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Sinopse 
Vestido com o traje de Luís XV, o Poeta encontra fantasmas 
simbólicos através de uma viagem misteriosa. Sem uma 
delimitação de espaço e tempo, ele revisita a sua infância, 
adolescência e velhice, encontra-se com uma cigana, com a 
sua mãe e com personalidades mitológicas. Numa mistura de 
realidade e poesia, ele procura uma sabedoria divina que faz a 
ligação entre as suas obras e as experiências que tem consigo 
mesmo.
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A morte à espreita

O Testamento de Orfeu é um filme de poeta, o que equivale a 
dizer que é indispensável, ainda que não se saiba bem a quê. 
Mas sim: indispensável ao nosso cinema francês, a que não 
faltam neste momento homens de talento, mas esta espécie 
de defeito, ou de lacuna, que é, justamente, a poesia. O que é 
a poesia? O que não passa de moda, o que não está ligado a 
uma moda, nem a um estilo, mas antes a uma pobreza tornada 
riqueza, a um coxear que se torna dança, em resumo, uma feliz 
privação. O poeta, antes de mais, deve reinventar a simplicidade, 
o realismo, e Cocteau reinventa o documentário, assim como 
Franju, indissociável de Fritz Lang, reinventou o plano fixo.

Filmagem virada do avesso, ralenti, aparições e desaparições em 
movimento de manivela, captação directa. Assim nasce a arte 
de inventar imagens duradouras.

Num parágrafo célebre de Ensaio da Crítica Indirecta, Cocteau 
opunha o pintor-poeta ao poeta-pintor, Picasso e Chirico. 
Cineasta-poeta desde L’Aigle à deux Têtes, a elegância obriga-o, 
em testamento, a recuperar enfim o poeta-cineasta de Sang d’un 
Poète, apenas preocupado, sem o conseguir, em pintar rosas 
que não sejam um seu retrato: mas sempre este Orfeu, sempre 
este Édipo, de quadro negro ou de tela branca, reaparecem 
para desafiar um falso cego de pálpebras pintadas, irmão desta 
máscara de olhos vivos que Franju acaba de soltar entre nós.

O artista inquieta e reconcilia no mesmo movimento. Somos 
livres de tomar como jogo um tratado de moral poética, isto 
é, a descrição analítica e metódica das vicissitudes, tentações 
e recuos que compõem a existência do poeta e como a palavra 
mortificação deve ser sempre tomada por ele no seu sentido 
mais estrito. Este esforço desesperado dos homens para atribuir 
um sentido ao absurdo, que é a arte, atravessa a obra de um Ray, 



de um Mizoguchi. Cocteau e Franju querem empurrar o absurdo 
até às trincheiras para encontrar o homem que nelas se esconde. 
“Tome esta flor. — Mas esta flor está morta”, estranho jogo de 
macaca, mas que nos faz bruscamente saltar a pés juntos: “Não 
ressuscitamos sempre aquilo que amamos”, no centro do alvo. 
Pois este filme é belo porque é o filme de um homem que sabe 
que vai morrer e que não consegue, ainda que o deseje, não 
levar a morte a sério. O absurdo e a graça são a cara e a coroa 
de uma mesma moeda que o poeta lança na noite e que tomba 
nas nossas trevas.
Jacques Rivette, Cahiers du Cinéma, Abril 1960

Notas sobre O Testamento de Orfeu por Jean Cocteau

O filme não é outra coisa (para além de um auto-retrato de 
ordem interna) senão a tradução na minha língua daquilo que 
imagino ser uma iniciação órfica. Destas iniciações (análogas às 
do templo de Elêusis), a iniciação franco-maçónica é de algum 
modo uma decadência deste cerimonial que podia chegar 
até a ameaças de morte (Minerva e a sua falsa morte). Mesmo 
Descartes, pelo qual não escondo a minha aversão, preocupava-
se com cultos secretos, ritos obscuros e pertencia à Rosa-Cruz. 
Simplesmente, ao círculo fechado de Descartes, ou de Voltaire 
ou dos Enciclopedistas oponho o círculo entreaberto de um 
Pascal ou de um Jean-Jacques, apesar do que Jean-Jacques 
acumula de tédio e grandiloquência naïve.

Sou do tipo anti-intelectual e o meu filme é prova disso. 
Imaginei-o, aliás, nesta semi-vigília que permite à nossa noite 
prolongar-se em pleno dia, passando nas barbas das alfândegas 
do intelecto e do controlo das mercadorias interditas. Em 
seguida, os obstáculos de ordem comercial e a dificuldade de 
encontrar uma pequena soma (altamente suspeita para quem 
consegue elevadas somas) afastaram-me do meu objecto, 
e este objecto, com o retrocesso, era-me ainda ilegível, ainda 
estranho, ainda estúpido, direi mesmo, como a essa gente, 
sempre a esgrimir-se, e que pensa conhecer o público e saber 
o que ele exige.

Foi então que a minha equipa me fez perceber o quão 
vergonhoso seria deixar-me vencer pelo controlo da inteligência 
(o pior inimigo dos poetas). Estes homens representavam a 
maravilhosa inocência que eu começava a perder.
Não ousava interpretar o meu próprio papel: eles esforçaram-
se por me convencer que nenhum outro poderia interpretá-lo 
por mim. Por outras palavras, foi por respeito pelo entusiasmo 
e pela coragem da equipa, por gratidão pela confiança e pela 
gentileza demonstradas, que reencontrei a infância que tinha 
perdido. Tinha, de alguma forma, envelhecido durante as 
cansativas tentativas de angariar o dinheiro que os produtores 
me ofereciam em catadupa, até ao momento em que liam o 
meu argumento e os meus diálogos. […]

O Testamento de Orfeu não tem nada que ver com sonhos. Ele 
empresta ao sonho o seu mecanismo, apenas. Pois a realidade 
do sonho coloca-nos em situações e intrigas que não nos 
surpreendem, apesar da sua absurda magnificência. Vivemo-
las sem a menor surpresa, e se a magnificência se torna trágica, 
não temos nenhuma hipótese de fugir dela, a não ser pelo 
acto de despertar, que não está sob o nosso controlo. O filme 
permite a um grande número de pessoas sonhar juntas o 
mesmo sonho e é preciso que este sonho, que não é apenas um 
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mas uma realidade transcendente, não permita ao espectador 
despertar, isto é, deixar o nosso universo para regressar ao seu, 
pois nessa altura ele aborrecer-se-á tanto como aqueles a quem 
contamos os nossos sonhos. Eis onde começa a dificuldade: a 
mais pequena duração, a mais pequena distensão do fio, o mais 
pequeno furo de interesse e o espectador escapa à hipnose 
colectiva e a sua fuga arrisca ser contagiosa e provocar a fuga 
dos outros.

Divertem-me aqueles que me criticam pelos efeitos e artifícios: 
não os utilizar seria amputar os filmes do seu principal privilégio, 
o de poder mostrar o irreal pela evidência do realismo. […]

A nossa época tende a tomar o tédio pela seriedade e a suspeitar 
de tudo o que não lhe lembra que é uma grande pessoa, com 
vergonha de se divertir. É o que resume a célebre frase que eu e 
Picasso ouvimos um espectador dizer, depois do escândalo de 
Parade: “Se soubesse que era assim tão estúpido, teria trazido as 
crianças.” E não creiam que desprezo os filmes do instante, ou 
que pelo menos alcançam pela intervenção de uma espécie de 
génio a fingir que são do instante. A cena de quarto de À Bout 
de Souffle e o interrogatório psiquiátrico de Quatre Cent Coups 
são obras de arte inesquecíveis. Por nada neste mundo quereria 
fazer crer que eu dou o exemplo e que os outros devem seguir-
me. O Testamento é a tradução em obra de um domínio que me é 
intrínseco e que seria fastidioso caso se instituísse como género. 
Sou um poeta que detesta o estilo e a linguagem poéticos, mas 
que não pode exprimir-se senão sob a forma da poesia, isto é, 
pela transmutação de cifras em números e de pensamentos em 
actos.

Alain Resnais escreveu-me: “Que lição de liberdade deste a 
todos nós!”, uma frase de que me orgulho. É esta liberdade 
que os nossos juízes apelidam, sem dúvida, de infantilidade. 
Saberão eles, os nossos juízes, marchar levemente sobre águas 
profundas? Saberão eles o drama de se ser juiz? Saberão eles 
que a bela ciência consiste em esquecer o seu conhecimento? 
Resnais, Bresson, Doniol-Valcroze, Franju, Truffaut, Langlois e 
vós, críticos, e vós, inumeráveis jovens que me escreveis cartas 
que conservo amorosamente, como hei-de agradecer-vos por 
me terdes consolado na minha longa solidão, por me terdes 
dado a coragem de viver?
Cahiers du Cinéma, Junho 1960

Cocteau , poète de l’au-delà

A arte como o ópio é um engodo, uma ilusão. Ela transfigura o 
real, sublima-o.

Renuncio ao mistério. Ilumino tudo, sublinho tudo. Se um 
verdadeiro desconhecido existe, encontramo-lo na vida mais 
banal, mais quotidiana.

Assim, a poesia não nasce das palavras empregues mas dos 
actos da vida de todos os dias, ampliados até à caricatura.
Clément Borgal, Paris: Tequi, 1977

[trad. dos textos: Cláudia Coimbra]


