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Zważywszy  na  fałszywe  odczytanie  naszego  przedsięwzięcia  niedorzecznie 

odbieranego przez publiczność,

Całej bełkotliwej współczesnej krytyce literackiej, dramatycznej, filozoficznej, 

egzegetycznej, a nawet teologicznej, chcemy powiedzieć co następuje:

1. Nie mamy nic wspólnego z literaturą,

Potrafimy jednak w razie potrzeby posłużyć się nią tak jak wszyscy.

2.  SURREALIZM nie  jest  nowym czy poręczniejszym środkiem wyrazu ani 

nawet metafizyką poezji;

Jest środkiem całkowitego wyzwolenia umysłu

i wszystkiego, co doń podobne.

3. Jesteśmy zdecydowani zrobić Rewolucję.

4. Połączyliśmy słowo SURREALIZM ze słowem REWOLUCJA jedynie po to, 

by wskazać na bezinteresowny, oderwany, a nawet desperacki charakter tej rewolucji.

5. Nie zamierzamy zmieniać obyczajów ludzi, chcemy dowieść, jak kruche są 

ich  myśli,  na  jak  niepewnych  podstawach,  na  jakich  lochach  wznieśli  oni  swe 

chwiejące się domy.

6. Kierujemy pod adresem społeczeństwa to poważne ostrzeżenie:

Niech zważa na swe występki, bo żaden fałszywy krok jego ducha nie ujdzie 

naszej uwadze.

7.  W  każdym przełomowym momencie  swego  myślenia  Społeczeństwo  nas 

odnajdzie.

8. Jesteśmy specjalistami od Buntu.

Nie ma takich środków działania, których w razie potrzeby nie będziemy zdolni 

użyć.

9. Mówimy zwłaszcza światu zachodniemu:

SURREALIZM istnieje.

– Czym jednak jest ten nowy -izm, który przyczepia się teraz do nas?



– SURREALIZM nie jest jakąś formą poetycką.

Jest krzykiem ducha, który zwraca się ku sobie i zdecydowany jest wszelkimi 

siłami skruszyć swe kajdany,

w razie potrzeby materialnymi młotami.
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