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כחול  תחת  שבָפוֶוָלה,2  בירוק  והאוכרה  הזעפרן  בקתות  בעובדות.  קיימת  השירה 

ָקְּברִָלינִי, הן עובדות אסתטיות.

הקרנבל של ריו הוא האירוע הדתי של הגזע שלנו. עץ–ברזיל. ווגנר נבלע3 מול 

שורות ּבֹוָטפֹוגוֹ.4 פראיות ושלנו. גיבוש אתני מגוון. צמחייה עשירה. מחצבים. מטבח. 

וָוָטַּפה,5 זהב וריקודים.

פן  הציטוטים,  פן  הפן המלומד,  ברזיל.  והמסחרית של  החלוצית  ההיסטוריה  כל 

הסופרים המפורסמים. מרשים. רּוי ָּבְרּבֹוזַה6: כובע צלינדר בסנגמביה.7 הכול בשפע. 

נשפי פאר ומשפטים מעוצבים כהלכה. כושיות8 במועדון מרוצי הסוסים. אֹודִָליְסקֹות 

בָקטֹוְמִּבי.9 שפה מיופייפת. 

הפן המלומד. גורלו המר של הלבן הראשון שהובא לכאן, שולט פוליטית ביערות 

ארץ  דוקטורים.10  באשמתנו.  שלא  מלומדים  אנחנו  אוניברסיטאות.  בוגרי  הפרא. 

הכאבים העלומים של דוקטורים אלמונים. כך היתה האימפריה. השכלנו את הכול. 
שכחנו את גָווִיָאאֹו ֶפנָשֹו.11

מעולם לא ייצוא של שירה. שירה שמסתתרת בתוך החוכמה הזדונית המשתרגת. 

בִליָאנֹות הנוסטלגיה האקדמית. 

אבל חל פיצוץ בידע שלנו. אלה שידעו הכול התנפחו כמו בלונים שנשפו בהם 

בהגזמה. הם התפוצצו.

החזרה להתמחות. פילוסופים מתפלספים. מבקרים מבקרים. עקרות בית טרודות 

במטבח. 

השירה למשוררים. שמחתם של אלה שאינם יודעים ומגלים.

הכול התהפך, הכול נפרץ: התיאטרון הרעיוני והמאבק הבימתי בין המוסרי לבלתי 

מניפסט עץ–ברזיל1

ה  ד ר ד נ א ה  ד ד  ל ו ו ס ו א



8

 Corpus מוסרי. התזה תיקבע במלחמת הסוציולוגים, אנשי החוק, שמנים וזהובים כמו
12.Juris

תיאטרון גמיש, בן הלהטוטן. גמיש ולא הגיוני. רומן גמיש פרי ההמצאה. שירה 

גמישה.

שירת עץ–ברזיל. גמישה ותמימה. כמו ילד.

ָסנְְדרַר: קח רכבת עמוסה, מוכנה ליציאה. כושי אחד מסובב את  ְּבֶלז  הצעתו של 

ארכובת טבלת הסיבוב. די ברשלנות מזערית כדי שתיסע בניגוד לכיוון היעד שלך. 

משפטיים  יועצים  במקום  מהנדסים  החיים.  של  המתורבת  מנהגם  הפקידּות,  נגד 

תועים כמו סינים בסבך הרעיונות.

שפה עכשווית, בלי ארכאיזם. טבעית וחדשנית. התרומה שלא תסולא בפז של כל 

הטעויות. כמו שאנחנו מדברים. כמו שאנחנו.

אין עימות במקצועות אקדמאיים. יש רק גלימות טקסיות. הפוטוריסטים והאחרים.

מאבק אחד ויחיד — המאבק על הדרך. הבה נחלק: שירת ייבוא. ושירת עץ–ברזיל, 

לייצוא.

בחמשת המקומות הנאורים בעולם חלה תופעה של דמוקרטיזציה אסתטית. ייסדו 

אמיתי.  נתנו צמר  כבשים שלא  ערך בתמונות של  היה  לא  הנטורליזם. ההעתק.  את 

בבתי הספר לאמנות פירשו זאת בעל פה: להעתיק במדויק... אחר כך הופיע התצריב.  

מכל בית יצאה אמנית צעירה. הופיעה המצלמה. ועם כל היתרונות שבשיער מגודל, 

קשקשים, והגאוניות המופלאה של העין ההפוכה — הצלם אמן. 

בתחום המוסיקה, הפסנתר פלש לטרקלינים העירומים, עם לוח שנה על הקיר. כל 

הנערות הפכו לפסנתרניות. אחר כך הגיעה תיבת הנגינה, הפיאנולה. הפסנתר המכני. 

ואירוניה סלאבית הלחינה בשביל הפסנתר המכני. סטרווינסקי.

אחריהם בא הפיסול. מבתי החרושת יצאו סדרות חדשות לגמרי. 

הדבר היחיד שלא המציאו היתה מכונה לייצור שירה — המשורר מפרנסוס כבר היה.

אם כן, המהפכה רק הוכיחה שהאמנות פנתה אל האליטות. והאליטות החלו לפרק 

אותה. שני שלבים: 1 — עיוות באמצעות האימפרסיוניזם, קיטוע, כאוס רצוני. מסזאן 

החומרים,  המקדש,  בבית  ההצגה  הליריות,   —  2 היום.  ועד  ודבוסי  רודן  ומלרמה, 

התמימות הבונה.
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הברזילאית  ההיבנות  של  המקרים  וצירוף  דוקטור.  ברזיל   13.profiteur ברזיל 

הראשונה בתהליך השיקום הכללי. שירת עץ–ברזיל. 

מאחר שזו תקופה פלאית, נולדו חוקים מהרוטציה הדינמית של גורמים הרסניים. 

סינתזה

איזון

גימור טכני

המצאה

הפתעה

פרספקטיבה חדשה

קנה מדה חדש

כל מאמץ טבעי בכיוון יהיה חיובי. שירת עץ–ברזיל.

התגובה נגד הפרט הנטורליסטי — באמצעות סינתזה; נגד הרומנטיות החולנית — 

באמצעות איזון גיאומטרי וגימור טכני; נגד ההעתק — באמצעות המצאה והפתעה.

פרספקטיבה חדשה:

זו היתה טעות אופטית.  אּוֶצ'לֹו, הובילה לפסגת הנטורליזם.  ָפאֹולֹו  האחרת, של 

החפצים הרחוקים לא קטנו. זה היה חוק המרֶאה. זה הזמן לתגובה נגד המרֶאה. תגובה 

נגד ההעתק. להחליף את הפרספקטיבה הוויזואלית והנטורליסטית בפרספקטיבה מסוג 

אחר: רגשית, אינטלקטואלית, אירונית, תמימה.

קנה מדה חדש:

האחר, של עולם שווה יחס ומקוטלג באמצעות אותיות בספרים, ילדים על הידיים. 

תעשייה,  של  חדשות  ושיטות  ממגדלים.  יותר  גדולות  אותיות  שמציגות  פרסומות 

תחבורה, ותעופה. תחנות הדלק. מכלי הגז. מסילות הברזל. המעבדות ובתי המלאכה 

אליהם  שמתוודעים  כוכבים  והבזקים.  גלים  חוטים,  של  וטיקים  קולות  הטכניים. 

באמצעות צילומי נגטיב. המקבילה להפתעה הפיזית באמנות. 
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עיבוד  היה  הרעיונות  תיאטרון  מהתכליתיות.  שונה  הפולש,  הנושא  נגד  תגובה 

מפלצתי. רומן הרעיונות, הכלאה. תמונה היסטורית, סטייה. פסל משכנע, סיוט חסר 

משמעות.

התקופה שלנו מבשרת על השיבה למשמעות הטהורה. 

ציור הוא קווים וצבעים. פסל הוא נפח תחת אור.

שירת עץ–ברזיל היא פינת אוכל של יום ראשון, עם ציפורים מצייצות ביער סבוך 

של כלובים, ברנש כחוש מלחין ואלס לחליל וָמִריקֹוָטה קוראת עיתון. כל ההווה נמצא 

בעיתון.

שום נוסחה לביטויו העכשווי של העולם. לראות בעיניים פקוחות. 

יש לנו בסיס דואלי ועובדתי — היער ובית הספר. הגזע התמים שלו שתי פנים, 

וכימיה מיד אחרי הבקבוק לתינוק ותה הצמחים. שילוב של  והגיאומטריה. אלגברה 

"אם לא תישן יבוא הזאב הרע" והמשוואות. 

חיזיון שיפעם בצילינדרים של הטחנות, הטורבינות החשמליות, בתי החרושת, עסקי 

סחר חוץ, בלי לשכוח את המוזיאון הלאומי. עץ–ברזיל.

מעליות–טילים, קוביות גורדי שחקים וההתנהלות הנבונה והבטלנית תחת השמש. 

תפילה. קרנבל. אנרגיה אינטימית. ציפור שיר. הכנסת אורחים, חושנית מעט, עותרת 

חיבה. הכמיהה לָׁשָמנִים ולשדות התעופה הצבאיים. שירת עץ–ברזיל. 

מלאכתו של הדור הפוטוריסטי היתה אדירה. לכוון את שעֹונה האימפריאלי של 

הספרות הלאומית. 

אחרי יישום שלב זה, הבעיה היא אחרת. להיות אזוריים וטהורים בתקופתנו.

מצב של תמימות במקום מצב של חסד שהוא אולי נטייתה של הנפש.

מקוריות מקומית כמשקל נגד לנטרול סתגלנות אקדמית. 

במיטבה.  שלנו  הלירית  המסורת  הלמדנות.  של  העיכול  בעיות  כל  נגד  תגובה 

ההוכחה המודרניסטית שלנו במיטבה.

הכלכלה  המכניקה,  מהכימיה,  שנחוץ  את  זמננו.  בני  ברזילאים  הכול  בסך 

והבליסטיקה. הכול עּוכל. בלי מפגשים תרבותיים. מעשיים. ניסיוניים. משוררים. בלי 

זיכרונות ספרותיים.  בלי השוואות תומכות. בלי אטימולוגיה. 



11

הספר.  ובית  היער  עץ–ברזיל.  עיתונים.  קוראי  ורכים.  ציוריים  תמימים,  פראים, 

המוזיאון הלאומי. מטבח, מחצבים וריקודים. צמחייה. עץ–ברזיל.

Correio da Manhã, 18/03/1924

תרגום מפורטוגלית )ברזיל( והערות: דלית להב

Brasa :עץ שהגזע שלו אדום כגחלת בוערת, ומכאן שמו הלטיני — Caesalpinia echinata  1 

שעל שמו קרויה ברזיל.    

 ,Jatropha Phyllacantha — שכונות הפחונים נקראות כך על שם הצמח הירוק — Favela  2 

שנפוץ במורדות ההרים עליהם נבנו. )כל ההערות הן של המתרגמת, אלא אם כתוב אחרת(.  

יכול להיות גם נעלם, טובע, שוקע. בחרתי בנבלע  בגלל קהל החוגגים.  3

Botafogo — שם של רובע בריו דה ז'ניירו, שם נמצא אחד מבתי הספר הגדולים לסמבה.   4 

כאן הכוונה לשורות הרקדנים.  

Vatapá — תבשיל שמקורו בצפון מערב ברזיל. מבוסס על סרטנים, פלפלים חריפים וחלב   5 

קוקוס שאותם מגישים על מצע של אורז.  

פוליטי  ואיש  משפטן  לספרות,  האקדמיה  חבר  סופר,   —  )1923-1849(  Rui Barbosa  6 

שפעל נמרצות למען שחרור העבדים ותמך ב"חוק הזהב" שנחקק ב–13 במאי 1888 וביטל    

את העבדות בברזיל. במהלך כהונתו כשר האוצר נתן את הסכמתו להשמדת כל המסמכים    

שתיעדו  את סחר העבדים בברזיל, במטרה למחוק את הכתם הנורא שדבק בהיסטוריה של    

מעבדים  לפיצויים  דרישות  של  אפשרות  למנוע  היתה  שכוונתו  הטוענים  יש  ארצו.    

משוחררים.  

וצרפת  )גמביה(  אנגליה  של  מושבות  היו  בה  בתקופה  לקונפדרציה  הפכו  וגמביה  סנגל    7 

)סנגל(. רוב העבדים האפריקנים שהובאו לברזיל הגיעו מסנגמביה.  

בתקופה בה נכתב המניפסט לא היתה למילה זו קונוטציה שלילית.  8

Catumbi — פרוור בריו דה ז'ניירו.  9

בברזיל נהוג לכנות גם בעל תואר ראשון בשם "דוקטור".  10
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Spizaetus Ornatis שחי ביערות האמזונס   11  דורס )מעין שילוב של נץ ונשר מהודר( — 

הציפור  שמסמלת  הבראשיתית  לתמימות  שהכוונה  כנראה  כאן  הכחדה.  בסכנת  ונמצא    

שנוצותיה עיטרו את ראשי האינדיאנים.  

כך במקור.  12

בצרפתית במקור. נצלן, ספסר.  13


