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RESUMO 
A trajetória do artista multimídia russo Vladímir Maiakóvski (1893-1930) fornece o material 
para refletir sobre as tensões próprias da vanguarda, entre o papel do artista revolucionário 
e a constituição mítica do artista herói, em oposição à defesa do princípio do anonimato e a 
negação da autoria individual da obra de arte. A abordagem é bibliográfica, com base nos 
escritos do próprio artista e de seus biógrafos e estudiosos. As contradições evidenciadas 
no estudo sobre Maiakóvski revelam igualmente as especificidades do contexto russo, onde 
uma tradição de criação artística coletiva e anônima está presente desde os ícones, a qual 
se soma a ideologia socialista de rejeição ao individualismo. O artista encarna, então, a luta 
entre os velhos modelos de culto à personalidade do artista e o desejo de rompimento em 
direção a formas mais participativas e coletivas. 
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ABSTRACT  
The trajectory of the Russian multimedia artist Vladimir Mayakovsky (1893-1930) provides 
the material to reflect on the tensions of the avant-garde, especially between the role of the 
revolutionary artist and the mythical constitution of the hero artist, as opposed to the 
vindication of the principle of anonymity and the denial of the individual authorship. The 
approach is bibliographical, based on the writings of the artist himself and his biographers 
and scholars. The contradictions evidenced in the case of Mayakovsky also reveal the 
specificities of the Russian context, where a tradition of collective and anonymous artistic 
creation is present since the production of icons, added to the socialist ideology of rejection 
to individualism. Maykovsky embodies the struggle between the old models of cult of the 
personality of the artist and the desire to break into more participatory and collective forms of 
art production. 
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Introdução 

O artista multimídia russo Vladímir Maiakóvski (1893-1930) personificou alguns dos 

tensionamentos característicos das vanguardas na modernidade. Revolucionário 

que se tornou artista, poeta elevado ao status de herói, Maiakóvski encarnou as 

contradições de uma poesia ao mesmo tempo individual e coletiva,  afirmando o 

culto da personalidade do artista e negando-o através do princípio do anonimato. 

No Brasil são relativamente acessíveis as obras do Maiakóvski poeta e dramaturgo, 

especialmente devido ao interesse de estudiosos da literatura como Boris 

Schnaiderman, assim como os poetas-pesquisadores Décio Pignatari e os irmãos 

Augusto e Haroldo de Campos. Não se pode dizer o mesmo, porém, sobre suas 

criações em outras linguagens artísticas, as quais não ganham a mesma atenção 

nas publicações brasileiras. A trajetória de Maiakóvski revela uma genuína tentativa 

de considerar o processo de criação – e, portanto, de autoria – como coletivo; ao 

mesmo tempo que encarna várias das características próprias do artista como herói/ 

revolucionário. 

O objetivo deste artigo é refletir sobre as paradoxais questões da autoria na 

produção das vanguardas heróicas, especialmente na tensão entre recusa da 

autoria individual e, ao mesmo tempo, culto à personalidade do artista, a partir de 

um estudo de caso de Vladímir Maiakóvski. Para tanto, foram utilizadas 

principalmente as produções do próprio Maiakóvski: relatos autobiográficos, 

produções teatrais, poemas; assim como relatos de seus contemporâneos 

(JAKOBSON, 2006), biógrafos (PEIXOTO, 1986; JANGFELD, 2007; MIKHAILOV, 

2008) e alguns de seus estudiosos (RIPELLINO, 1986; SCHNAIDERMAN, 2014). 

 

Maiakóvski revolucionário-artista 

O primeiro aspecto a considerar neste estudo diz respeito ao fato de que, antes de 

se tornar artista, Maiakóvski esteve profundamente envolvido em atividades 

políticas. A própria ressonância de militância e combate do termo vanguarda assume 

caráter literal ao referir-se a Maiakóvski, quem, antes de ser artista, dedicava-se 

exclusivamente a ações subversivas em sistemático ataque ao regime czarista. Em 

“Eu-mesmo” (1913/2008b), o artista relatou ter iniciado suas atividades 

revolucionárias em idade precoce (12 anos), em consequência das quais foi preso 
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três vezes. Sua filiação ao Partido Operário Social-Democrático Russo (ala 

bolchevique) aconteceu em 1908 (aos 15 anos).   

No terceiro encarceramento foi privado de liberdade por 11 meses e neste período 

mergulhou na literatura. Esta imersão foi decisiva na sua escolha pelas artes, e seu 

ingresso em 1910 na Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou é 

atribuído ao fato de que ali não lhe exigiam um “atestado de bons antecedentes 

políticos” (2008b, p. 39). A presença e amizade de David Burliuk aliviou o enfado 

que a escola lhe causava. E Maiakóvski atribuiu a Burliuk a sua descoberta como 

poeta.  

Em 1912 Maiakóvski participou do grupo dos cubo-futuristas, e com Burliuk, 

Kruchenykh e Khliébnikov assinaram o manifesto “Bofetada na cara do gosto do 

público”. Entre dezembro de 1913 e março de 1914, viajaram pela Rússia para 

divulgar o movimento, cuja nova poética baseava-se nos vocabulários e temas 

comuns, grosseiros; linha em ritmo acelerado; ênfase no material verbal  por si 

mesmo, como trocadilhos, duplo sentido, absurdos lógicos, confusões gramaticais, 

assim como imagens incongruentes e não relacionadas (DOUGLAS, 1990). A 

inovação também foi marca das concepções gráficas cubo-futuristas, nas quais se 

observa combinação de diversos tipos de fontes, uso peculiar de maiúsculas, 

omissão de letras, uso de materiais não usuais para a impressão das publicações 

(papel de embrulho, papel de parede, tecido de saco grosseiro), uso de neologismos 

e a criação da linguagem zaum. Em 1913, Kruchenykh cunhou o termo zaum para 

se referir à “linguagem poética experimental caracterizada pela indeterminação de 

sentido” (JANECEK, 1996, p. 1). 

O cubo-futurismo era divulgado também através de eventos performáticos nos quais 

os artistas utilizavam as estratégias típicas de vanguarda: choque e escândalo. Em 

“Os diversos Maiakóvski” de 1915, o artista afirmou:  

Sou um impudente, cujo supremo deleite é irromper com a blusa 
amarela em meio às pessoas que nobremente conservam a 
modéstia e o decoro, sob a dignidade financeira, a casaca e o colete. 
[...] Sou um gritalhão que dia após dia folheia febrilmente os jornais 
na esperança de encontrar o próprio nome (Apud RIPELLINO, 1986, 
p. 21). 
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Maiakóvski e seus companheiros provocavam o público ao expressar seu desprezo 

pelas referências canônicas da literatura russa: “jogar Púchkin, Dostoiévski, Tolstói, 

et al., et al., do bordo do Navio da Modernidade” (MARKOV, 1992, p. 46). Além 

disso, amplificavam sua insolência ao trajarem-se de forma extravagante, como 

conta Maiakóvski: 

Eu nunca tivera um terno. Tinha duas blusas, de aspecto miserável. 

Método já experimentado: enfeitar-me com uma gravata. Não tinha 
dinheiro. Apanhei com minha irmã um pedaço de fita amarela. 
Amarrei. Fiz furor. Quer dizer: o mais aparente e bonito numa pessoa 
é a gravata. Logo: se você aumenta a gravata, aumenta também o 
furor. E visto que as dimensões das gravatas são limitadas, lancei 
mão de esperteza: fiz da gravata uma blusa e da blusa uma gravata. 
Uma impressão irresistível (MAIAKÓVSKI, 2008b, p. 41). 

Maiakóvski e Burliuk encarnavam papéis de dândi-futuristas, este último exibia-se de 

cartola, colete colorido, o rosto pintado com um pequeno pássaro, toques de 

maquiagem no rosto, uma colher na lapela e um brinco cossaco (MILNER, 2013). 

Tal como celebridades contemporâneas, Maiakóvski distribuía fotos suas vestido de 

cartola e bengala. Aleksandr Rodchenko registrou em suas memórias a primeira vez 

que viu o poeta na escola de arte de Kazan em 1912: “Maiakóvski também estava 

de preto, com uma cartola preta e com uma bengala na mão” (2005, p. 219). 

Ripellino (1986) ressalta o “exibicionismo teatral” dos cubo-futuristas e afirma estar 

convencido de que “a „máscara‟ do Maiakóvski futurista formou-se sob a influência 

do cinema” (p. 22). 

A forma de se vestir e se comportar de Maiakóvski e dos cubo-futuristas pode ser 

compreendida a partir da ideia de modernidade como atitude, apresentada por 

Foucault no texto “O que são as luzes?”, de 1984:  

[...] ser moderno não é aceitar a si mesmo tal como se é no fluxo dos 
momentos que passam; é tomar a si mesmo como objeto de uma 
elaboração complexa e dura: é o que Baudelaire chama, de acordo 
com o vocabulário da época, de „dandismo‟ (2000, p. 344).  

 
O dandismo é, portanto, parte de um processo de constituição estética da existência, 

no qual a própria vida se torna obra de arte. Em “Como fazer versos”, Maiakóvski 

ensinava essa fusão da poesia com a vida: “Até o traje do poeta, até sua conversa 
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doméstica com a mulher, devem ser outros, determinados por toda a sua produção 

poética” (1926/2014, p. 237).  

A divulgação do cubo-futurismo rendeu a Maiakóvski e Burliuk a expulsão da Escola 

de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou em 1914, alinhando estes artistas 

com inúmeros outros da vanguarda heróica, cuja formação assumiu caráter mais 

autodidata depois de sucessivos fracassos no ingresso ou permanência nas escolas 

oficiais.  

Deflagrada a Revolução de Fevereiro de 1917, Maiakóvski tomou parte ativa nos 

acontecimentos, como indicam seus relatos:  

[...] a coisa está clara para mim: é inevitável a vinda imediata dos 
socialistas. Os bolcheviques. Escrevo, já nos primeiros dias da 
Revolução, a crônica poética „Revolução‟. Faço conferências: „Os 
bolcheviques e a arte‟ (MAIAKÓVSKI, 2008b, p. 44).  

Em 1918, ampliaram-se suas atividades artísticas em diversas linguagens: “Escrevo 

roteiros de cinema. Eu mesmo sou ator. Desenho cartazes de cinema” 

(MAIAKÓVSKI, 2008b, p. 45).  

O fervor político acompanhou grande parte das atividades artísticas posteriores de 

Maiakóvski. Feldman (1995), ao empreender um estudo sobre a história social do 

artista, identifica vários tipos de artista, dentre eles o revolucionário. Herdeiro da 

perspectiva renascentista da arte como produto de pensamento e investigação 

independentes, o artista revolucionário toma consciência de que pode desempenhar 

um papel de moldar a história. O potencial revolucionário da arte concede ao artista 

a possibilidade de participar na transformação da sociedade.  

O artista revolucionário pode ser ainda diferenciado entre os artistas que “fazem 

mudanças políticas fundamentais ao atacar diretamente pessoas, formas legais e 

instituições sociais que suportam o status quo” (FELDMAN, 1995, p. 112); os artistas 

que são indiretamente revolucionários, por não defenderem uma doutrina ou 

esquema de mudança política, mas por representarem em sua obra condições 

sociais tão ultrajantes que seus espectadores sentem não poder apoiar a ordem 

social existente; e, ainda, aqueles artistas revolucionários por razões puramente 

artísticas, aqueles que introduzem mudanças radicais na forma visual. Maiakóvski 
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pode ser identificado com o primeiro tipo, uma vez que ele atacou diretamente o 

repressivo regime czarista, assim como combateu as formas literárias do passado. 

 

Maiakóvski artista-anônimo (?) 

Maiakóvski associou-se a muitos grupos ao longo da vida, mas sua experiência na 

revolução e o trabalho desenvolvido na Agência Telegráfica Russa (Rosta) entre 

1919 e 1922, fizeram-no compreender o trabalho coletivo num nível ainda mais 

radical. 

A Rosta foi criada em 1918 pelo Comitê Executivo Central Pan-Russo, tendo por 

atribuições “coletar e disseminar notícias domésticas e estrangeiras através do 

sistema telegráfico” e “coletar e distribuir qualquer outro material informacional que a 

imprensa soviética pudesse considerar necessário” (WHITE, 1990, p. 65). 

Inicialmente concentrada em Moscou e Petrogrado, a partir de 1919 a agência 

também se estabeleceu em centros regionais, trabalhando em três áreas principais: 

informação, agitação e supervisão da imprensa soviética. 

Informações eram coletadas a partir da imprensa e de transmissões de rádios 

estrangeiras, as quais eram distribuídas em seguida para os jornais locais e centrais. 

O boletim diário Agit-Rosta e os jornais-murais foram criados em 1919 e foram 

produzidos até 1922. Os números eram semanais, e, quando necessário, ainda mais 

frequentes, "transmitindo as últimas novidades em estilo telegráfico e assiduamente 

incluindo caricaturas ou desenhos satíricos" (WHITE, 1990, p. 67).  

Em plena guerra civil, por conta da escassez de papel a Rosta resolveu preencher 

as vitrines vazias das lojas com pôsteres informativos e agitacionais, as “janelas 

Rosta”. Os pôsteres eram pendurados também em qualquer local movimentado de 

Moscou, como as sedes da agência, estações e pontos no front. Maiakóvski não foi 

o pai da ideia, mas a marca desse artista multimídia deu feições peculiares para as 

produções: na aliança da palavra, em geral versos de rima simples, com a imagem 

pictórica, em formato semelhante ao das histórias em quadrinhos.  
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Figura 1 

Vladimir Maiakóvski 
Pôster para a Rosta (Conclamando trabalhadores para participação nos sindicatos), 1921. 

 
 

Na figura 1 é possível identificar algumas das características dos cartazes feitos na 

Rosta: simplificação da forma, predomínio da superfície bidimensional em cores 

puras e vibrantes, cujas origens remetem às impressões populares (luboki) e às 

placas comerciais (de caráter eminentemente naïf). 

Noventa por cento dos textos das “janelas Rosta” podem ser atribuídos a 

Maiakóvski, quem também aprovava os versos elaborados por outros membros do 

grupo. O artista produziu cerca de 3.000 pôsteres agitacionais durante a Guerra Civil 

(1918-1921), provendo suas imagens e versos e pintando muitos deles (MILNER, 

1979). Apesar disso, as litografias não exibem a assinatura do artista, apenas a 

referência à Rosta, como parte de um trabalho coletivo. V. Chklóvski descreveu o 

processo de produção na Rosta: 

O trabalho é feito no chão. Maiakóvski desenha um pôster, outros 
preparam estênceis e cortam contornos de papelão. Outros ainda 
duplicam pôsteres a partir do estêncil. [...] Maiakóvski trabalhava dias 
e noites e dormia com um toco de madeira sob a cabeça para 
acordar mais facilmente... A vida era difícil (Apud WOROSZYLSKI, 
1972, p. 264). 
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A descrição de Chklóvski remete a uma linha de produção artesanal. A despeito das 

árduas condições de trabalho na época, a produtividade na agência era elevada e 

Lili Brik relatou que a equipe trabalhava alegremente. Tal entusiasmo é evidente no 

relato do próprio artista:  

As exposições da Rosta eram algo fantástico. Significava uma nação 
de 150 milhões de pessoas sendo servidas à mão por um pequeno 
grupo de pintores. Significava notícias enviadas por telégrafo, 
imediatamente traduzidas em pôsteres, decretos em dísticos. 
Significava os homens do Exército Vermelho olhando para pôsteres 
antes de uma batalha e indo lutar não com uma prece, mas com um 
slogan nos lábios (MAIAKÓVSKI Apud WOROSZYLSKI, 1972, p. 
264-5). 

O trabalho em grupo agradava o poeta:  

A meu ver, os versos „Eu vou sozinho para a estrada...‟ [de 
M.I.Lérmontov, poeta romântico russo] são agitação em prol de que 
as moças passeiem com os poetas. Sabem? – é cacete andar 
sozinho. Ah, seria bom dar um verso que convocasse as pessoas a 
se organizarem em cooperativas! (MAIAKÓVSKI, 1926/2014, p. 201) 

A ideia do trabalho artístico em cooperativas pode ser compreendida à luz de 

peculiaridades da história da arte russa, a começar pela produção dos ícones, como 

esclarece Marcadé:   

Ao contrário do quadro de tema religioso que se desenvolveu no 
Ocidente, o ícone não é fruto do individualismo, mesmo que cada 
pintor de ícones contribua com sua nota pessoal, fazendo escolhas 
no tratamento dos temas e na gama cromática a partir dos modelos 
arquetípicos e canônicos. O ícone nasce de um consenso 
eclesiástico, do movimento profético e da experiência espiritual no 
interior da comunidade eclesiástica (2002, p. 90). 

Uma noção de criação artística coletiva atravessou o tempo e chegou às vanguardas 

russas caracterizando-se por inúmeros grupos de artistas trabalhando em conjunto, 

como na artel (cooperativa) formada pelo grupo dos Itinerantes após o rompimento 

com a Academia, nas colônias de artistas de Abramtsevo e Talashkino no século 

XIX, nos coletivos de vanguarda como o grupo suprematista Unovis (Campeões da 

Nova Arte) e os construtivistas do Obmokhu (Sociedade dos Jovens Artistas) no 

início do século XX. 

Nas produções futuristas pode-se igualmente vislumbrar procedimentos de edição 

coletiva de obras poéticas, panfletos e manifestos. No manifesto “Uma bofetada na 

cara do gosto do público”, assinado coletivamente, proclamava-se “permanecer 
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sobre o rochedo da palavra „nós‟” (Apud POMORSKA, 2010, p. 110). Uma incisiva 

demanda do princípio do anonimato foi efetuada por N. Assiéiev, numa das reuniões 

da importante publicação futurista Frente Esquerda das Artes (Lef), da qual 

Maiakóvski era o redator-chefe: “É indispensável a destruição completa da biografia 

individual, até a recusa de assinar as próprias obras” (Apud POMORSKA, 2010, p. 

111). 

Maiakóvski escreveu um poema, em especial, no qual ele parece responder à 

exigência de Assiéiev. Abaixo, um breve trecho do poema “150.000.000”: 

150.000.000 são os autores deste poema.  
A bala  
         é seu ritmo. 
Sua rima,  
              um fogo se espalhando de edifício em edifício. 
150.000.000 agora falam pelos meus lábios. 
[…] 
E bem, 
          ninguém 
                       é 
                         o autor 
                                    deste meu poema (1919/1970, p.116). 

 
Maiakóvski atribuiu à população da Rússia da época a autoria do poema e escreveu: 

“Concluí 150.000.000. Publico sem nome de autor. Quero que cada um complete e 

melhore. Isto ninguém fez, mas em compensação todos sabiam o nome do autor. 

Tanto faz. Agora, publico-o com meu nome” (2008b, p. 127).  

Ficam explícitas as tensões entre uma mudança paradigmática com relação a um 

esvaziamento da questão da autoria individual concomitante à arraigada prática da 

atribuição da obra ao autor. Mesmo que Maiakóvski não assinasse o poema (ou 

seus pôsteres na Rosta), sua autoria era notória.  

Maiakóvski artista-herói 

Na obra e na vida de Maiakóvski pode-se constatar esta tensão entre o apagamento 

da autoria individual em benefício do coletivo e a afirmação do artista como criador 

singular. É possível identifica-lo com o paradigma do artista-herói, descrito por 

Haynes (1997). Ainda que o artista-revolucionário abranja uma atitude heróica, o 

artista-herói alcança proporções míticas.  
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O mito do herói pode ser descrito da seguinte forma: nascimento humilde, mas 

milagroso; provas de força sobre-humana precoce; ascensão rápida ao poder e à 

notoriedade; luta triunfante contra as forças do mal; falibilidade ante a tentação do 

orgulho (hybris); declínio, por motivo de traição ou por um ato de sacrifício heróico, 

onde sempre morre (HENDERSON, 1964). Estes aspectos do mito podem ser 

sobrepostos à biografia de Maiakóvski: de nascimento humilde e provinciano, a 

morte do pai que obrigou o artista, a mãe e as irmãs a saírem da ensolarada 

Geórgia para Moscou; sua atuação política precoce; a ascensão e notoriedade após 

a Revolução de 1917; o triunfo bolchevique contra o governo czarista do qual ele 

participou apaixonadamente, “(...) A minha revolução” (MAIAKÓVSKI, 2008b, p. 45). 

A questão da “falibilidade ante à tentação do orgulho” demanda explicação.  

Maiakóvski mesmo declarou-se um “impudente”, gigante em estatura física, quando 

declamava, fazia-o intensamente, apaixonadamente, uma presença impossível de 

ignorar. Uma análise de seus poemas permite concluir que “lírico e épico, 

Maiakovski, com uma sinceridade total, sempre se colocou como centro de seus 

poemas” (PEIXOTO, 1986, p. 17). Em sua primeira obra teatral, “Vladímir 

Maiakóvski, uma tragédia”, os primeiros versos do prólogo dizem:  

É muito forte para vocês,/eu, tão calmo,/sob uma tempestade de 
risos/eu porto minha alma num prato/para o festim de dias 
futuros./Fluindo como uma lágrima vã/da face não lisa  das 
praças,/eu,/talvez,/sou o último poeta” (19013/2003, p. 25).  

O artista tinha apenas vinte anos, e no segundo ato, personagem e ator principal, 

está vestido com uma toga e ostenta uma coroa de louros. Em suas obras iniciais já 

emerge a ideia do artista/poeta que se oferece em sacrifício. A afirmação de sua 

glória como artista está, em sua obra, frequentemente retratada a par de sua solidão 

e incompreensão. O tema do suicídio, tragédia que espreita e surge 

sistematicamente ao longo de suas produções no drama e na poesia, pode ser 

entendido à luz mítica do sacrifício do herói. Como descreve Haynes: “O paradoxo 

da identidade do herói reside no fato de que ele representar contradições sociais 

que desencadeiam autodestruição, e que podem resultar no herói ser depois 

venerado como mito” (1997, p. 101). 
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Ainda que Maiakóvski bradasse na revista Lef contra o “esteticismo” e “psicologismo” 

nas artes, seus críticos viam em sua produção um caráter “profundamente pessoal, 

individualista”, como afirmou Trotsky sobre o poema “150.000.000” (PEIXOTO, 

1986).  

Após a revolução bolchevique, a notoriedade de Maiakóvski se ampliou, sua 

dedicação à causa socialista foi de vitalidade quase infinita, assim como praticou seu 

desejo de falar às massas seja nos pôsteres da Rosta, seja nas posteriores e 

frequentes viagens internacionais e pela URSS e leituras poéticas, declamando para 

estudantes, para operários nas fábricas, em diálogo direto com seu público. 

Entretanto, na década de 1920, forças contrárias às vanguardas já se organizavam 

nas instâncias culturais oficiais. Em termos literários, pode-se mencionar a formação 

da Associação de Escritores Proletários, em 1922, cujos membros se opuseram 

violentamente ao trabalho artístico de Maiakóvski, acusando-o de formalista, 

individualista e “incompreensível para as massas” (PEIXOTO, 1986). 

Ele era condenado também por vestir-se bem, por usar um anel de ouro (presente 

de Lili Brik), por ter um carro particular, fatos associados por seus detratores a um 

modo de vida (byt) burguês. Contudo, a batalha contra o fardo da “vida cotidiana” 

(byt) agrilhoada nas convenções sociais anteriores (e incompatíveis) aos ideais da 

revolução foi também tema frequente da obra de Maiakóvski. Seu exemplo mais 

pungente é o poema “Sobre Isto”, de 1923.  

Este longo poema foi escrito durante dois meses de separação forçada por Lili Brik 

em que Maiakóvski impôs-se uma espécie de reclusão. Kiaer descreve “Sobre Isto”:  

[...] o poeta retoma o problema temporal da transição do socialismo – 
das velhas formas de possessões da vida cotidiana burguesa, 
incluindo o amante como uma possessão, para uma ainda 
desconhecida forma de novo byt (novyi byt) de novas relações com 
objetos materiais e com pessoas (2005, p. 146). 

 

As fotomontagens de Rodchenko fornecem um outro plano de leitura do poema e 

reinserem as referências diretas ao drama vivido pelo poeta e sua amada, que 

haviam sido retirados do poema. Maiakóvski registrou: “Escrevi „Sobre Isto‟. O 

cotidiano de todos, segundo motivos pessoais” (MAIAKÓVSKI, 2008b, p. 48). O 

“isto” do título, jamais mencionado, é o amor. As profundas angústias do amor de 
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Maiakóvski por Lili, a presença do monstro troglodita do ciúme (um dinossauro nas 

fotomontagens de Rodchenko), representada também na imagem do poeta que se 

torna urso. A obra revela o perigo da acomodação do amor nas suas velhas formas 

domésticas, incompatível com a identidade do artista revolucionário.  

Uma observação de Boris Pasternak sobre “Vladimir Maiakóvski, uma tragédia”, é 

útil para refletir “Sobre Isto”: “O poeta não é o autor, mas o sujeito de um lirismo 

dirigido ao mundo na primeira pessoa” (Apud JANGFELD, 2007, p. 65). O poeta 

oferece seu sofrimento pessoal para examinar um problema concernente a todos: “o 

poeta é um bode expiatório ou um redentor – sozinho, rejeitado pela multidão, ele 

toma este fardo para si mesmo precisamente por ser um poeta” (JANGFELD, 2007, 

p. 65). 

Maiakóvski suicidou-se em abril de 1930. Afastado de seus parceiros da revista Lef , 

em 1928 havia aderido à Associação Russa de Escritores Proletários, onde estavam 

seu maiores inimigos e críticos. Seu isolamento, “seu exílio no presente”, ficou 

evidente quando da exposição comemorativa de 20 anos de sua obra, acontecida 

sem a presença da imprensa e de seus antigos companheiros. Escreveu em sua 

nota de despedida, transcrita por Jakobson: “Mamãe, irmãs e camaradas, perdoem-

me – este não é o melhor modo (não o aconselho aos outros), mas eu não tenho 

saída” (2006, p. 37). 

Os ataques sofridos pelo poeta em vida – que implicavam também em dificuldades 

para publicação de suas obras – não evitaram que, após sua morte, o governo 

stalinista lhe consagrasse o epíteto de “poeta oficial da URSS”. Seguiu-se então, 

concomitante à deturpação do sentido de sua obra e o ostracismo de sua obra 

teatral, um movimento de culto à sua personalidade. A propaganda soviética 

incorporou as práticas do antigo regime de culto à personalidade do czar, que 

espelhava a identidade entre igreja ortodoxa e regime czarista, favorecendo a fusão 

entre o ícone e a representação do líder. As figuras de Lênin e posteriormente de 

Stálin foram utilizadas nos novos ícones tanto em linguagem gráfica construtivista, 

como as fotomontagens de El Lissitzky e Gustav Klutcis, quanto nas oficiosas 

produções do Realismo Socialista. 
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Considerações finais 

A poeta russa Marina Tsvetaeva escreveu no poema dedicado a Maiakóvski: “Ele é 

dois: a lei e a exceção”. Pode-se compreender os versos de Tsvetaeva como a 

constatação do caráter paradoxal do exemplo de Maiakóvski. Sua atividade 

revolucionária na Rússia czarista fez dele exceção e margem das instâncias 

artísticas oficiais daquele período inicial de sua trajetória. Com a revolução 

bolchevique, o artista se colocou a serviço do novo governo e passou a ser a lei. 

Seus embates com forças resistentes à arte de vanguarda no seio das novas 

estruturas de administração cultural na Rússia fazem dele ao mesmo tempo exceção 

e lei.  

Ao pensar o papel do artista na arte ocidental – ainda que este seja um termo 

complexo em qualquer contexto e ainda mais no contexto russo, onde vigoraram por 

muito tempo debates sobre a natureza ocidental ou eslavófila de sua cultura -, 

Maiakóvski é lei, como artista plenamente ciente se sua força criativa original e 

pessoal. Mas também é exceção ao buscar deliberadamente o anonimato nas suas 

produções na Rosta, em alguns poemas e em sua dramaturgia, herdeiro de uma 

tradição local de produção artística coletiva (ícones, cooperativas), igualmente 

imbuído do ideário coletivista do socialismo. 

O caso de Maiakóvski expõe as complexas e profundas relações entre a 

compreensão da criação artística no que ela tem de individual, pessoal, singular, ao 

mesmo tempo que seu débito para a coletividade. Ainda há, contra os esforços rumo 

à coletivização (forçada?) da criação artística, os poderes profundos e primordiais do 

mito, potencializado pela dupla feição do mito do artista e do herói.  

No contexto soviético, a solução oferecida para a equação individual/coletivo foi  a 

anulação da vida individual. Como demonstrou Maiakóvski, para isto, “não há saída”. 
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