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Poesia e Compromisso em Maiakovski – Criação e Construção

a seus pés brilha mais o azul da corrente,
no céu são de ouro os raios do Sol.

Mas ele, rebelde, procura a tempestade,
porque só na tempestade se encontra a calma.

(Lermontov)

Há  períodos  na  história  da  humanidade  que  foram  marcadamente  profícuos  em 
movimentos do pensamento filosófico, social ou literário. A época em que Vladimir Maiakovski 
viveu (1893-1930),  o início  do século XX, foi  um deles.  Desde já,  coloca-se o problema da 
«intelligencya»  russa,  mais  tarde  soviética,  numa  nova  fase  de  desenvolvimento  que  se 
expressa no deflagrar do movimento libertador.

Todas as vertentes da sociedade russa estavam em transformação. Germinavam então 
concepções novas para a vida humana.  Surgiam, por  exemplo, perspectivas particulares da 
liberdade  religiosa,  uma  espécie  de  niilismo  à  Rousseau,  ou  encaravam-se  mudanças  nos 
movimentos estéticos da arte, em concreto na poesia, poisque a literatura estava sob o signo 
da poesia. Conquanto existisse ainda uma influência decadentista-simbolista, a poesia estava já 
na  vanguarda  que  teve  o  nome de  futurismo,  que  em analogia  com os  poetas  acmeístas  
saudava tudo quanto aparecia de novo e imediatamente estabelecia confronto com a maneira 
decadente  simbolista.  Assim  se  tornou  a  corrente  oficial  da  revolução.  Todavia,  outros 
movimentos surgiriam, como foram os casos do imaginismo e do construtivismo. 

A  grande  literatura  russa,  fundadora  de  múltiplas  teorias  estéticas,  científicas  e 
ideológicas,  geradora de nomes, entre outros,  como Pushkine na poesia ou Dostoievski  na 
prosa, entrava numa fase de renovação, optando por um respeito diferente do até então pelos  
clássicos,  cuja  influência,  segundo  os  futuristas,  deveria  ser  sempre  devidamente 
contextualizada. Maiakovski afirmava mesmo que “nenhum clássico conserva para sempre o 
seu carácter de vanguarda”, não querendo reduzi-los a nada, pretendendo antes que se use 
deles  o  que  possa  servir  a  causa  operária,  mas  estudando-os  com  veneração  crítica. 
Justamente, adiantamos já que se Maiakovski era acusado de ser “incompreensível para as 
massas” também Pushkine só escrevia para uma massa humana específica da sua época. Ora, 
por  outro  lado  a  duplicidade  da  alma  humana  que  Dostoievski  revelara  no  seu  «homem 
subterrâneo» em A voz subterrânea é de e para todos os tempos. Neste particular, refira-se o 
nome  de  Lev  Shestov,  pela  sua  capacidade  interpretativa  dos  fenómenos  espirituais,  que 
revelou uma profundeza não atingida nem por Dostoievski  e  que lhe  permite  figurar  com 
dignidade não só ao lado de um Kierkegaard ou de um Miguel de Unamuno, mas ainda de um 
Nietzsche e de um Pascal.
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No início da revolução de 1917 acreditava-se que esta era portadora da cultura da 
eternidade,  criando-se  a  ilusão  de  que  a  destruição  dos  bens  materiais  seria  largamente 
compensada  pela  criação  de  bens  espirituais.  Todavia,  alguns  movimentos  do  período  de 
transição são indispensáveis para o futuro historiador da vida espiritual: o «citismo» iniciado 
pelo crítico Ivanov-Razumnik, que atraiu à sua órbita poetas como Biely, Blok, Khodasevitch,  
Esenine, Kliuev, marcado pela afirmação platónico-artística, mas reveladora da permanência 
nos  russos  de  certo  estado  de  alma  «messiânico»,  ou  o  «eurasismo»  do  príncipe  N.  S. 
Troubetskoï, assente numa justificação histórico-geográfica e nas raízes da tradição russa de 
«aversão ao Ocidente», a cujos corifeus Leontiev e Danilevsky se ligam os euroasistas, são disso 
exemplo paradigmático. Neste propósito, a história literária deve limitar-se a verificar os laços 
de  interdependência  entre  estes  e  outros  movimentos,  deixando  demais  análises  para  a 
história política, ciente, no entanto, de que estes laços são tão apertados que é difícil dizer  
onde cessa a realidade e começa a fantasia, onde a inteligência cede ao sentimento, onde a  
«intelligencya» saiu sempre renovada e purificada.

Assim, na década de 1920, no campo literário, foi importante o grupo dos formalistas, 
constituído  por  intelectuais  russos  e  checos  que  visavam  instaurar  uma  nova  ciência  da 
literatura,  numa  linha  de  reacção  contra  a  história  literária  académica  e  contra  a  crítica 
impressionista. Deste modo, salientava-se o estudo da literariedade.

A Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética (OPOIAZ), presidida por Chklovski em 
1916 e secretariada por Tynianov, a que também pertenciam Jakobson e Troubetskoï, tendo 
publicado  o  periódico  Poétika  e  a  série  Problemy  Poétiki,  exerceram  uma  considerável 
influência  no  futurismo,  concretamente  no  domínio  da  especificidade  literária.  Futurismo 
aquele que, e assim nos vamos aproximando da realidade da poética de Maiakovski,  tinha 
como base o realismo socialista, que correspondesse às exigências do tempo e de certo modo 
ao retrato dos homens vivos dos nossos dias, numa linha de impulso da criação literária em 
oposição complexa à edição de textos clássicos que não sejam adequados à época. Aquele 
mesmo realismo correspondeu ao Círculo Linguista de Praga (1926-1939), cujo fundador foi  
Mathesius, que se debruçava sobre a teoria literária, no sentido da norma estética, na reflexão 
sobre  o signo,  sendo que a  II  guerra  mundial  interrompeu tudo isto.  O movimento volta,  
conquanto noutros contornos, com a Semiótica de Iouri Lotman (Lições de poética estrutural, 
1964), com o objectivo do estudo, também cultural, da literatura, da religião e dos mitos. René 
Wellek e Jakobson estavam nos EUA, já depois da guerra, e este último envolveu-se com Lévi-
Strauss no movimento do  New Criticism, que viria a influenciar o Estruturalismo em França, 
(neste contexto há a destacar a Teoria da Literatura, de Todorov, publicada em 1965, onde é 
feita uma reflexão formalista, entre a teoria e a crítica, e que impregnou os estudos literários).  
De referir que o formalismo não influenciou muito o estruturalismo de Barthes. Buscava-se 
então uma reconciliação entre a teoria literária e a crítica.

Sempre com a reflexão posta na condição da literariedade, o formalismo era a tentativa  
de criação de uma ciência literária autónoma a partir dos materiais literários intrínsecos, com 
base na função poética e na linguagem literária.
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Quando pensamos em formalismo ocorre-nos a função autónoma e a função sinónima. 
Assim, para Tynianov o verso é uma construção específica em que acontece a subordinação 
dos elementos ao ritmo. Para Chklovski está em causa a desfamiliarização, o automatismo da 
percepção.  Neste  sentido,  importa  referir  a  organização  métrica  e  fónica  do  verso  de 
Maiakovski.

Em todo o caso, a obra literária é encarada como um sistema dentro de um sistema 
mais vasto constituído pela literatura.

Quando pensamos em Formalismo Russo surge incontornavelmente logo uma obra: O 
método  formal  pela  ciência  da  literatura,  de  Mikhail  Bakhtine,  saída  em  1928.  Quando 
pensamos nos conceitos da OPOIAZ: a função poética, os procedimentos e a desfamiliarização, 
tendo  como  objecto  artístico  a  combinação  de  materiais,  a  obra  literária  é  um  domínio 
particular do universo dos signos, com uma estrutura significante, uma intenção estética, um 
processo vivo de enunciação concreta que realiza a unidade da matéria e do sentido (signo e 
significado),  apoiada  numa  avaliação  social  através  de  modos  típicos  de  enunciação:  os 
géneros.  Aqui  ocorre  uma diferença entre  Jakobson  e  Bakhtine –  para  aquele  a  criação  é 
impessoal, para este é pessoal.

No contexto do formalismo e do futurismo compreendia-se que um conteúdo singular  
exigia um método singular. Justamente, à semelhança do que se passa em Portugal, sendo a 
poesia uma tradição na Rússia, e no tempo de Maiakovski esta simbolizava o amor da pátria  
russa, tema central, era importante estabelecer uma relação entre a teoria e a prática literária 
através de padrões sonoros especiais. 

Ora, afinal o estudo da literatura é o estudo da linguagem poética? Esta é uma questão 
clássica na história e na teoria da literatura. Seja como for, é certo que todo o processo de 
criação da forma é arte.

Como já foi dito, o Futurismo Russo caracterizava-se também pelo domínio do material 
sobre as imagens, sem mimesis.  Numa vertente contemporânea, o Cubismo apresentava-se 
com as suas características empíricas e sensuais.

Na LEF (Frente Esquerda das Artes) – de certa forma uma segunda fase (1923-1928) na  
revolução da arte poética, após a primeira fase (1918) com os comunistas-futuristas, onde se 
destacam Maiakovski, Assiéiev, Kuchnier, Kirsanov, Brik ou Vinokur – e na NOVI LEF, mais tarde,  
depois da extinção da primeira, com Maiakovski à cabeça, o futurismo afirmava-se com base 
num programa utilitário, como uma indústria, desencadeando o sócio-formalismo, a literatura 
como facto social. A obra literária era investigada como material histórico que é deformado no 
processo de criação. Trata-se do mercado literário.

O grupo dos LEFs, como eram designados os elementos da revista, aludia ao manifesto 
de 1912 Bofetada ao gosto comum, com o qual o futurismo se afirmara na Rússia, de origem e 
ideologia burguesas. É relevante o facto da, se assim quisermos definir, tragédia do grupo ter 
acontecido por não conseguir ligar-se à acção combativa pelas concepções marxistas, o que 
conduziu à passagem do seu chefe, Maiakovski, para o grupo dos escritores proletários, Rapp.

Entre o Futurismo Russo e o Futurismo Italiano, do qual veio o impulso para destruição 
do passado (bastando-nos recordar Maiakovski: “Façam soar as balas sobre as paredes dos 
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museus!...  Porque  não  enforcaram  Pushkine?”),  sempre  houve  diferenças,  até  porque  do 
futurismo derivaram outros movimentos já mencionados, o imaginismo, que levou ao extremo 
a imagem, a poesia como um catálogo de imagens, segundo o seu fundador, Shershenevitch, 
ou o construtivismo, e dele saíram poetas tornados independentes, como Pasternak, que se 
rebelou, não à maneira de Maiakovski mas de Khlebnikov, contra as formas usuais e a usual 
concepção da palavra. Outro poeta que, noutro âmbito, se tornou um artista independente foi  
Esenine, desenvolvendo a sua própria inspiração. Estes dois últimos poetas, juntamente com 
Maiakovski e Tikhonov, são talvez os maiores poetas da Rússia soviética.      

No que diz respeito ao futurismo como escola poética, este surge conceptualmente 
oposto ao acmeísmo, embora ambos se afirmassem contra o simbolismo e, no mesmo sentido 
dos futuristas, também os simbolistas atribuíssem ao som uma função especial. O futurismo 
defendia a teoria da palavra no seu aspecto sonoro como o único material e tema da poesia. Os 
futuristas  valorizavam  a  palavra  pura,  ausente  de  lirismo,  com  vista  ao  aparecimento  de 
objectos  novos,  fono-imagens.  Determinados  artistas  da  época  eram  de  igual  modo 
considerados como cubo-futuristas, na medida em que eram também pintores. De certo modo,  
foi  o  caso  de  Maiakovski,  que  se  dedicou  à  arte  panfletária,  numa  concepção  realista-
materialista e num ateísmo em que o combate às tendências burguesas e reaccionárias tornou-
se uma nova fé. Neste aspecto destacam-se Kamensky, Aseiev e Tretiakov, tendo este último 
procurado assuntos e modalidades fonéticas para a sua poesia no mundo e na linguagem do 
Oriente, processo bastante frequente no Futurismo Russo.  

Donde,  dava-se  preferência  à  palavra  em  vez  da  psique,  mas  o  ego-lirismo  (Ich 
Dichtung, em Alemão) é uma excepção notável em Maiakovski, assim como a forma como este 
intensificou  o  metaforismo.  De  realçar  também  a  vontade  do  poeta  em  não  querer  ser 
lembrado por si, mas pela sua poesia, como o atesta no poema 150 000 000: “(…) deste meu/ 
poema/ o autor  é:  ninguém…”, composição esta que transporta em si  o tema futurista da 
sublevação dos objectos: “(As estradas:) Queremos vazar como asfalto,/ Sob o lastro dos trens  
expressos…”. 

Neste  sentido,  a  poesia  futurista,  cujos  intérpretes  concedem primazia  à  estrutura 
difícil, pende para a metonímia, pois a mensagem faz desaparecer tudo o resto, o emitente. 
Pelo que, para Maiakovski só interessam as coisas “que se defenderam pela palavra”, como 
refere na sua autobiografia.                  

Na ars poetica do futurismo estão bem patentes neologismos, que remetem para uma 
linguagem  transracional,  dialectismos  e  provincianismos.  Na  sua  fase  final,  o  movimento 
procura uma reorganização da língua, aplicada a novas formas de ser, logo, a destruir antigos 
valores e a construir outros novos.

No vocabulário de Maiakovski (poeta) ocorrem neologismos baseados em modelos de 
gíria; há um uso recorrente da elipse, com efeito dinamizador e predicativo, constituindo o 
recurso mais adequado à recitação; e o verbo é, não raro, usado no imperativo explícita e 
implicitamente.
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Renovando, as teorias formalistas do início do século XX e as suas práticas poéticas de 
então  visavam  uma  história  literária  sem  nomes,  uma  rejeição  da  forma  literária,  como 
defendiam Maiakovski ou Assiéiev.

No Formalismo Russo os heróis eram a palavra e o som, poisque a palavra é a única 
coisa, não cria qualquer realidade natural ou transcendental. Isto era realizado tendo como o 
único objecto, tema e personagem da poesia a linguagem transracional. Assim, o material e a  
forma são igualados.

Os formalistas perguntavam-se: “o que é a poesia?”.
Ainda  sobre  a  OPOIAZ,  na  sua  linha  de  pensamento  os  fonemas  e  o  seu  aspecto 

fisiológico  por  si  só  possuem  expressividade.  Depois,  mais  tarde,  dedicaram-se  à  análise 
estrutural.

No  manifesto  A  palavra  como  tal  diz-se:  “Os  inventa-línguas  futuristas  amam  as 
palavras  retalhadas,  cortadas  pelo  meio,  e  suas  combinações  retorcidas  e  bizarras”.  
Justamente, é necessário ter em mente que a elipse e os fragmentos, pela composição de 
montagem, onde não há sequência linear directa, mas sim pedaços poéticos e a decomposição 
da personagem lírica, o herói e o seu duplo, tudo isto constitui algum do universo recursivo-
estilístico maiakovskiano, como o comprova o poema Sobre isto, uma composição politemática, 
polirítmica, com citações de outros escritores, que joga com os motivos de uma balada e utiliza  
algo da imagética de Gógol e Dostoiévski, não como paródia, mas como um empréstimo muito  
enfatizado, com a necessária deformação.

É sempre oportuno referir  os aspectos que separavam o simbolismo do futurismo. 
Todavia, o simbolismo, que se patenteava pelo seu misticismo filosófico,  encarava a poesia 
como música, o que ajudou ao futurismo como poesia sem pensamento em imagens, mais 
realista socialmente, numa abordagem poética poderosamente técnica.

Os futuristas viam a poesia não apenas como ofício, mas como ciência experimental, 
no sentido da criação, do novo. Neste sentido, um dos objectivos de Maiakovski, que era um 
urbanista porque dizia conhecer mal o campo, portanto, escrevia mais sobre a cidade e até a 
construção, era igualar os factores científicos e os criativos. 

É conhecida a elegância da língua francesa, que Maiakovski apreciava, mas sem ter a 
faculdade de a utilizar. Neste sentido, correlacionando factos e ideias, aludindo à sua obra, na 
arte poética que praticava fazia uso de todas as propriedades da doçura e da melodia da língua 
russa.

Em  A  guerra  e  o  mundo Maiakovski,  usando  do  sincretismo  futurista,  introduz 
elementos  de  outras  artes  na  criação  verbal,  não  sendo  transracional,  como  Krutchônik,  
afirmando-se  com  uma  oficina  poética  pronta  para  executar  qualquer  tarefa  e  como 
dinamizador  da  criatividade  programática  da  palavra  poética,  assente  na  renovação  da 
linguagem e na aplicação das experiências linguísticas ao contexto social. Aqui notamos o autor 
implicado na revolução que afecta o social e o pessoal e, a par, de tal modo envolvido no social  
e no pessoal que opera uma revolução, como a poesia social de Akhmatova. Se não, vejamos o 
material publicado no tão falado volume Herança Literária, onde o poeta não se mostra muito 
interessado na teoria da “palavra em liberdade”, antes afirma como seu próprio programa:
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“1)  Consolidar  a  arte  vocabular,  como ofício  da  palavra,  mas não como estilização 
estética  e  sim  como  capacidade  de  resolver  na  palavra  qualquer  problema.  2) 
Responder a qualquer problema proposto pela modernidade; para isto:
a) realizar  trabalho com o dicionário  (criação de palavras,  instrumentação sonora, 

etc.),
b) substituir a métrica convencional dos iambos [medida dos versos russos] e coreus 

pela polirritmia da própria língua,
c) revolucionar  a  sintaxe  (simplificação  das  formas  de  combinação  das  palavras, 

violência das construções inusitadas, etc.),
d) renovar a semântica das palavras e grupos de palavras,
e) criar exemplos de argumentos embasbacantes,
f) ressaltar a palavra-cartaz, etc."

A palavra objectual,  os ritmos de marcha,  tambores  e coloquialismos são aspectos 
marcantes na poesia maiakovskiana, isto após um início simbolista e impressionista, como o 
mostra o poema Noite, em que logo à entrada, na primeira estrofe, há uma indefinição onde 
apenas a cor, uma vez que a descrição baseada na cor é própria do simbolismo, nos é sugerida  
pelos versos “purpúreo e branco (…) verde…”, sendo a indefinição acentuada quando escreve 
que “no verde lançavam (…) distribuíam…”. Nesta senda, na segunda estrofe do mesmo poema 
surge,  primeiro,  um  objecto  impessoalizado  “àqueles  que  corriam  (…)”,  seguido  de  um 
collectivum “multidão” e  novamente um impessoal  “cada qual”.  Na verdade,  esta  segunda 
estrofe distingue-se pelo uso de verdadeiros qualificativos. Já na terceira estrofe o detalhe do 
colectivo  “multidão”  passa  de  sujeito  activo  para  sujeito  passivo,  pois  apresenta-se  como 
“dragada pelas portas”.

No início da sua produção poética Maiakovski usa do materialismo programático dos 
símbolos,  considerando  a  técnica  impressionista,  como  podemos  observar  no  notável  e 
extenso  poema  Uma  nuvem  de  calças,  logo  no  prólogo,  quando  lemos  “todo  lábios”, 
adiantando de seguida “Mas eu sou todo carne”.

Deste modo, Maiakovski também foi impressionista, cubista quando cortava palavras, e 
aqui a palavra está em liberdade, usando assim partes do corpo em vez do corpo inteiro, com 
alguma motivação realista, como o atesta no manifesto/poema A palavra como tal: “Disseram 
na calçada/ cor-/ passou pelo quem/ reio:”. 

As  palavras  em  liberdade,  os  valores  fonológicos  da  acentuação  russa  e  a  rima 
composta são características da sua poesia, mas esta última, a rima composta, é de facto o 
ponto  focal  das  várias  características.  Donde,  a  técnica  de  Maiakovski,  que  usava  uma 
linguagem particular,  além da metáfora ou dos frequentíssimos neologismos, tinha que ver 
com o emprego arbitrário das partes do discurso. 

O futurismo implicava operar poeticamente com uma estrutura pesada, numa forma 
de oficina poética nas tarefas diárias. Justamente, no já citado poema 150 000 000, de entre os 
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vários recursos estilísticos, é justo destacar a onomatopeia: “Passa por/ patrões e banhos./ 
Tambor, rataplã!”.

Uma  determinada  poesia  de  Maiakovski  era  mesmo  beligerante,  uma  espécie  de 
poesia-armas. Isto sucede precisamente em 150 000 000 quando escreve “Porém/ se eu falo 
(…) esta edição foi impressa”, ou em Conversa sobre poesia com o fiscal de rendas quando se lê 
“com rotativa de passos/ (…) voa em mil”,  ou ainda no destacável  A plenos pulmões,  onde 
afirma “Desdobro minhas páginas (…) apontando/ as maiúsculas/ abertas”.

É sempre oportuno referir que Maiakovski serviu-se dos princípios do futurismo, do 
qual  se afastou como verdadeiro poeta que se esconde pudicamente, para produzir  a arte 
socialista. Ora, esta era impossível de realizar com os velhos métodos. Neste âmbito, houve 
uma coincidência harmoniosa entre arte revolucionária e Estado revolucionário, um contínuo 
contacto com a realidade que ele  pretendia revolucionária.  É  difícil  dizer qual  teria  sido a 
actividade  de  Maiakovski,  tendo  em  conta  a  sua  capacidade  eclética,  sem  a  revolução 
comunista, sem o seu, do poeta, exercício da subversão dos valores sentimentais e ideológicos  
do passado.

 A sua poesia não pode, claro está, ser dissociada da cena revolucionária da época, sem 
a qual se conclui, então, que não existiria este Maiakovski. De Maiakovski disse Poggioli que a 
sua arte “tem muito da arte cénica e do melodrama, e não pode ser julgada, nem mesmo 
concebida, se abstrairmos da cenografia, da recitação e dos aplausos”. Assim, a hipérbole que  
marca a sua arte resulta do apocalíptico desenvolvimento da revolução e talvez a sua maior 
fama tenha surgido,  na  poesia,  com o poema  150  000  000 e  as  suas  motivações tenham 
começado na reacção ao simbolismo e seus derivados. Às características já referidas da sua 
poesia sempre se aliam a ironia e o sufoco do poeta no seu próprio espírito, até à tragédia  
interior que o levou ao suicídio antes dos quarenta anos. Neste sentido, assim como a sátira e o 
conteúdo dramático presente na sua prosa de representação (Mistério bufo) desembocou na 
poesia de propaganda proletária (Bem!,  escrito para o décimo aniversário da Revolução de 
Outubro, que assinala a passagem para o socialismo, constituído por versos que o poeta deseja 
que não percam o significado no futuro;  Para isto;  Vladimir Lenine)  também a frescura do 
lirismo individualista levou à mortificação dos sentimentos. Poemas como A nuvem de calças, 
A flauta  da espinha  dorsal,  O homem ou  Eu amo são  exemplos  de  momentos  felizes.  De 
assinalar que Maiakovski procurava sempre não escrever sobre o que não viu, estendendo-nos, 
assim, constantemente um pano de palavras realizadas na vida. 

Na verdade, o objectivo da sua arte era construir a vida, o socialismo, jamais morrer.  
Donde, vida e poesia interpenetram-se no compromisso, constituindo exemplo paradigmático 
o  poema  Ao  camarada  Nette,  ao  navio  e  ao  Homem,  numa  perspectiva  da  comunidade 
mundix;  compromisso,  por  isso,  concretizado na inovação e utilidade da poesia,  na  poesia  
como uma grande ocupação, um negócio de grande responsabilidade.

É  justo  dizer-se  que  ao  ter  a  certeza  da  sua  qualidade  Maiakovski  torna-se  algo 
presunçoso,  conquanto o justifique exaltando que só o  que cria  algo novo é poeta  e  seja 
simultaneamente comedido, na medida em que julga um exagero os seus méritos inexistentes. 
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Considera  que  deve  ser  útil,  lutar,  construir  a  vida,  não  um  objecto  de  luxo,  não  se  
preocupando com o sucesso futuro nem em transportar o poeta para a eternidade.

Além de percorrer a União Soviética de comboio e de autocarro, dando espectáculos 
de poesia recitada, também vai ao estrangeiro para dizer versos e participar em reuniões do  
partido comunista.

Morreu por nada, como um jogador. A plenos pulmões é um testamento literário, em 
que entrevê que à hora da morte estará em paz com a vida.

Na segunda fase da sua obra, já depois da revolução, sensivelmente a partir de 1923,  
existe a espaços um certo lirismo comedido na sua poesia, sempre participando plenamente na 
vida. O poema Que querem é disso exemplo, com a sua pequena e original dimensão gráfica, 
mas  bonsaicamente  vasto  de  existencialismo,  mesclado  de  ritmo  e  rima  trabalhada  ao 
pormenor, logo desde o início: “Páginas/ crepitando docemente/ nos tiram da cegueira/ e logo 
o cheiro/ da pólvora/ é presente/ sobre cada fronteira”. Estes temas do existencialismo e da 
rima perpassam também o poema longo poema  Jubilar, de 1924, (monólogo com Pushkine, 
por ocasião dos 125 anos do seu nascimento), onde lemos que “Eu/ e você/ temos de reserva a  
eternidade/ (…) e não tenho vontade de falar/ com ninguém./ Só que/ em pessoas como nós/ 
as guelras das rimas/ batem de um modo acelerado/ sobre a areia poética”, e logo a seguir,  
retomando um certo peso existencialista, escreve que acontece “compreendermos/ grandes 
coisas/ através de pequenos nadas.”, terminando energicamente ao declarar: “Odeio/ tudo o 
que cheire a morte!/ Adoro/ tudo o que é vida!”. Justamente, os temas que privilegia, a sua  
vida  e  a  realidade  que  o  circunda  fundem-se,  não  raras  vezes,  num  elevado  grau  de 
compromisso  com  o  seu  cavalo  de  batalha:  a  transmutação  dos  valores  que  definem  a 
existência humana em sociedade. Assim, fala de todas as questões que burilam na ordem do 
dia, dos poetas, dos amigos, dos seus inimigos, do que crê bom e justo, malfeito e falso, fala de 
si mesmo, pois ele e a sua poesia estão totalmente engajados, precisamente porque o poeta 
engajado é o que está completamente ciente do mundo real e da batalha.

Na ordem do dia do poeta está a luta pela boa causa. A química da criação já não é a 
mesma da inteligência política. Ver claro, seja qual for o tema, é a tarefa do poeta. Pelo que,  
um escritor não pode produzir uma obra genial, seja para a saúde do seu país ou de si próprio,  
se não tiver génio. Maiakovski teve-o e no poema Ordem nº 2 ao exército das artes, de 1921, 
numa espécie de manifesto exortativo das artes, dirige-se aos seus camaradas das artes e diz-
lhes: “dai-nos uma arte nova –/ qualquer coisa,/ que desatole a república.”. Era intransigente,  
implacável e tem poemas que são cartas abertas e apreciações cruéis a tal e a tal poeta, a  
directores de revistas, jornais ou dirigentes de organizações, isto nos planos literário, político e 
privado. Era conflituoso e polémico, sendo que a época era propícia a polémicas e profícua 
nelas, como ficaram registados os desentendimentos com o poeta proletário Alexander Jarov, a 
quem acusou de incompetente,  ou Kogan,  crítico e historiador de literatura,  presidente da 
Academia de Belas-Artes, também alvo das suas farpas.

Numa  primeira  fase,  sofreu  ataques  da  direita,  dos  estetas,  e  da  esquerda,  dos 
escritores proletários que representavam o futuro, enquanto Maiakovski pretendia representar 
o presente, não obstante o poema De viva voz ser dedicado/dirigido à posteridade, mas não 
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perdeu o senso dos valores existentes. Queria cobrir com a argamassa das palavras as cores  
dos anos.

A arte de esquerda aspirava a um caminho novo, expresso em movimentos como o de 
que nos ocupamos agora, o futurismo, ou o dada, o surrealismo e o abstraccionismo. Só para 
referir  estes,  se o surrealismo era a medicina do poema pode considerar-se o futurismo a 
filologia ao serviço da poesia? 

A política  de esquerda significa,  em termos artísticos,  uma arte  reaccionária?  Não, 
revolucionária, uma  art-nouveau que crie reacção, que desenvolva o gosto pelas artes, pelo 
gosto, pelas boas maneiras, pelo saber viver. O poeta Maiakovski julgava a direita snob, sem 
gosto, ou melhor, de gosto conservador e para quem tudo o que fosse contra os seus interesses 
era perigoso politicamente. Ora, colocava-se a seguinte questão em certos círculos: o perigo é 
comunista? No poema Diferença de gostos Maiakovski explora as diferenças políticas existentes 
entre a direita e a esquerda. A direita representa a parcialidade, a esquerda a imparcialidade. 

A poesia de Maiakovski era substancialmente diferente do mundo privado, interior do 
pós-guerra. No seu tempo o novo escândalo residia na personalidade do autor. A obscuridade 
não  é,  conclui-se,  forçosamente  um  índice  de  qualidade.  Pode  mesmo  ser  uma  contra-
indicação da qualidade.

A arte soviética é para as massas? Sim, mas com uma análise crítica da sua validade e 
utilidade. “A compreensão das massas é o resultado da nossa luta”, dizia Maiakovski. Noutro 
sentido,  questionava-se,  como  já  foi  referido,  se  não  teria  sido  Pushkine  essencialmente 
compreensível só para aqueles para quem escreveu?

Essencialmente, com os futuristas,  incluindo Maiakovski,  nasceu a oposição entre a 
velha poética e a nova poética, já que poeta passaria a ser aquele que cria de raiz, não o que 
recria, o que se questiona sobre o objectivo da poesia. Para tal, era necessário desenvolver um 
novo gosto pela poesia e pela edição.

Na URSS o trabalho do escritor era pago por caderno impresso, o que, noutro sentido, 
apresentava também a poesia como um trabalho oficinal.

As regras antigas, por exemplo do amor, do verso alexandrino, não convenciam, pelo 
que era necessário criar uma nova linguagem, falada, bradando como Maiakovski: “Alargai as 
fileiras  em  marcha!”.  Importava  calcular  a  acção  da  poesia  nova,  auxiliando  a  classe 
revolucionária (operária) sublevada no combate de rua, porém, segundo regras. Surgia assim a 
poesia-motivação, como o demonstram os versos de Maiakovski: “Come ananás/ mastiga em 
paz/ o teu último dia chegou, burguês…”.

A inovação era indispensável e a poesia começa com a tendência. Eram usadas algumas 
quadras  populares,  as  tchastuchki,  e  os  que eram só simpatizantes  com os  sovietes  eram 
denominados de “companheiros de estrada”. 

A  descrição  é  um  reflexo  da  realidade  e  este,  no  tempo  da  revolução,  não  era  
autónomo.

Maiakovski repudiava os velhos manuais para a composição de versos. Escrevia para o 
seu presente. Ora, como podemos ler no seu livro  Como fazer versos:  “O movimento mais 
genial  não  pode  ser  repetido  numa  situação  dada  na  partida  seguinte.  O  adversário  fica  
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desconcertado pelo inesperado movimento”.  Isto  aplica-se ao xadrez,  à  poesia,  no que diz  
respeito às rimas inesperadas num verso, à luta política, etc.

Já  aqui  se  falou do  trabalho  poético,  no sentido  de obra  poética,  mas nunca  será  
demasiado  abordar  o  tema,  sempre  acrescentando  aspectos  entretanto  correlacionados  e 
correlacionáveis, pois para os futuristas, e para o nosso poeta, esse processo seguia os seus 
trâmites: há um problema, cria-se a tendência para um fim preciso, processa-se a selecção da 
matéria-prima  (palavras),  escolhe-se  os  instrumentos  oficinais  materiais,  elabora-se  um 
método de trabalho. Como exemplo temos os versos de Krutchionikh, poeta futurista, pejados 
de aliterações e dissonâncias e sempre com uma finalidade.

Assim sendo, o trabalho poético não partia do gosto, antes exigia um estudo preciso do  
processo  de  fabricação,  optando por  um estágio  mental  e  das  reservas  poéticas,  que  é  a  
concentração do poeta, o que o leva a ser distraído. Nesta fase o bloco de notas é tudo.

O primeiro trabalho não permanece, mas é importante por ter as reservas de uma 
vida.  Maiakovski  escrevia  por  dia  oito  a  dez  linhas.  Considerava que o  poeta  deve  avaliar 
ocorrências, indícios, acontecimentos como matéria de expressão verbal, tendo em conta que 
o dia-a-dia fornece pistas ao poeta. Dizia que o trabalho poético figura entre os mais difíceis.

Para Maiakovski, A Serguei Essenine é um dos seus poemas mais enérgicos, o que serve 
bem um retrato da sua obra porque os poetas estavam energicamente ligados à revolução e à  
sua classe e viam nela um grande caminho optimista. Essenine suicidou-se, após o desânimo 
de  se  sentir  deslocado  na  sua  linha  entre  os  poetas  contemporâneos.  Enforcou-se  em 
Leninegrado, no Hotel Inglaterra, pendurado num tubo de água. Antes de morrer escreveu: 
“Nesta vida morrer não é nada de novo/ Mas viver também não é muito mais novo”.

A  sua  arte,  a  sua  poesia  em  particular,  glorifica  a  vida,  a  alegria  mais  difícil  das  
caminhadas: a que conduz ao comunismo. Maiakovski é da opinião que “para trabalhar numa 
obra poética é indispensável uma mudança de local ou de tempo”, por isso demorou a escrever 
o poema a Essenine. Defendia que os fortes ultrapassam o próprio objecto de modo a arrastar  
o próprio tempo e, adianta, “se a distância do tempo e do lugar não existe, é pelo menos  
necessário tê-la na cabeça”, tendo em conta que uma prematura poetização não faz mais do 
que castrar e desfigurar o material. 

Assim, sentia que o poeta deve fustigar o tempo, substituir a sua lentidão por uma 
mudança de lugar, entretecer o tempo na imaginação, para que num só dia passe um século.  
Ilustrando o predito, diz-nos o autor em Como fazer versos: “(…) os solavancos são importantes 
para a comparação”. À parte, julgamos que na política da revolução também.

Em  correlação,  conclui-se  que  o  poema  deve  estagiar,  sendo  o  ritmo  e  as  suas 
componentes,  a  rima ou a  palavra  que define o sentido do verso,  a  base de toda a obra  
poética. Logo, organizar o movimento é o aspecto principal e constante do trabalho poético. 
Este pede uma selecção verbal, tendo em vista a imagem, e rima em pontos diferentes do 
tradicional nos verbos.

Da parte dos operários e dos camponeses não era fácil compreender os futuristas, que 
tinham  em  Khlebnikov  um  dos  expoentes  máximos  do  Futurismo  Russo,  porém,  também 
Tolstoi, à semelhança de Pushkine, só era lido pelos da sua classe e não deixou de atingir a  
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influência devida junto das massas. Na verdade, o que acontecia era que um certo público não 
lia  determinados  autores  porque  não  tinham  dinheiro  para  os  comprar  ou  porque  as 
bibliotecas não os adquiriam. Tal era o público dos LEFs. Por este motivo, para Maiakovski não  
fazia sentido a acusação que corria  entre o povo: “Os operários e os camponeses não vos 
compreendem”. Por isso percorreu a União Soviética dizendo os seus poemas. Considerava que 
só  as  massas  proletárias  e  rurais  devem  ser  os  leitores  reais,  os  que  constroem  a  nossa  
existência e edificam o socialismo. O seu grande objectivo era levar o público a apreciar a  
grande poesia, a autêntica.

A injúria e o sarcasmo são os trabalhos fundamentais de Maiakovski, inspirado pelo  
manifesto Uma bofetada no gosto comum. Convém, no entanto, deixar desde já registado que 
a  desilusão  com  a  revolução  começou  quase  imediatamente  após  a  mesma.  Iessiénine,  
Eisenstein (“Vivemos todos na mesma merda, o que varia é a profundidade dela”) e Maiakovski  
encontravam-se entre os desiludidos.

Maiakovski era da opinião que o público deve esforçar-se por compreender a poesia, à 
semelhança do que se passa hoje em Portugal, e, nesse sentido, era preciso que os poetas 
trabalhassem para simplificar,  sem retirar a seriedade, a poesia para que esta chegasse às  
massas,  enriquecendo  o  espírito  e  a  imaginação.  Todavia,  escrever  seriamente  e  ser 
compreendido eram dificuldades essenciais a conciliar e, assim, era necessário desenvolver a 
concertação literária. Estava também em causa a luta pelo direito a ser escritor da revolução e 
para a revolução.

  Para ele existia a poesia de engenharia e a poesia de massas. O poeta deve trabalhar 
em conjunto com os produtores, no sentido de uma poesia didáctica, implicada na produção 
através de recomendações,  sugestões de técnicas,  etc.  Donde, só é poeta aquele que está 
implicado com o seu tempo. De registar, fora da poesia, que foi com  Mistério bufo que pela 
primeira vez se levaram ao teatro os acontecimentos de Outubro.

Importava,  sobretudo,  a  necessidade  e  a  importância  da  poesia.  E  só  com  uma 
actividade intensa era (e ainda é hoje em dia, aqui em Portugal, se bem que talvez impossível)  
possível a um poeta apresentar-se diante de um público operário, pois a poesia tinha, e tem, 
um  determinado  público  e  se  for  desviada  desse  é  mal  interpretada  (é  o  caso  do  seu 
“Alfabeto”). 

Desde  logo,  Maiakovski  afirma  em  Como  fazer  versos:  “A  actividade  poética,  é 
indispensável na nossa União Soviética”. Reafirma-se aqui o trabalho do poeta. Já depois 1912,  
o poeta começou a preocupar-se em ser compreensível, com a sua poesia, de forma a chegar 
ao máximo de público possível, de modo que as últimas e mais difíceis poesias são fruto de 
muito trabalho. A questão da linguagem erudita, pouco quotidiana, era uma das críticas à sua 
poesia.  Neste  sentido,  afastou-se  da  LEF,  pois  sentiu  que  as  suas  tendências  literárias  se 
ligavam mais às da literatura proletária, sempre recordando: “Necessito de mais tempo para a 
minha actividade”. Aqui reside o drama de sempre do artista, que vive entre a sobrevivência, a  
vivência e a criação.

Em concreto, um dos seus primeiros poemas é sobre um cavalo e a sua queda na rua  
Kuznietski e a sua poesia Marcha de esquerda, dedicada aos marinheiros da guarda, é uma das 
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primeiras da revolução. Por sua vez, recuando no tempo, até à sua poesia pré-revolucionária, o  
extenso poema  A nuvem de calças (1915) – há quem considere esta composição, pejada de 
comparações e não obstante o seu primitivismo, o ponto mais alto da sua poesia – inicialmente 
intitulado  O décimo terceiro apóstolo, atacava a literatura, os escritores e a religião daquele 
tempo (segunda e terceira décadas do séc. XX), mas também consistiu num trabalho poético,  
algo lírico, com uma linguagem diferente, cirúrgico, sobre um amor acontecido na sua vida, 
buscando defini-lo, o que finalmente encontrou nos seguintes versos: “O teu corpo/ hei-de 
cuidá-lo e amá-lo/ como um soldado mutilado na guerra,/ inútil, sem ninguém,/ cuida/ a sua 
própria perna”.

Como tem vindo a ser  explanado,  Maiakovski  reflectia  muito sobre a  arte  poética. 
Pensava criticamente a teoria da literatura e, nessa perspectiva, procurava criar algo novo. Na 
sua obra Como fazer versos para além de declarar que “o ritmo é a força essencial, a energia 
essencial,  do  verso.  Não  se  pode  explicar,  dele  apenas  podemos  dizer  o  que  se  diz  do  
magnetismo  e  da  electricidade:  são  formas  de  energia”,  vem  ainda  reforçar  a  intenção 
didáctica,  acrescentando que  “o  poeta  deve  desenvolver  nele  justamente  este  sentido  do 
ritmo,  em vez de aprender de cor  as pequenas métricas que não lhe  pertencem: iambos,  
coreus e mesmo o verso livre consagrado – interessam-nos os ritmos apropriados para um caso 
concreto e que só são válidos para esse caso”. Portanto, está em causa o uso adequado das 
métricas em diferentes circunstâncias. 

No que respeita à rima, considerava que não pode ser descurada porque sem esta os 
versos caem desconcertados, sem exigir  do leitor que volte à linha precedente, reflectindo 
sobre o que foi dito, consolidando o pensamento. Como tal, acrescentava que os mecanismos 
que conduzem à rima são construídos indefinidamente, não concebia só a rima tradicional, a 
de que toda a gente fala, à consonância das últimas palavras das duas linhas, quando este 
processo é geralmente o mais simples.

Maiakovski chegava ao ponto de pensar no que distingue os poetas entre si. Achava, 
principalmente,  que é  “somente a diferença nos meios  de trabalhar  um poema que faz  a  
destrinça entre os poetas”, adiantando que “a ambiência poética quotidiana (…) influi também 
na criação de uma obra autêntica”.

No  seu  entender,  disciplinas  como  a  Filologia  ou  órgãos  como  os  da  educação,  a  
primeira como uma ciência da língua e os segundos como decisores do destino do ensino, são 
um contributo determinante para  a  concretização do objectivo da poesia  como ciência  da 
comunicação e agente de transformação social.

A poesia  de Maiakovski,  para  ser compreendida,  precisava da propaganda e,  neste 
sentido, da correcção do tempo, da coragem de pensamento, através de muito esforço, numa 
análise  crítica  para  aferir  da  sua  utilidade  permanente  e  efectiva.  Sendo  evidente  a  sua  
utilidade, o poeta sustentava uma difusão pelo partido, pelo governo e, como é óbvio, uma 
divulgação  objectiva,  e  do  objectivo,  do  livro  entre  as  massas.  Para  o  poeta  isto  seria  a 
materialização de uma trabalho intenso que, sem lhe diminuir a seriedade se tornaria mais 
acessível às massas.
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A concluir, Vladimir Maiakovski era, se assim podemos usar da dupla adjectivação, um 
autor implicado, como poeta tornado cidadão responsável e um interventivo cidadão-poeta, e 
implicativo, no que às polémicas diz respeito. Achava-se um animal de outra espécie. Implicava 
com os clássicos, os mestres, quem julgava servirem para serem lidos à luz do seu tempo e de 
forma crítica e nem sempre seguidos ou, tão pouco, venerados irreflectidamente. Todavia, o 
ser humano é uma fonte de contradições interiores, pois, na verdade, não era bem assim, pois 
Asseiév, após o seu suicídio, com quem implicou, apesar de na altura não ser um clássico, 
acabou por ser enaltecido e defendido por Maiakovski. Ora, este considerava idiotas os que 
pensam que ele ataca irreflectidamente os clássicos. Apenas sustentava que os clássicos não 
são válidos para todos os tempos. Portanto, era contra eles mal utilizados, pois são para serem 
estudados, utilizados, úteis para a classe trabalhadora. 

 O facto de Vladimir Maiakovski ser um autor implicado tornava-o implicativo, mas era 
coerente  nessa  sua  faceta,  pois  fazia-o  tanto  em  termos  científicos  como  sociais,  tanto 
implicava com o lirismo como com os vícios burgueses, etc.

Em suma, a sua poesia era uma das suas faces sonhadoras da criação do novo e o seu 
compromisso uma das materializações da construção da vida e da transmutação dos valores.  
Em jeito de conclusão, pode dizer-se que a vida artística de Maiakovski se resume, em grande 
medida, ao ter abarcado um grande tema social com os princípios do futurismo.

António José Borges
Lisboa, 30 de Junho de 2010
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