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SOBRE O CUB ISMO

Nascido há cerca de dez anos, o movimento de pintura batizado 
com o nome de cubismo talvez não seja o que mais surpreen-
deu o mundo, nem o que, depois de ter tido mais inimigos, 
conquistou mais seguidores; porém ele é, sem dúvida, o esforço 
artístico mais importante de nosso tempo e o que, por isso 
mesmo, trouxe a esse tempo mais desentendimento.

Esta confusão, que a princípio pareceu ser tolerada, já deu 
o que tinha que dar. Uma prova disso são os esforços que cada 
artista tem feito por conta própria para acabar com ela. De 
todos os lados, sentimos que é necessário nos entendermos 
melhor. Estou falando dos artistas, porque não é apenas no 
público, mas também entre os próprios artistas que a deso-
rientação existiu desde o início, e infelizmente ainda persiste.

Não se trata apenas das diferenças de gosto que sempre exis-
tiram entre eles e que, felizmente, nunca vão acabar. Contudo, 
existem alguns pontos essenciais que talvez seja bom alcançar 
e admitir juntos, a fim de formar uma base comum para uma 
arte que muitas pessoas reivindicam por razões bem diferentes 
e até mesmo opostas. E que, mesmo assim, por sua persistência 
e desenvolvimento, é uma arte que tem provado suas razões e 
seu direito de existir.
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A opinião de um só certamente não poderia fazer com que 
todo mundo chegasse a um consenso; mas talvez não seja perda 
de tempo esboçar alguns esclarecimentos gerais, alguns deta-
lhes de ordem particular, úteis em qualquer caso, para fazer 
uma diferenciação mais precisa.

Os esforços sérios de alguns artistas só poderiam se bene-
ficiar com o fato de não serem confundidos com as fanta-
sias mais ou menos justificadas e mais ou menos honestas 
(artisticamente falando) dos pintores que, não tendo nada 
para contribuir com o movimento, são atraídos apenas por 
um modernismo desenfreado, quando não por outras razões 
menos confessáveis. Alguns pretenderam ir além do cubismo, 
que é a arte em evolução de nosso tempo, e, para sair dele, 
retrocederam, caindo de novo na arte da imitação; escolhendo 
os objetos a serem representados apenas entre os objetos mais 
modernos, eles pensaram que tinham resolvido um problema 
difícil adaptando a sua dificuldade. Com os títulos que foram 
obrigados a acrescentar em suas obras, eles deixaram o campo 
plástico para entrar num simbolismo literário cuja fantasia é, 
no campo da pintura, absolutamente sem valor.

Além disso, se é difícil encontrar novos meios em uma arte, 
só é plausível encontrá-los precisamente nesta arte e não em 
outra. Isto é, os meios literários aplicados à pintura (e vice-
-versa) só podem nos dar uma aparência de novidade fácil e 
perigosa. O cubismo é uma arte eminentemente plástica; mas 
uma arte de criação e não de reprodução ou interpretação. 
Ora, o que pode ser criado na pintura senão o quadro? E esta 
criação pode ser feita com a ajuda de novos meios apropriados?



6

Os primeiros pintores cubistas encontraram meios próprios, 
com os quais aqueles que seguiram seus passos não estão sufi-
cientemente preocupados. Estes assumiram o aspecto das obras 
já produzidas e o fizeram a par e passo, com a pretensão de 
iniciar por conta própria uma nova arte. É hora de constatar 
esse fato, caso contrário, esta arte profunda, da qual apenas 
o lado superficial foi entrevisto, seria transformada em uma 
arte superficial.

Com esta forma desastrosa de julgar, vimos apenas incoe-
rência onde havia, desde o início, uma busca por disciplina. 
Hoje, para alguns poucos eleitos, a disciplina está estabelecida, 
e como nunca se sonhou com uma arte fria, matemática e anti-
plástica, unicamente cerebral, as obras que eles nos trazem são 
dirigidas diretamente aos olhos e aos sentidos dos amadores 
da pintura. Mas, para apreciar esta pintura, é preciso primeiro 
entender por que o seu aspecto é tão diferente daquele a que 
os nossos olhos estavam acostumados.

Se o objetivo é diferente, os meios devem ser diferentes e o 
resultado também. Agradar o público, que será a consequência 
do resultado obtido, é apenas uma questão de investir em sua 
educação.

Desde a criação da perspectiva como um meio pictó-
rico, nada de tão importante foi encontrado na arte. Nosso 
tempo é o tempo em que encontramos o equivalente a este 
meio maravilhoso. Assim como a perspectiva é um meio de 
representar objetos de acordo com sua aparência visual, no 
cubismo existem maneiras de construir o quadro considerando 
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os objetos apenas como um elemento e não de um ponto de 
vista anedótico.

Então, torna-se necessário especificar a diferença existente 
entre o objeto e o tema. Este último é o resultado do emprego 
dos meios de criação que foram adquiridos: é o próprio qua-
dro. Os objetos são introduzidos no quadro apenas como um 
elemento; compreenderemos que não se trata de pegar a sua 
aparência, mas de extrair deles, para servir ao quadro, o que é 
eterno e constante (por exemplo, a forma redonda de um copo 
etc.) e de excluir o resto. A explicação para a deformação dos 
objetos, que o público nunca teve, está lá. Ela é uma conse-
quência e não pode ser aceita como uma fantasia arbitrária do 
pintor. Caso contrário, não sairíamos das deformações cari-
caturais justificadas por esta expressão que está ultrapassada 
para nós: "a maneira de ver".

Com isso, é possível compreender que não admitimos a 
execução de um retrato por um pintor cubista. É preciso não 
confundir. Trata-se de criar uma obra, uma pintura neste caso, 
e não uma cabeça ou um objeto construído de acordo com 
novas leis que não justificariam suficientemente a sua aparên-
cia final.

É esta criação, de que também falarei mais tarde em relação 
à poesia, que marcará a nossa época. Estamos numa época 
de criação artística em que já não contamos histórias mais ou 
menos agradavelmente, mas criamos obras que, desligando-se 
da vida, entram nela porque têm uma existência própria, fora 
da evocação ou reprodução das coisas da vida. Desta forma, 
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a arte de hoje é uma arte de grande realidade. Mas temos de 
compreender essa realidade como realidade artística e não 
como realismo; porque ele é o gênero que mais se opõe a nós.

Portanto, temos o direito de dizer que o cubismo é a própria 
pintura e que a poesia de hoje é a própria poesia. E de que vale, 
no fim das contas, os objetos que utilizamos, de que vale a sua 
novidade, se nos servirmos de meios que não nasceram com 
eles e para eles? Apenas a partir daí, desta apropriação total de 
meios, é que nasce o estilo que caracteriza uma época.

No domínio da arte, as criações que serviram como marco 
histórico nunca foram de outro tipo. E quando falo de época, 
é preciso que se entenda época artística, porque não sou 
automobilista.
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ENSAIO DE ESTÉTICA LITERÁR IA

A beleza da obra de arte é mais ele-
vada que a da natureza. 

Hegel, Estética

A arte é anterior à estética. A estética 
deve ser uma explicação e não uma 
teoria da arte.

Remy de Gourmont

Começar um romance como Balzac começava os seus, ambien-
tando as personagens e situando os lugares; parar depois do 
primeiro ou segundo capítulo e apresentar este fragmento 
como um conto ou uma novela não é ter uma estética, pelo 
contrário, é carecer de uma e é também carecer de fôlego.

Não podemos compensar a falta de estética e de fôlego por 
meio de frases rebuscadas sob o pretexto do estilo. Não podemos 
utilizar os mesmos meios para equilibrar obras de naturezas 
diferentes. É preciso extrair os nossos meios de obras que, já 
criadas, foram experiências frutíferas para nós.

Numerosas tentativas a longo prazo nos levam a conhecer 
os meios dos quais podemos nos servir. Em seguida, o juízo 
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intervém para nos avisar se ainda estamos no mesmo caminho 
ou se já não estamos – nem sempre julgamos bem durante a 
produção de um trabalho, mas depois. A fim de não deixar o 
acaso (sob o pretexto da inspiração) dispersar as qualidades 
essenciais ao trabalho, é bom que um certo controle intervenha; 
mas apenas no momento em que ele já não pode trazer para a 
obra uma frieza detestável. Podemos querer alcançar uma arte 
que não tenha a pretensão de imitar a vida ou de interpretá-la. 
Assim como houve uma arte que, ao tirar elementos da reali-
dade da vida, fingia dar a aparência mais ou menos completa 
dessa realidade, pode haver uma que, tendo alcançado novos 
meios, quer tirar da vida apenas certos elementos da realidade 
necessários à obra de arte, sem pretender que essa obra possa 
imitar a vida.

Criar uma obra de arte que tenha sua própria vida indepen-
dente, sua própria realidade e seu próprio propósito, me parece 
mais elevado do que qualquer interpretação fantasiosa da vida 
real, não menos útil do que a imitação fiel, que aliás nunca foi 
alcançada por aqueles que a buscaram, simplesmente porque 
seria impossível igualar a arte e a vida sem perder a arte.

Alguns simbolistas esforçaram-se seriamente para conseguir 
realizações nesse sentido. Eles foram os primeiros a tentá-las, 
e, ainda assim, alcançaram-nas apenas imperfeitamente, pois 
nunca exteriorizaram mais do que um sentimento momentâ-
neo; por outro lado, nós queremos criar uma emoção nova e 
puramente poética, entendendo todos os sentimentos como 
seus componentes. Os simbolistas abriram uma nova era da 
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qual, curiosamente, os pintores foram os primeiros a desfrutar. 
Agora sabemos o que resultou disso.

A literatura, e especialmente a poesia, não parecia querer 
continuar o trabalho inacabado dos simbolistas, embora não 
tenha rompido completamente com ele. Isto não foi necessa-
riamente ruim, pois agora estamos livres de cair nos mesmos 
erros cometidos pelos nossos antecessores; e é na direção do 
que alguns deles tentaram inutilmente que construímos o ponto 
de partida de uma nova estética. Ela emerge, em elementos já 
numerosos, de obras produzidas que já começam a não dever 
em nada aos meios recentemente estabelecidos.

E para criar, por exemplo, um conto que seja acima de tudo 
uma obra especial com este nome, assim como um poema deve 
ser acima de tudo um poema, ou seja, uma obra criada com 
meios que tenham como resultado um sentimento poético, 
devemos encontrar os meios próprios deste gênero e fazer com 
que eles contribuam para o seu resultado. Qual é esse resultado?

Afirmemos primeiro que escrever não é necessariamente 
narrar. Podemos reconhecer isso, uma vez que admitimos ser 
possível, com razão, substituir a caneta pela fala para contar uma 
ou várias histórias. Mas o que nos interessa aqui? A anedota, 
o episódio. Pouco importa se ele é imaginário ou real, pois, a 
menos que caiamos no maravilhoso, que é um gênero à parte, 
permaneceremos no reino dos acontecimentos possíveis. Eles 
nos descrevem um fato perdido no tempo, um fato que quere-
mos reviver. Isto é confundir a descrição de um fato real com a 
realidade. É querer colocar a arte ao redor de uma realidade e é 
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também subordinar a própria arte a esta realidade. É colocá-la 
em um estado de inferioridade. Um evento ocorrido na vida 
tinha, incontestavelmente, uma intensidade inacessível à arte 
no momento em que foi realizado. A lembrança, naqueles que 
a experimentaram, é geralmente ainda mais violenta do que a 
evocação que a literatura se encarrega de fazer. Portanto, existe 
apenas um fato habilmente imaginado que pode, ao nos fazer 
esquecer a vida que estamos vivendo, nos dar por um momento 
a ilusão de um intenso fragmento irreal de vida, incomparável, 
porém, à vida que queríamos imitar. E para alcançar este resul-
tado, que é raro, os escritores são obrigados a acumular fatos 
importantes e excluir outros tantos considerados inúteis. Esta-
mos, portanto, longe da vida e até mesmo da arte, cujo objetivo 
não é se mover dessa maneira. Para imitar, para evocar, é preciso 
escolher, e a imaginação do leitor deve fazer o resto. Uma arte 
de realidade não deve precisar dessa imaginação alheia e a obra 
criada deve se impor como ela é.

Podemos achar que a subordinação da arte à realidade é 
indigna da arte. De fato, ela não está a seu favor. A arte precisa 
se libertar da vida para desempenhar um papel elevado, absolu-
tamente independente, e depois retornar à vida; mesmo assim, 
ela não deixa de ter o seu lugar e não deve à vida mais do que 
a qualquer outra coisa que a componha. Pois é evidente que a 
arte, como tem sido compreendida até o presente, foi apenas 
uma redução da realidade, um parasita da realidade, porque ser-
via apenas para imitá-la ou interpretá-la. Isso criou uma ilusão 
chamada de realidade por conta duma certa educação e duma 
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confusão das palavras. Desta forma, chegamos a confundir ter-
mos como realidade da vida e realidade artística; e chegamos, 
sem perceber, a um tipo de realismo sem nenhuma realidade 
artística e que não passa duma escravidão da arte ainda maior. 
Porque imitar da melhor maneira possível é criar o mínimo 
possível.

Devemos preferir uma arte que requeira da vida apenas os 
elementos da realidade necessários para ela; e que, com a ajuda 
desses elementos e de novos meios puramente artísticos, chegue, 
sem copiar nada, sem imitar nada, a criar uma obra de arte com 
uma forma própria. Esta obra deverá ter sua própria realidade, 
sua própria utilidade artística, sua própria vida independente 
e não evocará nenhuma outra coisa a não ser ela mesma. Por 
acaso pedimos a outros objetos, além das obras de arte, que se 
assemelhem a algo diferente de si mesmos? Reprodução, imi-
tação e interpretação são apenas nuances dum mesmo ideal: a 
evocação.

Para criar, o que não é imaginar, não partimos de um fato, 
mas da ideia que temos da possessão de seus meios. É preciso 
saber quais elementos devem ser utilizados para escrever um 
conto ou um poema e com a ajuda de quais meios literários 
vamos escrevê-los. Qual estrutura queremos dar a eles? Qual 
sequência lógica nova? Porque é inútil querer utilizar em uma 
obra de arte a mesma sequência lógica da conversação. Aqueles 
que utilizam para escrever uma forma diferente da que utilizam 
na fala reconhecerão isto muito bem, apesar de a forma ser 
apenas um entre outros elementos literários.
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Partimos de um campo geral de onde extraímos materiais 
para o nosso trabalho. Uma vez terminado, ele constitui seu tema 
e configura um todo que só presta tributos à própria arte. Não 
se trata, em seu conjunto, de uma obra que nos faz constatar: "é 
isto!"; uma exclamação que só marca o nosso espanto diante de 
uma imitação perfeita, mas sim de uma obra que apela às nossas 
faculdades capazes de julgá-la e somente a essas faculdades.

Se a obra então produz uma emoção, é uma emoção pura-
mente artística, diferente daquela que nos atinge se um acidente 
violento ocorre na rua, bem diante de nossos olhos. Esta emo-
ção será um resultado direto do grau de elevação dos meios e 
elementos empregados na obra e da adequação de seu uso. Na 
parte superior do peito existe um lugar sensível aos esforços que 
buscam esta emoção. É muito difícil encontrá-lo; mas, para nós, 
ele é o único que realmente importa.
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A EMOÇÃO

Nos romances policiais, de aventura, de espadachins etc. (tam-
bém chamados de romances de folhetim, ainda que só tenham 
sido publicados na forma de um único volume) o objetivo é 
simplesmente simular ações para sustentar o interesse do leitor; 
isto é, apresentar em sequência o maior número de anedotas, 
situações e episódios tão dramáticos e angustiantes quanto 
possível. Infelizmente, são raros os romancistas que conseguem 
equilibrar esse acúmulo de fatos. Muitos são forçados a susten-
tar a ação com digressões filosóficas e descrições que prejudi-
cam muito as obras deste gênero e deslocam o seu propósito.

Mas, mesmo sem o que chamamos de prolongamento e 
mesmo escritos corretamente, esses romances são obras literá-
rias nas quais a arte passa a um plano tão distante que às vezes 
desaparece completamente. Desaparece sempre, se levamos 
em conta o nosso significado da palavra arte, ou seja: criação. 
Nesses casos, trata-se apenas de uma nar rativa mais ou menos 
longa, mais ou menos interessante, documentada, precisa ou 
imaginada. Em todo caso, é o triunfo da anedota, pois ela se 
torna o único elemento responsável por despertar a emoção 
ou o interesse do leitor.

Qualquer um desses romances poderia ser o tema de uma 
história contada oralmente, e a característica de uma obra de 



16

arte literária é que ela não pode ser concebida e realizada de 
nenhuma outra forma que não seja por escrito.

¶

Colocamos em um nível mais alto uma categoria de roman-
cistas para os quais a preocupação com a arte era muito maior. 
Entre eles, podemos citar os naturalistas, porque são certa-
mente aqueles nos quais todos podem pensar com maior pre-
cisão, talvez por terem preservado, apesar de tudo, o máximo 
de pureza em seu trabalho. Não se pode negar que eles usa-
ram meios literários respeitáveis e elementos novos para o seu 
tempo e que eles eram talentosos. Pode-se dizer também que 
esses meios não lhes permitiram produzir uma emoção dire-
tamente, mas sim de ordenar anedotas cuja natureza devia 
produzir em si a emoção. Toda a arte consistia em pôr uma 
anedota de pé, ou seja, a saber contá-la.

Eles escolhiam uma anedota simples, banal, vulgar, proi-
bindo-se de qualquer invenção (não digo de imaginação), 
qualquer exaltação da realidade; digamos que isso os colo-
cava em oposição não somente aos romancistas folhetinescos 
mas também a toda a escola romântica. Contudo, eles não 
foram os primeiros a se contentar em narrar acontecimentos 
simples, sem uma importância extraordinária. Os séculos ante-
riores forneceram um grande volume de literatura na qual a 
única coisa que importava era a maneira de contar ou narrar 
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uma história. Assim, com os naturalistas, paralelamente ao 
elemento anedótico, os meios literários já estavam ganhando 
mais importância. Mas se dependia dos meios literários fazer 
com que a anedota fosse apresentada de uma forma suficien-
temente intensa para comover, o sentimento emitido por essa 
anedota é que tomava o lugar de toda emoção. Uma impressão 
dolorosa, se o fato contado era do loroso; agradável, se o fato 
contado era daqueles que nos dão prazer na vida; alegre, se a 
história era alegre.

Sobre este assunto, note-se este erro comum que é consi-
derar mais artísticos os temas tristes, dolorosos, melancólicos 
(na poesia), em detrimento dos temas alegres; ao passo que a 
arte deve comover de outro modo, e não por esses meios que, 
em ambos os casos, são externos a ela. É se libertando desses 
sentimentos que a arte se eleva. Quanto mais se liberta deles, 
mais ela se torna pura e elevada.

¶

Por gradação, era natural que nos aproximássemos de uma 
época em que os meios literários teriam finalmente preponde-
rância – tendo a anedota apenas o lugar de elemento qualitativo 
– e em que estaríamos ainda mais perto do ideal de criação, 
que deve ser: fazer do nada alguma coisa.

Hoje em dia, esta criação é tudo para nós. Por nossa 
natureza, estamos ligados à criação humana com a ajuda de 
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elementos extraídos de nossa vida em comum e de nossa vida 
individual. Aqui é necessário dizer o quão importante deve 
ser a qualidade destes elementos, pois desta qualidade vem 
a qualidade da obra, o seu estilo. Os meios do espírito nos 
dão a percepção necessária na escolha dos materiais a serem 
utilizados, com exclusão de todos os outros. Pois não se pode 
sair pegando tudo e servir-se de tudo indiscriminadamente ou 
então se criará uma arte bastarda em lugar de uma arte pura.

Não se pode escrever de tudo, empregar todas as palavras 
e todas as fórmulas sintáticas em um trabalho criativo, caso 
contrário, ele se tornará um caos inaceitável. Devemos nos 
precaver contra os elementos que marcaram outras literaturas, 
pois cada uma delas tinha os seus próprios meios, e nenhuma 
arte pode se diferenciar delas sem os meios pessoais apro-
priados. Além disso, só a experiência, que desenvolve a nossa 
percepção, nos permitirá escolher os elementos apropriados 
para os nossos meios.

Pode-se dizer que essa percepção é o próprio talento. Isto 
definiria o lugar que o talento ocupa na criação. Sua ausência 
deve comprometer fatalmente a unidade e o estilo do traba-
lho; por isso ele é um sentido eminentemente precioso; mas 
seu papel indispensável não é o único. O espírito, que é uma 
ferramenta, em outra escala torna-se uma fonte. Ele fornece a 
matéria obscura e abundante da qual uma parte iluminada será 
condensada em palavras que vão compor a obra. A qualidade 
destas palavras é a primeira condição para a existência da obra. 
O objetivo do espírito é produzir a impressão artística por sua 
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perfeição. Assim, podemos ver como é importante que não 
haja discordância capaz de destruir sua unidade. Nenhuma 
explosão de lirismo poderia restaurar o equilíbrio perdido e é 
deste equilíbrio que a impressão de beleza deve emergir como 
um contato direto entre a obra e o leitor.

¶

Alguém definiu a sensação diante de uma obra desta ordem 
como um mistério da criação. É demais explicar àqueles que, 
não compreendendo esse mistério, talvez não saibam nem 
mesmo o que deve ser compreendido nele.

Quem desejaria tentar explicar que algumas palavras esco-
lhidas pela mente e colocadas ao lado de outras palavras for-
mam um poema que te transporta ou simplesmente te agrada, 
do mesmo jeito que o fazem os outros elementos dum poema?

Se a questão fosse simplesmente entender um discurso 
moral, triste ou alegre, não haveria um só poeta de verdade 
que quisesse ser admirado por qualidades desse tipo.

Alguém nesse mundo já achou que a borboleta não fosse 
bonita ou bela? Alguém, tendo observado a surpreendente 
simetria dos desenhos e cores que decoram as asas de algumas 
delas, pediu para entendê-las antes de admirá-las? E, seguindo 
essa linha de raciocínio, quem poderia ter levado a explicação 
para além da constatação de que a simetria desses desenhos é 
uma perfeição encantadora para o espírito?
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Assim, qualquer obra criada, depois de feita, deve ter 
alguma surpresa para o seu próprio autor e deve revelar para 
ele novos meios. Todos estes meios adquiridos constituem sua 
estética; sem eles não há unidade possível na obra total de um 
autor. E não devemos confundir a personalidade sentimental 
de um artista com a que emerge dos meios pessoais adquiri-
dos e empregados nos seus trabalhos. A primeira participa da 
vida do artista e é alheia à arte. A segunda se confunde com a 
própria arte e é o seu principal fator.

Sem dúvida, alguns quererão do espírito algo além da pura 
beleza, e isto porque não terão sido capazes de compreender 
a mínima possibilidade de elevação do espírito nem de com-
preender que uma obra capaz de comover o leitor sem explicar 
como ela foi composta pode gerar um mistério que é a mais 
alta emoção a ser alcançada na arte.
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A IMAGEM

A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer 
de uma comparação mas da aproximação de duas realidades 
mais ou menos distanciadas. Quanto mais as relações dessas 
duas realidades forem distantes e precisas, mais forte será a 
imagem, mais potência emotiva e realidade poética ela terá.

Duas realidades que não têm nenhuma relação não podem 
se aproximar de forma útil, portanto, não há criação da ima-
gem. Du as realidades contrárias não se aproximam. Elas se 
opõem.

Uma imagem não é forte pelo que ela tem de brutal ou de 
fantástico. Ela é forte quando conta com uma associação de 
ideias distante e precisa. O resultado obtido controla imedia-
tamente a pertinência da associação.

A analogia é um meio de criação. É uma semelhança de 
relações; ora, a força ou a fraqueza da imagem criada depende 
da natureza dessas relações. O que é grande não é a imagem, 
mas a emoção que ela provoca; se esta última é grande, esti-
maremos a imagem de acordo com a sua medida. A emoção 
provocada dessa forma é poeticamente pura, porque ela nasceu 
fora de toda imitação, de toda evocação, de toda comparação. 
Temos a surpresa e o gozo de nos encontrarmos diante de uma 
coisa nova.



22

Não criamos uma imagem comparando (sempre fragil-
mente) duas realidades desproporcionais. Criamos, ao con-
trário, uma imagem forte, nova para o espírito, aproximando 
sem comparação duas realidades cujas relações são capturadas 
apenas pelo espírito. O espírito deve captar e degustar a ima-
gem criada sem misturar essas realidades.

¶

Portanto, a criação da imagem é um meio poético poderoso 
e não devemos nos admirar com o grande papel desempenhado 
por ele numa poesia de criação. Para permanecer pura, essa 
poesia exige que todos os meios ocorram no sentido de criar 
uma realidade poética. Essa realidade poética pode ter o seu 
conjunto destruído, detonado, se intervirmos nela com um 
meio de observação direta. Esses meios têm outra origem e 
outro fim. Meios estéticos diferentes não podem concorrer 
em uma mesma obra. Somente a pureza dos meios ordena a 
pureza das obras. A pureza da estética depende disso.
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TRADIÇÃO (ANOTAÇÕES)

Trata-se de continuar e não de recomeçar. Imitar uma arte 
clássica, ou qualquer outra arte classificada, não é permanecer 
na tradi ção, mas recomeçar inutilmente uma coisa já criada. 
Mesmo admitindo que algum talento intervenha (aqui deveria 
se escrever mais precisamente habilidade) nesta imitação, é 
sempre um esforço inútil e sem proveito para a arte.

Permanecer na tradição é criar obras que, por sua diferença, 
são uma contribuição a mais para o campo da arte, graças a 
uma nova sensibilidade, servida por meios novos e apropria-
dos. Este é o único esforço realmente útil. Uma sensibilidade 
nova não é nada em si se o resultado não é uma produção nova.

Reconhecemos que as obras de diferentes épocas fazem 
parte da mesma tradição, com certas qualidades comuns que 
aparecem apesar da diferença entre essas obras. A tradição não 
é um gênero ou uma forma particular, mas um nível já obtido 
que certas qualidades – comuns em dadas circunstâncias – nos 
permitem atingir.
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SINTAXE

Na literatura você não trabalha com 
o que já foi criado, você tem que criar 
algo novo.

Aqueles para quem a literatura é apenas a arte de repetir o que 
os outros já fizeram e que viram nela apenas a obrigação de 
desenvolver suas qualidades e habilidades nos repreendem, 
acima de tudo, por falta de sintaxe. É que, tendo agarrado um 
modelo e segurando-o firme, eles se surpreendem diante de 
um fato novo, um fato que não tem modelo, mas que talvez 
venha a se tornar um. Se isto acontecer, mais tarde haverá 
outros como eles para defender este velho fato contra outro 
inteiramente novo.

Se a sintaxe é a arte de organizar as palavras de acordo com 
seu valor e seu papel para a composição de sentenças lógi-
cas para nós mesmos, diremos que não imitamos a sintaxe de 
alguém tanto quanto imitamos a sua arte, sob a condição de 
se entender o significado da palavra arte como algo diferente 
de imitação. Hoje, para os nossos críticos habituais, parece 
que a sintaxe deve pressupor uma espécie de contorcionismo 
verbal. Mas tudo depende dos modelos que aprendemos. 
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Nós aconselhamos aqueles que nos deram o exemplo da 
simplicidade.

Para uma nova arte, era de se esperar uma nova sintaxe; 
ela deveria fatalmente vir para colocar em uma nova ordem as 
palavras das quais devíamos nos servir. As próprias palavras 
tinham de ser diferentes. Elas de fato o são em alguns de nós; 
mas os velhos habituados à última estação as ignoram. Tudo 
isso é normal. Porém, se não queremos entender que um novo 
arranjo tipográfico é paralelo a uma sintaxe diferente e que esta 
sintaxe está relacionada a um novo tipo de trabalho, vamos 
nos ater a uma incompreensão merecida. Mas não nos falem 
da sintaxe como um molde imutável, segundo o qual todos 
deveriam escrever e se expressar em todos os momentos.

A sintaxe é um meio de criação literá ria. É um arranjo de 
palavras. E um arranjo tipográfico adequado é legítimo. Deve-
mos respeitar aqueles que culpam apenas a si mesmos por não 
gostarem de algo novo que não compreendem. Aqueles que, 
por sua pretensão e insensibilidade, se contentam em trazer 
tudo de volta às suas velhas esperanças são detestáveis. Nem 
todos podem andar no mesmo ritmo.
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ANOTAÇÃO

Em um sentido menos geral do que aquele normalmente dado 
à estética, podemos defini-la como o conjunto de meios que 
um autor tem à sua disposição para criar. De fato, há autores 
que têm uma estética representada por obras nascidas de meios 
novos e pessoais. Outros trabalham sem qualquer preocupação 
com a estética, o que não quer dizer que seus trabalhos sejam 
desprovidos de beleza. Isso depende das preocupações e das 
habilidades do artista. Ele pode se preocupar em criar arte ou 
em simplesmente agradar o público. Neste último caso, ele não 
sacrifica suas ambições de autor; mas sua obra só pode carecer 
de pureza, unidade e, já que falamos sobre isso, de estilo.

O espírito, a anedota, a livre expressão etc., são concessões 
feitas ao público que se apega mais facilmente a elas. Artistas 
que criam na arte se preocupam principalmente com os meios 
e controlam os resultados de seu trabalho. De fato, é através 
dos meios que se pode trazer algo novo, algo que não seja 
uma manifestação indiferente e superficial de personalidade 
sentimental ou espiritual. E a estética é, em suma, o que se 
torna geral na arte. O que de um artista interessa mais pro-
fundamente aos outros.

Já vimos escritores que só lidam com a estética no final da 
vida e escrevem algumas páginas totalmente em desacordo 
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com seu próprio trabalho. Isto porque outros livros aparece-
ram além dos seus, e, com a ajuda dos recém-chegados, eles 
puderam elabo rar algumas regras, sem dúvida excelentes, mas 
que eram aplicadas de forma indevida. Podemos descobrir 
ali, entre outras coisas, algumas concessões feitas a uma arte 
bem diferente daquela que tinha inspirado essas meditações 
estéticas; era uma acomodação. Isto prova suficientemente 
que as ideias estéticas vêm depois das obras, mas é preciso ter 
cuidado ao juntá-las, para aplicar com precisão essas ideias 
a essas obras. Suspeita-se que é mais fácil escrever algumas 
páginas que resumem o trabalho de outros do que iniciar um 
novo trabalho seguindo novas ideias.

Não se trata de trabalhar a partir de ideias, mas de extrair 
delas obras que já foram concluídas, para que se possa certa-
mente ir mais longe e permanecer lógico o bastante consigo 
mesmo, para que você não seja obrigado, uma vez que esteja 
próximo do seu objetivo, a declarar que se enganou. Porque 
na arte você nunca se engana, ou você errou do começo ao fim 
ou acertou do começo ao fim, e nenhuma declaração retros-
pectiva pode mudar o erro do qual você acredita, no final, ter 
se desviado.
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POSFÁCIO

Pierre Reverdy e a revista Nord–Sud

Em 1910, Pierre Reverdy (1889-1960) chegou a Paris e se 
estabeleceu no bairro de Montmartre. Possivelmente, ele viu 
cartazes e anúncios nos jornais divulgando a inauguração de 
uma linha de metrô que ligaria seu bairro, localizado na zona 
norte da cidade, à região de Montparnasse, localizada na zona 
sul. Os anúncios diziam que, a partir dali, o Norte e o Sul de 
Paris estariam conectados. Sete anos depois, em 1917, Reverdy 
lançou uma revista literária chamada Nord–Sud, da qual foi 
editor e colaborador durante quase dois anos.

André Breton, um colaborador habitual da revista, con-
tou que o título da publicação foi inspirado na campanha de 
divulgação da linha de metrô, e, de acordo com ele, o título 
também significava a vontade que Reverdy tinha de unir os 
dois polos da criação.1

Ao lado das revistas Dada e Favorables París Poema, esta 
última dirigida pelo peruano César Vallejo, a Nord–Sud foi 
uma das publicações mais decisivas na montagem da cena artís-
tica das vanguardas europeias. Como muitas outras revistas de 

1.  Cf. Breton, André. Œuvres complètes, v. 1. Paris: Gallimard, 1988. p. 
1075.

DANILO MATAVELI
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vanguarda da época, ela também teve uma existência breve, 
mas suficientemente marcante para entrar para a história como 
um exemplo da resistência de inúmeros artistas diante de um 
ambiente político cada vez mais hostil e desanimador. Esse 
cenário de emergência política teve como resposta uma emer-
gência estética, o surgimento de meios artísticos combativos e 
surpreendentes. A Nord–Sud não ajudou apenas a estabelecer 
a estética cubista (seu objetivo inicial); ela também se tornou 
um campo de experimentação e divulgação das ideias dadaís-
tas e surrealistas, que se tornariam ainda mais relevantes no 
período entreguerras.

Além do próprio título da revista, o deslocamento no 
ambiente urbano determinou o caráter transitório dos ensaios 
reunidos neste livro. Eles foram publicados por Reverdy entre 
março de 1917 e outubro de 1918. São textos curtos e objetivos, 
feitos para serem lidos em pouquíssimo tempo, numa viagem 
de metrô, de bonde, de táxi, no intervalo do almoço etc. Ao 
ler estes ensaios nos dias de hoje, quase cem anos depois, pre-
cisamos ter em mente que eles não foram pensados como um 
livro ou coletânea, mas como textos transitórios e circunstan-
ciais. Alguns respondiam a questões do momento, lidavam com 
querelas artísticas e políticas que, para nós, podem parecer 
resolvidas; outros funcionavam como propaganda estética ou 
estabeleciam linhas de diálogo com outros artistas. São textos 
precários, alguns deles são verdadeiros esboços, anotações, 
trechos soltos nos quais uma reflexão foi impressa e veiculada 
com o objetivo primordial de fomentar o debate artístico. Não 
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é possível lê-los fora de contexto, em um tipo diferente de 
suporte, e sobretudo em outra língua, sem perder o compo-
nente dramático, por assim dizer, que eles tinham no momento 
de sua publicação; sem perder, mais precisamente, o quanto 
eles tinham de ação e de intervenção estética no cenário polí-
tico e artístico de sua época histórica.

Por outro lado, esta reunião traz um ganho, pois ela con-
cede aos ensaios um aspecto de conjunto e acentua as relações 
existentes entre eles, acentua a continuidade dos pensamentos 
e mostra diferentes abordagens de um mesmo problema. Esta 
reunião mostra que, apesar da precariedade e de uma certa 
desordem, os textos de Reverdy foram orientados com base 
em princípios bem fundamentados.

Alguns desses princípios utilizaram categorias empresta-
das da estética hegeliana, como as noções de espírito, beleza e 
equilíbrio. Porém, essas noções foram adaptadas por Reverdy.

O conceito de espírito, por exemplo, tem um caráter flu-
tuante, às vezes ele parece ter sido utilizado para tratar da 
consciência, do raciocínio formal e, às vezes, da percepção 
subjetiva. Já os conceitos de beleza e equilíbrio parecem se 
referir às expectativas geradas pela composição de uma obra; 
ela é bela se o seu resultado estiver de acordo com as premissas 
estéticas e com os meios artísticos utilizados em sua elabo-
ração. Por conta da sua flutuação semântica, poderíamos ter 
traduzido estes conceitos de uma forma mais interpretativa, o 
que foi feito na maior parte do processo de tradução; contudo, 
nesses casos, por mais que hoje eles pareçam ultrapassados, 
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preferimos manter os termos mais próximos dos originais, jus-
tamente para que fosse possível identificar no emprego dessas 
categorias o arsenal teórico do qual Reverdy se apropriou e a 
tradição crítica com a qual ele procurou dialogar. Sobre isso, 
vale dizer que a leitura dos seus ensaios revelam alguém que 
encara a estética como uma verdadeira disciplina do ponto de 
vista epistemológico. Contudo, sua estética não era idealista 
como a de Hegel.

No ensaio “Anotação”, ele definiu a estética como um con-
junto de meios que um autor tem à sua disposição para criar 
e disse que “as ideias estéticas vêm depois das obras”. No pri-
meiro manifesto surrealista, publicado em 1924, André Breton 
definiu muito bem essa estética como uma “estética toda a 
posteriori”, uma estética que, segundo ele, teria mudado radi-
calmente o seu ponto de vista a respeito da noção de imagem 
poética. De fato, toda a elaboração da imagem surrealista reali-
zada no manifesto parte da reflexão feita por Reverdy no ensaio 
“A imagem”, publicado no número 13 da revista Nord–Sud, em 
março de 1918.2

Ainda sobre o caráter prático da estética presente nos ensaios 
de Reverdy, vale notar a sua preocupação quase obsessiva 
com a manipulação dos meios artísticos. Ela afasta qualquer 
dúvida sobre a materialidade, para não dizer materialismo, 
dessa estética feita às pressas, de maneira emergencial. Em seu 
livro Teoria da vanguarda, Peter Bürger escreveu que: “Um 
sinal característico dos movimentos históricos de vanguarda 

2.  Cf. Breton, André. Manifestes du Surréalisme. Paris: Gallimard, 1966. 
p. 11–64.
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consiste exatamente no fato de eles não terem desenvolvido 
estilo algum; não existe um estilo dadaísta ou surrealista. Antes, 
ao erigir em princípio a disponibilidade sobre os meios artís-
ticos de épocas passadas, esses movimentos liquidaram a pos-
sibilidade de um estilo de época.”3

De fato, em seus ensaios, Pierre Reverdy também assumiu a 
disponibilidade total dos meios artísticos das épocas passadas e 
do presente, mas, além disso, ele insistiu na apropriação desses 
meios e na criação de novos meios específicos para cada tipo de 
manifestação artística. Na sua opinião, só a apropriação total 
dos meios artísticos poderia criar uma obra de arte afinada 
com a sua época histórica e para criar uma arte nova era pre-
ciso investir em novos meios artísticos, diferentes dos meios já 
estabelecidos. Condicionar a efetividade histórica e estética da 
obra de arte à novidade e à especificidade dos procedimentos 
utilizados em sua criação significava a insuficiência da novi-
dade do tema da obra. Para Reverdy, não bastava que um pintor 
fizesse um quadro representando a imagem de um automó-
vel para que este quadro fosse atual; ele precisaria empregar 
meios artísticos próprios, contrários à imitação e ao realismo 
banal. No ensaio intitulado “Sobre o cubismo”, ele chegou a 
dizer, em tom sarcástico, que não era automobilista, deixando 
subentendida a afirmação do seu papel social de artista. Talvez 
o principal alvo desse sarcasmo tenha sido a estética futurista 
de F. T. Marinetti e de seus seguidores.

Bastante motivados por uma exaltação muitas vezes acrí-
tica da velocidade, das conquistas da revolução industrial e 
3.  Bürger, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 46.
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principalmente do automóvel, os futuristas tinham um ver-
dadeiro fascínio por tudo o que houvesse de mais avançado 
na modernidade, o que seria, nas palavras de Reverdy, um 
“modernismo desenfreado”. Num trecho do primeiro manifesto 
futurista, publicado no jornal francês Le Figaro, em 1909, Mari-
netti escreveu: “Nós afirmamos que a magnificência do mundo 
enriqueceu-se de uma beleza nova: a beleza da velocidade. 
Um automóvel de corrida com seu bagageiro enfeitado com 
tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo... 
um automóvel rugidor, que parece correr numa metralha, é 
mais bonito que a Vitória de Samotrácia.”4

A militância de Pierry Reverdy em favor de meios artísticos 
inovadores e de uma arte com características independentes, 
autônomas em relação à realidade da vida, o aproximou em 
teoria de vertentes do formalismo russo, sobretudo a ver-
tente mecanicista, cujo expoente de maior destaque foi Victor 
Chklovski, autor do célebre ensaio “A arte como procedimento”, 
publicado pela primeira vez em 1917, mesmo ano em que a 
Nord–Sud iniciou as suas atividades. Coincidentemente ou 
não, há muitas semelhanças entre os pensamentos de Reverdy 
e de Chklovski. Ambos distinguiram a linguagem prosaica da 
linguagem poética, apontaram os procedimentos, os meios 
artísticos, como os responsáveis pela definição de um objeto 
estético. Ambos defenderam que a arte não estava subordinada 
à vida, isto é, ao cotidiano, e que atendia a finalidades próprias, 
específicas para cada obra de arte. Nesse sentido, explicar a arte 

4. Marinetti, F. T. “Le futurisme”. Le Figaro, v. 55, n. 51, s. p., Paris, 20 
fev. 1909.
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com base na realidade da vida seria uma tarefa improdutiva, 
desinteressante. Ainda assim, é possível ver um componente 
ético e político, um componente vital, que atravessa os ensaios 
emergenciais de Pierre Reverdy: eles não têm o rigor científico 
dos formalistas russos, em alguns casos, são mais impetuosos 
e provocativos. Algumas posições são marcadas e defendidas 
categoricamente, quase como regras determinantes de um 
"regime estético", nos termos utilizados por Jacques Rancière 
para redefinir a noção de modernidade.5

Por tudo isso, Reverdy se tornou um dos principais influen-
ciadores do cubismo, do surrealismo e de outros movimen-
tos cujas questões levantadas no campo da arte continuam 
ecoando.

Esta reunião de seus ensaios tem o objetivo de revisitar algu-
mas dessas discussões por meio do ponto de vista de um dos 
artistas que participaram delas mais ativamente. O que estes 
ensaios podem nos dizer sobre a arte contemporânea? Que tipo 
de tensões são movimentadas ao passar um material transitório 
e fragmentário para a unidade artificial de uma coletânea? O 
que fazer com a distância temporal e com as transformações 
históricas compreendidas em quase cem anos? São perguntas 
que talvez fiquem sem respostas no momento.

Assim como os textos de Pierre Reverdy, esta edição pro-
põe debates que não se esgotam em seus gestos iniciais. Se 
ela servir de fomento para um debate de caráter histórico, 

5.  Rancière, Jacques. “Dos regimes da arte e do pouco interesse da noção 
de modernidade". In: A partilha do sensível. 2. ed. São Paulo: EXO Experi-
mental org.; Editora 34, 2009. p. 27–44.
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político e cultural, no momento em que nos aproximamos do 
centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, ela já terá 
cumprido um papel inesperado. Se ela servir de interesse para 
pesquisadores, especialistas ou não, também será um passo 
além da expectativa. O processo de tradução e edição deste 
livro foi um trabalho de pesquisa crítica, de experimentação e 
de aprendizado. É este o trabalho que esperamos compartilhar 
com os leitores, um trabalho precário, sem sombra de dúvida, 
mas que nos impele a partir para frente, como uma espécie de 
fuga ao contrário.

Rio de Janeiro, outubro de 2020.
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