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NOTA PRÉVIA
Êste livro constitui versão ligeiramente modificada de
uma tese de doutoramento em Letras, defendida junto ao
Curso de Teoria Literária e Literatura Comparada, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. A banca examinadora estava constituída pelo Professor Antônio Cândido de Mello e Souza,
presidente da mesma e orientador da tese, e pelos Professôres Adolfo Casais Monteiro, Alfredo Bosi, Rui Coelho
e Sérgio Buarque de Holanda.
No decorrer da argüiçSo, vieram à baila diversos problemas, o que me permitiu compreender melhor alguns dos
temas abordados por mim, bem como retificar certos enganos cometidos. Agradeço, pois, aos membros da banca
esta ajuda ao meu trabalho.

No caso de determinadas passagens, assinaladas nas
notas, precisei pedir traduções novas e inéditas a Haroldo
de Campos, que também me emprestou livros e outros materiais necessários, além de discutir comigo problemas relacionados com o tema.
Regina S. Schnaiderman, minha mulher, acompanhou
de perto os diversos passos da elaboração do volume,
ajudando-me também em sua revisão, conforme acontece
quase sempre com o que publico.
Diversos textos traduzidos por mim foram cotejados
com o original, com a participação de alunos do Curso
de Russo de nossa Faculdade. Aí fica meu agradecimento
a cada um.
Pude beneficiar-me de um contato valiosíssimo estabelecido com Roman Jakobson e Krystyna Pomorska, quer
por correspondência, quer pessoalmente, durante a permanência dêles em São Paulo para um ciclo de conferências,
em setembro de 1968. Ambos me remeteram materiais
preciosos, como livros, separatas e cópias Xerox.
Annete Rezende de Rezende, então bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que
estava preparando um trabalho sôbre linguagem poética
em português, espanhol e russo, pôs à minha disposição os
materiais de que dispunha e discutiu comigo problemas em
que fiossos setores de estudo se identificavam. Outros li-,
vros me foram cedidos por Aurora Fornoni Bernardini.
Recebi também materiais e sugestões de Anatol Rosenfeld,
Augusto de Campos e Jacó Guinsburg.

INTRODUÇÃO

1.

ÊSTE LIVRO: O "PORQUÊ" E O "COMO"

Não é meu objetivo defender em tese a importância
das asserções teóricas dos artistas criadores: trata-se de
assunto ímplãrriente debatido é, conquanto ainda se possam tirar conclusões válidas num estudo em profundidade,
não parece vantajoso simplesmente enfileirar dezenas de
asserções sobre esse tema, que iriam desde a orgulhosa
advertência de Ezra Pound aos leitores, de que não prestassem atenção à "crítica de pessoas que jamais escreveram um trabalho notável" até as dúvidas que repontam
ora aqui ora ali sôbre a validade dos juízos teóricos emitidos pelos próprios autores, como a observação de Roman Jakobson, no sentido de que as teorizações dos poetas
revelam freqüentemente inconsistência lógica, ao desviar
a tessitura vocabular, da poesia para a filosofia e a ciência.1

l'As grandes épocas da história da literatura são, ao
mesmo tempo, épocas teóricas" — afirmou Víctõr CHKfiSvsk P / E a época do futurismo russo, que marcou uma virada
em todos os meios de expressão literária em russo, não
foge à regra. Com muita freqüência, há uma tendência a
dividir a produção dos futuristas russos em duas partes:
reconhece-se a importância de sua obra de criação, mas
acrescenta-se uma afirmação sôbre a fragilidade de suas
formulações teóricas. O presente trabalho procura mostrar, à base dos textos críticos de Maiakóvski, mas também com referência à sua obra poética, que tal asserção
carece de fundamento.
Numa nota à recente edição das Obras Completas do
poeta, lê-se que "o trabalho criador de Maiakóvski era
mais amplo e mais rico do que suas concepções estéticas"
(O.C. XII, 540). E êste ponto de vista, expresso em 1959,
encontra-se repetido à saciedade até hoje, Não admira,
pois, que em nosso meio se encontrem formulações semelhantes, sobretudo em obras escritas sob a influência da
crítica russa mais dogmática. É verdade que semelhante
fato se torna cada vez mais raro no Ocidente, mas assim
mesmo o erro criou raízes.
Na Antologia Poética de Maiakóvski, organizada por
E. Carrera Guerra e editada tardiamente em 1963 4 , quando o autor não podia mais retificar seus enganos, por ter
falecido em janeiro de 1958, lê-se a respeito de Maiakóvski:
"Como teórico de arte, no que aliás nunca se arvorou,
teria errado mais de uma vez" (p. 40) e, pouco depois,
afirma-se que, em face das "desenfreadas tentativas de teorização" dos seus companheiros da revista Lef, ele mantinha certa sobriedade (p, 51). j á tive ocasião de argumentar contra êsse êrro de se atribuir a Maiakóvski "sobriedade" e ausência de intenção teórica s , mas creio que a melhor demonstração neste sentido se encontrará nos próprios
textos em prosa do poeta, incluídos neste livro.
Para que se compreenda tem a importância desses textos, é necessário fixar os limites de seu campo de ação.
Pois, se dermos ênfase a elementos que~néles nao Se
contram, se não procurarmos a função específica dêsses
escritos, poderemos criticá-los por visarem um objetivo
diverso daquele que tenhamos estabelecido como essencial.
Para ilustrar isto, convém examinar uma abordagem
diferente daquela que se pretende fazer aqui. O grande
estudioso italiano JEttore Lo Gatto, a quem todo o Ocidente devê tanto, do ponto de vista da divulgação da cul-

tura russa, refundiu diversas vezes sua História da Literatura Russa, mas nas diferentes edições não atribuiu importância primordial aos escritos teóricos de Maiakóvski. Compreendem-se melhor as razões de semelhante critério, na
base do que Lo Gatto escreveu em A Estética e a Poética
na Rússia: "O simboiismo, graças aos pontos teóricos de
partida e de chegada, Solovióv e Ivanov 6 , conseguiu criar
um verdadeiro sistema estético; o mesmo não se pode dizer daquelas correntes que se opuseram ao simboiismo
com maior ou menor violência, e no fundo aspiraram a ser
seus herdeiros na história do pensamento artístico russo:
em particular, o acmeísmo 7 e o futurismo" (p. 40).
Pouco adiante, faz outra alusão ao^esgasso valor estético-fílosófico do decadentismo, do acmeísmo e do futüXismo", reconhecendo-lhes apenas a "importância enorme"
de haverem contribuído para "a mais recente escola de
j&ética, que em certo sentido tomou na Rússia o lugar da_
Estética, com o nome de escola formalista" (p. 41).
Realmente, do ponto de vista estético-filosófico, a
obra de Maiakóvski não traz contribuição de vulto. Êle
admitia como- certo aquilo que o marxismo lhe podia dar
neste campo, e não se preocupava em elaborar uma estética baseada no marxismo. Não era êste o seu setor. Sua
contribuição, como teórico, foi tôda nojcampo da Poética,
compreendida çomó~à Tündamentaçác> do trabalho poético
(vou áter-me a esta definição um tanto simplista, sem cogitar de outras definições da matéria, tão numerosas e variadas hoje em dia, por ser a que melhor delimita o assunto em questão).
Neste sentido, basta ler umas poucas páginas de seu
"Como fazer versos?", incluído neste livro, para se perceber o manancial valiosissimo de informações que encena.
Picarão geralmente fora de meu campo de análise as
apreciações mais extremadas da obra de Maiakóvski, como
o verdadeiro culto maiakovskiano de Lila Guerrero 8 e a
visão negativa de Otto Maria Carpeaux, conhecedor sério
da literatura russa e autor de ensaios admiráveis sobre ela,
mas que revela falta completa de empatia com Maiakóvski
e apresenta-o de maneira absurdamente amesquinhadora,
embora chegue a considerá-lo, entre todos os futuristas,
"o maior poeta ou antes o único". 9
Se no Ocidente aparecem aqui e ali asserções que frisam a importância primordial das teorizações de Maiakóvski, pfu- vezes n ^gs^fvnhftcimentQ d g s t ^ f a z ^ c o m que alÇuns estudiosos da linguagem jjoética refaçam p o r c ò n t a
pjrópria, teòricaniente, o caminho percorrídÕ" p>êlo põeta^rTa i

base de seu trabalho prático. Um exemplo interessante é
dado pelo importante livro de Hélcio Martins, A rima na
poesia de Carlos Drummond de Andrade, definido por
Antônio Houaiss como "a mais aprofundada e articulada
pesquisa que sôbre a natureza e função da rima e apoios
fonéticos conexos já se fêz em língua portuguêsa" 10 . No
livro, Hélcio Martins se revela grande conhecedor da crítica
estilística espanhola, mas os estudos russos de poesia comparecem apenas numa citação de "Reiterações sônicas" de
óssip Brik, feita através da Teoria literária de Wellek e
Warren.
A propósito da classificação das figuras fonéticas segundo as características das rejterações sônicas (proposta
por óssip Brik), Wellek e Warren, citados por Hélcio
Martins, escrevem: "Esta última e utilíssima classificação
requer maior subdivisão. Podem-se distinguir repetições
de sons situados próximos uns dos outros, dentro de um
só verso, de sons que se produzem ora no comêço de um
grupo e no término de outro, ora no final de um verso e no
início do seguinte, ou no comêço de versos, ou ainda, simplesmente, em posição final. O penúltimo destes grupos é
paralelo à figura estilística da _anáf ora. O último compreende fenômeno tão corrente como a rima. Segundo esta
classificação, a rima se apresçnta^ imicamente como uui
exemplo de repctição de sons e não deve ser estudada^ com
exclusão de fenômenos análogos, como a aliteração e a assonância" 11 .
"
"
Ora, semelhante argumentação de Wellek e Warren
quase repete a formulação de Maiakóvski, que sempre mantinha contato estreito com Óssip Brik, a ponto de a teoria
de Brik estar intimamente ligada à obra poética do amigo,
e esta, por sua vez, desenvolver-se paralelamente àquela
teorização.
Mas, a partir da formulação de Wellek e Warren e
aparentemente sem conhecer a de Maiakóvski, Hélcio Martins desenvolve uma argumentação rica e sutil sôbre a rima
como elemento ligado às demais reiterações sonoras e ao
ritmo 12 .
A crítica do ensaísta brasileiro à indigência das definições correntes de rima, nos tratados de versificação existentes em português e francês (p. 11 e segs.), encontra sua
contra-partida na veemência de Maiakóvski ao voltar-se
contra as obras equivalentes em russo 13 .
Hélcio Martins chama a atenção para a habilidade
com que Carlos Drummond de Andrade utiliza as rimas
do tipo "nelumbo-deslumbrados", esta intensificada pela

ocorrência das palavras "mundo" e "sujo" na mesma quadra (p. 46), e aponta como um precursor do processo Antônio Nobre, que rimou "Santíssima" e "relâmpago" (p.
31). Ora, trata-se de processo tipicamente maiakovskiano,
embora utilizado antes metódicamente por Vielimir Khliébnikov, processo este que foi amplamente exposto por
Maiakóvski em diversos escritos teóricos, particularmente
em "Como fazer versos?".
O estudo de Hélcio Martins aborda inúmeros outros
aspertos relacionados com o problema, mas estes poucos
já ilustram, segundo parece, a necessidade de se trazer para
o convívio cultural ^brasileiro uma reflexão teórica Tíãseada
em seguríssima prática jpoética, e que tem tantos pontos de
contato com trabalhos realizados em nosso meio.
E foi o quejprocurei fazer, com a tradução dos ensaios
teóricos e críticos de Maiakóvski. Na sua elaboração, baseei-me no mesmo princípio seguido nas traduções poéticas
realizadas com Augusto e Haroldo de Campos 1 4 : busquei
uma tradução que recriasse^ texto em português, no_espírito da obra maiakovskiana, mesmo que istflL p o r jv^zesobrigasse a ym-ie&w» 4a.fidelidade literal. Em suma, procurei
a fidelidade estilística mais que a filológica 15.
Deixei para as notas anexas a cada artigo a parte explicativa do texto e às vêzes algum comentário, em vez
de fazê-lo na introdução, embora isto acarretasse uma extensão considerável dêsses apêndices.
Na transi iteração dos nomes russos, segui aproximadamente as normas dê'nòssa^rtografia.
Os textos de Maiakóvski foram agrupados por mim
temàticamente, sendo meus os títulos de cada secção da
pequena antologia assim formada.
A tradução baseou-se nas Obras Completas de Vladímir Maiakóvski, edição dirigida pela Academia de Ciências
da U.R.S.S., em treze volumes (1955-1961). As referências ao texto são feitas sempre com indicação do volume em
algarismos romanos e das páginas, em arábicos, precedidos
das iniciais "O.C."

2.

MAIAKÓVSKI E AS CORRENTES ARTÍSTICAS
E CRITICAS D E SEU TEMPO

Para se compreender melhor a poética de Maiakóvski,
parece útil considerar a sua posição em relação aos movimente» artísticos e literários da época. Se há uma dialética de interdependência e afirmação individual, de traços
comuns e traços distintivos, de semelhanças e diferenças,
essa dialética tem de ser pesquisada, mesmo sem um estudo exaustivo, que não caberia aqui, pois ela permite estabelecer mais plenamente a originalidade dos grandes criadores.
"Para compreender estas aproximações e afastamentos, convém lembrar que, antes da Revolução, a Rússia estava muito próxima do Ocidente cultural, mas que os anos
de guerra civil e de bloqueio acarretaram uma ruptura, que

se refletiu, pelo menos nos primeiros anos, no desconhecimento mútuo da arte revolucionária.
Neste sentido, vejamos parte de um resumo, publicado em jornal, de uma conferência de Maiakóvski sobre
sua estada em Berlim, em 1922:
"A ARTE ALEMÃ"

"As condições artísticas ali eram tão más que, meditando sôbre algo de que se alimentar, Maiakóvski não encontrou nada que prestasse. Bustos e quadrinhos, naturalmente, existem, mas o que não existe é aquela fôrça
condutora, desencadeadora de movimento, que antes nos
vinha da Europa (isto se refere também a Paris).
"Na pintura, o lugar mais importante em Berlim é
ocupado pelo expressionismo, mas, prestando atenção mais
de perto, ficou constatado que seus pintores mais famosos
na Alemanha são.. . russos: Chagall e Kandínski. O único alemão talentoso no movimento é Dix.
"Um fenômeno admirável é Georges Grosz, que absorveu tôdas as premissas sociais da Alemanha.
"Em literatura, destacam-se dois grupos: 1) o místico-revolucionário, que se aproxima de A. V. Lunatchárski (Kaiser, Toller) e 2) o grupo dos escritores proletários, que ainda não têm editor; Haspar.
"Não existem teatros interessantes em Berlim. A inventividade dos diretores se orientou para as revistas, que
espantam com seu luxo e mau gosto" 16 (O.C. XII, 463,
464).
Parece desnecessário frisar o facciosismo e parcialidade de semelhante panorama de um período tão rico d,a arte
européia como o expressionismo alemão, mas o que realmente surpreende é o desconhecimento de algumas das
realizações mais importantes, inclusive de obras de artistas
que tinham concepções estéticas e políticas bem semelhantes às de Maiakóvski.
£ verdade que o período correspondeu a um intervalo
nas encenações de Erwin Piscator, pois o Teatro Proletário
de Berlim só existira por um curto período, 1920-1921,
não conseguindo das autoridades uma concessão permanen-

te para seu funcionamento, e a colaboração de Piscator
com o Teatro Central se iniciaria somente em 1928 17 . É,
porém, realmente espantoso que Maiakóvski, mesmo desconhecendo o alemão, não tivesse recolhido os ecos das
realizações de Piscator.
Mas em seu Teatro político o diretor e teórico alemão
revela igual desconhecimento do que se fazia na Rússia,
no mesmo terreno que êle estava explorando. Aliás, êste
desconhecimento é confessado com toda a honestidade (p.
81), havendo também expressão de admiração pelos diretores revolucionários russos, na base do pouco que conseguira conhecer de seu trabalho (p. 158), e essa admiração
se dirigia para os que assumiam posição contrária à do
"naturalismo de Stanislávski" (p, 258); portanto, implicitamente, a teorização de Piscator acabava exaltando as posições de Maiakóvski e Meyerhold. Mas onde o desconhecimento se apresenta mais grave é justamente na descrição
das atividades práticas de Piscator, em suas tentativas de
encenar uma obra soviética. Justificando-se pelo fato de
ter escolhido a peça "Raspútin" de Aleksiéi Tolstói, conta
não ter recebido da Rússia obras mais adequadas e, mesmo
quando cita as que receberia depois, falta aí o nome de
Maiakóvski (p. 190). Ora, a adaptação que fez da peça
"Raspútin', os acréscimos, a orientação para os cenários,
tudo mostra que êle procurou suprir as deficiências da peça
acrescentando-lhe elementos que encontraria realizados no
"Mistério-Bufo" de Maiakóvski.
Descrevendo seu trabalho, Erwin Piscator afirma (p.
193, 194): "Impôs-se em mim a idéia do globo terrestre,
sôbre o qual todos os acontecimentos se desenrolariam em
estreito entrelaçamento e mútua dependência. Dessa leitura resultam duas coisas distintas: como armação cênica do
drama, o globo terrestre, ou pelo menos um semiglobo, e
a ampliação do destino de Raspútin em destino de tôda a
Europa". Ora, a maqueta de A. Lavínski para o "Mistério"
mostra uma coincidência absoluta com o que Piscator projetaria anos depois. E a própria definição da peça pelo
autor (ela não constituiu o ponto mais alto da realização
de Maiakóvski dramaturgo) como "representação heróica,
épica e satírica de nossa época" (O.C. I, 167) mostra que

Maquete

de A. Luvinski

paru o cenário de Mistério-Buto.

essa obra dava justamente aquilo que Piscator estava procurando, através de adaptações de peças escritas com outro
espírito.
É verdade que, mais tarde, Piscator entraria em contato com Maiakóvski e chegaria a pensar na montagem de
"O percevejo" 19 .
Mas, nos primeiros anos após a Revolução, semelhantes contatos eram muito escassos 20 .
Maiakóvski

e o

futurismo

O primeiro capítulo de Maiakóvski

e o teatro russo de

vanguarda, de Ângelo Maria Ripellino, inicia-se com as
palavras:
"Em sua tendência a fazer de Maiakóvski um poeta
oficial, um pálido campeão acadêmico, alguns críticos russos afanam-se em separá-lo do futurismo, como se o futurismo fôsse um ninho de corvos, uma cáfila de pecadores.
Falseando uma verdade fàcilmente verificável, êles gostariam de se convencer de que Maiakóvski conseguiu subtrair-se ao influxo maléfico dos futuristas, como as heroínas dos romances sentimentais escapavam aos aventureiros

miseráveis. Um dos poetas mais tempestuosos de nossa
época torna-se em suas mãos um enternecido sacerdote do
realismo, um tedioso seminarista, extraviado numa chusma
de bêbados e patifes" 21 .
Desenvolvendo seu argumento, Ripellino mostra como
o futurismo deixou sua marca em tôda a obra de Maiakóvski e lembra que, depois da Revolução de Outubro, o
movimento foi protegido pelo regime e por vêzes quase
considerado como a tendência oficial no campo das artes 21 .
Num artigo traduzido para o português em 1963 e
publicado em revista de acentuado cunho ortodoxo, L. Pajitnov e B. Chráguin escrevem: "A história desenvolve-se
de maneira diferente daquela que é às vêzes narrada nas
antologias escolares. O futurismo não foi para Maiakóvski
qualquer coisa de superficial e adventício. Em seus lábios,
soava como um apêlo à derrubada das caducas fronteiras
da arte burguesa — precisamente da arte decadente — uma
palavra de ordem que exortava a criar a cultura artística
do futuro. 'Por incômodo que seja à iconografia,' escreveu
Louis Aragon, 'Maiakóvski não foi simplesmente um futurista, mas o fundador do futurismo russo' ' , 2 3 .
Mas que futurismo era aquêle? Maiakóvski fêz parte do grupo dos cubo-futuristas russos, que publicaram em
1910 o almanaque Sadók sudiéi (Armadilha para juizes)
e lançaram em 1912 seu famoso manifesto "Bofetada no
gôsto público" 24 .
Seus companheiros eram: Vielimir
Khliébnikov, a quem Maiakóvski considerava seu mestre,
David Burliuk, Vassíli Kamiênski, Aleksiéi Krutchônikh e
poucos mais. O nome de "futuristas" lhes foi dado pelos
que os atacavam, e eles o aceitaram 25 , embora geralmente
preferissem o têrmo cunhado por Khliébnikov: budietUánie
(de búdiet, será).
Eram muito diferentes, quanto a concepções, estilo e
atuação, do assim chamado ego-futurismo de ígor Sievieriánin, criador de uma poesia de salão, de ritmos acariciantes e estranhas montagens de palavras.
Por vêzes, tem-se frisado as diferenças entre o futurismo russo e o italiano. Não é muito exato, porém, negar
influência do italiano para o surgimento do russo, conforme se fêz com certa freqüência. No ambiente tumultuoso
da arte européia da primeira década do século, o aparecimento de Marinetti e de seu manifesto repercutiu profundamente, suscitando ecos os mais diversos e desencadeando
um processo de atração e repulsão que se torna às vêzes
difícil de precisar. Se ficaram famosas as manifestações de
repulsa a Marinetti, promovidas pelos cubo-futuristas,
quando o fundador do futurismo estêve na Rússia, no iní-

cio de 1914, e se o próprio Maiakóvski enviou, com dois
companheiros, ao jornal Nov (Terra virgem), uma carta
em que se negava qualquer relação com o futurismo italiano, a não ser o urbanismo manifestado por êste (O.C. I,
369), não é menos certo que uma série de características
passaram do futurismo italiano para o russo: o próprio
título do manifesto deste, "Bofetada no gosto público", era
de sabor nitidamente marinettiano, o apelo à destruição dos
museus, as bravatas sôbre a exclusão de Púchkin, Tolstói,
Dostoiévski, etc. da literatura, o comportamento desafiador
dos futuristas russos, suas vestes escandalosas e seus rostos
pintados, a exaltação do movimento e da máquina, são outros tantos elementos que mostram bem a relação entre
eles.
Ao mesmo tempo, tem razão Ângelo Maria Ripellino,
quando sublinha as diferenças, não obstante algumas "escassas analogias" 26 e a influência decisiva e direta que Marinetti exerceu sôbre o teatro de vanguarda surgido com a
Revolução, influência essa a que estiveram sujeitos também
futuros cineastas, como Eisenstein, Iutkévitch, Kózintzev,
Trauberg e outros. O clima de paganismo eslavo que há
na poesia de Khliébnikov e Kamiênski contrasta francamente com as páginas dos futuristas italianos. A aversão
pela guerra é intensa tanto em Khliébnikov como em Maiakóvski, há neles um acento antiimperialista inconfundível e
um apêlo à rebelião social, e tudo isto é bem oposto à
ideologia de Marinetti 27 . Ademais, enquanto êste falava de
"palavras em liberdade" e punha em prática suas asserções,
os futuristas russos empreendiam uma renovação da linguagem que não se baseava numa soltura completa das palavras e sim numa libertação dos cânones artificiais, numa
pesquisa dos verdadeiros processos de formação lingüística,
enfim na construção de um sistema que se afastasse do tradicional e cediço, mas que seria sempre um sistema coerente e organizado. Neste sentido, adquire particular importância a crítica feita por Roman Jakobson, em 1919, aos
manifestos de Marinetti, cuja linguagem é caracterizada
como emotiva e não poética 28 . É justo observar, porém,
que se trata de oposição entre o cubo-futurismo russo e um
dos aspectos do futurismo italiano, que, em sua totalidade,
foi mais complexo e rico do que se poderia supor pelo expresso aqui.
Em 1923, Maiakóvski afirmava existirem, entre os
dois movimentos, semelhanças nos métodos de elaboração
formal, e ao mesmo tempo completa divergência ideológica 29 .
Trata-se de um assunto que só posso abordar aqui de
passagem. Êle está bem exposto por Ripellino 30 , havendo,

também, hoje em dia, trabalhos especialmente dedicados ao
tema 51 ,
Um aspecto diferencial, porém, relacionado com os
demais, me parece sobremaneira importante. Tem-se apontado o papel do futurismo italiano como verdadeiro precursor do surrealismo. Ruggero Jacobbi chega a frisar a importância da contribuição futurista para " . . . o desencadeamento do irracional, que foi a verdadeira higiene do
mundo operada pelas v a n g u a r d a s " N ã o concordando
com a identificação de vanguarda e irracionalismo, considero mais correto ver nos movimentos de vanguarda uma
dialética de irracional e racional, com predomínio ora de
um ora de outro desses elementos. Alfredo Bosi, que tem
pesquisado ultimamente em nosso meio os textos futuristas
italianos, apontou-me para a construção e racionalidade
que existiram também no futurismo italiano. E, certamente, ele tem razão.
Aliás, não foi pequena a contribuição russa para o irracionalismo das vanguardas. Mas, ao mesmo tempo, a
preocupação de construir a obra como um sistema, tão evidente nos futuristas russos, era a manifestação de um racionalismo bem consciente. Maiakóvski escreveu no poema
inacabado "V Internacional*':
Eu
à poesia

só permito uma forma:
concisão,
precisão das fórmulas
matemáticas 33 .
Jakobson chama a atenção para o papel que o irracional exerce na obra de Maiakóvski e para a ocorrência,
nesta, da "racionalização do irracional" 34 . Na realidade,
um aspecto não exclui o outro, mas é certamente em Maiakóvski que aparece mais claramente a afirmação de um
racionalismo que o distancia muito de certas correntes da
vanguarda européia. E este elemento surge até em seu período declaradamente futurista.
E em relação ao futurismo russo? Qual seria a posição
de Maiakóvski, cada vez mais voltado para o racional, em
relação a um movimento em cujas raízes havia marcas
acentuadas de irracionalismo?
Mesmo na fase das grandes polêmicas futuristas, êle
chegou a frisar que não se agarrava ao futurismo como a
um fetiche. O desafio ao público burguês, a famosa blusa
amarela, eram etapas necessárias da luta por uma arte completamente nova. Já em 1915, porém, no artigo "Uma gota

de fel", depois de afirmar: "Hoje todos são futuristas. O
povo é futurista", escreveu: "Mas, visto que o futurismo
já morreu como idéia dos eleitos, êle não nos é mais necessário. Consideramos concluída a primeira parte de nosso programa: a <iestruição. Eis por que vocês não devem
espantar-se se virem hoje em nossas mãos, em lugar do
chocalho do bufão, o desenho do arquiteto, e a voz do futurismo, ontem ainda macia de um devanear sentimental,
se moldar hoje num bronze de pregação" (O.C. I, 351).
Mas a posição de Maiakóvski nunca pode ser definida
por uma única afirmação: seu pensamento dialético só
pode ser acompanhado em desenvolvimento. Depois daquelas palavras, continuou a se proclamar futurista, e foi
também esta a sua atitude após a Revolução de Outubro.
O futurismo era para êle uma bandeira, e ainda em 1923
ressaltava a importância de se conservar o uso do têrmo,
pois em tôrno dele se congregavam os que partilhavam a
atitude agressiva e inovadora de Maiakóvski, no campo da
arte 35 .
Mais tardi, porém, considerou que o futurismo já havia cumprido seu papel e devia ceder lugar à posição literária da Lef, ao construtivismo: a negação, a bofetada no
gosto público, tinham de ser substituídas pela organização
e pela construção industrial e socialista. Em 1925, numa
conferência nos Estados Unidos, disse:
"Na exaltação extremada da América pelo futurismo
se revela o seu engano radical: a exaltação da técnica como
tal, da técnica pela técnica.
"O futurismo ocupou o seu lugar e se imortalizou nâ
história da literatura, mas na União Soviética êle já acabou
de desempenhar o seu papel.
"O trabalho e os anseios da União Soviética não encontram seu reflexo no futurismo, e sim na Lef, que celebra não a técnica pura e crua, caótica, mas a organização
racional. O futurismo e a construção soviética não podem
mais avançar lado a lado. De hoje em diante, estou contra
o futurismo e vou lutar contra êle" 36 .
Trata-se de um resumo de jornal, provavelmente correto, a não ser aquele têrmo "imortalizar" com referência
ao futurismo, e que é totalmente anti-maiakovskiano.
No debate de 1923, porém, citado há pouco, êle já
afirmara que o futurismo deveria ser examinado do ponto
de vista dos problemas que tinha pela frente, e que determinavam uma série de gradações. Se a própria evolução
da problemática levava à conclusão de que era necessário
algo nôvo, Maiakóvski aceitava isto e tomava outro rumo.

Maiakóvski e Breton
Existem muitos pontos de contato entre Maiakóvski e
o surrealismo. A imaginação sôlta, voltada para o descomunal e hiperbólico, e que freqüentemente busca os espaços cósmicos, conforme se patenteia em tantas obras do
poeta; a reação contra um realismo imediatista e chão; o
gosto evidente pelo visual, pela imagem; a atitude desabusada em relação à tradição literária; a negação da ficção
e a afirmação da necessidade de ligar a arte à vida, de buscar nesta, diretamente, os elementos para a criação artística— eis alguns elementos que aproximam a posição do
poeta russo das posições defendidas pelo surrealismo e particularmente por Breton em seus manifestos 37 .
Mas, ao mesmo tempo, quantas diferenças!
Em primsiro lugar, o racionalismo maiakovskiano a
que já me referi, e que o coloca numa posição diametralmente oposta à de Breton.
Êste visava a construção de um sistema estético-filosófico, e já se viu também que era algo de que Maiakóvski
absolutamente não cogitava. A posição de Breton, sua luta
por uma síntese entre a psicanálise e o materialismo dialético, era algo que não poderia de modo algum ser aceito
por Maiakóvski, tão ferozmente hostil a qualquer psicoiogismo. A afirmação bretoniana da " . . . crença nessa luz
que o surrealismo procura revelar no fundo de nós" 38 teria
provocado a reação mais violenta do poeta russo, que talvez nem tenha chegado a tomar conhecimento da frase. E
a exaltação da magia, da astrologia 39 , o apelo ao sobrenatural, são outros elementos que afastam completamente a
criação bretoniana da obra de Maiakóvski, embora o mágico e o esotérico sejam comuns na obra de seu amigo e
mestre, V.V. Khliébnikov.
Maiakóvski

e o cubismo

É quase obrigatória nos estudos sôbre o futurismo
russo a referência ao fato de que os futuristas russos estavam muito ligados à pintura, ao contrário dos simbolistas,
mais propensos à música 40 . A própria biografia dos principais representantes do grupo cubo-futurista mostra a sua
vivência pictórica, por vêzes até em base profissional: David Burliuk estudara em escolas de arte de Kazã e Odessa
e na Academia Real de Munique e estivera praticando em
estúdios parisienses, antes de se matricular na Escola de
Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou; Maiakóvski
estudara com os pintores Jukóvski e Kélin, antes de ingres-

sar na mesma Escola, e depois desenharia cartazes, ilustrações e capas de seus livros, figurinos para suas peças, etc.;
Krutchônikh foi professor de desenho; Khliébnikov e Nicolai Burliuk praticaram muito o desenho, como amadores.
O nome atribuído aos futuristas do grupo de Maiakóvski, cubo-futuristas, faz ênfase sôbre o cubismo, embora os manifestos do grupo não sejam propriamente declaratórios neste sentido. Uma argumentação incisiva sôbre
a importância do cubismo para os russos da época encontra-se no "Retrospecto" de Roman Jakobson: "Aquêles
dentre nós que se preocupavam com a linguagem aprenderam a aplicar o princípio da relatividade às operações
lingüísticas, éramos consistentemente impelidos nessa direção pela Física moderna e pela teoria e prática pictórica
do cubismo, onde tudo 'se baseia nas relações', e na interação entre as partes e o todo, entre a côr e o contorno,
entre a representação e o que é representado" 41 .
Em "As concepções teóricas dos futuristas russos",
Krystyna Pomorska considera a teoria e prática do cubismo como o recurso teórico fundamental do cubo-futurismo.
Sua argumentação, baseada em escritos de David Burliuk,
Khliébnikov, Krutchônikh e Roman Jakobson, assim como
na prática dos futuristas russos, é bem convincente neste
sentido 4 2 . Aliás, numa obra ulterior da autora, há uma
análise de poema de Khliébnikov, onde se destacam os elementos cubistas nêle contidos 43 .
E Maiakóvski? Também em seus versos não seria difícil encontrar "imagens deslocadas", consideradas por
Krystyna Pomorska elemento essencial do cubismo, bem
como outros elementos cubistas, mas isto nos levaria a um
tema alheio aos objetivos do presente trabalho.
Aliás, uma exemplificação muito boa pode ser encontrada em Ripellino 44 . Todavia, se o cubismo está presente na
prática poética de Maiakóvski, no uso das imagens por êle,
em seus escritos teóricos (pelo menos os incluídos nas Obras
Completas) não há propriamente argumentação a favor do
cubismo. Mesmo em seu escrito mais extenso sôbre pintura.
Exame da pintura francesa em sete dias (O.C. IV, 233 a
253), não figura nenhuma apologia do cubismo como tal, a
não ser ligeiras referências elogiosas. Êle perpassa mais como elemento implícito em tôda a obra maiakovskiana, como
algo aceito e assimilado. A própria aceitação por Maiakóvski do construtivismo nas artes plásticas, de que se trata
adiante, não deixa de ser outra conseqüência da incorporação da experiência cubista, dada a relação íntima entre um
e outro movimento.

Maiakóvski

e Piscator

Já tive a oportunidade de mostrar, neste livro, a pouca
ligação que havia entre a Rússia e o Ocidente no início da
década de 1920, e como, apesar disso, concepções semelhantes se desenvolveram em países separados entre si pelas
tempestades políticas da época. Isto se evidencia particularmente quando se comparam as teorizações de Maiakóvski e
o que escreveu Piscator em seu Teatro político.
Piscator, tal como o poeta russo, afirma a necessidade
da eliminação total do teatro burguês (p. 280), de sua
substituição por um teatro em que a arte seria um meio de
atingir um fim político (p. 39 e segs., 110 e segs., 191 e
segs., 263, 285). Escreve: "Riscamos radicalmente a palavra 'arte' do nosso programa; as nossas 'peças' eram apelos com os quais queríamos intervir no fato atual e 'fazer
política" (p. 51). Ora, não era outra a posição de Maiakóvski, conforme se pode constatar por diversos de seus artigos incluídos no presente trabalho, pela sua insistência em
"desestetizar" as artes e a sua afirmação categórica, no
discurso sôbre a peça que escrevera, "Os banhos", de que
pretendera fazer uma peça "inartística".
Erwin Piscator quer explicitamente tornar o teatro uma
arte menos rígida, menos desligada da realidade presente,
ligá-lo ao jornalismo, ao dia de hoje (p. 52). E era também o que pretendia Maiakóvski, que chegou a escrever
pecinhas de ocasião, ligadas a algum problema específico, e
que hoje nos dizem muito pouco (por isto mesmo, não têm
sido traduzidas). Outras vêzes, porém, esta ligação do teatro com o jornalismo resultava tão harmoniosa que o próprio trabalho <lo dramaturgo se enriquecia. Por exemplo, a
segunda versão do "Mistério-Bufo", que reflete diversos
acontecimentos ocorridos após a redação da primeira, parece
mais rica e vigorosa. E o prefácio a esta segunda versão,
que é de 1921, recomenda aos que dirigirem, representarem, lerem ou imprimirem a peça, que lhe mudem o argumento, tornando-o "atual, do dia, do minuto". (O.C. II,
245)
Piscator frisa que "na mesma época na qual o proletariado, tanto ideológica como orgânicamente, atrai o teatro para o seu campo, se inicia igualmente a revolução
técnica da cena" (p. 45, cf. pp. 71, 158, 187, 218, 268,
276) e indica a necessidade, para o teatro revolucionário,
de aproveitar adequadamente os progressos da técnica.
Realmente, não pode haver afirmação mais condizente com
o que vinha pregando Maiakóvski. Veja-se, por exemplo,
na discussão sôbre "Os banhos", sua afirmação: "Derruba-

mos uma frisa, derrubamos paredes, se fôr preciso derrubaremos o teto" 4 5 . Os velhos teatros, construídos para a
representação de pequenos dramas individuais, tinham de
ser refeitos, para que se pudessem montar espetáculos de
massas, e estes teriam de utilizar as conquistas da técnica
moderna.
Para Piscator, a forma dramática até então existente
deveria ser completamente destruída, para em seu lugar
surgir um teatro que refletisse as necessidades da época,
a ascensão do proletariado (p. 191). Os próprios clássicos tinham de ser revitalizados, à luz das exigências do
presente (p. 103 e segs.). Ora, justamente isto afirmou
continuamente Maiakóvski, e em forma bem radical, conforme se pode constatar por diversos artigos contidos neste trabalho, e particularmente pela sua intervenção no debate sobre "Os banhos".
Finalmente, como que para tomar o paralelo ainda
mais evidente, houve a oposição de certos meios comunistas ortodoxos tanto ao teatro de Piscator (pp. 55 e segs., 90,
139 e segs.,268) como ao de Maiakóvski e, em ambos os
casos, semelhante oposição se fazia em nome dos "valores eternos da arte".
Brecht — Maiakóvski
A teorização de Brecht forma um conjunto admirável de reflexões que ultrapassam o mero campo da realização artística imediata e de sua fundamentação. Um ensaio
como "Cinco dificuldades no escrever a verdade" (Teatro
dialético, pp. 19-34) é um estudo de sabedoria humana e
sabedoria política, uma reflexão sôbre os problemas do
intelectual que se defronta com a máquina opressora do
Estado. Outros estudos seus lançam luz sôbre a problemática humana do teatro, sôbre a sua condição no mundo
de hoje, mas a sua condição mais geral, não apenas a
condição particularizada, que se relaciona com êste ou
aquêle tema, com esta ou aquela corrente. Naturalmente,
dirigiu o olhar também para o particularizado, e sua reflexão parte de uma base concreta, definida no espaço e no
tempo. Mas ela sempre atinge mais longe, seu próprio
objetivo é colocado mais alto.
Não é o que sucede* com Maiakóvski. Sua teoria é
quase sempre uma teoria do imediato, do contingente, a
fundamentação de um trabalho, que se expõe para que os
outros vejam como foi realizado e possam encontrar seu
próprio caminho, à base dêsse ensinamento. Outras vêzes,
está ligada a polêmicas, a discussões em torno de problemas

artísticos colocados pela realidade cotidiana. Note-se bem:
isto não amesquinha nada, é apenas a escolha de um campo determinado. Neste campo mais restrito, Maiakóvski
tem muito a ensinar, parece sempre pronto a exibir novidades, advindas de sua atividade prodigiosa.
E embora os objetivos de um estejam colocados no
campo da especulação estético-filosófica, para a qual a
atividade prática serve de base, e os do outro se restrinjam ao campo da ação imediata, as conclusões a que chegam são freqüentemente as mesmas. Eis, por exemplo,
um trecho do já citado "Cinco dificuldades no escrever a
verdade": "Para o escritor é importante encontrar o tom
da verdade. Geralmente, o que se ouve é um tom muito
manso e lamentoso de pessoas que não podem fazer mal
sequer a uma mosca. Quem escuta esse tom e está na
miséria, torna-se ainda mais miserável. Assim falam pessoas que talvez não sejam inimigas, mas que certamente
não são companheiros de lutas. A verdade é combativa.
Não luta somente contra a inverdade, mas também contra
certos homens que a divulgam" (p. 26).
Não parece
Brecht fazendo a apologia da agressividade, da posição
por vêzes dir-se-ia selvagem de Maiakóvski? Compare-se
o início da discussão sôbre "O Inspetor - Geral" (neste
trabalho), aquêle "Por que estão rinchando, companheiros?" com as palavras de Brecht. Não são lutadores da
mesma contenda — um em atitude mais serena e filosófica,
o outro vibrante e polêmico, todo agressividade e ímpeto?
A argumentação de Brecht contra a idéia de que "uma
peça tem a missão de satisfazer as necessidades humanas
eternas" (p. 38), encontra-se, em outra forma, quase a cada passo nos escritos teóricos de Maiakóvski. Ela é o cerne de inúmeras de suas atitudes e lhe valeu rancores sem
conta.
Brecht formulou nitidamente a concepção de um
teatro épico, pedagógico, que não se baseasse na velha
estética, e procurou mesmo dar-lhe os fundamentos teóricos. Em Maiakóvski não se encontra nada de semelhante
como exposição, mas há um apêlo constante a um teatro
de massas, épico, anti-psicológico, satírico quando, necessário. O próprio titulo "Mistério-Bufo" reflete êste duplo
objetivo. Neste sentido, o anti-psicologismo de Brecht encontra brilhante paralelo no anti-psicologismo de Maiakóvski.
Às vêzes, até a terminologia empregada é bem parecida. "Podemos falar do dinheiro na forma dos iâmbicos?"
— pergunta Brecht (p. 47). E Maiakóvski exclama: "Não!

É inútii conter num tetrâmetro anfibráquico, inventado para o murmúrio, o reboar destruidor da Revolução!" 4 K
A diferença de tom entre a oração interrogativa e a exclamativa marca realmente uma diferença essencial entre a
teorização do alemão e a do russo (em Maiakóvski, por
exemplo, não se encontra uma teoria teatral que se aproxime sequer do distanciamento brechtiano — êle quer a
participação do público no espetáculo, sua identificação
com êste).
Brecht se opõe à velha concepção do poeta como um
ser extra-terreno e confessa:"... torço o nariz para as
pessoas de quem sei que não estão à altura da compreensão
científica, ou seja, que cantam como os pássaros cantam,
ou como nós acreditamos que os pássaros cantem" (p.
100). Não é algo muito semelhante, pela intenção, às palavras de Maiakóvski sôbre a arte dos que lutam por um
pedaço de p ã o ? 4 7
No artigo "O popular e o realista", Brecht afirma que
não se deve ter medo de colocar coisas novas e não-usuais
diante do operário, e que, pelo contrário, o intelectual tem
muito a aprender com os operários (pp. 120, 121). Ê
exatamente a posição de Maiakóvski. No poema "Incompreensível para as massas", profliga-se a auto-suficiência
dos intelectuais que acreditam conhecer o operário e lhe
falam de cima.
E para a massa
flutuam
dádivas de letrados —
lírios,
delírios,
trinos dulcificados
E, no final do artigo "Operários e camponeses não compreendem o que você diz" (neste livro), o poeta conta,
com orgulho, como os operários de uma usina apreciaram
versos seus, que os intelectuais consideravam "incompreensíveis para as massas".
Outras asserções de Brecht que são muito comuns em
Maiakóvski; a necessidade de uma forma nova para expressar o nôvo conteúdo (pp. 257 e segs.); a interpretação
corrente dos clássicos, considerados patrimônio de um povo, é, na realidade, uma tradição de deterioração dos clássicos, que não são trazidos vivos para o homem de hoje

(pp. 269 e segs.) 4V ; os clássicos usados para intimidar tudo
o que é nôvo e criador (pp. 269 e segs.), etc.
A afirmação que se encontra tantas vêzes em Brecht
de que a arte não é incompatível com uma atitude crítica,
de que se trata de um preconceito a combater, encontra
eco na atitude de Maiakóvski, ao afirmar que desejava
colocar-se na fileira de Edison e Einstein e que pretendia,
com a poesia, chegar à "precisão das fórmulas matemáticas". Aliás, pouco adiante acrescenta, em prosa (ou, melhor, num limiar de prosa e poesia): "Sei exatamente o
que é poesia. Descrevo aqui acontecimentos interessantíssimos, que me abriram os olhos. Minha lógica é indiscutível. E minha matemática infalível". (O.C. IV, 108) Não
é, em outras palavras, o que afirma Brecht no ensaio
"Teatro de diversão ou teatro pedagógico", com o subtítulo "Teatro e ciência" (pp. 99-101)?
Enfim, Brecht (que formulou suas concepções, em
grande parte, antes de conhecer o poeta russo) e Maiakóvski, que parece não ter conhecido o poeta alemão ^ foram dois marcos na vanguarda racionalista e lúcida, em
meio ao irracionalismo absorvente das vanguardas européias. Um e outro também renderam seu tributo ao irracionalismo. Ambos souberam, porém, absorver êsse irracionalismo numa dialética de irracional e racional e opor
ao absurdo que há no mundo moderno uma atitude de
análise penetrante, que é reflexiva e filosófica no primeiro,
ligada a um tumultuar agressivo — no segundo 5 1 .
Maiakóvski,

construtivismo, dadá

Quando Maiakóvski afirmava, em 1922, "pela primeira vez não foi de_França e sim da Rússia qüê~cfiêgou jama
nõvãT~pãIãvrã~da_arte: construtivismo^' 5 \ esta afirmação
altiva refletia todo ~um~~fun«Jo rico de trabalhos artísticos
que procuravam expressar o espírito da nova civilização
•industrial.
'
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O simbolista Aleksandr Blok já entrevira, em 1913,
em meio à "indigente Rússia fínica" 5 3 , em meio às "genuflexões", às "velas e ladainhas", ao "incenso azul", uma
Rússia sobre cujas estepes se erguia "a estrela da nova
América" S 4 .
O grande e visionário Khliébnikov, mestre de Maiakóvski, escrevera a partir de 1914 uma série de fragmentos utópicos, em que aparece uma visão da cidade do futuro, liberta dos rateiros 5 5 de hoje, da ganância dos donos
de prédios de aluguel, e dos arquitetog_gue_ perderam a
noção, evidente nas antigas construçõesTde que a natureza
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natureza^ra-

refeita — o ar, cojoiQ. no verso as tônicas sêTãltèníãm com as
sjlabãs átongs, Hoje, "as ruas nao têm pulsação. As r u a S "
ininterruptas são tão difíceis de olhar como é difícil ler.
palavras sem intervalos ou pronunciar palavras sem acentos. É necessária uma rua fragmentada, com acento nó
alto dos prédios, esta oscilação no respirar da pedra" 5 6 .
Há nessas utopias de Khliébnikov uma ideatificação-entre^
natureza, constniçãQ-iUigiaoa e linguagem ^poética. "O que
enfeitã~uma cidade? No umbral de sua beleza, estão as
chaminés das usinas. As três chaminés fumegantes de
Zamoskvoriétchie 57 lembram um castiçal com três velas,
invisíveis à luz do dia. E a floresta das chaminés sobre o
pântano setentrional e sem vida 5 8 obriga a presenciar a
passagem da natureza de uma ordem a outra; há um musgo
tenro, fraco, de segunda ordem, e a própria cidade torna-se
a primeira experiência de uma plantação de ordem mais
elevada, conquanto ainda escolar.
Êsses pântanos são
campina do musgo sedoso das chaminés. E as chaminés
são o encanto dos cabelos dourados" 59 .
Êstes "cabelos dourados" das chaminés transportamnos, realmente, para bem longe do clima sombrio das
utopias de H. G. Wells, com as suas "guerras dos mundos"
e um futuro desvendado pela máquina de explorar o tempo, onde a humanidade se divide em indivíduos frágeis e
delicados, descendentes dos ricos de hoje, e umas aranhas
humanas, resultantes da vida secular nos bairros miseráveis das nossas cidades 6 0 .
E levam-nos para bem longe, também, de muitas utopias negativas atuais, como as de Ray Bradbury, Alfred
Bester e outros. Não! O mundo futuro de Khliébnikov é o
mundo em que o homem viverá fundido com a natureza, em
que cidade, natureza e linguagem poética fo rmarão ÜCQ
'todo hamonioso^ j n ç o n fyndível 61 . E tudo isto num universo em que as distinções de espaço e tempo estão apagadas, como no conto "Ka" de Khliébnikov, onde uma isbá
russa surge à margem do N i l o 6 2 e um sábio do ano 2222
aparece na época em que "se acreditava ainda no espaço
e pensava-se pouco no tempo", etc 6 3 .
Aliás, uma visão otimista da sociedade industrial, que
deveria forçosamente - evoTuIr"para o socialismo, já se encontra num romance russo de 1863: Que fazerl, de N.
G. Tchernichévski.
~
De maneira semelhante à dos utopistas do passado,
OS a r t i c t a c Ha R n g ^
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.industrial e construtivo, em meio às ruínas da guerra ci-

vil, à fome, à paralisação quase total da vida nas cidades.
TTímuTcrflüstrativo, nèsf£~sentido, o finaTda "Carta aberta
aos operários", de Maiakóvski (neste livro).
Conforme declaração expressa do poeta, no debatej
"O pintor no teatro de hoje", a visão nova em arte, após!
a Revolução de Outubro, iniciou-se n a . pintura ^
El a
Teve por fulcro, certamente, a IZO (Otdiel izobra&telnikh
iskustv, Seção das Artes Plásticas), junto ao Comissariado
do Povo para a Instrução, da qual faziam parte Maiakóvski e seus amigos. A princípio^ os desenvolvimentos
nas artes plásticas tenderam, por um lado, para o colorismo
intenso de Larionov e Gontcharova, que em sua busca dos
raios que emanam dos objetos acabavam chegando à pintura abstrata; e, por outro, para as abstrações geométricas de
Casimir Malévitch, o iniciador do suprematismo; tudo isto
a par de uma influência considerável do cubismo. 6 5
Mas, a p a r t i r da pintura, e já com intenção declarada
cie expressar^a nova socie^dê7~ÕHmbvimentb abfan gen nv
setores mais diversos das artes e refletiu-se intensamente
em literatura! Eis o que escreve sobre o^ COitátmHvTsmcT
NT"A. Sviertchkóv: "O construtivismo está intimamente
ligado ao crescimento da cultura industrial e expressa o
seu patos intelectual, técnico e industrial. Êle formula a
idéia da adequação racionalista, da exigência áp pronamia.
do cálnlio matemátifOj do laconismo nos meios de expressão artística. Em sua tendência de aproximar a arte da
indústria, o construtivismo renega o dêcofütlVó não mõfT"
vado funcionalmente, êle esquematiza, logiciza e maquiniza
a linguagem da arte. Em suas formulações mais extremadas, visa a liqüidação da arte como esfera espiritual independente, a substituição do artistajaek^-enggnjigiro, pelo
construtor,~é a dissolução da obra artística na construção
na erraçãp~d&~õ6}etos adequados e ricTonais; por
vêzes, o construtivismo adíere objetivamente às tendências
tecnocráticas". 66
Em linhas gerais, o construtivismo na Rússia constituía um desenvolvimento conseqüente do cyhn-futnrismçi ^
das tendências pictóricas de vanguarda. Seu centro de
gravidade passou a ser a revrstaT^eí/^fimdada por Maiakóvski em 1923. E o próprio poeta foi, pode-se dizer, o
agente catalisador do movimento.
Êste deixou sua marca em algumas das realizações
mais pujantes da arte e da literatura russas da época: a
poesia e as peças teatrais de Maiakóvski; a direção teatral
de Meyerhold e de Taírov; o estilo de direção cinematográfica de Eisenstein e o "cine-ôlho" de Dziga-Viertov; a

aiquitetura funcional e a escultura, que por vezes se fundiam, como no projeto do monumento à III Internacional,
de Tátlin; os projetos gráficos e as montagens de El Lissítzki 6 7 ; as foto-montagens de Ródtchenko.
Como escola literária particularizada e definida, o
construtivismo na Rússia surgiu em 1923, encabeçado pelos poetas I. L. Selvínski e A. M. Tchitchérin.
Maiakóvski continuou a defender os princípios do construtivismo, embora não participasse do grupo e mesmo chegasse a travar polêmicas com diversos de seus representantes, e particularmente com o mais vigoroso deles: Iliá Selvínski. O antagonismo entre os dois grupos, o da revista
Nóvi Lef e o Centro Literário dos Construtivistas, chegou
a tal ponto que, em 8 de fevereiro de 1930, isto é, pouco
antes do suicídio e no período de sua atuação na RAPP
(Rossíiskaia Assotziátzia Proletárskikh Pissátieliei), depois de ter deixado Nóvi Lef, Maiakóvski chegou a afirmar, numa intervenção, que, do ponto de vista da aplicação
didática, o construtivismo era a mais nociva de tôdas as
tendências, e que êle repetia o erro do futurismo: a veneração pura e simples da técnica. (O. C. XII, 409)
Esta declaração tardia, que tem sido tomada isoladamente para indicar um rompimento de Maiakóvski com o
construtivismo e mesmo para sugerir que êste lhe era hostil (o que fêz, entre outros, N. A. Sviertchkóv, no artigo
citado), não anula a brilhante atuação do movimento construtivista russo, nem o papel fundamental que nêle exerceu o poeta.
Mais complexa é a questão da relação entre o çons-.
• t n T t i v i f t m o - f B K s a e o dadaísmo^ Um escrito de Hugo Bali,
datado de Zurique, 15 de maio de 1916, narra a fundação
do Cabaré Voltaire naquela cidade e refere-se a certa participação russa. 6 8 No entanto, o isolamento em que ficou a Rússia a partir da Revolução impediu, a princípio,
um contato maior, de modo que os dois movimentos se
desenvolveram paralelamente, refletindo com muita freqüência características comuns, e isto faz com que certas
formulações maiakovskianas pareçam tipicamente dadaíst a s 6 9 : a hostilidade ao escritor e artista tradicional, à própria figura do artista como ser diferençado dos demais; a
desestetização, o apêlo à vida cotidiana e às suas formas
de expressão, como o jornal e a crônica cinematográfica;
o aprêço pela abstração pictórica; a exaltação do industrial, do objeto útil, necessário. (É verdade que êstes elementos não são privativos do dadaísmo — são comuns às
vanguardas da época; o dadaísmo, porém, formulou-os de
maneira drástica e contundente).

A partir de 1922, tornaram-se maiores os contatos
artísticos entre a Rússia e o Ocidente. Um dos elos foi
certamente El Lissítzki, que morou por muitos anos na
Alemanha, onde publicou diversos trabalhos, entre os quais
Os istnos da arte, 1925. Colaborou na revista De Stijl e
foi um dos fundadores, em Berlim, da revista trilíngüe
Viechch-Gegenstand-Objet
e chegou a exercer influência
sôbre o teatro Bauhaus, conforme se reconhece geralmente. 7 0 Naum Gabo, Pevsner e Iliá Zdaniévitch (Iliazd) foram outros artistas russos que auxiliaram a difusão do
construtivismo no Ocidente.
Certamente, o construtivismo russo contribuiu para
reforçar, no próprio dadaísmo, uma tendência para a construção racional, o geometrismo consciente e rebuscado, que
é evidente, por exemplo, num Kurt Schwitters. 71 A propósito deste, Haroldo de Campos lembra que Tristan
Tzara dizia não ser êle "um dadaísta absolutamente puro" 7 2 . Ao mesmo tempo, se o dadaísmo tem um de seus
pontos de partida no individualismo extremado e no irracionalismo de Tristan Tzara, que afirmava a impossibilidade
de pôr alguma ordem no caos que, segundo êle, constituiria a base do humano, e se o dadaísta Ricardo Hülsenbeck
repete com evidente satisfação a acusação que Hitler fizera
ao dadaísmo de que, neste, o elemento revolucionário sempre sobrepujara o elemento construtivo 7 5 , havia desde o
início no dadaísmo uma tendência para a construção racional. Indicam-no de sobra os desenhos de Picabia para
as primeiras revistas do movimento.
Assim como o construtivismo russo teria reforçado
essa tendência no dadaísmo, parece exercer até hoje influência, direta ou indiretamente, no sentido de uma racionalidade oposta à parafernália surrealista.
Maiakóvski

e o Formalismo

Russo

Realmente, foL~om ito estreita a ligação entre Maiakóvski e o assim chamado Formalismo Russo. Já tratei
do assunto no artigo "Maiakóvski e o Formalismo". No
entanto, êsse artigo foi escrito com um objetivo preciso:
expressar minha estranheza ante o fato de que a exaltação
da obra de Maiakóvski era acompanhada, na União Soviética, de uma condenação radical e categórica do Formalismo Russo 7 4 , quando são evidentes as ligações de Maiakóvski com êsse movimento: tôda_a atuação dos futuristas
russos fistaxa. çxic^sainbada para a pesquisa dé u i f t a j i l j ^ i ^
ram noética vinculada à vida e não petrificada nos livros:

já em 1913, o grupo cubo-futurista publicava uma "Declaração da palavra como tal", expressão que seria também
usada pelos formalistas para indicar a necessidade de um
estudo jniramente formal da _ linguagem^ revelando uma
posição formaíista radical, Maiakóvski afirmava em 1914,
no artigo "Os doisTchéfchov" (incluído neste livro), que
Tchekhov fôra o primeiro, na literatura russa, "a compreender que o escritor apenas modela um vaso artístico,
e que não importa se êle contém vinho ou porcarias" e
acrescentava que "o escritor não possui nenhum objetivo
fora de determinadas leis da palavra" e que "cada uma
das obras de Tchekhov é resolução de problemas exclusivamente vocabulares", pois "não é a idéia , que engendra
a palavra, mas a palavra que engendrada idéia", e essas
formulações aproximam-se muito das que, na mesma época, estava começando a afirmar o crítico formaíista Víctor
Chklóvski, aliás amigo de Maiakóvski, e que marcariam
a posição inicial dos formalistas russos, que depois se tornaria muito mais matizada e sutil quanto à relação entre
a literatura e as diversas formas da vida social; aihdà êm
1914, numa série de artigos, Maiakóvski aplicava análise
formal com resultados interessantes, comparando, por exemplo, versos de Púchkin sôbre temas triviais com outros de
intenção grandiloqüente, escritos com o mesmo metro, o
mesmo ritmo e quase a mesma entonação, e citando a seguir três quadras de três diferentes poetas de 1914, em que
os feitos das armas russas eram exaltados de maneira totalmente uniforme, como se fossem obra do mesmo poeta
medíocre, embora os firmassem nomes então em grande
evidência 7 5 (semelhante desmistificação através da análise
estilística seria um dos processos prediletos dos formalistas
russos e resultaria em alguns dos mais valiosos trabalhos que
essa corrente nos deixou); toda a obra de Maiakóvski reflete, quase sempre em forma bem radical e extremada,
uma luta contra a banalização da linguagem poética, contra o cediço ô convencionai ém literatura, e ã exaltação
de um estilo pesquisado e estudado acuradamente, um estilo que implique obrigatòriamente e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ s e n d o verdadeiro monumento neste sentido o ensai^^X^omo fazer
versos?"; íntimo de óssip Brik, Maiakóvski estêve também ligado a outros formalistas, que publicaram trabalhos
na revista Lef, por êle fundada; num debate público em 23
de março de 1927, isto é, quando os formalistas russos
eram alvo de acirrados ataques, Maiakóvski defendeu a
necessidade de que êles prosseguissem nos seus estudos
sôbre a forma literária: "Costuma-se pensar que a escola
formal contradiz o marxismo e que ela envolveu comple-

tamente a Lef. Ejs em _que_sentido a escola formal não
_gontradjz o marxismo. Vocês sabem, companheiros, que,
por exemplo, tôda a Química, nas suas fontes de origem,
e todos os processos químicos são ditados totalmente pelas condições sociais. O surgimento de novas substâncias
corantes, por exemplo, é provocado pela transformação da
indústria têxtil. Isto significa que a Química deve ser
considerada na dependência da Sociologia. Mas, dentro
da Química, existem relações químicas particulares.
E
pode-se falar da Química na base do sistema periódico dos
elementos" 7 6 ; ora, essa tentativa de ergiier^uma ponte entre
o f ormalismo e o marxismo ^constituía então preocupação
^ constante dos próprios formalistas, ^ e Mãfakóvski favoreceu êstes trabalhos, particularmente as tentativa^ de Bons Arvatov de estabelecer um método formalista-sociológíco 7 8 .
Tudo isto se encontra em meu artigo, de onde o tirei quase literalmente. Hoje, considero que está certo,
mas não basta para explicar a posição de Maiakóvski em
relação ao problema.
Os estudiosos do Formalismo Russo são concordes em
afirmar que a grande contribuição dessa corrente foi uma
^compreensão mais acurada do problema literário, de sua
especificidade ^ E, no entanto, em diversas manifestações,
Maiakóvski afirma o primado da vida sobre a arte, a literatura. Numa autobiografia, so Tem Importância aquilo
que "foi defendido pela palavra", conforme se expressa no
início da autobiografia "Eu mesmo", e, ao mesmo tempo,
"Abaixo a arte, viva a vida!" é o título de uma palestra
cujo resumo se lerá adiante.
Tais afirmações apenas não serão contraditórias, se se
considerar a necessidade de introduzir na literatura a linguagem corrente e suprimir a diferença e n t r e l u j g u a g e o ^ â ^
.^nuniggjiya e l i n g ^ K ^ ^ i t e r á r i a ^ ^ ^ ^ t ^ j M r ^ ^ M n a j ^ ^ ^ ^
coiiçentraçrâ^^
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um'iitfs "tópicos a ^ u m a conferência de 1912, no período
da famosa "biusa amarela", a "literariedade da poesia" 8 1 .
Mas, o que viria a ser esta "literariedade", no desenvolvimento de sua concepção poética? Em "Nosso trabalho
vocabular", artigo escrito com óssip Brik 8 2 , lê-se: "Não
queremos saber _de nenhuma difererça .entre a j ? o e s i a , a
prosa e a linguagem prática'^ 83 . Evidentemgnte, o próprio
Maiakóvski aplicava em seu trabalho poético jraragras
diferentes dos que usava para escrever um artigo^Ãpena?
o jnaterial utilizado era o mesmo. E êste fato era consi-

