras-
tejar sobre as pombas.

*
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“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?”

Só em meio aos lobos. E eu sou a cascata de sonhos que os 
lobos bebem.

Só em meio aos quatro pontos cardeais golpeados furiosa-
mente pelo furação dos planetas.

Eis-me aqui abandonado em meio ao rio que gira sobre 
seu próprio eixo, que segue sua rota em círculo e se desvia de 
si mesmo como uma roda ou uma serpente enfeitiçada que 
morde a própria cauda.

*

“Eu tenho sede...”

Eu tenho sede de altitude, eu tenho sede dessa vertigem que 
toma a cabeça quando nos inclinamos na subida do paraíso.

Eu tenho sede de me sentir elevado pelo motor de minha 
poesia, carregado por seis mil anos para as velocidades do caos.

Eu tenho sede da luz automática e pura apoiada sobre o 
espaço e do diamante polarizado no infinito.

Eu tenho sede de beber a chuva nas torneiras autênticas a 
três mil metros de altura.

*
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“Tudo se cumpriu...”

Tudo se cumpriu. O poema é feito com a paciência da ostra.
O fogo é consumido pelo fogo. A joia explode e se dissolve 

na noite.
Findos os olhares, os fios dos teus olhares prolongados até 

o fundo do universo para os arcos inconsoláveis sem memória 
e sem violino possível.

Nem os trinta cavalos de rubis, nem toda a potência dos 
arpejos concentrados do rouxinol jamais impedirão o fim de 
se aproximar de mim semelhante a dromedários na direção 
das nuvens carregadas.

*

“Meu pai, eu entrego minha alma em tuas mãos...”

Eu me abandono a ti. Abre as carícias de teu calor à escada 
dos meus sonhos que busca depois da chuva os teus longos 
cabelos tecidos de sono para se secarem.

Abandono a ti essa procissão de sonhos que saem dos meus 
olhos.

Rega os meus olhares e deixe-os amadurecer em um canto 
sobre a tepidez de tuas almofadas de fumaça.

Eu me abandono a ti, só entre tuas mãos, como os anéis dos 
satélites lançados à noite.

Tudo está acabado, o sistema planetário se quebra em um 
cataclisma de verdes vagas.
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Senhor, olha. O firmamento é um cinzeiro sobre os adeuses. 
Ele cobre as dores. Escuta esse bandolim que toca depois do 
fim do mundo.
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POSFÁCIO
SARA ROJO1

Cr ia r,  cr ia r,  cr ia r  pa ra  não  morre r

Ella llevaba una camisa ardiente 
Ella tenía ojos de adormecedora de mares 
Ella había escondido un sueño en un armario oscuro 
Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza
[...]
Tenía una boca de acero 
Y una bandera mortal dibujada entre los labios 
Reía como el mar que siente carbones en su vientre 
Como el mar cuando la luna se mira ahogarse 
Como el mar que ha mordido todas las playas 
El mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de 
abundancia
[...]2

As vanguardas artísticas do início do século XX tomaram posi-
ções, definiram e traçaram mudanças no campo cultural em 

1. Sara Rojo é doutora em Literaturas Hispânicas pela State University 
of New York, pesquisadora do Cnpq e professora titular da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Ufmg). Atua na área de Estudos Latino-Ameri-
canos com ênfase em Crítica e Direção Teatral.
2 . Huidobro, Vicente. "Ella". In: Ver y palpar. [S.l]: [s.e.] 1941, [s.p]. Dis-
ponível em: https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poema9.htm. Acesso 
em: 20 mar. 2021. 

https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poema9.htm
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diferentes países. Artistas como Vicente Huidobro (1893-1948), 
nome literário do poeta Vicente García-Huidobro Fernández, 
transitaram entre países e criaram um intenso debate artístico. 
Especificamente, nosso poeta realizou este movimento entre 
Chile e França.

Em 1911, publicou Ecos del Alma e, a partir daí, continuou 
sua criação de forma ininterrupta, mas dividida em diferentes 
etapas: a primeira em diálogo com as tendências da época, 
especialmente com o Modernismo Hispano-Americano lide-
rado pelo nicaraguense Rubén Darío; a segunda se iniciou com 
sua breve estadia em Buenos Aires junto à poeta Teresa Wilms 
Montt (1893-1921), para quem foram dedicados os versos da 
epígrafe deste posfácio; mas esta etapa teve como centro o seu 
próximo destino: Paris. Um terceiro período contém obras 
como os Manifiestos, que hoje tenho a honra de comentar na 
sua tradução brasileira.

Durante a década de 1930, a partir de sua filiação ao Par-
tido Comunista, Huidobro apoiou a República espanhola e 
marcou essa opção dentro de sua obra particularíssima. Desse 
período, temos a obra dramática En la luna, que leva ao palco 
o seu vanguardismo político e artístico. Em seus últimos anos 
de vida, ele retoma a poesia. Não obstante, durante todo seu 
percurso, a crítica e a reflexão artística foram suas companhei-
ras de jornada.

Vicente Huidobro, em 1914, aos 21 anos, publica Pasando 
y pasando, (editado na imprensa Chile, de propriedade 
da Compañía de Jesús), livro que compagina uma coleção 
de crônicas e comentários publicados nos anos anteriores 
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(alguns dos quais tinham aparecido nas revistas Musa joven 
(1912) e Azul (1913), que ele mesmo dirigiu [...]. Em março 
de 1914, a Ordem Jesuíta denuncia ao pai de Huidobro que o 
livro "tem conceitos e apreciações muito contrárias às ideias 
cristãs” [...] A edição foi recolhida quase por completo por 
seu pai e incinerada, ficando muito poucos exemplares em 
circulação.3

A continuação, revisarei alguns fragmentos da tradução 
dos Manifestos, de Vicente Huidobro. Tradução oportuna, de 
Danilo Mataveli, que vocês têm nas mãos, oportuna porque, 
no meio da morte, o verbo que nos salva é criar. O intuito é 
teorizar a tomada de posições realizada por Vicente Huido-
bro nesses textos, eles proporcionam uma visão global da sua 
obra e enfatizam a importância da arte para se ter uma vida 
humanizada.

Em "Manifesto, manifestos", o primeiro aspecto que condi-
ciona nosso olhar é a consciência da relação intrínseca entre 
o páthos e o logos do poeta. Para Huidobro, "no momento em 
que você toma a atitude de escrever, o seu pensamento já está 
submetido a um controle. O automatismo psíquico puro, isto 
é, a espontaneidade completa, não existe". Este debate, que até 

3 . "Vicente Huidobro, en 1914, a los 21 años, publica Pasando y pasando, 
(editado en la imprenta Chile, de propiedad de la Compañía de Jesús), libro 
que reúne una colección de crónicas y comentarios publicados en años ante-
riores (algunos de los cuales habían aparecido en las revistas Musa joven 
(1912) y Azul (1913), que él mismo dirigió [...]. En marzo de 1914 la Orden 
Jesuita denuncia al padre de Huidobro que en el libro "hay conceptos y apre-
ciaciones muy contrarias a las ideas cristianas’ [...] La edición fue recogida 
casi completa por su padre e incinerada, quedando muy pocos ejemplares 
en circulación." Subercaseaux, Bernardo. “Vivencias conflictivas”. Dispo-
nível em: https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/contexto _cultural26.htm. 
Acesso em: 20 fev. 2021.

https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/contexto_cultural26.htm
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hoje existe, denuncia a falsa dicotomia que alguns artistas esta-
belecem quando acreditam que podem fazer uma performance 
apenas com o corpo presente ou uma escrita performática não 
mediada pelo logos.

O texto também mostra que o entendimento do ser humano 
como um ser complexo esteve já em seus primeiros escritos: "O 
pensamento é memória, imaginação e julgamento. Ele não é 
um corpo simples, mas um corpo composto. Vocês acham que 
podem separar, destacar um dos seus componentes? Podem 
mostrar um poema que tenha sido gerado desse automatismo 
psíquico?" Hoje, continua existindo uma corrente de “deixar 
fluir a emoção”, como se ela nascesse do nada. Os projetos 
artísticos nascem de nossa forma de olhar o mundo, é ela quem 
determina o que valorizamos ou rejeitamos tanto na forma 
quanto no conteúdo. Portanto, “no momento em que você 
toma a atitude de escrever," diz Huidobro, "o seu pensamento 
já está submetido a um controle”. Esse debate traz um questio-
namento dialético sobre a possibilidade da existência da razão 
ou da emoção e, ainda mais, sem interferência do mundo. 
Somos produto da história, uma vez que atuamos como modi-
ficadores dessa mesma história. Sempre teremos um campo 
de controle, assim como sempre teremos a possibilidade de 
ruptura com esse campo. O poeta define esse instante do jogo 
como um delírio:

Se me tirassem o instante da produção, o momento mara-
vilhoso do olhar desmedidamente aberto até preencher o 
universo e absorvê-lo como uma bomba, o instante apaixo-
nante desse jogo de associações sobre o papel, dessa partida 
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de xadrez contra o infinito, o momento que me faz esquecer a 
realidade cotidiana, eu me suicidaria. Minha vida se mantém 
apenas nesse momento de delírio.

Nesse processo de entendimento da supremacia do instante 
no qual imaginação e razão se potencializam, Huidobro mer-
gulha no idealismo e na metafísica, estabelecendo o conceito 
de superconsciência:

A superconsciência é o momento em que nossas faculdades 
intelectuais adquirem uma intensidade vibratória superior, 
uma largura e uma qualidade de onda infinitamente mais 
poderosas do que as comuns. Esse estado pode ser produzido 
no poeta; pode ser provocado por um fenômeno insignifi-
cante e às vezes imperceptível para ele. No estado de super-
consciência, a imaginação e a razão ultrapassam a atmosfera 
habitual, elas ficam como que eletrizadas e o nosso aparelho 
cerebral fica sob alta pressão.

É interessante a especificação que o poeta faz do conceito 
de delírio. Segundo ele, o delírio é “mais belo que o sonho” 
porque tem o controle da consciência e isso impediria que ele 
se transformasse num “sonho submisso". A propósito da ima-
ginação, Huidobro parte do conceito dos surrealistas “como a 
faculdade pela qual o homem pode aproximar duas realidades 
distantes” para fazer uma análise da imagem: “A imagem é 
o grampo que as prende [as realidades distantes], o grampo 
de luz. E sua potência reside no gozo da revelação, pois toda 
revelação, toda descoberta produz no homem um estado de 
entusiasmo”. A conexão entre realidades e tempos diferentes é 
uma das teses de um dos filósofos mais conhecidos do mundo 
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contemporâneo: Didi-Huberman. Refiro-me ao conceito de 
imagem dialética, no qual o filósofo afirma a existência de duas 
temporalidades, dois espaços em tensão.4 Huidobro assume a 
imagem como uma revelação e diz que: “quanto mais ela for 
surpreendente, mais ela será transcendente em seu efeito”.

Em, “O criacionismo”, Huidobro define o criacionismo 
como uma “teoria estética geral” elaborada a partir de 1912. 
Segundo ele, “o poema criacionista é composto de imagens 
criadas, de situações criadas, de conceitos criados”. Dessa 
forma, o poeta estabelece uma teoria contrária às posições 
predominantes em sua época, contrária ao ato de cantar o 
existente.

O poema “Arte poética” (1916) sintetiza toda a sua teoria:

Que el verso sea como una llave 
que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando; 
cuanto miren los ojos creado sea, 
y el alma del oyente quede temblando. 
 
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
el adjetivo, cuando no da vida, mata.
[...] 
 
Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! 
hacedla florecer en el poema. 
 

El poeta es un pequeño Dios.5

4 . Cf. Didi-Huberman, Georges. Ante el Tiempo. Trad. Oscar Antonio 
Oviedo Funes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005. Cf. Idem. O 
que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.
5 . Huidobro, Vicente. "Arte poética". In: El espejo de agua. [S.l.]: [s.e.], 1916, 
[s.p.]. Disponível em: https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poema6.htm. 
Acesso em: 30 mar. 2021.

https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poema6.htm
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Em seu manifesto, Vicente Huidobro expressa a mesma 
colocação teórica realizada no poema: "A arte é uma coisa e a 
natureza é outra. Amo demasiado a arte e amo demasiado a 
natureza. Se vocês aceitam as representações que um homem 
faz da natureza, isso prova que vocês não amam nem a natu-
reza nem a arte."

Em “Eu acho”, vemos no poeta uma posição contra a massi-
ficação da poesia propiciada pelo movimento surrealista. Hui-
dobro expressa abertamente: “eu não admito a vontade que 
o surrealismo tem de colocar a poesia à disposição de todos 
como uma simples distração de família após o jantar. Na minha 
opinião, isso rebaixa a poesia”. Trata-se de uma visão da poesia 
como uma força fora da cotidianidade, por isso ele entra em 
atrito com os surrealistas: “Eu acho que o surrealismo atual é 
apenas o violoncelo da psicanálise. Antes, os poetas precediam 
a ciência; eram seus precursores. Agora, eles dão lugar a uma 
teoria da moda.”

Já em “Futurismo e maquinismo”, há um jogo retórico para 
invalidar a arte futurista: “Futurismo, arte do futuro. Mas se 
nós fizermos a arte do amanhã, o que os artistas do amanhã 
farão? Eles farão, talvez, a arte de hoje”. Aqui, Vicente Huidobro 
também ironiza o entusiasmo com a máquina que ele mesmo 
expressou, anos depois, em Altazor (1931): “É preciso dizer 
algumas palavras sobre o maquinismo: não é o tema que faz a 
novidade, mas a forma de produzi-lo. Os poetas que se acham 
modernos simplesmente por cantar as máquinas modernas se 
enganam redondamente”.
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Com “A poesia dos loucos”, o poeta insiste na existência 
de um controle racional a posteriori e de uma força não con-
trolada previamente. Essa dialética entre o logos e o páthos é 
a condutora de seu pensamento: “O trabalho de reflexão vem 
a posteriori e constrói algumas leis sobre o resultado contro-
lado. Essas leis são externas e recaem sobre o objeto produ-
zido, mas não sobre as forças produtivas. No entanto, essas 
forças produtivas também possuem uma lei que nos escapa”. 
Em “Necessidade de uma estética poética feita pelos poetas”, o 
elemento fundamental, e que hoje é ainda polêmico, é a neces-
sidade de uma reflexão feita pelos próprios artistas, não por 
pessoas que participam de longe e apenas como observadores 
dos processos criativos: “Precisamos de uma estética da poesia 
feita por pessoas de dentro, pelos iniciados, e não por aqueles 
que observam de longe”.

Esta tradução primorosa, realizada por Danilo Mataveli, 
nos traz a reflexão, sempre atual, a respeito do tipo de poesia 
que interessava a Vicente Huidobro; nos faz pensar sobre o seu 
intuito persuasivo para convencer sobre a validez de suas posi-
ções artísticas. Aqui, ele expõe publicamente o que deseja fazer 
dentro de seu processo criativo e do que lhe parece válido den-
tro do campo poético. Há diferenças entre os manifestos, sendo 
que alguns apresentam argumentações mais analíticas e outros 
são desenvolvidos no campo da opinião; mas todos identificam 
e apresentam uma problemática de forma argumentativa.
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