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Resumo: Este ensaio busca pensar os caminhos que aproximam e que levam ao encontro – à
cidade comum - entre as vanguardas artísticas russas nas duas primeiras décadas do século
XX, quando o país foi atravessado por revoluções, guerras, e diversos grupos artísticos e
políticos lançaram-se à tarefa de destruição do velho mundo. Apesar de seguirem, às vezes,
caminhos distintos, as obras de Velímir Khlébnikov, Kazímir Maliévitch, Vladímir Tátlin,
Liubóv  Popova,  Borís  Pasternak,  Aleksandr  Ródtchenko,  Vladímir  Maiakóvski,  Aleksei
Krutchônikh,  El  Lissítski,  Vsévolod  Meierhold,  Serguei  Eisenstein,  Dziga  Vertov,  Isaac
Bábel, Mikhail Matiúchin, entre tantas outras, foram marcadas por uma força revolucionária
que pôs em questão as “fronteiras estéticas”, o pensamento teórico e a arte acadêmica, o ideal
da  contemplação  e  do  “homem  de  gosto”,  o  que  resultou  no  confronto  violento  destas
“máquinas de guerra” – expresso nos diversos suicídios, assassinatos e expurgos – tanto com
as velhas formas do mundo burguês como com os gostos conservadores dos “guardiões” do
Estado soviético.

Percorrendo obras e ensaios teóricos – muitos destes traduzidos pelo próprio autor -, mais
importante, para este ensaio, que as divergências entre a pintura suprematista de Maliévitch e
os contra-relevos de Tátlin, ou destas duas construções e as foto-montagens de Ródtchenko,
os  desingners de El Lissítski,  os primeiros poemas futuristas e os cartazes e  faktografias
construtivistas, é deixar-viver uma experiência profundamente radical e nova, marcada pela
inventividade e pela rebeldia, e que relacionou numa perspectiva revolucionária arte e vida,
arte e política, liberdade e futuro, numa viagem rumo à transgressão do infinito.

Palavras-chaves: Arte; Forma; Resistência; Revolução; Vanguarda. 

Abstract:  This essay aims to reflect upon the roads bringing close the Russian avant-garde
artists of the first two decades of the 20 th century and leading to their encounter – to the
common city – when the country was stage to wars and revolutions, and many artistic and
political  groups  tasked  themselves  with  destroying  the  old  world.  Although  flollowing
seemingly different paths sometimes, the works of Velímir Khlebnikov, Kazímir Malevich,
Vladímir  Tatlin,  Lyubov  Popova,  Borís  Pasternak,  Aleksander  Rodchenko,  Vladímir
Mayakovsky,  Aleksei  Kruchonykh,  El  Lissítzky,  Vsevolod Meyerhold,  Sergey Eisenstein,
Dziga  Vertov,  Isaac  Babel,  Mikhail  Matyushin,  among  many  others,  were  marked  by  a
revolutionary  force  that  challenged  the  “aesthetic  boundaries”,  theoretical  thought  and
academic art, the ideal of contemplation and of the “man of taste”, the result of which was
violent confrontation of these “war machines” – evidenced by the various suicides, murders
and purges – with both the old forms of burgeois world and the conservative tastes of the
“guardians” of Soviet state. 

Going through art works and theorietical essays – many of them translated by the author
himself – what is more important for this essay than the differences between the suprematist
paintings  of  Malevich and Tatlin's  counter-reliefs,  or  between both constructions  and the
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photomontage of  Rodchenko,  the design of El  Lissitzky,  the first  futurist  poems and the
constructivist faktographies and posters, is the let-live a deeply new and radical experience,
marked  by inventiveness  and  rebelliouness,  through  which  art  and  life,  art  and  politics,
freedom  and  future  were  connected  in  a  revolutionary  point  of  view,  in  a  voyage  into
transgression of the infinite.   

Keywords: Art; Form; Resistence; Revolution; Vanguard. 

O fim da arte acadêmica e da estética como gosto burguês

Escarraram sobre ele o moderno.
Pasternak

Um  homem  comum,  morno,  encosto  no  quarto  diante  do  médico.  Com  a  porta

fechada, um silêncio raso, para fora. Óssip Dimov, médico em dois hospitais, morreu casado

com Olga Ivânova, “livre e mimada pelo destino”, imagem de todos os fetiches com as artes.

Amante e aluna do pintor Riabóvski, foi figura decorativa de um círculo que atribuía à arte o

culto da beleza, do encanto, da inconstância. Buscando brilhar com o “extraordinário” uma

vida vazia, vaga, encontrou no morto mudo, coberto em sua cama, a mediocridade de sua

história, a medida murcha, feito os fios de uma bainha.

Ventoinha, conto escrito por Tchékhov em 1891, apresenta com a riqueza de seu texto

o  cenário  artístico  da  Rússia  quando  do  nascimento,  ainda  na  primeira  década,  dos

movimentos  de vanguarda na arte  russa.  Os salões  promovidos por Olga Ivânova,  ou os

ideais  de  Stepan  Stiepânovitch,  personagem  de  Os  Demônios,  foram  enfrentados

agressivamente, como dizia Maiakóvski, por jovens artistas que “não tinham nada a perder”

(1923):  coloriam  seus  rostos  com  bichos,  esbanjavam  blusas  e  socos,  explodiam  cafés,

escolas, e com uma “natureza beliciosa” (EISENSTEIN, 1987, p. 133) agitavam revoltas e

utopias  em óperas,  cartazes,  jazz-bands,  filmes,  foto-montagens,  espetáculos  no  front  de

guerra, entre “proletários voadores” e bomba nos olhos.
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Fig. 1: o cartaz “Derrotem os Brancos com a 
Cunha Vermelha” (1919), de El Lissítski

Fig. 2: o quadro suprematista de 
Kazímir Maliévitch, “Cruz negra 
sobre Oval Vermelha” (anos 20)

Quaisquer que sejam as áreas artísticas e os movimentos de vanguarda na Rússia do

início do século XX, todos tentaram superar as formas e os limites que a academia atribuía à

arte: seja com o fim da figuração ou da pintura de cavalete, com o fim do quadro, com o

nascimento do poema nos cartazes, da poesia no jornal, da marcha na música, da música na

rua, do cenário aberto, do cinema na praça, todos acreditavam que a arte não se voltava para

si mesma, não estava fechada num círculo restrito: “nós não estetizamos, fazendo as coisas

por amor próprio”, escrevia Maiakóvski em Za tchtó boriétcia Lef (Pelo quê luta Lef?), artigo

lançado  na  1ª  edição  da  revista  em  1923.  Em  contraposição  à  encenação  de  fundo

psicológico,  Meierhold liberava os impulsos agressivos  e grotescos  no teatro de agitação

política (lançando seus atores biomecânicos nos macacões operários, as prozodeja); Tátlin

defendia o princípio da utilidade (tsieliesoobráznost)  e  da obra como construção da vida

(jizniestroienia); Ródtchenko, com suas foto-montagens, trabalhava com a des-automatização

da  percepção,  enquanto  Dziga  Vertov  corria  a  cidade  com  seus  “cines-olhos”  e  olhos

“radiofônicos”  e  Eisenstein  convocava  a  revolução  com  suas  montagens  de  impacto  e

choque.

Mesmo aqueles que foram acusados (injustamente) de defenderam a arte pela arte, ou

a forma pela forma, como é o caso de Maliévitch, acreditaram que a arte deveria ser aberta e

despertar da vida – “Reconhecer a vida como um caminho auxiliar alimentar para o nosso

movimento  principal”  (2007,  p.  80)  -  estimulando  novas  relações  políticas  entre  seres

humanos livres. A experiência dos Svomas, dos Ateliês Artísticos Livres, onde Malévitch foi
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professor, expressa os sonhos e os acúmulos das vanguardas artísticas de esquerda. Com a

revolução de Outubro e o predomínio das vanguardas no universo cultural,

As principais escolas de artes russas – Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura e
Academia Imperial das Belas Artes – foram transformadas em Ateliês Artísticos
Livres (Svomas),  nos quais os artistas de vanguarda ganharam um espaço para
atuar como professores e, como mestres dos ateliês, pensaram com os alunos o
problema e o processo da criação artística. (DUNAEVA, 2007, p. 17).

Nestes  ateliês,  inspirados  pela  experiência  libertária  dos  soviets e  outras  instituições

revolucionárias  independentes  e  de  poder  popular,  se  travou  uma  luta  violenta  contra  a

academia e a velha arte. Em 1919, Maliévitch conclamava: “Transferir para a previdência

social  todos  os  trabalhadores  das  artes  acadêmicas  como  deficientes  velhadores  do

movimento  econômico”  (2007,  p.  80).  Os  artistas  da  Lef exaltavam  sua  luta  contra  os

intelectuais  acadêmicos  e  toda  forma  de  “esteticismo”:  “Nós  enviamos  os  alunos  para  o

assalto da academia” (MAIAKÓVSKI, 1923). Apesar da força que estas novas instituições

tiveram, as escolas acadêmicas, no entanto, tiveram apenas um fim provisório, pois com a

própria vitória do Estado sobre a revolução, contra a sua força principal – os  soviets,  os

conselhos  -,  que  resultou  não  apenas  na  morte  da  vanguarda  artística,  mas  dos  grupos

operários e camponeses mais à esquerda e libertários (como anarquistas e “comunistas de

esquerda”)42, as instituições da “velha cultura”, a “velharia”, como escreviam os futuristas,

ganhou força e prestígio:

[…] após o extermínio das vanguardas pelo Estado soviético, as Academias de
Belas  Artes  ganham  uma  vida  nova  e  a  narração  glorificante,  grandiosa,
falsificadora, o discurso especulativo volta com o realismo socialista: a doutrina
oficial das artes, o porta-voz da ideologia, o único e verdadeiro estilo, na visão dos
governantes (DUNAEVA, 2007, p. 17).

42 A partir  de  1918,  os  soviets,  sindicatos  e  outras  instituições  começam  a  ser  controlados  e
subordinados ao comitê central do partido bolchevique. Criticando esta postura, anarquistas, membros
da  “Oposição  operária”  e  “socialistas  revolucionários  de  esquerda”  passam a  ser  perseguidos  ou
eliminados. Os casos mais emblemáticos de resistência e repressão foram a “Makhnovitchina” – a luta
dos  camponeses  anarquistas  e  ucranianos  de  Gulai  Polé,  que  em 1919  foram massacrados  pelo
Exército  Vermelho  –  e  a  “revolta  de  Constradt”  (1921).  Makhno  descreveu  desse  modo  a
“Insurreição” dos operários e marinheiros de Kronsdtadt: “7 de março de 1921. 18h45. À noite, em
Kronstadt,  foi  aberto,  como  um furacão,  o  fogo  de  artilharia.  Era  natural,  e  indispensável,  que
Kronstadt revolucionária se defendesse.  E defenderam-se, por si e pelos outros. Sim, pois a defesa de
Kronstadt era a defesa do direito de todos os trabalhadores que reivindicavam que as autoridades
bolcheviques deixassem de exercer a tirania sobre eles. - Sua luta refletiu-se nos corações de toda a
Rússia oprimida. Ela estava pronta para apoiá-los nessa defesa justa e heroica. Mas, nesta época, ela
já tinha sido escravizada, acorrentada nas algemas repressivas do Exército Vermelho e das tropas da
Tcheka  (1926).  Tragtemberg  assinala  que,  “no  real,  o  proletariado  russo  perdera  o  controle  das
fábricas, dirigidas por delegados do estado, a insurreição camponesa autogestionária da Ucrânia, que
derrotara  os  generais  Denikin e  Wrangel,  foi  contida pelo Exército  Vermelho,  e  a  insurreição de
Kronstadt, que definia um programa de objetivos socialistas e libertários, foi selvagemente reprimida
pelo bolchevismo” (p. 104).

46



Revista A! n.2, 2014/02 

Com a mudança nas relações de poder, os laboratórios artísticos, as escolas de arte livres e os

institutos de cultura artística “passaram a depender do Estado, que começou a ditar as normas

de funcionamento e  a  direção ideológica,  encontrando na produção artística um meio de

dominação cultural, em vez de espaços onde a liberdade poderia ser exercida” (p. 18). Como

lembram  os  membros  da  Lef,  “gradualmente,  desiludindo-se  em  duas  semanas  com  a

existência do poder soviético, os acadêmicos começaram sozinhos e em grupos a bater na

porta dos comissariados”. Conseguindo pastas governamentais ou partindo para a Europa,

“iniciaram a perseguição da arte de esquerda” (MAIAKÓVSKI, 1923), o que resultou na

demissão de alguns diretores dos institutos onde trabalhavam e no boicote e perseguição a

algumas revistas como a “Arte da comuna”, órgão dos futuristas. Ossíp Brik lembra que após

“os primeiros números dos futuristas, surgiram no Comissariado tendências conservadoras”,

que  assumiram como  escândalo  os  versos  de  Maiakóvski  que  incitavam o  incêndio  dos

museus (1927) -, o que “mereceu”, inclusive, uma resposta de Lunachárski – Comissário do

Povo para instrução (Narkompros) - no artigo “Uma colher de antídoto” (Lojda protiboiadia).

A luta  contra  a  arte  acadêmica  na  Rússia  atingiu  diversos  planos.  Contra  uma

percepção  da  obra  de  arte  como fruição  desinteressada  ou  expressão  individuada de  um

sujeito sem conteúdo, dois traços do que Agamben chamou como o “período estético da obra

de arte” (2012), os futuristas, desde o tempo dos rostos pintados e da blusa amarela, lançaram

uma “arte terrorista”, agressiva, amarrada a criação da vida. Não foi à toa que Maliévitch

escreveu, em 1918, que “cubismo e futurismo foram movimentos revolucionários na arte, que

anteciparam  a  revolução  da  vida  econômica  e  política  em  1917”  (2007,  p.  41)  e  que

Eisenstein lembrou as mãos lançadas ao alto e os gestos bruscos de Meierhold – o “mágico e

bruxo do teatro” - na encenação da peça  Mascarada, às vésperas da Revolução (1987, p.

126). Na percepção das vanguardas russas, “a evolução e a revolução na arte têm o mesmo

objetivo:  atingir  a  união  da  criação,  a  constituição  dos  signos,  em  vez  da  imitação  da

natureza” (MALIÉVITCH, p. 41-42). Sua relação não se dá por conta de um reflexo da “base

material” na “superestrutura”, mas, como percebeu o filósofo Jacques Rancière (2009, p. 23),

pelo encontro comum de duas forças e suas descobertas:

Não é a febre revolucionária ambiente que faz de Malevitch ao mesmo tempo o
autor do Quadrado preto sobre fundo branco e o arauto revolucionário das “novas
formas de vida”.  E não é um ideal  teatral  do novo homem que sela  a aliança
momentânea entre políticas e artistas revolucionários. É, antes, na interface criada
entre “suportes” diferentes, nos laços tecidos entre o poema e sua tipografia ou
ilustração, entre o teatro e seus decoradores ou grafistas, entre o objeto decorativo
e o poema,  que se  forma essa  “novidade” que vai  ligar  o  artista,  que abole  a
figuração, ao revolucionário, inventor da vida nova.
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Como parte desta percepção da arte e da política como duas estradas apontadas para a mesma

luz, havia um consenso, entre as vanguardas, de que a produção ou reflexo do belo, como

aparece  no  conto  de  Tchékhov,  não  era  o  definidor  da  arte,  mas  uma força  possível  de

(re)construção da vida:“Lef - não acaricia o ouvido nem o olho – e a arte de representar a vida

substitui  pelo  trabalho  de  construção  da  vida”  (MAIAKÓVSKI,  1927)  O  artista,

independente da tendência de vanguarda,  era sempre um operário,  um construtor,  seja ao

produzir  objetos úteis,  do dia-a-dia,  ou ao procurar a sensibilidade pura e a  “experiência

originária”,  como  almejava  Maliévitch.  A procura  da  beleza  devia  ser  substituída  pela

economia, o enfeite pela construção, pela engenharia, pela simplicidade. “E seu pensamento

criativo  há  tempos  foge  dos  entrelaçamentos  confusos,  dos  adornos,  talvez  belos  e  bem

compostos, para uma simples expressão econômica do ato energético. Assim, todas as somas

de tal ato se constituem não pelo imperativo estético, mas pelo econômico” (MALIÉVITCH,

2007, p. 27).

O princípio da economia,  inclusive,  era  um dos aspectos que fizeram Maiakóvski

saudar Tchékhov “como a um membro da dinastia dos ‘Reis da Palavra” (1984: p. 140), o

primeiro “a exigir de cada um dos passos da vida a sua expressão vocabular” (p. 144). Antes

dele, diz, a arte era pensada como um ideal sagrado, uma atividade sublime, mística, oposta

ao cotidiano e às experiências comuns: “A noção de beleza deteve-se em seu crescimento,

rompeu com a vida e se declarou eterna e imortal” (Idem). Nas estórias curtas de Tchékhov,

ao contrário da prolixidade burguesa, a palavra é sempre escolhida com precisão, detalhe,

cuidado. No fluxo das linhas, não há exagero, erro, excesso: “A linguagem de Tchekhov é

determinada como um ‘Bom dia’ e  simples  como ‘Quero  um copo de  chá”  (p.  146).  A

palavra, a vírgula, o silêncio, o começo, são sempre a partir do ponto preciso. Daí, a concisão

e equilíbrio da sua narrativa, “o grito apressado que irrompe do futuro: ‘Economia!” (p. 146).

Antecipando algumas técnicas que serão desenvolvidas pela vanguarda russa, em seus textos

sobe a faca, a lâmina, que corta a frase – “Quando batem três horas, apaga a luz e vai para o

quarto  de  dormir.  Não  tem sono”  (TCHEKHOV,  1978,  p.  186)  –  e  apressa  o  tempo  –

“Cachorros perseguiram-no latindo, um mujique gritou alhures atrás dele, o ar assobiou-lhe

nos  ouvidos,  e  Ivan  Dmítritch  teve  a  impressão  de  que  a  violência  do  mundo  inteiro

concentrava-se atrás das suas costas e perseguia-o” (TCHEKHOV, 1978, p. 172). 

Esta concisão foi carregada ao extremo na narrativa crua e violenta de Isaac Bábel,

considerada por Maiakóvski como a melhor expressão da prosa revolucionária produzida pela

arte de esquerda.  Nos contos de Bábel, torturado e fuzilado a mando de Stálin em 1940,
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imagens brutas, terríveis – olhos arrancados, balas na garganta, animais enforcados, soldados

famintos, crianças doentes, restos humanos – metralham a apatia do leitor. Sua vastidão de

imagens e adjetivos forjada com sucessivas comparações – “um sol alaranjado rola pelo céu

como uma cabeça decepada” (p. 21); “o granito da calçada está limpo como o crânio de um

morto” (p. 55), “a lua pendia sobre o quintal como um brinco barato” (p. 62), “a terra jazia

como o dorso de um gato coberto do pelo brilhante dos trigais” (p. 70), etc. -, não dá uma

dimensão simbolista ou romântica ao texto. Este, apesar das mil roupas, é sempre cru, nu,

osso. O narrador é sempre seco, raso, reto. Um toureiro desértico, “de punhos secos de fibra”,

que  aprendeu  “como domar  a  explosão/  com mão  serena  e  contida,/  sem deixar  que  se

derrame / a flor que traz escondida” (MELO NETO, 1986, p. 258).

O princípio da economia, desenvolvendo-se, levou a geometrização das formas na arte

de vanguarda russa: “A nova complexidade do caminho atual da arte e da redução consciente

dos objetos aos meios científicos geométricos tornaram-se evidentemente necessárias para a

criação do sistema de movimento das novas construções...” (MALIÉVITCH, 2007, p. 37). Na

pintura,  o  mundo assistiu  a  criação do “quadrado negro”,  de Maliévitch,  à “precisão das

fórmulas matemáticas”, na poesia de Maiakóvski, à sintaxe dinâmica de Pasternak, aos cubos

e  formas exatas  nos  cenários  de  Popova,  ao treinamento  corporal  industrial-mecânico de

Meierhold, à concisão das montagens e novos ideogramas de Eisenstein, aos sistemas visuais

“computadorizados” de Ródtchenko, El Lissítski, entre tantas outras aventuras “econômicas”.

Próximos por uma sede angustiada pelo infinito e por uma fome de vida, os artistas de

vanguarda, mesmo com suas diferenças, foram percebendo a importância de atuar juntos e

dar forma à revolução que acreditavam. Maiakóvski, por exemplo, talvez aquele que tenha

mais se dedicado à articulação da arte de esquerda (e à construção de um artista completo,

“total”),  trabalhou  com Maliévitch,  Tátlin,  Popova,  Meierhold,  Ródtchenko,  El  Lissítski,

entre  tantos  outros,  em peças,  cartazes,  filmes  e  poemas.  Baseando-se na  experiência  da

classe trabalhadora de todo o mundo, que no dia 1º de Maio, “com uma canção nas ruas

coloridas,  saem  numa  manifestação  de  milhares”,  ele  chamava  à  unidade  dos  artistas

revolucionários para combater “os ‘sacerdotes da arte’, os que cuidam das fronteiras estéticas

de suas oficinas”: “No 1º de maio, no dia da manifestação do front único do proletariado,

chamamos vocês, que dão forma ao mundo: Rompam os limites da ‘beleza para si’, os limites

das escolas artísticas!” (1923). Em suas “memórias imorais”, Eisenstein lembra os encontros

na casa de Nooneh, que se tornara um aconchego para os “extremistas e esquerdistas da arte”,

constantemente abalados, como ele, pela censura, por acusações e feridas. “Egos sofredores,
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machucados pela vida” (1987, p. 134):

E é  difícil  sobre-estimar  o  completo  significado  moral  da  atmosfera  daquelas
noites  para  os  que  estavam  engajados  numa  busca,  sobretudo  para  os
“extremistas”,  que  se  encontravam em frequente  e  inevitável  dissensão  com a
ordem cotidiana das coisas, com os padrões de arte geralmente aceitos e com as
tradições legalizadas.  O que de mais importante aconteceu conosco na casa de
Nooneh foi que cada um de nós renovou a confiança em si mesmo, ao se dar conta
de que havia necessidade de todo mundo para realizar o trabalho da Revolução.
Além do  mais,  cada  um de  nós  era  necessário,  em seu  modo  de  ser  próprio,
especial, único, desajeitado, individual.

Essa descoberta a que se refere Eisenstein, de que “no trabalho comum pela Revolução cada

um deve e pode encontrar a aplicação apropriada de sua singularidade” (1987, p. 134-135),

permitiu a criação de trabalhos fantásticos e impossíveis de serem destruídos e apagados do

próprio  futuro.  Dessa  verdade,  inclusive,  eles  nunca  desconfiaram,  mesmo  nos  últimos

estalos contra a morte.  Como escreveu Jakobson, após o suicídio de Maiakóvski:  “Nossa

geração estreou extraordinariamente cedo (...). Mas não há, até agora – e disto Maiakóvski

deu-se conta muito cedo -, nem rendição nem reforço parcial” (2006: p. 52). Ainda que a voz

e a paixão falhassem, fossem consumidas, sobrava uma força, uma vontade inesgotável de

mundo:  “Mas  a  arte  dos  inovadores  se  acostumou,  segue seu  caminho  e  um dia  desses

vencerá o cérebro do crítico pequeno-burguês  e  se  afirmará sólida como a própria  vida”

(MALIÉVITCH,  2007,  p.  42-43).  O  otimismo  de  Chklóvski  vibrava  contra  a  tristeza:

“Comrades Contemporaries! We Will spin the air! We’ll cover the Sky with our wings!  We

can’t get tired now” (2012, p. 132). Esta força, esta paixão, são o que legaram para além do

túmulo e é o que devemos manter vivo, fogo aceso em carne bruta.

 

Ao passado como passado: o contra-antídoto

Em seu ensaio My-Futuristi (Nós - os futuristas), Brik fez a seguinte observação sobre

a  contribuição  do  futurismo  para  Lef:  “De  fato,  os  futuristas  tomaram com seriedade  a

destruição do passado e buscaram, para isso, utilizar a sua própria posição de trabalho. Mas

isto eles não conseguiram. Os guardas do ‘patrimônio senhorial’ ganharam força e chutaram

os futuristas de todos os comissariados. Contudo, esta tarefa os futuristas não recusaram e a

legaram à  Lef”. Afirmando os elos entre o futurismo e a nova arte, Brik ainda enfatizou,

parodiando  o  artigo  de  Lunatchárski:  “Os  futuristas  legaram  para  Lef o  mais  profundo

respeito ao passado como passado, e o mais imensurável ódio a este mesmo passado quando

ele tenta tornar-se presente; e nenhum barril de antídoto pode nos curar dessa febre futurista.”

(BRIK, 1927).
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Como  expressou  Brik,  negar  a  relação  e  importância  do  futurismo  russo  para  a

construção da nova arte, a sua presença nas obras que atravessaram o período revolucionário,

seria fechar os olhos e ouvidos para estas mesmas obras e suas histórias. O crítico Angelo M.

Ripellino,  sobre  esta  questão,  dizia:  “Ninguém,  entretanto,  ousaria  negar  que  o  grande

incêndio da vanguarda russa depois da revolução tenha estalado da centelha do futurismo”.

Provocando  os  que  tentam afastar  os  grandes  nomes  da  arte  soviética  do  “pestiguento”

futurismo, ele perguntou: “Quem seria tão obtuso a ponto de não reconhecer que o teatro de

Meyerhold,  de  Eisenstein,  do  grupo  FEKS,  a  escola  filológica  dos  formalistas,  o

suprematismo, o construtivismo e várias outras correntes de poesia e de pintura afundam suas

raízes nos experimentos futuristas?” (1971, p. 12-13).

Quando Maiakóvski, numa entrevista de 1925, afirmou: “Se eu reneguei o futurismo?

Isto é o mesmo que dizer, - larguei os leopardos para passar aos tigres. Reneguei o futurismo

para continuar a  Lef, pois ela é a única que me contenta” (1925) -, ele não negou a força

artística do futurismo,  mas manteve-se fiel  a  um dos seus  principais  princípios:  “A vida

cresce  por  meio  de  novas  formas.  E  a  cada  época  são  necessários  a  arte,  o  meio  e  a

experiência  novos”  (MALIÉVITCH,  p.  34).  Maiakóvski  e  seus  colegas  construtivistas

acreditavam que os artistas revolucionários, ao protagonizarem a construção de uma nova

sociedade, deveriam levar seus arcabouços técnicos para a construção cotidiana, nas formas

concretas do dia-a-dia, da nova vida. Ela exigia novos passos, novos nomes, novas cores. Era

mais importante, como observou Badiou, o “ato”, a ação como “potência intensa do começo”,

como “fabricação do presente”, do que a própria obra (2007, p. 211).

Este  ímpeto  inventivo,  este  movimento  de  atualização  da  arte  segundo  as  novas

necessidades  da  vida,  que  fizeram  do  século  um  “começo”  (BADIOU,  2007,  p.  211),

molhava as botas do futurismo russo. No prefácio para a segunda versão de Mistério-Bufo,

Maiakóvski  dizia:  “No futuro,  todos aqueles que forem representar,  encenar,  ler,  publicar

Mistério-Bufo, que mudem o conteúdo, façam-no contemporâneo, atual, imediato” (2012, p.

11). Esta vontade de atualizar a sua própria obra, que pressupõe a compreensão da obra de

arte como uma obra aberta e coletiva – no poema 150.000.000 Maiakóvski pede, inclusive,

para  as  pessoas  modificarem  à  vontade  este  texto  “sem  autor”  –  define  as  relações

inseparáveis entre arte e vida que marcam toda a vanguarda russa.

Na  luta  da  vanguarda  contra  a  tradição,  contra  os  conservadores  que  sempre

condenavam o futuro e as mudanças – quem “ama o passado e que não vê”, como diz a

canção de Belchior -, muitas vezes o foco das ações foram mal interpretadas e deslocadas
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para uma mera vontade de destruição, um desejo cego pelo fogo da demolição – como entre

os niilistas de Dostoiévski -, quando o aspecto mais interessante da arte de vanguarda russa

foi, justamente, a construção, a invenção de uma nova vida com uma nova arte. Em 1928,

quando  Lef  já havia passado para  Novy-Lef e depois para  Ref, Maiakóvski lembrou que o

traço definidor da arte de esquerda continuava o mesmo: “Invenção, inventividade” (1928).

Comentando sobre a  reaproximação entre  Meierhold e  Stanislávski,  Eisenstei  lembra que

mesmo quando o filho (Meierhold) mostrou um desejo de reabilitação com o pai, sempre

pareceu 

[…] que ao tratar os alunos e seguidores, ele estava representando, a cada vez,
repetidamente, o trauma de sua separação do primeiro mestre... revivendo, nos que
havia rejeitado, sua mordaz amargura e, ao repetir, transformando-se no trágico pai
que golpeia Zorab, como que procurando justificação e complemento do que havia
ocorrido em sua juventude, sem más intenções por parte do “pai”, e sim somente
por  causa  da  independência  criadora  do  espírito  do  “altivíssimo  filho”
(EISENSTEIN apud RIPELLINO, p. 401).

Essa força irredutível, esta autonomia inviolável, é um traço que a vanguarda russa pagou

com a própria vida e que tem seu barco na juventude futurista. O futurismo russo construiu os

aeroplanos para a revolução artística futura.  Ele seguiu um caminho próprio, tomando da

escola italiana, do industrialismo americano, do neo-primitivismo eslavo, da história literária

russa, o que lhe interessava.  O mesmo Brik,  citado anteriormente,  fala da distância entre

russos e italianos, revolucionários e fascistas (1927):  

As pessoas maldosas gostavam de dizer para Lef:

- O que é Lef? – Futuristas; o que são os futuristas? – Marinetti;  o que é este
Marinetti? – Um fascista italiano; - nesta lógica, realmente... A resposta é óbvia. 

Mas tudo isso é um total absurdo, pois os futuristas russos surgiram muito antes de
Marinetti tornar-se conhecido na Rússia. E quando em janeiro de 1914 Marinetti
veio para a Rússia, os futuristas russos o receberam com demasiada hostilidade. 

A ópera “Vitória sobre o sol” (Pobieda nad solntsiem), de 1913, com prólogo de Khliébnikov,

texto de Krutchônikh, música de Matiúchin e cenário de Maliévitch, foi apresentada logo

após o lançamento do manifesto dos budietliani - “Bofetada no gosto público” (1912) - e no

mesmo dia e local em que Maiakóvski apresentou sua tragédia, “Vladímir Maiakóvski”. As

primeiras linhas do prólogo, com suas marchas de neologismos, cortes de palavras, sua força

mítica,  com uma voz estrondosa  convocando as  pessoas  para a  guerra  futurista  (“Gente!

Aqueles que nasceram, e ainda não estão mortos”), já mostravam a radicalidade do texto. Na

primeira  cena  após  a  leitura  do  prólogo  de  Khlébnikov,  dois  atores  futuristas,  com seus
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figurinos matemáticos, discutiam sobre o início ou o fim da existência:

Vsie  khоrоchо,  tchто khоrоchо
nаtchinаiетsia!

i коntchаiетsia?

Коntsiа niе budiет!

Мy pоrаjаiем vsiеliеnuiu

Мy vооrujаiем prотiv siеbia мir

Usтrаivаiем pеznu pugаliеi

Skоlko кrоvi Skоlko sаbiеl

I puchiеtchnyr тiеl!  

      Мy pоgrujаiем gоry!  

Tudo bem, que bom começar!

E terminar?

Não haverá fim!

Nós vencemos o universo

Nós armamos contra o próprio mundo

Organizamos o massacre do espantalho

Quanto sangue, quanto sabre

 E os corpos de canhões!

 Nós mergulharemos a montanha!

Esse jogo verbal intensivo e monstruoso firmou a batalha por outro modo de vida e por outra

constituição da língua. As vastas novidades alçadas pelos inventores da transracionalidade, a

língua  Zaúm  (em russo,  “para  além da  razão”),  permitiram que  o  som se  libertasse  da

necessidade de significar, retomando a própria palavra como enigma e o som como força

vital.  Esta  conquista  foi  o  pontapé  para  a  renovação  da  poesia  e  também  da  crítica,

fundamentando os trabalhos dos formalistas e sua compreensão da arte como estranhamento,

“desautomatização  da  percepção”,  e  do  artista  como um instigador  de  uma “revolta  das

coisas” (CHKLÓVSKI, 1971).

Em  Nuvem de  Calças (Óblako  v  chtanákh),  publicado  por  Maiakóvski  em 1914,

vemos  como  os  futuristas  utilizavam  não  apenas  as  técnicas  da  língua  zaúm,  para

promoverem a “ressurreição da palavra” (CHKLOVSKI, 1914), mas diversos jogos verbais,

rítmicos,  utilizando,  inclusive,  “elementos  frescos  da  língua  cotidiana”  para  que  estes

“novamente nos alegrem, nos assustem e nos incomodem de novo”. (JAKOBSON, 2001, p.

93). Assim, palavras “dessacralizadas” como  lakei (lacaio),  Jir  (banha, gordura),  Zasálieni

(imundo, gorduroso),  biechieni (selvagem, raivoso),  entravam em versos através de rimas

internas  (A sibiá,  kak  iá),  aliterações  (tchnnaia  tchinovnitsia),  iterações  (khotitie,  liubóv,

búdu), paralelismos (Vy liubóv na skripki lojitie/ Liubóv na litavry lojit), epítetos (homem

delicado – Mujina Niejni - e nuvem de calças – Óblako v chtanakh), que desconcertavam os

ouvidos  delicados,  acostumados  com  as  “finas  e  elegantes  palavras  do  simbolismo”

(MAIAKÓVSKI, 1921):

Niejnye! Delicados!
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Vy liubov nа sкripki lоjiтiе.

Liubov nа litavry lоjit gruby.

А siebiá, как iá, vyviernut niе моjiетiе,

tchтоby byli оdni splochnye guby!

Prikhoditie utchitsia -

iz gostinoi bатisтоvаia,

tchinnaia tchinovnitsa аngelskoi ligi.

I котоrаia guby spokoino pеrеlistyvaiet,

как кukhаrка sтраnitsy pоvаriеnnоi кnigi.

Khотiтiе -

budu от мiasа biеchiеnyi

- i, как niebo, меniaia тоnа -

khотiтiе -

budu bеzuкоrizniеnnо niejnyi,

      niе мujtchinа, а - оblако v chтаnаkh!

Vocês pousam o amor no violino.

Pousam, os rudes, nos metais o amor.

Mas, como jaz, mudar não são capazes,

e serem todo lábios!

Venha aprender -

da sala batista,

a solene funcionária da angelical liga.

folheia com calma os lábios,

como a cozinheira as páginas do livro de 
receitas.

Querendo -

- serei da carne agressivo 

- e, como os ares, mudando de tons -

Querendo -

serei inteiramente macio,

não um homem,  - uma nuvem de calças!

Nuvem de Calças, como disse Maiakóvski, foi o programa poético-político de uma época:

“Abaixo o seu amor!’, ‘Fora com sua arte’, ‘Abaixo as suas formas’, ‘Abaixo a sua religião’

– quatro gritos de quatro partes” (1918).  Com a explosão da revolução de Outubro, estes

gritos, o trabalho vocabular futurista, se encaminhou para outra fase: a participação direta,

junto  à  classe  trabalhadora,  na  edificação  socialista.  Não  que  esta  temática  e  forma

estivessem totalmente ausentes antes de 17 – Boris Schnaiderman lembra que em Khlébnikov

“a subversão das formas poéticas tradicionais era acompanhada nele de um anseio de rebelião

social”  (2001,  p.  26),  e  artistas  como  Maiakóvski,  Kamienski  e  Maliévitch  interviram

diretamente contra a guerra, participando de lutas revolucionárias -, mas as novas formas da

vida  demandaram  novas  formas  artísticas,  novos  direcionamentos.  Começava  uma  nova

etapa.

Futuristas!

Seus méritos são grandes em arte; mas não pensem viver da cota do revolucionário
de  ontem.  No  trabalho  de  hoje,  mostrem  que  a  sua  explosão  não  é  o  grito
desesperado da intelectualidade ferida, mas a luta – o trabalho ombro a ombro
com todos que arrancam para o triunfo da comuna (MAIAKÓVSKI, 1923).

54



Revista A! n.2, 2014/02 

Estes novos caminhos,  entretanto,  não foram fáceis.  Tratados com perseguição pelo novo

Estado,  agora  dos  que  se  colocavam  como  “representantes  do  proletariado”

(LUXEMBURGO, 1991), suas produções parecem incompreendidas até mesmo por aqueles

que  valorizam  o  trabalho  artístico  da  vanguarda.  Tomando  como  exemplo  o  caso  de

Maiakóvski,  ao criticarem sua apropriação pelo “realismo socialista”,  o que fez com que

“começassem a empurrar Maiakóvski à força, como as batatas no tempo de Catarina” – e que

resultou, segundo Pasternak, “na sua segunda morte. E por esta, ele não teve culpa” (p. 44) -,

há uma tendência a considerar a sua obra exclusivamente no plano do verso e lembrar, como

faz o próprio Pasternak, a primeira fase de sua poesia, anterior à revolução, desembocando

quase num lamento ou num “olhar para trás”. Ripellino, neste caso, que tem grande mérito na

retomada da radicalidade poética de Maiakóvski e que critica com precisão o fato de tentarem

fazer  “del  protagonista  apasionado y exuberante de um irrepetible  período de audácias  e

experimentos, um fastifioso paradigma de formulitas de eslogan” (1970, p. 301), parece cair,

em certo momento, na mesma resposta, quando saúda o poeta cubo-futurista  e considera

envelhecidos seus “textos asertativos, sus prescripciones, sus artículos rimados, com arreglo

al ritual de la propaganda política” (1970, p. 301). 

Os equívocos desta análise, talvez, estejam em limitar o próprio “espírito futurista” de

Maiakóvski e não compreender que o poema era pequeno demais para aquele que tinha os

olhos para o futuro. Como observou Ehrenburg: “sem a revolução não haveria jamais um

Maiakóvski” (1965, p. 43). Com 22 anos, ele queria mais do que versos fantásticos, epítetos

explosivos, rimas inusitadas, cortes de palavras, jogo violento de sons e ritmos, como em

Nuvem de Calças ou Flauta Vértebra. Queria avançar para além do próprio verso, sem negá-

lo - quatro de suas maiores obras em verso como Sobre Isto,  À Iessiênin,  Bom! e  A plenos

pulmões,  por exemplo,  foram escritas após a revolução -,  utilizando todas  as  tecnologias

modernas possíveis.  É com este vigor futurista,  que ele se apresenta como vanguarda de

vanguardas  futuras;  que  ele  antecipa  experiências  da  arte  concreta,  que  ele  se  lança  nas

janelas ROSTA, nos designers, nos slogans, nos panfletos de sindicatos, nas propagandas de

produtos,  nas  campanhas  públicas,  nos  roteiros  de  cinema  e  teatro,  nas  operações

radiofônicas, entre tantas outras. A passagem abaixo de Jakobson é perfeita, neste sentido

(2006):

O caminho do poema elegíaco chegou ao fim para Maiakóvski no ano de 1923.
Seus  versos  de  propaganda  constituem  provisões  poéticas  que  mostram  suas
experiências na elaboração de um material novo, no aperfeiçoamento de gêneros
literários não cultivados. Quando fiz observações céticas a propósito desses versos,
Maiakóvski  me  contestou:  Mais  tarde  entenderás  também  estes.  E  quando
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apareceram as comédias O percevejo e Os banhos, compreendi definitivamente o
imenso trabalho de laboratório com a palavra e sobre o tema que marcaram os
versos de Maiakóvski nos últimos anos. Compreendi a forma magistral empregada
neste trabalho que não apenas registra as primeiras experiências no campo da prosa
teatral,  como também mostra as infinitas possibilidades de crescimento imersas
dentro delas.  

As obras que se propõem a construir a nova vida e que visam lançar a arte em todos os seus

planos,  não  envelheceram,  pois  as  antigas  “velharias”  continuam.  A violência  cotidiana

continua,  continua-se a morrer  pela cor do rosto,  pelo rosto da casa,  pela  brutalidade do

trabalho, pela falta de emprego, falta de comida, ao mesmo tempo em que a propaganda da

esquerda “oficial” continua careta e conservadora e a arte ainda se mantém pressionada a

ocupar os pequenos espaços da academia ou pequenos círculos onde “estetizam” em novos

cafés outras “chaturas melodizadas” (MAIAKÓVSKI, 2008, p. 39) ou chatices do pós-do-

pós-e-pós. O “decreto sobre a democratização das artes”, escrito em 1918 por Maiakóvski,

Burliuk e Kamienski – “A partir de hoje, juntamente com a destruição da ordem czarista, fica

abolida a permanência das artes nos magazines, nos depósitos do gênio humano: palácios,

galerias, salões, bibliotecas, teatros” -, não parece tão velho e tão absurdo. Se Maiakóvski e

seus  colegas  futuristas  ainda  tivessem  vivos,  talvez  encontrassem  os  velhos  mesmos

inimigos,  convocariam novas explosões,  e  lançariam novos cometas  multimidea para que

com eles a gente pudesse voar em direção a uma vida melhor e alegre.

Assassinos e terroristas

Nicolai Púnin, crítico de arte ligado à vanguarda artística russa, descreveu desse modo

o construtivismo, a arte moderna, e o que considerou como sua mais ousada construção, o

“Monumento a III Internacional”, de Vladímir Tátlin:

A monument must live the social and political life of the city and the city must live
in it.  It  must  be necessary and dynamic, then it  will  be modern. The forms of
contemporary,  agitational  plastic  arts  lie  beyond  the  depiction  of  man  as  an
individual.  They are found by the artist  who is  not  crippled by the feudal  and
bourgeois traditions of the Renaissance, but who has labored like a worker on the
three  unities  of  contemporary  Plastic  consciousness:  material,  construction,
volume.  Working on  material,  construction and volume,  Tatlin  has  produced a
form which  is  new in  the  world  of  monumental  creation.  Such a  form is  the
monument to the Third International. (p. II)
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Fig. 3: Obra de Vladímir Tátlin 
(Monumento a III Internacional).

Fig. 4: Obra de Alexsandr 
Ródtchenko (foto-montagem 
para o poema Pro Eto, “Sobre 
Isto”, de Maiakóvski).

Apresentado em 1929, o projeto para a construção do monumento – com seus corpos de vidro

suspensos, feito “astros de uma geométrica cosmogonia” (RIPELLINO, 1996, p. 260) - não

ultrapassou o esboço, mas expressou a força e os rumos que trilhava a arte de esquerda russa,

sobretudo  o  construtivismo,  definido  por  Boris  Schnaiderman  como o  “desenvolvimento

consequente  do  cubo-futurismo e  das  tendências  pictóricas  de  vanguarda”  (1971,  p.  35).

Ossip Brik, um dos seus principais teóricos, considerou o construtivismo como um passo

necessário dado pelos futuristas a partir da criação de novas formas de vida (e necessidades)

com a revolução de Outubro (1927) e Maiakóvski,  em 1923, já definia as tarefas da  Lef

dentro de todos os parâmetros da arte construtiva:

Mestres e alunos da Lef!

Resolvam a questão sobre a nossa existência.

A maior ideia morrerá se não a organizamos habilmente.

As mais engenhosas formas permanecerão como fios sombrios na noite escura,
irão causar apenas desgosto, irritação dos que tropeçam, se nós não as aplicarmos
para a formação do dia atual – dia da revolução. 

Lef na guarda.

Lef - proteção a todos os inventores.

Lef na guarda.

Lef jogará  fora  todos  os  que  petrificaram,  todos  os  que  estetizam,  todos  os
compradores. 

O mesmo Maiakóvski dirá, aborrecido com a estagnação da arte francesa, que “pela primeira
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vez não foi da França e sim da Rússia que chegou uma palavra nova da arte: construtivismo”.

Participando da revolução e elaborando uma noção de arte como produção de objetos úteis, o

construtivismo russo foi uma das tentativas mais ousadas de “destruição da estética” – “é

hora de atirar fora a palavra ‘estética” (TCHUJAK, 1929) -  enquanto preservação de um

reino específico de desenvolvimento e gozo artístico, marcadas pela fruição desinteressada e

pelo isolamento (AGAMBEN, 2012a).

A arte, em certos meios,  transforma-se em “trabalho para eleitos”, e em nosso
meio,  na  Lef,  em “trabalho comum”. A “criação artística” é reconhecida como
trabalho necessário, de acordo com as exigências de nosso consumidor autêntico
de hoje, não como uma palavra para o descanso, como “divertimento”, mas como
elaboração das palavras, capazes de organizar e melhorar a nossa atuação na vida.
(MAIAKÓVSKI, 1971, p. 114).

O filósofo italiano Giorgio Agamben observa que o ocidente, em sua tendência histórica ao

niilismo, foi eliminando da arte sua força e seu lugar imanente no mundo, no tecido social,

passando a dividi-la em mera fruição e gosto – realizada pelo espectador – e pura criação

formal, expressão de uma subjetividade que se “autonadifica” – realizada pelo autor. Essa

divisão dolorosa, segundo Agamben, foi sentida e enfrentada pela arte contemporânea que

tentando se emancipar da arte desinteressada, da “época estética da arte”, tentou lançar a obra

na vida. Este movimento de resistência, de enfrentamento, conduziu a arte do presente, a que

não sucumbiu a um formalismo retórico vazio, ao terror e os artistas ao “Terrorismo” (2012).

Os  construtivistas  russos,  com  um  “generoso  apetite  de  sangue,  digno  de

Raskolnikov” (EISENSTEIN, 1969, p. 16)43, foram os grandes terroristas ou “assassinos da

arte” no último século. Com fuzis empunhados, com fôlego de cólera, queriam “produzir o

ser e o mundo na obra” (AGAMBEN, 2012, p.  66), queriam liberar o poder encantador,

revolucionário, concreto da arte, afinando a relação dos seres humanos com o mundo e não

com os  antigos  princípios  “estéticos”.  Para  eles,  a  arte  deveria  estar  na  arquitetura,  no

outdoor, na língua do dia-a-dia, no dia-a-dia da língua, das pessoas:

A revolução apresentou o slogan-artístico da nossa era – a arte como “construção
da  vida”  (jizniestroienie),  que  se  apoia  concretamente  nos  slogans  da  arte  de
produção e da arte da vida cotidiana. Na literatura, ela significa um envolvimento
direto do escritor na construção dos novos dias (produção, política revolucionária,
vida cotidiana), e a ligação dos escritores com as necessidades concretas do dia-a-
dia (TCHUJÁK, 1929).

43  Em  Doutor Jivago, Pasternak também fará esta associação com os “niilistas” de Dostoiévski, mas
através  da  figura  apaixonante  de  Maiakóvski:  “Sempre  gostei  de  Maiakóvski.  Ele,  de  algum modo,  é  um
prolongamento  de  Dostoiévski.  Ou antes,  sua  poesia  é  lirismo posto  em forma  por  um dos  jovens  heróis
revoltados  de  Dostoiévski,  como  Hipólito,  Raskolnikov  ou  o  herói  do  Adolescente.  E  como  tudo  isso  é
definitivo, rigoroso e inteiriço! Principalmente, com que audácia ele nos sacode tudo isso na cara da sociedade!
Ele manda para todos os lados, a céu aberto...” (1984: p. 154).
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Com suas obras e tecnologias, queriam que os espectadores ou leitores encontrassem nos

poemas, nos filmes, nas fotografias, nas construções arquitetônicas, nas pinturas, “a verdade

mais alta da própria consciência” (AGAMBEN, p. 85), que já não era o divino, Deus, como

na idade média ou na antiguidade, mas a revolução. Rejeitando objetos capazes de serem

consumidos como enfeites supérfluos, relíquias ou elementos para meditação e reflexão, o

construtivismo  russo  buscou  afirmar  o  artista  como  um  soldado  e  um  engenheiro  da

revolução.  Meierhold,  por  exemplo,  “demônio  rebelde  e  briguento”,  usava  um  “gasto

sobretudo de soldado com revólver à cintura, um cachecol de lã vinho, botas enfaixadas de

soldado,  um  barrete  de  estrela  vermelha”  (RIPELLINO,  1996,  p.  252).  A  tempestade

revolucionária de Outubro tornou o artista um funcionário da nova sociedade, trocando os

quadros de museu e os poemas líricos intimistas por uma montagem que colocou em questão

a própria vida ou morte da arte. 

De todos os lados surgia a mesma furiosa algaravia contra a arte: supressão do
“figurativo”,  de  seu  sintoma,  pelo documento  autêntico;  de  seu conteúdo,  pela
ausência de objeto; de suas leis, pela construção; de sua própria existência, pela
reconstituição concreta, real, da vida, sem a interpretação de ficções e de fábulas.
(EISENSTEIN, 1969, p. 16)

Em um mundo marcado pela “ameaça da catástrofe”, a atitude contemplativa era percebida

por eles como um “sarcasmo sangrento” (ADORNO, 2012, p. 61). Por isso, a arte só podia

existir  se  fosse  interessada,  política,  rebelde.  As  famosas  teses  de  Benjamin  sobre  a

“politização  da  arte”  –  em conexão  com as  técnicas  mais  avançadas  de  produção  -  em

contraposição à “estetização da política”, proposta pelo fascismo (1994), parece não ter uma

casa melhor.  Baseando-se,  muitas vezes,  na própria  arte soviética,  ele  afirma que o mais

importante,  em termos  artísticos,  não  é  a  relação  que  a  obra  mantém com  o  modo  de

produção – se ela é solidária ou não à classe explorada -, mas o lugar e o papel que ocupam

dentro  dele.  Este  será  o  aspecto  fundamental  do  que  chamou,  seguindo  os  passos  de

Tretiakov, como a “literalização de todas as relações vitais” ou a experiência do “autor como

produtor” (p. 130). Em um artigo publicado no primeiro número da Lef, em março de 1923,

Maiakóvski  e Ossip Brik afirmavam: “Não somos criadores-sacerdotes,  e sim mestres de

ofício que realizam uma encomenda social” (p. 222). A todo instante, eles mantinham-se na

“guarda” para não fundarem uma nova “estética”, para não cobrirem a arte e a construção

com valores “místicos”:

Construtivistas!

Tomem cuidado para não se tornarem a próxima escola estética. O construtivismo
apenas na arte – é nulo. Ergam a pergunta sobre a própria existência da arte. O
construtivismo deve pôr de pé a mais alta engenharia formal de toda a vida. O
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construtivismo rifado dos pastores pastorais – é uma besteira.

Nossas ideias devem desenvolver-se nas coisas de hoje.

 (MAIAKÓVSKI, 1923)

Combatendo a “estética”, os construtivistas perceberam que o objeto da obra é sempre outra

coisa que ele mesmo, sendo necessário, para potencializar a criação deste outro, que o próprio

artista se torne outro:  coisa,  máquina,  avião.  A “mercadorização absoluta”,  que Agamben

identificará em Baudelaire, onde todos e tudo viram coisa, inclusive o outro do “eu”, será a

forma  encontrada  pelos  construtivistas  russos  para  superar  a  própria  forma  humana  do

humanismo (2012b).  Questionado,  por exemplo,  sobre o perigo de o homem cair  “sob o

domínio da máquina”,  Maiakóvski,  que já havia afirmado em verso:  Iá Fábrika  (Eu sou

fábrica),  respondeu  com  uma  convicção  feroz:  “Somos  os  donos  da  máquina  e  não  a

tememos. Sim, está morrendo a velha vida mística e emocional, mas seu lugar será ocupado

pela  vida  nova.  Que  adianta  temer  a  marcha  da  história?  Ou  temer  que  os  homens  se

transformem em máquinas? É impossível” (p. 133). À outra pergunta, sobre a possibilidade

da máquina “destruir  os valores mais elevados e sutis  da existência”,  ele disse,  rindo do

passado:

Tudo o que pode ser tão facilmente destruído, merece isto. No futuro, hão de surgir
valores mais significativos e sutis. Um aviador moscovita, meu amigo, me disse:
quando ele se precipita nos ares com a velocidade de cem milhas por hora, seu
cérebro trabalha cinco vezes mais depressa que de costume. O século da máquina
vai estimular o pensamento ousado e livre (p. 134)

Em  uma  sociedade  onde  “se  vendiam  a  peso,  não  só  o  açúcar,  mas  até  os  fósforos”

(EHRENBURG, p.  52),  o entusiasmo com as máquinas foi tão grande que Dziga Vertov

fundou a “poesia da máquina”,  o cinema dos KINOKS: “Nós não queremos mais  filmar

temporariamente o homem, porque ele não sabe dirigir  seus movimentos.  Pela poesia da

máquina,  iremos do cidadão lerdo ao homem elétrico perfeito” (p.  249).  Apanhados pela

engrenagem,  como  diz  Eisenstein,  “a  arte  e  seu  assassino  em  potencial  acomodam-se

provisoriamente, um e outro, no ambiente inesquecível, único, do período 1920-1930” (1981,

p.  18).  Toda  esta  força,  este  hiperbolismo sangrento,  reunido  na  Lef por  seu  “programa

comum de guerra à arte” (p. 16), fez-se em experiência incrível:

Por toda a parte ferve a atividade criadora, febril, esplêndida dos “anos vinte".

Ela se propaga numa demência de jovens rebentos, uma loucura de 
fantasmagorias, de ideias delirantes, de audácias irrefreáveis. 

E tudo isso num desejo enraivecido de se traduzir em novas imagens, através de 
novos meios. (p. 18).
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Esta energia inventiva fantástica, pressionada por todas as partes, começou a adoecer no final

da  década.  Certos  passos  da  Lef  e  de  seu  construtivismo  a  estreitaram.  Aquela  rica

“associação  para  combate”  (EISENSTEIN,  1940),  que  reuniu  grande  parte  dos  mais

fantásticos artistas e críticos da época, numa perspectiva plural e viva, perdera força. Em

1927  nasceu  Novy-Lef,  “más  delgada  que  la  antigua”  (CHKLOVSKI,  1972,  p.  176).  À

violência do destino, responderam dureza e presos princípios:

La “Nueva Lef” es brusca. Ha exprimido todos los princípios y todos los finales,
todo lo que no era esencial.

Es um dietario com notas de Maiakovski, Aseev, mias, de Brik, de Percov.

Escrebíamos  como  se  nuestros  adversários  hubieran  de  caer  fulminados  por
nuestras observaciones.

 (p. 176-177).

Os lemas da Lef - “a desestetização das artes industriais, o construtivismo”; “apreensão de um

grande  tema  social  por  meio  de  todos  os  recursos  do  futurismo”  (2008:  p.  48)  –

desenvolveram-se, programaticamente, na “literatura do fato” como um dos seus princípios.

Nas palavras de Tchujak, a “faktografia” substitui a estética da “mistificação”, sendo “um

apelo  à  matéria  viva  em nossos  dias  de  construção!”  (1929).  O  documento,  o  “fato”  –

materiais jornalísticos, biografias, crônicas, atas, diários, etc. -, deveria substituir as formas

da “livre imaginação”, as formas da “velha estética” (Idem).  Para quem participou do front

por sua agressividade e força inventiva, como Eisenstein, tudo isso soava estranho e distante:

Em seguida, a agonia de "Novy Lef", a frágil filha caçula da corajosa e combativa
"Lef". A fé dos membros da Lef nos slogans anteriores foi embora. Apresentaram
novos slogans. Emperros e fatuidades que não se quer reconhecer. E no centro já
não  está  o  espírito  de  Maiakovski,  mas  o  "aparato  da  redação."  São  longas
discussões sobre a "ortodoxia" da  Lef.  Eu já estava na lista dos "foragidos". Já
possuo um certificado de "transgressão": ousei ao criar na tela da esquerda, ousei
no filme "Outubro" (1927). O ruim é quando começam a pôr a pureza de um tipo
de escrita na frente da missão de combate (1940).

Na crítica ao dogmatismo desta última fase, Eisenstein e Pasternak estão corretos: a procura

por um lugar numa revolução que se perdia,  em conciliações com o discurso dominante,

promoveu uma defesa ideológica de um jornalismo aplicado que era insustentável e que, no

fundo  ou  na  prática,  era  desacreditado  pela  maior  parte  deles  (Para  Pasternak,  apenas

Tretiakov  acreditava  fielmente  nestas  bandeiras).  A defesa  destes  princípios,  como  diz

Chklovski,  colocava  um  “obstáculo”  para  a  criação  (p.  173),  uma  barreira  dolorosa  e

impossível:

Pero para los arquitectos era más fácil: construían. Los pintores dejaron de pintar
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durante años.

Gan proponía a los directores  de escena que organizaran las  fiestas populares.
Eran  discursos  muy  fáciles  sobre  masas  em  marcha  que  deberían  andar
demoliendo  postes,  lo  que  simbolizaria  la  revolución,  pero  naturalmente  este
hubiera dado origen a redadas de la milícia.

Pero imaginad a um poeta. Dirige uma revista que está contra la poesia.

Maiakovski no encontraba lugar.

Con su amor, com sus versos de amor. (p. 156)

 A “paixão pelo real”, segundo Badiou, “a marca do século passado”, também conduziu os

artistas a uma “quimera suicida” (p. 206).  Não seria equivocado dizer, desse modo, que

Novy-Lef foi  atravessada  por  uma  “linha  de  morte”,  uma  linha  “auto-destrutiva”  –  “os

futuristas russos tentam insinuar os seus elementos anarquistas numa máquina de partido que

os esmaga” (DELEUZE, p. 324) -, mas é preciso ressaltar que mesmo em seus momentos

mais dogmáticos as suas criações não reduziram-se estritamente ao programa enunciado –

“Um escritor no se adapta a los limites de su obra, los supera” (CHKLOVSKI, 1972, p. 178) -

e seus “fatos” nunca foram fatos naturalistas, mas fatos criados, construídos: “Mas que fique

logo claro. Ao fundir-se com o universo da insurreição, Meyherhold, assim como os poetas e

os pintores de vanguarda, não renunciava às audácias das experimentações nem nunca teria

consentido em humilhar a essência da arte” (RIPELLINO, 1996, p. 253). As obras, em Novy-

Lef, continuaram  a  ser  marcadas  pela  inventividade,  por  um  denso  trabalho  técnico  e

construtivo que continuava sendo combatido. Não à toa, um poema “programático” como

Khorochó!  (que  bom!),  que  procura  operar  com uma  “limitação  dos  processos  poéticos

abstratos (hipérbole, imagem de vinheta válida por si mesma) e invenção de processos de

trabalho com material de reportagem e de agitação” (2008, p. 50), foi considerado, como

todos  os  outros  poemas  de  Maiakóvski  compostos  para  saudar  a  revolução,  como  uma

“deturpação”  dos  fatos  (TROTSKI,  1980).  E,  com  certeza,  de  que  modo  obras  como

“proletário  voador”,  versos  do  próprio  “Que  Bom!”,  personagens  como  Prissípkin,  que

depois  de  ter  ressuscitado  –  após  anos  congelado  -  desencanta-se  com  um  mundo

“comunista” reificado onde já não se sabe e nem se pode cantar nem dançar, o “documento

imortal”  À plenos pulmões,  como chamou Pasternak, combinam com o herói eternamente

correto  e  disciplinado  de  Ostróvski,  em  Como foi  temperado  o  aço?,  e  todas  as  outras

composições enquadradas no realismo socialista?

Por maiores que sejam “as curvas e as dobras”, como disse Eisenstein, melhor ficar

com as últimas lembranças ao falar da Lef e do construtivismo russo: as foto-montagens de

Ródtchenko  para  as  capas  da  revista,  os  versos  finais  de  Maiakóvski,  infinitos  últimos,
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infinito futuro, de um mar de sono que ainda esvai (2008, p. 139): 

Passa da uma você deve estar na cama

À noite a Via Láctea é um Oká de prata

Não tenho pressa para que acordar-te

com o relâmpago de mais um telegrama

como se diz o caso está enterrado

a canoa do amor se quebrou no quotidiano

Estamos quites inútil o apanhado

da mútua dor mútua quota de dano

Vê como tudo agora emudeceu

Que tributo de estrelas a noite impôs ao céu

em horas como esta eu me ergo e converso

com os séculos a história o universo.

Estâncias da não-objetualidade

De  passagem  pela  cidade  de  Vítebsk,  em  1920,  um  jovem  passageiro  ainda

desconhecido, Serguei Eisenstein, assustou-se diante da “cidade estranha”, repleta de tijolos,

tintas brancas, geometria e tristeza:

Estranha cidade provinciana. 

Como muitas cidades da Região Oeste – de tijolo vermelho. Sombria e tristonha.
Mas esta cidade é especialmente estranha. As principais ruas são cobertas de tinta
branca  em tijolos  vermelhos.  E  sobre  o  fundo branco correm círculos  verdes.
Quadrados alaranjados. Retângulos azuis. 

Esta  é  Vitebsk  em 1920.  Em suas  paredes  de  tijolos  caminhava  o  pincel  de
Kazímir Maliévitch.

"As praças são nossas paletas" - ressoa das paredes (1940).

Como observou Eisenstein, e como destaca Nicolai Púnin, a revolução de Outubro inventou

as cidades suprematistas: “por todas as partes havia círculos, quadros, cruzes vermelhas e

pretas nas casas, nas salas de leitura, nos manifestos, nos trens e nas barcas; o suprematismo

surgiu  em  Moscou  inteira  como  uma  flor  formosa”  (1919).  Ripellino  lembra  que  “o

suprematismo dominava por  inteiro  a  cultura  russa  daqueles  dias.  Mesmo os  muros  dos

vetustos  edifícios,  durante  as  festividades  proletárias,  mesmo  as  laterais  dos  trens  de

propaganda, ostentavam entrelaçamentos de emblemas abstratos” (p. 254).  
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O suprematismo, esta gelada sombria de cruzes pretas e fundos brancos, assim como

todas as artes russas de vanguarda do período revolucionário, foi uma corrente que pensou a

forma  como  um  exercício  artístico  e  político.  As  formas  sem  figura,  sem  objeto,  que

despertavam estranheza em quem corria os olhos sobre as paredes decoradas com formas

cúbicas,  não  sinalizava  para  uma  negação  do  mundo,  mas  para  uma  ruptura  com certa

vivência da realidade e uma determinada maneira de fazer política. Como muitos artistas de

vanguarda, Maliévitch, o fundador do suprematismo, compartilhava ideias libertárias e em

1918  “foi  convidado  a  participar  do  conselho  editorial  do  jornal  Anarquia,  editado  pela

federação moscovita de grupos anarquistas, e redigiu vários artigos para essa publicação”

(DUNAEVA, 2007, p. 18). O jornal, entretanto, foi fechado em Julho deste ano quando os

bolcheviques começaram a perseguição aos anarquistas.

A  frente  da  revolução  ou  perseguido  pelo  Estado,  Maliévitch  criou  uma  obra

profundamente política, marcada por uma busca plena de liberdade e uma metafísica do ser

para além do humano e da coisa.  O que se observa em seus quadros e manifestos é um

caminho próprio de resistência ao capitalismo que optou pela negação violenta da reificação,

da alienação promovida por uma sociedade regida pelo valor de troca, pelo trabalho abstrato,

pelo dinheiro. Por isso, ele defendia: “Reconhecer o trabalho como um atavismo do mundo

antigo e violento, pois a modernidade do mundo se baseia na criação” (p. 79); “Libertar o

tempo das mãos do Estado e convertê-lo ao uso dos inventores” (p. 80). Estas bandeiras:

abolição do trabalho (alienado), da mercadoria, do utilitarismo, são princípios e palavras de

ordem que atravessaram a obra de Maliévitch, que percorreram as revoltas da juventude em

68 e que estão presentes em muitas lutas contemporâneas. Do cubo-futurismo, dos cartazes

contra  a  guerra  (os  luboks),  ao  suprematismo,  a  obra  de  Maliévitch  soa  como  revolta,

confronto, carne nova. Em quadros como Um inglês em Moscou,  vaca e violino, cabeça de

jovem camponesa,  ele  se  apropria  do  cubismo e  do  futurismo,  introduzindo  na  colagem

dissonante e no movimento técnico o humor e o absurdo, o colorido e os elemento míticos

das tradições eslavas. Nos quadros suprematistas, morre a figura. Mata-se a imitação.

64



Revista A! n.2, 2014/02 

Fig. 5: Kazímir Maliévitch: Quadrado Negro 
sobre fundo branco (1915) 

Fig. 6: Kazímir Maliévitch: Um
inglês em Moscou (1914).

Não foi por acaso que Maliévitch considerou a poesia de Krutchônikh – “o jesuíta

futurista da palavra” (MAIAKÓVSKI, 2008, p. 41) - como uma tentativa de se escapar da

“carne da  poesia  velha” (p.  85).  Talvez  os  dois,  ao lado de  Khlébnikov,  tenham sido os

artistas  que  mais  se  aproximaram  do  conceito,  elaborado  pelos  formalistas  russos,  de

“desnudamento do procedimento”. Uma arte que tenha conseguido criar plenamente a sua

própria linguagem, sem precisar se referir a nenhum conteúdo (“material”) e nenhum dizer

fora de si mesma, alcançava, segundo Maliévitch, o estágio supremo do desenvolvimento

artístico. Esta  frase  de  Maliévitch  -  “Assim,  devemos  examinar  o  pictórico,  mas  não  o

samovar, a catedral, a abóbora, a Gioconda” (p. 64) – está em plena sintonia com a proposta

formalista em seu primeiro desenvolvimento, e as oposições entre “procedimento e material”

(CHKLOVSKI, 1971), “ritmo e sintaxe” (BRIK, 1971), “ritmo e ritmicidade” (TINIANOV,

1975), “linguagem poética e linguagem prosaica” (EIKHEMBAUM, 1971)44.

Ao lado da procura por uma linguagem que seja própria da pintura, Maliévitch trouxe

para a arte uma metafísica fantasmática. A pintura tornou-se a presentificação da ausência, a

presença  como  ausência,  o  nada  como  cor  e  quadrado.  Presença  do  objeto  que  falta,  e

presença  da  sensibilidade  pura,  do  inapropriável  que  se  manifesta  como  ausente

(AGAMBEN, 2012b). Vale notar que Maliévitch não traz este inapropriável para a pintura

tornando-o  apreensível.  Com  a  negação  do  objeto,  e  da  representação  da  sensibilidade

despertada pelo objeto, ele não traz nem a coisa e nem a representação desta, mas o próprio

fantasma, que circula e aproxima as esferas e corpos. Sua pintura conduz a outra metafísica, a

44 Estes temas foram trabalhados pelo autor no ensaio Pelas gagueiras da língua: a oficina poética de Vladímir
Maiakóvski, publicado em Lugar Comum 37-39 (2012).
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do pensamento sem objeto e sem sujeito. “A intuição impulsiona a vontade para o princípio

criativo.  Mas, para chegarmos até ele, é necessário se desfazer do objeto” (p. 38). Como

observou Ferreira Gullar,  o suprematismo “chega ao deserto.  Mas esse deserto – que é o

mundo sem objetos – não está vazio. Ele está, por assim dizer, cheio da ausência dos objetos”

(p. 126).

Entre os artistas do período pós-revolucionário, Maliévitch é o autor que cultivará a

forma  primeira  do  futurismo  russo  –  a  procura  da  palavra  ou  da  forma  como  tal,  a

transmentalidade,  a  linguagem autônoma  da  arte,  etc.  -,  desenvolvendo-o  até  o  possível

desaparecer da própria coisa, restando somente o fantasma, como no  quadrado branco em

fundo  branco:  “a  linguagem  do  pintor,  na  ânsia  de  formular  o  informulável,  ameaça

desaparecer no silêncio” (p. 127). Neste, tomado por Badiou como expressão perfeita do que

chamou como subtração, como uma segunda via – distinta da “destruição” – da “paixão pelo

real”, instaura-e uma “distância mínima, mas absoluta, a diferença entre o lugar e o que tem

lugar  no lugar,  a  diferença entre  lugar  e  ter  lugar” (p.  93).  Pequena fissura,  agarrada na

dúvida deixada por seus últimos quadros, quando retornou a figuração após anos de censura e

vigilância: fuga da morte ou fuga da fuga? 

À esquerda da esquerda: O movimento infinito

Em seu ensaio sobre a morte de Maiakóvski, Jakobson cita uma conversa entre ambos

que se deu na primavera de 1920, quando este acabara de retornar à Rússia (2006, p. 29):

Na primavera de 1920, voltei a Moscou, então cercada pelo bloqueio. Trazia livros
novos  da  Europa,  informações  sobre  a  atividade  científica  no  Ocidente.
Maiakóvski  fez-me  repetir  várias  vezes  meus  comentários,  um tanto  confusos,
sobre a teoria geral da relatividade e a discussão que se desenvolvia a respeito na
época. A liberação da energia, a problemática do tempo, a questão de saber se uma
velocidade que ultrapassa o raio de luz não constitui a marcha inversa no tempo –
tudo isso apaixonou Maiakóvski. Poucas vezes o vi tão atento, tão entusiasmado.
“Você não acha”, perguntou-me de chofre, “que é desse modo que adquiriremos a
imortalidade?” Olhei-o surpreso e  murmurei  uma dúvida.  Então ele  apertou os
maxilares com aquela obstinação hipnotizadora, provavelmente familiar  a todos
que o conheceram de perto, e disse: “Pois eu estou inteiramente convencido de que
algum dia não haverá mais a morte. Vão ressuscitar os mortos. Vou procurar um
físico que me explique o livro de Einstein ponto por ponto...”. 

A reação enérgica de Maiakóvski, que despertou grande atenção em Jakobson, o fez perceber,

sobre outros planos, como a poesia de sua geração estava marcada por uma vontade perigosa

de infinito, de eternidade, e como a “vitória sobre a morte” a encantava e dominava (Idem).

Os famosos versos de Maiakóvski, no poema Pro Eto - “Ressucite-me,/ Ainda que apenas/
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porque fui poeta/ e esperei por isso,/ recusando as tolices do cotidiano, Ressucite-me/ mesmo

que seja  só por  isso!  Ressuscite-me/  quero viver  o  que  me  cabe!”  -,  não  são passagens

isoladas de sua obra e nem um desejo específico de Maiakóvski. A imagem de um voo sem

limites, um decolar da terra pelo infinito, a ideia de uma vida sem morte, é uma experiência

unificadora das artes de esquerda russas e que remonta, neste caso, a própria tradição de sua

literatura e a personagens como Kiríllov, de Dostoiévski.

Em Zanguézi, de Khlébnikov, pássaros conversam com deuses, troam fileiras de letras

falantes, e o cosmos se revela sobre as equações - X=k+n (105 +104+ ll5) — (102 — (2n —

1) 11) dias” (p. 82) -, sobre as “tábuas do destino”: “O número é a rede do mundo./ O que é

isto? Os barcos da verdade?/ Ou só lorotas?/ Do Leste e do Oeste as ondas/ Alternam-se à

potência de três” (p. 110). Em Ivan, o terrível, as sombras desafiam o humano, enquanto o

povo marcha sob o infinito de neve. Kamiênski pinta aviações, solta murmúrios em Stienka

Razin e Tátlin cria um monumento que se dirige para o céu,  como em Mistério-Buffo, a

“estrada da revolução”. O canto de  Todos,  desta peça, merece ser destacado aqui por sua

forma  hiperbólica,  com  versos  longos  e  cortados,  rotas  vocabulares  anunciando  a  força

inesgotável do novo: 

Se nossas mãos fizeram tudo isso,

então quantas portas diante de nós não se abrirão?

Somos arquitetos do universo inteiro,

Somos cenógrafos do planeta,

somos milagreiros,

 vamos amarrar os raios todos juntos,

e as nuvens do céu,

com vassouras elétricas vamos varrê-las (148).

Não é estranho que esta peça tenha sido rejeitada pelos atores do antigo teatro Alexandrinski.

Como,  agarrado  a  velhas  formas,  encenar  uma  história  que  percorre  dilúvios,  golpes,

revoluções, onde um Homem Simplesmente (Tchieloviék prósto) – encenado pelo próprio

Maiakóvski -, “espírito inexorável”, surge do mar, caminhando sobre as águas, incentivando

sete  pares  impuros  a  atravessar  as  nuvens  do  céu,  passando pelo  inferno  e  pelo  paraíso

cristão, até alcançar a Terra, a Terra libertada, apresentada por objetos guiados pelo pão e pelo

sal? A cidade de máquinas e seres celestes, colorida pela geometria suprematista, é a cidade

dos operários futuristas: 

As portas se abrem de par em par e a cidade aparece. E que cidade! Fábricas e
apartamentos  enormes  e  transparentes  despontam contra  o  céu.  Veem-se  trens,
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bondes  e  automóveis  rodeados  pelo  arco-íris.  No  meio,  um jardim de  luas  e
estrelas, coroado pelo halo resplandecente do sol (p. 140). 

Maiakóvski não estava errado: Mistério-Buffo é a revolução, mas uma revolução que

não  se  enquadrava  no  modelo  limitado  conduzido  pelo  senso-comum  da  época.  Para

Maliévitch, que desenhou os figurinos dos atores, a revolução e os novos sistemas na arte são

atravessados por uma mesma força intuitiva, universal, que utiliza o cérebro humano para

cobrir o infinito com as sementes da sua sabedoria absoluta:

A revolução nada mais é do que a conclusão de uma nova energia econômica que
embala a intuição mundial. Sem pretextos específicos, a revolução não acontece.
Por isso, a razão faz todas as suposições possíveis, pelas quais vale se esforçar,
pois ninguém persegue o objetivo de um simples movimento para o infinito. A
revolução fia-se na pulverização de todas as sínteses econômicas do passado. A
arte  segue  sem interrupções,  pois  dentro  dela  habita  a  mesma  energia,  com o
mesmo objetivo (p. 75).

No pensamento metafísico de Maliévitch, duas forças energéticas se opõem – razão e intuição

–, sendo responsáveis pelos destinos do mundo. A razão está ligada ao Estado, às forças de

conservação e controle, enquanto a intuição à revolução, à vida como “vontade de potência”

(NIETZSCHE, 1979), como energia ativa. A razão estria, hierarquiza, interrompe. A intuição

é anárquica, máquina de guerra, desterritorialização absoluta, linha de fuga, de escape, de

ataque:

Enquanto a razão conclui que o trem é criado pelo humano para o conforto da
causa econômica alimentar de nos transportar para todas as cidades e países, a
intuição diz algo diferente: joguei no precipício uma partícula da minha sabedoria
para que de seu cérebro, por sua vez, sua poeira tivesse sido jogada. E se o trem
saiu de dentro de teu crânio humano, não é para te transportar para teu conforto,
mas para que tomes mil crânios de teu cérebro nos vagões de teu organismo e, com
a rapidez de tua força enérgica, decole da Terra, pois os bens de teu cérebro são
necessários para minha corrida infinita. (p. 56)

Seguindo experiências do movimento revolucionário russo, já presentes em Bakúnin –

“Esta será uma revolução social tão radical, que a imaginação do ocidente, moderada pela

civilização, mal poderá alcançar” - e entre os narodniks, Maliévitch faz uma violenta crítica à

razão (de Estado), defendendo uma nova forma de pensamento: agressiva, rebelde, voltada

para  superação do infinito.  Para  Maliévitch,  “a  intuição  é  o  germe do infinito  e  nela  se

derrama  tudo  que  é  visível  na  Terra.”  (p.  56).  Nessa  teoria,  desfaz-se  a  oposição  entre

natureza e cultura, sendo a Terra e o ser humano partículas de uma natureza que é movimento

dinâmico, pulverização do passado e criação constante e violenta. Nem mesmo a conquista da

união entre os seres humanos, a realização do comunismo na Terra, interrompe ou descansa o

movimento  da  criação:  “quando  a  humanidade  chegar  à  união,  no  momento  em que  se

encontra,  será necessário continuar  a  se aproximar da união com um novo mundo,  a  ser
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lançado de dentro de seu crânio num voo – em uma luta sangrenta com os organismos” (p.

59). Esta luta, apesar de banhar-se em sangue, será necessária para inventar uma existência

para além do próprio humano, acima da natureza e da morte: “O piloto luta incansavelmente

contra o aeroplano, quer domá-lo, quer receber dentro de si o corpo crescido, quer fundi-lo

em seu próprio organismo como algo inseparável, e a operação será dolorosa e sangrenta,

enquanto continuarmos nossa existência de carne, osso e sangue” (p. 59). Nas palavras de

Maiakóvski, em Mistério-Bufo, “Hoje na Comuna irrompe a vontade de milhões, mas dentro

de  cinquenta anos,  talvez,  naves  espaciais  atacarão impetuosamente  planetas  longínquos”

(2012, p. 11).

Uma condição singular observada por Maliévitch é que a vida moderna abriu novas

possibilidades de existência que vem deslocando as energias da razão para a intuição. Dessa

forma, com a revolução em todos os planos da vida,

A economia  do  movimento,  a  proteção  da  própria  energia  e  a  velocidade  do
deslocamento  desenvolvem-se  implacavelmente  em  nós  –  e  propomos  novas
descobertas  que  as  satisfaçam,  para  que  privemos  de  energia  os  organismos
anteriores. O conforto, que o humano quer para si  individualmente, se revelará
vazio. Para a intuição mundial não existe a cultura, nem o homem, nem o cavalo,
nem o trem, e ela não distingue o nacional, o patriótico e o estatal como faz o
homem,  que  rotula  cada  arbusto  com um tipo,  origem,  religião  e  título.  Hoje
mesmo,  a  intuição  já  arranca  todos  os  rótulos,  mas  com objetivos  especiais  e
necessários para si (p. 55). 

Maliévitch não tinha dúvidas de que “a intuição destruirá, com a revolução, as células das

nações, as pátrias, as nacionalidades e rasgará todas as certidões” (p. 57-8). Atravessada por

uma veia de fogo, toda a vanguarda russa fez uma crítica à razão de Estado, ao medo como

conservação,  valorizando  a  energia  absoluta,  o  hiperbólico,  a  superação  do  humano,  a

imortalidade. Como frisava Lef, “somos contra a conservação” (1925). Em Nuvem de Calças,

Maiakóvski avisava, já nos primeiros versos:

Vachu мysl,

мiетchtаiuchiu nа rазмiagtchiennom моzgu,

как vyjirievchi lакiеi nа zаsiаliеnnоi 
кuchietkie,

budu draznit оb окrоvаvlienni сierdtsа 

loskut:

docyта izizdievaius, nаkhаlny i iedkyi.

U меnia v duchie ni оnogo siеdоgо volosa,

seu pensamento,

sonhado por cérebros amolecidos,

como um gordo lacaio num sofá imundo

Vou provocar com os trapos sangrentos do
coração corrido:

Até fartar-me de burla, mordaz  atrevido.

Não tenho na alma um único cabelo 
branco,

69



Revista A! n.2, 2014/02 

i sтаrtcheskoi niеjnosti niет v niеi!

Мir оgrомiv моshchu gоlоsа,

idi - кrаsivy,

dvатidvukhliетnii.

E nela nenhuma ternura caduca!

Troando o mundo com o poder do canto

avanço - bonito,

vintedoisciclos.

Incapturável, “selvagem”, a força revolucionária da intuição manifestava-se também

na criação de uma “ideia de massa”, um pensamento e uma forma que supera o indivíduo: “A

última aspiração é uma necessidade intuitiva de munir cada ser humano com força energética,

formando assim um exército que impulsiona uma ideia de massa” (MALIÉVITCH, 2007, p.

58). Este exército, movido por uma energia coletiva, promove outra guerra, que já não visa a

fortalecer os Estados nacionais e o modo de vida burguês, mas a construir a sociedade que

permeou os sonhos do movimento revolucionário russo: a comunidade livre sem propriedade,

sem opressão: “A contra-reorganização dos Estados, a guerra como um meio de destruição da

cultura militar e a organização de um único Estado de seres humanos, ou de uma plantação

cultural alimentar sem Estado será precisamente útil para o movimento intuitivo como ideia

de  massa”  (p.  59).  Sobre  esta  busca  coletivista,  Eisenstein  lembra  que  “eliminando  a

concepção  individualista  do  herói  burguês,  nossos  filmes  daqueles  períodos  fizeram um

desvio abrupto – insistindo em uma compreensão da massa como herói” (2002, p. 24), e

Púnin  fala  do  antagonismo  entre  a  nova  arte,  fundada  na  cidade  moderna,  e  as  formas

figurativas da velha estética:

Figurative  monuments  (Greek  and  Italian)  are  at  variance  with  contemporary
reality in two respects. They cultivate individual heroism and conflict with history:
torsos  and  heads  of  heroes  (and  gods)  do  not  correspond  to  the  modern
interpretation of history. Their forms are too private for places where there are ten
versts  of  proletarians in  rows.  At best  they express  the character,  feelings  and
thoughts  of  the  hero,  but  who  expresses  the  tension  of  the  emotions  and  the
thoughts of the collective thousand.  A type? But a type concretizes,  limits and
levels  the  mass.  The  mass  is  richer,  more  alive,  more  complicated  and  more
organic (PUNIN, p. III)

Para além das diferenças dentro das vanguardas russas, todas resistiram contra a captura das

revoluções pelo Estado. A desterritorialização que promovem se mostra na própria busca pelo

infinito, o trans-espacial, a superação do “mundo verde”, e a presença agressiva do sonho, da

utopia. Esta dimensão utópica, por exemplo, que permitiu que a obra de Oswald de Andrade e

seu matriarcado pindorama não sucumbissem ao realismo “crismado de sectarismo, rotulado

e  imposto,  acadêmico  e  formalista,  enfim,  borrado  de  ocre  sanguinário  e  de  estupidez
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militante”  (1991,  p.  218)45.  Ao contrário  do  final  de  Crime e  Castigo,  onde  o  revoltado

Raskolnikóv cede  à  resignação,  através  do amor de Sônia,  a  luta  desta  geração tão viva

continua aberta, feroz, sem abaixar as armas.

O último voo

Em  Escrava  que  não  é  Isaura,  Mário  de  Andrade  balançou  a  cabeça  e  disse:

“Maiakóvski exagerou” (p. 223). Mesmo considerando natural e justificável sua fúria contra

o passado, não deixou de apontar a “linda ignorância do poeta” que visava “apagar o antigo”.

Avaliando aquela que batizou como “a geração que esbanjou seus poetas”, Roman Jakobson

identificou  um  exagero  parecido  nesta  vontade  irremediável  de  futuro,  nesta  força

“demoníaca” que chegou a romper a unidade do tempo: 

Lançamo-nos  em direção  ao  futuro  com excessivo  ímpeto  e  avidez  para  que
pudéssemos  reter  algum  passado.  O  elo  dos  tempos  foi  rompido.  Vivemos,
pensamos e acreditamos demais no futuro, não temos mais a sensação de uma
atualidade que se baste a si mesma, perdemos o sentimento do presente (2006, p.
52).

Com uma paixão pelo  futuro que  ameaçava sua própria  vida,  era  doloroso demais,  para

aqueles que se envolveram intensamente com a revolução, ver que o novo não era tão novo

assim,  e  que  um longo  feriado  adormecia  a  necessária  criação.  Em 1923,  por  exemplo,

Maiakóvski já reclamava (1923):

Cinco anos de crescentes conquistas.

Cinco anos, diariamente, que renovam e realizam as palavras de ordem.

Cinco anos de vitórias.

E: -

Cinco anos de feriados e monotonia das formas.

Resultado de cinco anos de impotência da arte.

A percepção de uma crescente burocratização do Estado fazia a  Lef convocar os artistas a

seguirem o exemplo da classe trabalhadora de todo o mundo e colocarem sua experiência na

rua, revolucionarem as formas artísticas (MAIAKÓVSKI, 1923):

Os chamados diretores!

Será que deixarão, enfim, vocês e as ratazanas, de perder tempo com os falsos
adereços da cena? 

45 Sobre este  aspecto na obra de Oswald de Andrade,  ver  “Da ‘reabilitação do primitivo’:  Diálogos entre
antropologia e antropofagia em Oswald de Andrade” (MOREL, 2013). 
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Assumam a organização da vida real!

Tornem-se planejadores da marcha da revolução!

Os chamados poetas!

Será que deixarão os gorjeios de álbum?

Cantarão as glórias das tempestades apenas nos jornais conhecidos?

Deem o  novo  "La  Marseillaise",  conduzam a  "Internacional"  até  o  trovão  da
marcha vitoriosa da revolução!

Os chamados pintores!

Deixem de pôr remendos de várias cores no tempo gasto pelos ratos.

Deixem de enfeitar a vida pesada da burguesia Nepista.

Aumentem a força dos artistas até abarcar as cidades, até a participação em todas
as obras de construção do mundo!

Deem à terra novas cores, novos contornos!

Um fato importante observado por Maiakóvski, e por seus companheiros da Lef, é que

“embora o grupo dos acadêmicos + aliados mude de marcos (plataforma ‘marxista’), o seu

‘método  de  elaboração’ formal  permanece  antigo  (revolucionário  -,  naquele  sentido,  e

conservadores - no sentido de um tratamento formal da palavra)” (1924). Os “academicistas”

e o Estado soviético (para o qual passaram a trabalhar) não aceitavam as vanguardas, pois

estas afirmavam uma “síntese nova”, violenta e intuitiva, enquanto os burocratas do partido

ainda estavam agarrados a velhas formas da arte e pareciam o velho passageiro, do conto de

Pasternak, que por todo o dia caminhava sofrendo “por não ter ouvido da outra margem nem

uma linha escrita em pentâmetro” (2012, p. 377).

Em geral, a intolerância com o novo se dá porque chega ao fim uma síntese ainda
viva; a soma do antigo deve se dissipar pois suas unidades são necessárias para a
formação das  novas sínteses  econômicas.  Por  isso,  o senso comum persegue o
cubismo, o futurismo e o suprematismo, pois estes pulverizam as sínteses da velha
arte. E se nos jornais e revistas os socialistas também perseguem novas sínteses da
arte, é só porque aquela arte com que se alimentava a opinião pública anterior aos
tempos socialistas ainda permanece viva entre eles. Por outro lado, há uma grande
influência  da  razão,  acostumada  ao  conforto,  que  teme  que  a  perturbem com
inovações e apresenta uma pilha de volumes de axiomas lógicos e “sensatos”, que
a coalizão pequeno burguesa aceitava sem contestar (MALIÉVITCH, p. 53).

É  importante  perceber  que  a  repressão  contra  as  vanguardas  não  se  deu  apenas  com a

ascensão de Stálin, mas já se iniciara com a diminuição do poder dos soviets e das liberdades

políticas a partir de 1918. Os materiais de sátira política criados por Maiakóvski para criticar

o  fortalecimento  da  pequena-burgesia  e  da  burocracia  estatal,  são  diversos.  Na  peça  O

Percevejo, o personagem principal, Prissípkin, apresenta nos primeiros atos os aspectos mais

detestáveis vistos por Maiakóvski na vida soviética. Casando-se com uma pequeno-burguesa
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que conseguira espaço na sociedade russa após o aburguesamento promovido pela NEP, ele

encarna  a  imagem negativa  do  boêmio  individualista,  vazio,  envolvido  em um universo

consumista e fútil. A própria montagem do palco, na primeira cena, uma “magazine” com

“vitrines repletas de mercadorias” onde “as pessoas entram de mãos vazias e saem carregadas

de pacotes” (2009, p. 11), abre a imagem da Rússia dos seus últimos anos de vida. Cenário

ainda mais infeliz,  considerando que o protagonista -  que grita orgulhoso ao lado de sua

noiva: “Minha casa vai ser o corno da abundância. Rosália Pávlovna, compre!” (p. 14) -, que

já  não  pode  conviver  no  ambiente  “grosseiro”  da  fábrica,  “capaz  de  estragar  seu  gosto

refinado em formação....” (p. 28), fora um operário que combatera pela revolução e que agora

se misturava “à classe ascendente”.

O  “casamento  vermelho”,  satirizado  na  peça,  define  o  presente  conservador  que

esmagava  o  poeta,  representado  comicamente  nas  palavras  de  Baian,  “um  bajulador,

talentoso  por  natureza,  membro  dos  antigos  proprietários”  (p.  78):  “Com  sucesso,  nós

conseguimos unir e coordenar as classes contraditórias desse casal. E nós, armados como

estamos com a visão marxista, podemos ver neste fato (...) o futuro risonho da humanidade,

vulgarmente chamado socialismo” (p. 35). Nos tempos duros da autocracia, pergunta a todos,

como sua ironia jocosa: “como nossos grandes mestres Marx e Engels poderiam imaginar que

os  laços  do  Himeneu  poderiam  unir  o  Trabalho,  anônimo  mas  grandioso,  ao  Capital,

destronado mas sempre sedutor?” (p. 35-36)

Novy-Lef também se construiu lutando contra a dependência da arte ao mercado e

contra o que considerava como os “péssimos gostos da NEP” (MAIAKÓVSKI, 1927):

Nós lançamos a primeira edição de "Novy Lef".

Para que lançamos? O que há de novo? Por quê Lef?

Lançamos,  porque  a  situação  da  cultura  no  campo  da  arte,  nos  últimos  anos,
chegou a um pântano completo.

A demanda  do  mercado  torna-se  a  medida  de  valor  de  muitos  fenômenos  da
cultura.

Com  uma  fraca  capacidade  para  comprar  produtos  culturais,  a  demanda  de
mercado muitas vezes obriga as pessoas da arte a trabalhar tanto voluntária como
involuntariamente, por simples oportunismo, para os péssimos gostos da NEP. 

Ao mesmo tempo em que acentuavam a crítica, a vanguarda foi sendo encurralada, taxada

como burguesa, boêmia, anarquista. A palavra “incompreensível”, que mereceu um poema

fantástico de Maiakóvski, soava como o verbo final de uma década incrível (p. 43):

Sempre cobram da arte que seja compreensível, mas nunca cobram de si mesmos
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ajeitar a própria cabeça para a compreensão, e os socialistas culturamente mais
avançados seguem pelo mesmo caminho, com as mesmas cobranças sobre a arte,
parecem-se  com  o  comerciante  que  cobrava  do  pintor  as  tabuletas  que
representassem compreensivelmente as mercadorias que tinha em sua venda.  E
muitos,  especialmente  socialistas,  pensam que  a  arte  serve  para  desenhar  pães
verossímeis; também acham que os automóveis e toda a vida técnica está somente
a serviço das comodidades da causa econômica e alimentar. 

O símbolo maior da derrota, naqueles tempos, talvez tenha sido o tiro no peito dado

por Maiakóvski. Não podiam acreditar, “não queríamos crer – delírio!/ Mas dois, três, todos,

incessantes,/ O repetiam. Ajustados no trilho” (PASTERNAK, 2010, p. 200). O povo, que

diziam o rejeitar, “que não o compreendia”, corria em direção ao caixão, chorava a sua morte:

“Um dia inócuo, inócuo, mais inócuo/ que uma dezena de teus dias passados./ No vestíbulo, a

turba  se  coloca/  Em fila,  premida  por  um disparo”  (PASTERNAK,  2010,  p.  200).  Não

adiantava o grito de sua irmã, à beira do túmulo: “Volódia!”. Maiakóvski estava morto. A

década estava morta. Nas jornadas da juventude nos anos 60, entretanto, ele - e sua geração

assassinada (Iessiênin se suicidara em 25, Bábel e Meierhold foram fuzilados, Mandelstam

desapareceu nos campos de concentração, Eisenstein e Maliévitch conheceram a morte após

vastas censuras e longa depressão, Tsvetaieva se suicidou solitária) - voltava nas blusas, nas

ruas: “melhor morrer de vodka do que de tédio”. Confirmava-se, nas lutas mais radicais, o

desejo, a utopia do poeta:

“Viek XX

             Voskriesit kogo b?

- Maiakóvski vot...

              Poishchiem iarie litsa, -

Nedostatotchno poet krasiv”. –

Krikny ia

            Vot s etoi

                          S nyniechniei
stranitsy:

- Nie listai stranitsy!

                               Voskriesi!

Sierdtsie mnie vlobli!

               Krobitsy –

                               Do posliednikh jil

“Século XX

                 Ressuscitar quem?

- Está aqui Maiakóvski....

                                Procuremos um rosto mais
vivo, -

o poeta não é tão bonito” –

Eu grito

               por estas

                                pelas últimas páginas:

- Não virem as páginas!

                                             Ressuscitem!

Coloquem um coração em mim

                   Bombeiem -

                                        Até a última veia

            

Como havia previsto Pasternak, quando o morto ainda dormia no caixão, o poeta voltava,

“penetrando de novo, de um só golpe,/ No fabulário das legendas jovens”. Voltava, entre
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novas bombas, novos cantos, novas buscas: “E penetrando da maneira mais direta/ Porque

nele você entrava de um salto./ teu disparo parecia um Etna/ Sobre encostas de covardes e de

fracos”. Retornava aos vivos. Eternamente jovem, como um guerrilheiro Zapatista.
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