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I
Eis dois cachimbos

Primeira versão, a de 1926, eu creio: um cachimbo desenhado com cuidado e, em cima
(escrita a mão, com uma caligrafia regular, caprichada, artificial, caligrafia de convento, como é
possível encontrar servindo de modelo no alto dos cadernos escolares, ou num quadro-negro, depois
de uma lição de coisas), esta menção: "Isto não é um cachimbo".
A outra versão – suponho que a última –, pode-se encontrá-la na Alvorada nos antípodas.
Mesmo cachimbo, mesmo enunciado, mesma caligrafia. Mas em vez de se encontrarem justapostos
num espaço indiferente, sem limite nem especificação, o texto e a figura estão colocados no interior
de uma moldura; ela própria está pousada sobre um cavalete, e este, por sua vez, sobre as tábuas
bem visíveis do assoalho. Em cima, um cachimbo exatamente igual ao que se encontra desenhado
no quadro, mas muito maior.
A primeira versão só desconcerta pela sua simplicidade. A segunda multiplica visivelmente
as incertezas voluntárias. A moldura, de pé, apoiada contra o cavalete e repousando sobre as
cavilhas de madeira, indica que se trata do quadro de um pintor: obra acabada, exposta, e trazendo,
para um eventual espectador, o enunciado que a comenta ou explica. E, no entanto, esta escrita
ingênua que não é exatamente nem o título da obra nem um de seus elementos picturais, a ausência
de qualquer outro indício, que marcaria a presença do pintor, a rusticidade do conjunto, as largas
tábuas do assoalho -tudo isso faz pensar no quadro-negro de uma sala de aula: talvez, uma
esfregadela de pano logo apagará o desenho e o texto; talvez, ainda, apagará um ou outro apenas
para corrigir o "erro" (desenhar alguma coisa que não será realmente um cachimbo, ou escrever
uma frase afirmando que se trata mesmo de um cachimbo). Malfeito provisório (um "mal-escrito",
como quem diria um mal-entendido) que um gesto vai dissipar numa poeira branca?
Mas isto é ainda apenas a menor das incertezas. Eis outras: há dois cachimbos. Não seria
necessário dizer, em vez disso: dois desenhos de um mesmo cachimbo? Ou ainda um cachimbo e
seu desenho, ou ainda dois desenhos representando cada um deles um cachimbo, ou ainda dois
desenhos dos quais um representa um cachimbo mas o outro não, ou ainda dois desenhos que, nem
um nem outro são ou representam cachimbos, ou ainda um desenho representando não um
cachimbo, mas um outro desenho que, ele, representa um cachimbo, de tal forma que sou obrigado
a perguntar: a que se refere a frase escrita no quadro ?
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Ao desenho, debaixo do qual ela se encontra imediatamente colocada? “Vejam esses traços
agrupados sobre o quadro-negro; por mais que possam se assemelhar, sem a menor discrepância, a
menor infidelidade, àquilo que está mostrado lá em cima, não se enganem com isso: é lá em cima
que se encontra o cachimbo, não neste grafismo elementar." Mas talvez a frase se refira
precisamente a esse cachimbo desmedido, flutuante, ideal -simples sonho ou idéia de um cachimbo.
Será necessário então ler: “Não busquem no alto um cachimbo verdadeiro; é o sonho do cachimbo;
mas o desenho que está lá sobre o quadro, bem firme e rigorosamente traçado, é este desenho que
deve ser tomado por uma verdade manifesta".
Mas isto ainda me espanta: o cachimbo representado no quadro - madeira enegrecida ou tela
pintada, pouco importa -, esse cachimbo "de baixo" está solidamente contido num espaço com
visíveis parâmetros: largura (o texto escrito, os limites superiores e inferiores da moldura), altura
(os lados da moldura, os montantes do cavalete), profundidade (as ranhuras do assoalho). Estável
prisão. Em troca, o cachimbo do alto não tem coordenadas. A enormidade de suas proporções torna
incerta sua localização (efeito inverso do que encontramos no Túmulo dos lutadores, onde o
gigantesco está captado no mais preciso espaço): esse cachimbo desmedido encontra-se diante do
quadro desenhado, empurrando-o para longe, atrás dele? Ou então encontra-se suspenso exatamente
acima do cavalete, como uma emanação, um vapor que teria acabado de se despreender do quadro –
fumaça de um cachimbo tomando ela própria a forma e o arredondado de um cachimbo, assim se
opondo e parecendo com o cachimbo (segundo o mesmo jogo de analogia e de contraste que se
encontra na série das Batalhas da Argonne, entre o vaporoso e o sólido)? Ou então não se poderia
supor, no limite, que ele se encontra atrás do quadro e do cavalete, mais gigantesco então do que
parece: seria a profundidade arrancada, a dimensão interior furando a tela (ou o painel) e,
lentamente, lá longe, num espaço de agora em diante sem limite, dilatando-se até o infinito. Dessa
incerteza, entretanto, sequer estou seguro.
Ou antes, o que me parece muito duvidoso, é a oposição simples entre a flutuação não
localizada do cachimbo do alto e a estabilidade do de baixo: Olhando mais de perto, vê-se
facilmente que os pés do cavalete portador da moldura onde a tela se encontra capturada, e onde o
desenho se aloja, esses pés que repousam sobre um assoalho cujo aspecto grosseiro o torna visível e
seguro, são, de fato, chanfrados: só possuem superfície de contato pelas três pontas finas que
retiram do conjunto, que é, no entanto, um pouco maciço toda estabilidade. Queda iminente?
Desabamento do cavalete, da moldura, da tela ou do painel, do desenho, do texto? Madeiras
quebradas, figuras em fragmentos letras separadas umas das outras a ponto de as palavras, talvez,
não se poderem mais reconstituir – toda essa desordem no chão, enquanto lá em cima o grande
cachimbo sem medida nem parâmetro persistirá em sua imobilidade inacessível de balão?
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II
O caligrama desfeito
O desenho de Magritte (só falo por ora da primeira versão) é tão simples quanto uma
página tomada de um manual de botânica: uma figura e o texto que a nomeia. Nada mais fácil de
reconhecer do que um cachimbo desenhado como aquele; nada mais fácil de pronunciar – nossa
linguagem bem o sabe em nosso lugar – do que o "nom d'une pipe"1. Ora, o que produz a estranheza
dessa figura não é a "contradição" entre a imagem e o texto. Por uma boa razão: não poderia haver
contradição a não ser entre dois enunciados, ou no interior de um único e mesmo enunciado. Ora,
vejo bem aqui que há apenas um, e que ele não poderia ser contraditório, pois o sujeito da
proposição é um simples demonstrativo. Falso, então, porque seu "referente" – muito visivelmente
um cachimbo -não o verifica? Mas quem me dirá seriamente que este conjunto de traços
entrecruzados, sobre o texto, é um cachimbo? Será preciso dizer: Meu Deus, como tudo isto é bobo
e simples; este enunciado é perfeitamente verdadeiro, pois é bem evidente que o desenho
representando um cachimbo não é, ele próprio, um cachimbo? E, entretanto, existe um hábito de
linguagem: o que é este desenho? É um bezerro, é um quadrado, é uma flor. Velho hábito que não é
desprovido de fundamento: pois toda função de um desenho tão esquemático, tão escolar, quanto
este é a de se fazer reconhecer, de deixar aparecer sem equívoco nem hesitação aquilo que ele
representa. Por mais que seja o depósito, sobre uma folha,ou um quadro, de um pouco de ou de uma
fina poeira de giz, ele não "reenvia" como uma flecha ou um indicador apontado a um certo
cachimbo que se encontra mais longe, ou alhures ele é um cachimbo. Desconcerta o fato de ser
inevitável relacionar o texto com o desenho (como no-lo convidam o demonstrativo, o sentido da
palavra cachimbo, a semelhança da imagem) e ser impossível definir o plano que permitiria dizer
que a asserção é verdadeira, falsa, contraditória.
Não consigo tirar da idéia que a diabrura reside numa operação tornada invisível pela
simplicidade do resultado, mas que é a única a poder explicar o embaraço indefinido por ele
provocado. Essa operação é um caligrama secretamente constituído por Magritte, em seguida
desfeito com cuidado. Cada elemento da figura, sua posição recíproca e sua relação derivam dessa
operação anulada desde que foi completada. Por trás desse desenho e dessas palavras, antes que
1 Literalmente "nome de um cachimbo", expressão corrente, eufemismo que substitui a exclamação "nom de Dieu"
(nome de Deus), considerada na França como pesada blasfêmia. Um pouco da maneira como o nosso "puxa vida"
substitui "puta vida". No entanto, a ausência de semelhança entre a palavra "Dieu" e a palavra "pipe" (ao contrário do
que acontece no exemplo dado em português) sugere que a substituição se fez pela facilidade de pronúncia do
substituto, como afirma o texto de Foucault. (N. do T.)
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uma mão tenha escrito o que quer que seja, antes que tenham sido formados o desenho do quadro e
nele o desenho do cachimbo, antes que de lá em cima tenha surgido esse grande cachimbo flutuante,
é necessário supor, creio eu, que um caligrama foi formado e, em seguida se descompôs. Tem-se aí
a constatação do fracasso e os restos irônicos.
Em sua tradição milenar, o caligrama tem um tríplice papel: compensar o alfabeto; repetir
sem o recurso da retórica; prender as coisas na armadilha de uma dupla grafia. Ele aproxima,
primeiramente, do modo mais próximo um do outro o texto e a figura, compõe com linhas que
delimitam a forma do objeto juntamente com aquelas que dispõem a sucessão das letras; aloja os
enunciados no espaço da figura, e faz dizer ao texto aquilo que o desenho representa. De um lado,
alfabetiza o ideograma, povoa-o com letras descontínuas e faz assim falar o mutismo das linhas
interrompidas. Mas, inversamente, reparte a escrita num espaço que não tem mais a indiferença, a
abertura e a alvura inertes do papel; impõe-lhe que se distribua segundo as leis de uma forma
simultânea. Reduz o fonetismo a não ser, para o olhar de um instante, senão um rumor acinzentado
que completa os contornos de uma figura; mas faz do desenho o fino envoltório que é necessário
traspassar para seguir, de palavra em palavra, o esvaziamento de seu texto intestino.
O caligrama é, portanto, tautologia. Mas no oposto da retórica. Esta emprega pletora da
linguagem, serve-se da possibilidade de dizer duas coisas com palavras diferentes; usufrui da
sobrecarga de riqueza que permite dizer duas coisas diferentes com uma única e mesma palavra; a
essência da retórica está na alegoria. O caligrama, quanto a ele, se serve dessa propriedade das
letras que consiste em valer ao mesmo tempo como elementos lineares que se pode dispor no
espaço e como sinais que se deve desenrolar segundo o encadeamento único da substância sonora.
Sinal, a letra permite fixar as palavras; linha, ela permite figurar a coisa. Assim, o caligrama
pretende apagar ludicamente as mais velhas oposições de nossa civilização alfabética: mostrar e
nomear; figurar e dizer; reproduzir e articular; imitar e significar; olhar e ler.
Acuando duas vezes a coisa de que fala, ele lhe prepara a mais perfeita armadilha. Por sua
dupla entrada, garante essa captura, da qual não são capazes o discurso por si só ou o puro desenho.
Conjura a invencível ausência da qual as palavras são incapazes de triunfar, impondo-lhes, pelas
astúcias de uma escrita que joga no espaço, a forma visível de sua referência: sabiamente dispostos
sobre a folha de papel, os signos invocam, do exterior, pela margem que desenham, pelo recorte de
sua massa no espaço vazio da página, a própria coisa de que falam. E, em retorno, a forma visível é
cavada pela escrita, arada pelas palavras que agem sobre ela do interior e, conjurando a presença
imóvel, ambígua, sem nome, fazem emergir a rede das significações que a batizam, a determinam, a
fixam no universo dos discursos. Duplo alçapão; armadilha inevitável: por onde escapariam, daqui
para a frente, o vôo dos pássaros, a forma transitória das flores, a chuva que escorre?
E agora, o desenho de Magritte. Comecemos pelo primeiro, o mais simples. Ele parece-me
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ser feito de pedaços de um caligrama desamarrado. Sob as aparências de uma volta a uma
disposição anterior, ele retoma as três funções, mas para pervertê-las e inquietar por aí todas as
relações tradicionais da linguagem e da imagem.
O texto que tinha invadido a figura a fim de reconstituir o velho ideograma, ei-lo que
retomou seu lugar. Voltou para seu lugar natural – em baixo: lá onde serve de suporte para a
imagem, onde a nomeia, a explica, a decompõe, a insere na seqüência dos textos e nas páginas do
livro. Torna a ser "legenda". A forma, quanto a ela, volta a seu céu, do qual a cumplicidade das
letras com o espaço a havia feito descer por um instante: livre de qualquer liame discursivo, ela vai
poder flutuar de novo em seu silêncio nativo. Volta-se à página e a seu velho princípio de
distribuição. Mas apenas em aparência. Pois as palavras que posso ler agora sob o desenho são, elas
próprias, palavras desenhadas – imagens de palavras que o pintor colocou fora do cachimbo, mas no
perímetro geral (aliás, indeterminável) de seu desenho. Do passado caligráfico que me vejo
obrigado a lhes supor, as palavras conservaram sua derivação do desenho e seu estado de coisa
desenhada: de modo que devo lê-las superpostas a si próprias; são palavras desenhando palavras;
formam, na superfície da imagem, os reflexos de uma frase que diria que isto não é um cachimbo.
Texto em imagem. Mas, inversamente, o cachimbo representado é desenhado com a mesma mão e
com a mesma pena que as letras do texto: ele prolonga a escrita mais do que a ilustra e completa o
que lhe falta. Acreditar-se-ia que ela está cheia de pequenas letras misturadas, de sinais gráficos
reduzidos a fragmentos e dispersos sobre toda a superfície da imagem. Figura em forma de
grafismo. A prévia e invisível operação caligráfica entrecruzou a escrita e o desenho; e quando
Magritte recolocou as coisas em seu lugar, tomou cuidado para que a figura retivesse em si a
paciência da escrita e que o texto fosse apenas uma representação desenhada.
Mesma coisa para a tautologia. Aparentemente, Magritte volta da repetição caligráfica à
simples correspondência da imagem com sua legenda: uma figura muda e suficientemente
reconhecível mostra, sem dizê-lo, a coisa em sua essência; e, em cima, uma palavra recebe dessa
imagem seu "sentido" ou sua regra de utilização. Ora, comparado à tradicional função da legenda, o
texto de Magritte é duplamente paradoxal. Empreende nomear o que, evidentemente, não tem
necessidade de sê-lo (a forma é por demais conhecida; a palavra, por demais familiar). E eis que, no
momento em que deveria dar o nome, o faz negando que seja ele. De onde vem esse estranho jogo,
senão do caligrama? – Do caligrama que diz duas vezes as mesmas coisas (lá onde, sem dúvida,
uma seria perfeitamente suficiente); do caligrama que faz o que mostra e o que diz escorregarem um
sobre o outro, para que se mascarem reciprocamente. Para que o texto se desenhe e todos os signos
justapostos formem uma pomba, uma flor ou um aguaceiro, é preciso que o olhar se mantenha
acima de todo deciframento possível; é preciso que as letras permaneçam pontos, as frases, linhas,
os parágrafos, superfícies ou massas – asas, caules ou pétalas; é preciso que o texto não diga nada a
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esse sujeito "olhante" que é voyeur, não leitor. Com efeito, desde que ele se põe a ler, a forma se
dissipa; à volta da palavra reconhecida, da frase compreendida, "os outros grafismos levantam vôo,
levando com. eles a plenitude visível da forma, deixando apenas o desenrolar linear, sucessivo, do
sentido: ainda menos do que uma gota de chuva caindo uma atrás da outra, ainda menos do que uma
pluma ou uma folha arrancada.
Apesar da aparência, o caligrama não diz, em forma de pássaro, de flor ou de chuva: "isto é
uma pomba, uma flor, uma chuvarada que cai"; desde que se põe a dizê-lo, desde que as palavras se
põem a falar e a fornecer um sentido, é que o pássaro já voou e que a chuva secou. Para quem o \'ê,
o caligrama não diz, não pode ainda dizer: isto é ,~ma flor, isto é um pássaro; está ainda
demasiadamente preso na forma, demasiadamente sujeito à representação por semelhança para
formular uma tal afirmação. E quando alguém o lê, a frase que se decifra ("isto é uma pomba", "isto
é uma chuvarada"), não é um pássaro, não é mais uma chuvarada. Por astúcia ou impotência, pouco
importa, o caligrama não diz e não representa nunca no mesmo momento; essa mesma coisa que se
vê e se lê é matada na visão, mascarada na leitura.
Magritte redistribuiu no espaço o texto e a imagem; cada um retoma seu lugar; mas não
sem reter alguma coisa do esquivo que é próprio ao caligrama. A forma desenhada do cachimbo
expulsa todo texto explicativo ou designativo, tanto é reconhecível; seu esquematismo escolar diz
muito explicitamente: "você vê tão bem o cachimbo que sou, que seria ridículo para mim dispor
minhas linhas de modo a lhes fazer escrever: isto é um cachimbo. As palavras, de certo, me
desenhariam menos bem do que eu me represento".
E, por sua vez, o texto, nesse desenho caprichado que representa uma escrIta, prescreve:
tome-me por aquilo que manifestamente sou: letras colocadas umas ao lado das outras, com essa
disposição e essa forma que facilitam a leitura, asseguram o reconhecimento e se abrem mesmo ao
aluno mais balbuciante; não pretendo me arredondar, depois me estirar para tornar-me primeiro o
fornilho, depois o tubo de um cachimbo: não sou nada além das palavras que você está lendo". No
caligrama jogavam, um contra o outro, um "não dizer ainda" e um "não mais representar". No
Cachimbo de Magritte, o lugar de onde nascem essas negações e o ponto sobre o qual se aplicam
são completamente diferentes. O "não dizer ainda" da forma voltou, não exatamente como uma
afirmação, mas como uma dupla posição: de um lado, no alto, a forma bem lisa, bem visível, bem
muda, e cuja evidência deixa altivamente, ironicamente, o texto dizer o que quer, qualquer coisa; e
de outro, embaixo, o texto, espalhado segundo sua lei intrínseca, afirma sua própria autonomia
diante daquilo que ele nomeia. A redundância do caligrama repousava sobre uma relação de
exclusão: em Magritte, a distância dos dois elementos, a ausência de letras em seu desenho, a
negação expressa no texto, manifestam afirmativamente duas posições.
Mas temo ter negligenciado aquilo que é talvez essencial ao Cachimbo de Magritte. Fiz
9

ISTO NÃO É UM CACHIMBO

como se o texto dissesse: "Eu (esse conjunto de palavras que você está lendo) não sou um
cachimbo"; me comportei como se houvesse duas posições simultâneas e bem separadas uma da
outra, no interior do mesmo espaço: a da figura e a do texto. Mas omiti que, de um ao outro, um
liame sutil, instável, ao mesmo tempo insistente e incerto, estava assinalado. E estava assinalado
pela palavra "isto". É preciso, portanto, admitir entre a figura e o texto toda uma série de
cruzamentos; ou, antes, de um ao outro, ataques lançados, fechas atiradas contra o alvo adverso,
trabalhos que solapam e destroem, golpes de lança e feridas, uma batalha. Por exemplo: "isto" (este
desenho que vocês estão vendo, cuja forma sem dúvida reconhecem e do qual acabo de desatar os
liames caligráficos) "não é" (não é substancialmente ligado a .., não é constituído por ..., não
recobre a mesma matéria que ...) "um cachimbo" (quer dizer, essa palavra pertencente a sua
linguagem, feita de sonoridades que você pode pronunciar e cujas letras que você lê neste momento
traduzem). Isto não é um cachimbo pode, portanto, ser lido assim:

Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo texto enuncia uma coisa completamente diferente:
"Isto" (este enunciado que você vê se dispor sob seus olhos numa linha de elementos descontínuos,
e do qual isto é ao mesmo tempo o designante e a primeira palavra) "não é" (não poderia equivaler
nem se substituir a ..., não poderia representar adequadamente ...) "um cachimbo" (um desses
objetos que você pode ver lá, acima do texto, uma figura possível, intercambiável, anônima,
portanto inacessível à qualquer nome). Então, é preciso ler:
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