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GLOSSÁRIO
Acmeístas Movimento literário (sobretudo poético) formado 

por volta de 1913 e que propôs, “hereticamente” em 
relação ao simbolismo, um retorno, de inspiração 
neoclássica, à concretude da palavra. Teve como no-
mes principais Nikolai Gumilióv, Serguei Gorodiétski, 
Anna Akhmátova e Óssip Mandelstam. Nas palavras 
deste último, o acmeísmo se definia por um “anseio 
pela cultura mundial”.

Alvo Exposição realizada em Moscou em 1913 por Mikhail 
Lariônov, Natália Gontcharóva e Kazímir Malévitch, 
na qual foram expostas as bases do raionismo.

Apollón Revista dirigida por Serguei Makóvski. Foi o mais 
relevante veículo literário e artístico de São Peters-
burgo entre 1909 e 1917 e concentrou alguns dos 
principais debates simbolistas e acmeístas.

Bofetada no Manifesto assinado por intelectuais russos, inspirado
gosto público no texto clássico do futurismo publicado em 1909 

pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ali dizia-se 
que Púchkin era “mais incompreensível que os hie-
róglifos” e exigia-se que Dostoiévski e Tolstói fossem 
arremessados do Barco da Modernidade.

Budetlianos Do verbo russo búdiet, “será”, nome russificado dado 
pelos primeiros futuristas russos para marcar a dife-
rença com o movimento italiano.

Cão Vadio Bar e cabaré localizado na praça Mikháilovskaia, cen-
tro de São Petersburgo, ponto de encontro da boêmia li-
terária e artística da capital imperial entre 1911 e 1915.

Elo Uma das primeiras exposições de arte moderna, reali-
zada em Kíev entre 2 e 30 de novembro de 1908, com a 
participação dos Burliúk, Ekster, Gontcharóva, Lariônov 
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e outros. Na ocasião, lançou-se um manifesto protofutu-
rista, condenando a arte “burguesa” e “realista”.

Frente de Associação literária, artística e cultural existente en-
Esquerda tre 1922 e 1929, liderada por Maiakóvski, Óssip Brik, 
das Artes Serguei Tretiákov e outros, e em cujas revistas (LEF,
(lef)  1923-1925, e Nóvy LEF, 1927-1929) publicaram diver-

sos críticos, escritores e diretores, tais como Isaac Bá-
bel, Víktor Chklóvski e Serguei Eisenstein.

Guilda Grupo e ateliê literário fundado em fins de 1911 por
dos Poetas  Nikolai Gumilióv e Serguei Gorodiétski. Reunia-se 

duas vezes por mês para discutir as produções de seus 
membros, entre os quais os participantes do movi-
mento acmeísta e de outros agrupamentos poéticos de 
São Petersburgo (por exemplo, os poetas Gueórgui Ivá-
nov e Gueórgui Adamóvitch, depois vozes importantes 
da emigração, o tradutor Mikhail Lozínski, a participa-
ção ocasional de Aleksandr Blok, Mikhail Kuzmin). O 
grupo se reuniu até a eclosão da guerra. Em 1920 foi re-
feito como Segunda Guilda dos Poetas.

Hileia Grupo literário de vanguarda, responsável pela pri-
meira fase do cubofuturismo russo. Formado no in-
verno de 1910 pelos três irmãos Burliúk e por Lív-
chits, depois acrescido de Khlébnikov, Maiakóvski, 
Kamiénski e Krutchônykh. O termo vem do antigo 
nome grego dado à região ucraniana onde ocorreram 
as peripécias fundacionais do movimento, descritas 
em detalhe neste livro.

Itinerantes Grupo de artistas plásticos russos da segunda me-
tade do século xix que se insurgiram, em 1863, con-
tra o cânone da Academia Imperial. Organizaram, a 
partir de 1870, diversas exposições itinerantes pelo 
Império Russo. Dentre os nomes que participaram da 

associação, destacam-se os de Iliá Riépin, Ivan Chích-
kin, Vladímir Makóvski, Aleksiéi Savrássov, Vassíli 
Peróv, Ivan Kramskói e Valentin Seróv.

Mundo Círculo artístico criado em São Petersburgo no fim do 
da Arte século xix para organização de palestras, concertos 

e exposições artísticas, bem como a publicação de 
uma influente revista homônima, que existiu en-
tre 1898 e 1904, e cujo editor foi Serguei Diáguilev, 
mais tarde notabilizado pelo seu papel de empre-
sário dos Balés Russos. Em linhas gerais, a revista 
defendia o primado da estética, em suas várias ver-
tentes simbolistas, decadentistas e modernas, con-
tra as tendências utilitárias e positivistas de amplos 
setores da intelligentsia.

Rabo Associação artística criada por Lariônov e Gontcha-
de Asno  róva em Moscou, em fins de 1911, a partir de uma 

cisão com o Valete de Ouros, acusado de ser subser-
viente à arte parisiense e alemã. Em março do ano se-
guinte, o grupo realiza uma exposição momentosa, 
na qual artistas como Chagall, Malévitch e Tátlin 
também expõem suas obras.

Raionismo Estilo artístico pictórico desenvolvido por Mikhail 
Lariônov e Natália Gontcharóva, depois da passa-
gem de Marinetti por Moscou. Eles defendiam, no 
manifesto publicado em 1913, na exposição Alvo, 
que a pintura deveria ser composta pelo cruzamento 
de raios de luz com as cores.

União da Primeiro grupo de vanguarda de São Petersburgo, for- 
Juventude mado em novembro de 1909 sob a égide do artista e 

crítico Mikhail Matiúchin e da escritora e pintora 
Elena Guró.
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Valete Movimento artístico de vanguarda que montou uma
de Ouros exposição homônima – e escandalosa – em dezem-

bro de 1910. A associação continuou a existir até fins 
de 1917. Em seus momentos iniciais, foi fundamen-
tal para a difusão na Rússia de tendências europeias 
modernas, sobretudo o cubismo, o fauvismo, a pin-
tura de Cézanne e o expressionismo.

Zaum Literalmente, “transracional” ou “transmental”, nome 
dado pelos cubofuturistas para um dos tipos de expe-
rimento radical com a linguagem – principalmente a 
criação de neologismos que desafiavam a referencia-
lidade convencional e abriam novas possibilidades fo-
néticas, gráficas e rítmicas – que eles realizavam por 
volta de 1913.
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apreSENTAÇÃO
BENEDIKT LÍVCHITS E AS RECORDAÇÕES 
DE UM FUTURO RADICAL

Com o poeta e tradutor Benedikt Lívchits (1886-1939) ocorre 
algo paradoxal. É um escritor de fama discreta, um primo pobre da 
reluzente legião de cubofuturistas do eixo São Petersburgo-Moscou, 
frequentador pouco assíduo das páginas da história literária russa. 
Mas a dificuldade de encontrar um verbete a seu respeito nas boas en-
ciclopédias do ramo é inversamente proporcional à constância com 
que o seu livro de memórias O arqueiro de olho-e-meio é saudado como 
um grande texto da literatura russa e uma fonte fundamental para o 
estudo do cubofuturismo e das relações entre a cultura russa e a Eu-
ropa Ocidental. Surpreende que, no caso do Brasil, o arqueiro zarolho 
de Lívchits não tenha sido mais visitado e comentado, já que o futu-
rismo foi o prisma hegemônico, o ângulo pelo qual o século xx russo 
foi e continua a ser encarado entre nós.

Boris Schnaiderman, um dos grandes difusores da vanguarda 
russa no plano internacional, menciona aqui e ali o livro, que ele 
utilizou para extrair informações sobre aquele momento da vida ar-
tística. Não parece, porém, ter-lhe dado destaque no seu quadro de 
referências teóricas e críticas nem ter se demorado na linguagem em 
que O arqueiro está vazado, cheio de imagens surpreendentes e de 
frases arrojadas. Talvez o tom acridoce com que Lívchits se refira à 
pugna futurista tenha sido determinante para o relativo ostracismo 
em que o nosso russista maior o colocou?

O pesquisador russo-americano Vladímir Márkov, autor de um 
livro influente sobre o futurismo russo (Russian Futurism: a History, 
publicado na Califórnia em 1968), diz que O arqueiro foi “a melhor 
fonte para a história do futurismo russo” e, ao mesmo tempo, uma 
obra-prima de prosa artística. Como ele indica, até então não havia 
nenhum estudo específico sobre o futurismo russo na própria Rús-
sia, e era irônico que tal texto pioneiro aparecesse em inglês, visto que 
a maior parte da poesia futurista não estava traduzida para aquela e 
outras línguas. Ou pelo menos, acrescento, não o estava em sua di-
mensão estética, pois versos de Maiakóvski circulavam tamboreiros 
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desde muito antes. A segunda metade da década de 1960 se encar-
regaria de tentar providenciar essa dimensão. Não por acaso, o livro 
de Márkov, somado a outros trabalhos importantes do mesmo estu-
dioso, era simultâneo a Poesia russa moderna, preparado em parceria 
por Boris Schnaiderman e Haroldo e Augusto de Campos, naquela 
época áurea das antologias de poesia russa1.

Os elogios de Márkov e de outros críticos ajudaram o livro a ga-
nhar traduções céleres. O clima era de entusiasmo geral pela teoria li-
terária russa dos anos 1920 e 1930, com o formalismo russo e Bakhtin 
na linha de frente. A primazia coube a L’arciere dall’occhio e mezzo, 
traduzido por Maria Fabris já em 1968 para uma editora de Bari – a 
Itália sempre avançadíssima no tratamento dos textos russos.2 Em 
seguida veio o exemplar francês (1971) pelas mãos de Emma Sébald, 
Valentine Marcadé e Jean-Claude Marcadé, para a editora suíça L’ Âge 
d’Homme, de tantas contribuições para a difusão da literatura russa. 
Um pouco mais tarde, a tradução em inglês de John Bowlt (1977). Nos 
anos seguintes, houve edições em alemão, polonês e outros idiomas. 
Diversos leitores ressaltaram a importância do texto para o estudo da 
arte moderna em geral, extrapolando as fronteiras da russística uni-
versitária. Louvaram também a sua capacidade de articular o detalhe 
cotidiano com observações críticas relevantes sobre o sentido do fu-
turismo como um todo.

O autor é desconhecido, mas o livro é genial? Tal discrepância 
se deve, em parte, à concorrência, à abundância de nomes formidá-
veis de que a literatura russa é pródiga, principalmente nas primeiras 
décadas do século xx, a chamada “Era de Prata”, o nome peculiar que a 
história literária daquele país dá ao conjunto de seu fim de século, de 
sua belle-époque e de seu modernismo. É uma faixa de tempo riquís-
sima e que ainda oferece muitos tesouros para o leitor, sobretudo o 
não russo. Nesse período de grande variedade, potencializou-se algo 

1 Para um comentário sobre essas antologias, conferir o artigo de Gabriela Soares da 
Silva e Tiago Guilherme Pinheiro, “Convergências da poesia russa moderna na América 
Latina dos anos 1960: Nicanor Parra, Boris Schnaiderman, Haroldo e Augusto de Cam-
pos”. El Jardín de los Poetas, n. 10, 2020.

2 Não satisfeitos, os italianos providenciaram uma segunda tradução, em 1989, dessa 
vez de autoria de Renata Franceschi.

que ocorre muitas vezes na história da literatura russa. Há um grupo 
tão grande de inovadores radicais, de escritores fabulosos, que os 

“menos incríveis” acabam ficando na sombra daqueles de maior no-
meada. Ser um contemporâneo de Maiakóvski e Khlébnikov é uma 
sorte e um azar – e pior ainda foi para os que nasceram na geração 
de Púchkin, condenados a serem fixados como a “plêiade” do poeta 
maior. No gênero da memória e da biografia, a competição era feroz. 
Parece não haver existido um único escritor russo do período que 
não tenha exercitado alguma forma de ego-escrita. São diários, me-
mórias e correspondência em profusão, na Rússia pré e pós-soviética 
e nas variadas culturas da emigração.

Em parte, o relativo sumiço do autor se deve a que muitas 
de suas descrições dos eventos que desembocaram na formação do 
cubofuturismo acabaram passando para o imaginário comum. Ga-
nharam vida autônoma e empurraram o seu autor para as sombras.

A biografia de Lívchits é, contudo, mais rica do que a de alguém 
destinado a ser o autor de um livro só, ainda que maravilhoso. Ele 
nasceu a 25 de dezembro de 1886, em Odessa, em uma família de co-
merciantes judeus, sendo portanto um dos muitos filhos da cidade 
destinados a dar enormes contribuições para as culturas russa, ucra-
niana e mundial. Aliás, poucos meios culturais produziram tanta 
coisa importante nas artes e nas ciências como o fervilhante am-
biente da intelligentsia judaica daquela cidade portuária do mar Negro. 
Talvez seja possível, inclusive, identificar no humor do autor a marca 
de certa tradição odessista, construída e popularizada justamente por 
escritores da geração de “Ben”, cuja veia cômica era notória.

Foi bom aluno do ginásio, tendo-o concluído com a “medalha 
de ouro” necessária para que um estudante judeu pudesse se inserir 
no sistema de cotas e prosseguir os estudos. “Cotas”, naquele con-
texto, tinha um significado invertido em relação à nossa expectativa 
atual, pois no período tardo-imperial russo elas serviam para ex-
cluir, não para incluir grupos sociais em situação precária. A partir 
de 1905, Lívchits começou a cursar a faculdade de direito em Novo-
rossísk, continuada dois anos depois em Kíev e concluída em 1912.

Nessa altura, já estamos no coração da narrativa apresentada 
neste Arqueiro: a vida estudantil agitada, as causas célebres das so-
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ciedades russa e ucraniana, o antissemitismo em primeiro plano, 
o serviço militar, o lançamento da primeira coletânea poética, A 
flauta de Marsias, a parceria com os cubofuturistas, o tragicômico 
serviço militar.

Como as memórias se interrompem com a eclosão da Primeira 
Guerra e com o derradeiro galope do cavaleiro cita, ficamos sem sa-
ber que o autor de fato foi à guerra, sofreu ferimentos por ocasião de 
uma batalha nas cercanias do rio Vístula e perdeu a audição de um 
ouvido, tendo sido desmobilizado em função desse fato e recebido 
uma condecoração; que em 1915, residindo em Kíev, casou-se com a 
poeta e atriz Viera Aleksándrovna Arnhold, prima do escritor Andréi 
Biély, e no ano seguinte tiveram um filho, a quem chamaram Alek-
sandr. Separaram-se alguns anos depois, e ele casou-se novamente, 
dessa vez com a bailarina Ekaterina Konstantínovna Skatchkóva-

-Gurinóvskaia. Reinstalou-se em São Petersburgo (então chamada 
Petrogrado) em 1922, ao término dos dias terríveis da Guerra Civil.

Nesse primeiro tempo revolucionário, Lívchits perfez os tí-
picos circuitos do novo poder bolchevique, trabalhando em luga-
res que iam desde os setores de abastecimento militar até as novas 
e sempre mutáveis instituições culturais soviéticas. Foi tradutor no 
caudaloso projeto gorkiano de tradução de “tudo” o que a huma-
nidade houvesse produzido em termos literários, do Ocidente ao 
Oriente, a Vsemírnaia literatura [Literatura mundial]. Publicou alguns 
livros de versos de repercussão mediana na década de 1920. Os títu-
los de alguns deles, Patmos (1926) e Meio-dia de Crotona (1928), já dei-
xam entrever o quanto o seu helenismo, patente nas descrições meio 
hilárias meio sérias que faz da Hélade ucraniana neste Arqueiro, es-
tava deslocado naqueles ambientes, tanto os sovietizantes como os 
afeitos à arte modernista. Nessa época, o tradutor e escritor Korniéi 
Tchukóvski o visitou e registrou no diário esta imagem:

Estive na casa de Ben Lívchits. A mesma impressão de pureza d’alma 
e de total fixação com a literatura. Ele consegue falar de poesia por 
dez horas a fio. No seu modo de entender, se existe hoje em dia gente 
notável na Rússia, trata-se de Pasternak, Kuzmin, Mandelstam e 
Konstantín Váguinov… É estranho: a sua aparência é a de um judeu 

bem idoso, que se diria ser um homem de negócios ou um comer-
ciante, mas cuja vida inteira é literatura no mais alto grau.

A qualidade dessa produção poética de Lívchits gera contro-
vérsias. Há quem a considere dotada de originalidade, ou mesmo de 
brilhantismo. Segundo Márkov, esses livros provocam uma “impres-
são fortíssima” e colocam o autor, um “poeta estupendo” que passou 
despercebido ontem e hoje, no mesmo pé de Mandelstam, Kuzmin 
ou Khodassiévitch. Outros a consideram marcada por um impulso 
moderno, embora presa a formas tradicionais. E há quem a julgue 
ser no máximo um parnasianismo redivivo, puro jogo abstrato e de-
corativo. Em todo caso, é consenso que ela passa distante da linha 
mestra do cubofuturismo.

Como era extremamente comum no período soviético, a tra-
dução foi a canalização do lado mais fecundo de seu labor literário 
naquele período. Lívchits fez a ronda das principais editoras e asso-
ciações de Leningrado voltadas para a tradução. A correspondência 
de Óssip Mandelstam, de quem continuou amigo próximo ao longo 
dos anos 1920, está repleta de referências às peripécias editoriais dos 
dois. É bem possível que, mais significativa do que a sua produção 
original poética, tenha sido a sua atividade de tradutor, sobretudo de 
poesia francesa. Logo no ano seguinte às memórias, Lívchits publicou 
uma ampla recolha de poemas “dos românticos aos surrealistas”. Um 
pesquisador exigente como Viatcheslav Ivánov o considerava um dos 
maiores tradutores da poesia francesa de fim de século. O poeta e his-
toriador da tradução Evguéni Vitkóvski, recentemente falecido, e pos-
sivelmente o maior estudioso do assunto na Rússia contemporânea, 
foi ainda mais longe e o considerou o principal tradutor de poesia – 
não apenas a francesa – da Rússia no século xx. Ele coloca as produ-
ções de Lívchits acima até da tradução que o extraordinário Mikhail 
Lozínski fez da Divina comédia, o que, no panteão russo de traduções, 
quer dizer muita coisa. Se um tradutor é também um autor, e a tradu-
ção também é criação, será preciso, diante de avaliações tão sonoras, 
reavaliar o papel de Lívchits no contexto da história literária russa.

Lívchits não escapou ao destino de centenas de milhares de 
seus contemporâneos durante o Grande Terror. Sendo tradutor, judeu, 
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intelectual, “esteta”, “cosmopolita”, adepto do mundo do riso e per-
tencente ao segundo ou terceiro escalão da vida intelectual, era alvo 
ideal da repressão que se avolumava. Foi preso em outubro de 1937 
e fuzilado um ano depois, em Leningrado, juntamente com incontá-
veis intelectuais e escritores daquela cidade, apenas quatro anos de-
pois da publicação do seu Arqueiro.

Quando veio o degelo khruschoviano, Lívchits foi “reabilitado”. 
Esse é o termo corrente no léxico soviético para indicar a reintrodu-
ção de um nome que fora vítima da repressão política na vida pú-
blica. Como afirma Luba Jurgenson, professora na Sorbonne, aquela 
palavra é bastante problemática, ao sugerir que, “no fundo”, a pessoa 
assassinada cometera algum tipo de crime e que agora estava mag-
nanimamente perdoada. Seja como for, o novo cenário pós-stalinista 
permitiu que seus escritos – poemas e traduções – voltassem a circu-
lar, inicialmente com certa discrição, e com mais força por ocasião da 
Glásnost, em fim dos anos 1980, quando recebeu algumas homena-
gens públicas e teve o seu livro de memórias republicado.

Se o nome do poeta e tradutor Lívchits foi patrimônio apenas 
de nichos especializados, muito mais retumbante será o seu reconhe-
cimento como o principal memorialista da formação do cubofutu-
rismo russo. Esse foi o nome dado pelos participantes do “movimento” 
(segundo Lívchits há que utilizar as aspas de advertência) para enfa-
tizar a sua visada protoconstrutivista e ao mesmo tempo se diferen-
ciar do futurismo italiano, que eles consideravam um mimetismo 

“realista” tradicional, a verstas de distância do trabalho radical com a 
linguagem proposto pela versão russa. A leitura de O arqueiro pode 
e deve ser feita conjuntamente com a do outro texto fundamental 
de avaliação do cubofuturismo, escrito na mesma época e igualmente 
por um participante daquelas vanguardas – refiro-me, claro, a A gera-
ção que esbanjou seus poetas 3 (1931), de Roman Jakobson, ensaio que é 
uma espécie de duplo das memórias de Lívchits e que dá, desde as dis-
tâncias tchecas, a sua versão dos destinos de Khlébnikov e Maiakóvski 

3 Roman Jakobson, A geração que esbanjou seus poetas. São Paulo: sesi-sp Editora, 2018. 
Tradução de Sonia Regina Martins Gonçalves.

(diga-se que nenhum dos dois ensaístas-memorialistas é personagem 
do texto do outro).

Boa parte do que se convencionou falar da variante russa da-
quela vanguarda vem das memórias de Lívchits. Elas cobrem um pe-
ríodo relativamente curto, abarcado pelos anos de 1911 a 1914. Ali 
estão o papel da Hileia ucraniana, regaço maternal do agrupamento, 
a primeira aparição de Maiakóvski, a publicação dos importantes 
manifestos, os rostos pintados e as blusas coloridas, a figura genial e 
inclassificável de Khlébnikov, a encenação da ópera Vitória sobre o Sol, 
a momentosa visita de Marinetti, o ambiente do proverbial cabaré 
Cão Vadio, aquela espelunca mítica do modernismo russo, o circuito 
de veraneio artístico de Kuokkala, às margens do Golfo da Finlândia. 
Para além das partes mais descritivas, há importantes considerações 
teóricas sobre as relações entre poesia e pintura, bem como sobre as 
apropriações da arte europeia na Rússia.

Lívchits não se restringe ao núcleo do movimento cubofu-
turista. Ele evoca uma multidão de nomes de artistas, professores e 
intelectuais pertencentes a tendências variadas, tais como Óssip Man-
delstam, Nikolai Gumilióv, Serguei Venguérov, Víktor Chklóvski ou 
Elena Guró – neste último caso, deve ser dito que o memorialista não 
faz justiça a essa escritora tão importante. O resultado é um esboço 
sempre vivaz, entre o crítico e o elegíaco, de uma cultura que será 
transformada radicalmente nos anos a seguir, com 1914 e 1917 ser-
vindo de balizas e de pontos de fuga. Aliás, um dos gêneros em que 
a obra se inscreve é o dos retratos pan-europeus da vida “despreocu-
pada” na iminência da Grande Guerra, o evento que fecha o volume 
e suscita o desabalar final do arqueiro cita. É da véspera do conflito a 
foto famosa de Mandelstam, Korniéi Tchukóvski, Benedikt Lívchits e 
Iúri Ánnenkov, um dos retratos mais fortes e conhecidos dessa intelli-
gentsia boêmia antes da tempestade.

Dos quatro fotografados, dois (Mandelstam e Lívchits) mor-
reram no mesmo ano de 1938, um com uma bala no crânio em al-
gum porão de Leningrado e o outro de fome e doença no Gulag. 
Tchukóvski teve muito mais sorte, viveu até 1969 e conseguiu cum-
prir uma longa trajetória de tradutor e de teórico da tradução. Ficou 
popularíssimo como autor de livros para crianças. Nos anos 1960, 
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pôde viajar à Inglaterra para receber um título honoris causa da Uni-
versidade de Oxford, em virtude de sua atividade de comentador da 
literatura inglesa. Ánnenkov emigrou depois da Revolução e estabe-
leceu-se em Paris, onde continuou a sua carreira de pintor e ilustrador 
de livros, peças e filmes. No seu Diário dos meus encontros 4, sintoma-
ticamente subintitulado “um ciclo de tragédias”, ele faz uma bonita 
descrição da ocasião em que a fotografia veio à luz, com algumas pe-
quenas diferenças em relação ao relato de Lívchits. Na versão do emi-
grado parisiense, foi um fotógrafo desconhecido que se aproximou 
do grupo e propôs fixar o momento. Ánnenkov diz que esse registro, 
considerado “inestimável”, foi dado a ele por Akhmátova, em 1965, 
quando ela estava de passagem pela Inglaterra e também receberia 
um título honorífico da mesma Oxford que agraciara o outro inte-
grante da foto.

O local em que esta foi tirada – a avenida Niévski, a mais pe-
tersburguesa das vias – faz lembrar que, entre as qualidades do livro, 
está a de compor um retrato vivaz da cidade de São Petersburgo, cen-
tro artístico da maior importância no contexto europeu em várias ar-
tes, um “laboratório do moderno” e “cadinho da revolução cultural”, 
nas expressões dos russistas Karl Schlögel e Katerina Clark. A gera-
ção de Lívchits foi a primeira que teve uma relação afetuosa com a 
cidade, entendida como um lugar de encontros, e não apenas como 
o mundo insalubre e fantasmagórico, a refinada máquina de moer 
gente humilde, como fora tipicamente representada pela literatura 
do século xix. Lívchits já havia explorado as múltiplas facetas da 

“medusa do pântano” em seus textos poéticos anteriores à Revolução 
de 1917. Neste Arqueiro, dá a sua versão do tradicional tema do “fim 
de Petersburgo”, da dissolução daquela bela miragem urbana.

Mas o livro não pretende ser um compêndio da vida literária 
petersburguesa. Ele é pródigo em omissões. A mais sentida é a do 
poeta Vassíli Kaménski, um dos nomes importantes da vanguarda 
futurista, mas que é citado muito de passagem e em raras ocasiões. 
Há quem lamente também o pouco destaque dado ao importante 

4 Iouri Annenkov, Journal de mes rencontres: un cycle de tragédies. Genebra: Éditions des 
Syrtes, 2016. Tradução de Marianne Gourg, Odile Melnik-Ardin e Irène Sokologorsky.

Óssip Mandelstam, Korniéi Tchukóvski, 
Benedikt Lívchits e Iúri Ánnenkov, 
em foto de Karl Bulla, de 1914.
Reprodução/Institute of Russian Literature iRLi (Pushkin-House).



22 23

pintor Filónov ou o escasso comentário reservado a outras figuras da 
poesia moderna, tais como Pasternak ou Assiéiev. Passa em branco o 
fim do “presidente do mundo” futurista, o ícone Khlébnikov, em ju-
nho de 1922, com apenas 36 anos, de uma doença cujo nome ignora-

-se, mas que certamente foi cruel e envolveu paralisias e gangrenas. 
E não se comenta o destino de Burliúk, que no mesmo ano de 1922 
emigrou para os Estados Unidos e lá continuou a ser um agitador 
cultural interessantíssimo, participando de iniciativas pró-soviéti-
cas, tais como o agrupamento Hammer and Sickle e um “ramo” ame-
ricano da Frente de Esquerda das Artes, a Lef.

Embora parte das lacunas se deva às preferências e idiossin-
crasias do autor, há outro elemento, contextual, que é decisivo para 
que se entendam o tom e as escolhas feitas ali.

O Arqueiro foi publicado em 1933, com duas décadas de dis-
tância em relação aos eventos que narra. De modo geral, os eventos 
revolucionários de 1917 estão no contracampo do livro. O recuo 
histórico considerável se conjuga a um sentimento de urgência, de 
calor da hora, motivado pelo ambiente de mobilização extrema da 
política soviética. Não é um registro autobiográfico feito na velhice, 
mas sim um texto escrito por um autor entrado na meia-idade, com 
um olho e meio voltado para o censor soviético e pensado como uma 
negociação da nova identidade na abertura do “alto stalinismo”. No 
momento de preparação do livro, o primeiro Plano Quinquenal aca-
bara de terminar, trazendo na sua esteira notórios processos contra 
supostos dissidentes, uma brutal campanha de coletivização das ter-
ras, um processo acelerado de industrialização e a montagem de um 
sistema de campos de trabalhos forçados. Em 1933, a fome matara 
milhões de camponeses na Ucrânia, naquela mesma exuberante “Hi-
leia” de pródigos nutrientes descrita nas páginas iniciais do livro.

Em paralelo, corria um rearranjo intenso dos agrupamen-
tos artísticos, assinalado simbólica e praticamente pelos anos de 
1932 e 1934, que viram eventos marcantes da política literária, 
com uma clara indicação das novas direções, muito mais centrali-
zadoras, e pressões consideráveis sobre os produtores de cultura. A 
publicação do texto se dá três anos depois do tiro com que se sui-
cidou Maiakóvski, um de seus protagonistas. O poeta de Sobre isto 

estava, naquela altura, em uma espécie de limbo. Era considerado 
um renegado do esforço de construção soviética, até que sobreviesse 
mais tarde o exórdio feito por Stálin, o seu famoso comentário sobre 

“o maior poeta da nossa época soviética” e o “crime” que era esquecê-lo.
Este livro, portanto, deve ser ponderado no ambiente da auto-

crítica que Lívchits era obrigado a fazer, um ritual de autopurificação 
pública em que o poeta e tradutor abjurava seus “excessos” vanguar-
distas de juventude e também o estetismo de que era acusado. Daí 
a autodefinição irônica de “fracassado literário”. Ele incorpora a lin-
guagem bolchevique a respeito do imperialismo ocidental, repu-
dia seus hábitos burgueses pregressos, aparta o futurismo russo de 
qualquer ligação com o seu congênere italiano, agora que a ameaça 
fascista estava se projetando cada vez mais sobre a Europa, e tenta, 
desde o mea-culpa da introdução do texto, criticar com veemência 
toda e qualquer “teoria racial da arte”, o racismo entendido no pen-
samento soviético como algo típico do colonialismo europeu ou do 
segregacionismo norte-americano. E aquela antiga história de jogar 
Púchkin pela beirada do navio da modernidade passou a pegar muito 
mal, numa cultura que seguia célere a canonizar o poeta, preparava-

-se para publicá-lo em milhões de exemplares e traduzi-lo para deze-
nas de línguas das ditas nacionalidades soviéticas.

Precisando amortecer a virulência dos manifestos literários pu-
blicados em meio à euforia das vanguardas nascentes, Lívchits movia-

-se num fio da navalha discursivo: precisava buscar um tom sóbrio e 
“objetivo” para avaliar o conteúdo daqueles textos agressivos. É o que 
explica também o corte abrupto do livro em 1914, valendo-se conve-
nientemente da cesura causada pela guerra, como se não houvesse 
nenhuma solução de continuidade entre o cubofuturismo de 1912, o 
futurismo da Lef nos primeiros tempos soviéticos e a Revolução Russa.

A imagem de Maiakóvski apresentada no livro talvez seja o me-
lhor exemplo desse equilíbrio delicado que o autor tenta obter. Não 
há sombra do poeta de grandes auditórios e de linguagem política. 
Mas também não se cai no extremo oposto de reduzi-lo a um boêmio 
pré-revolucionário que pulava de festa em festa e bebia champanhe 
no sapato das damas da sociedade, tal como tantos setores da emigra-
ção o apresentaram, deixando implícito que aquele era o “verdadeiro” 
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Maiakóvski e que o seu alinhamento com os bolcheviques não pas-
saria de puro oportunismo. Os futuristas de Lívchits são gente talen-
tosa e por vezes genial, dotadas de personalidades extraordinárias. 

Lívchits morde e assopra o tempo todo no seu texto. Ao mesmo 
tempo que está evidentemente escrevendo sob pressão, tece imagens 
generosas dos personagens envolvidos naquelas vanguardas, um 
esforço que deve ter exigido muita coragem do autor. O livro teve 
grande sucesso de público, mas foi rapidamente proibido pela cen-
sura soviética. Górki precisou interceder em favor do memorialista, 
que foi alvo de acusações virulentas por parte dos escribas oficiais.

O recurso ao humor, em suas várias encarnações, desde o irô-
nico ao quase rabelaisiano, passando pelo farsesco, é um dos proce-
dimentos fundamentais do texto. A sua presença corrosiva, em um 
ambiente que esperava cada vez mais seriedade do texto literário, que 
afunilava o gênero cômico na sua versão hollywoodiana, de mero en-
tretenimento, confere uma importância adicional às memórias aqui 
publicadas. O desafio para a tradução foi tentar manter a ambigui-
dade do estilo do autor – um grande gozador com uma espada sobre a 
cabeça –, mesclar o tom contido e vigiado ao claro riso dos modernos.

o
arqueiro 
de 
olho-e-meio

bRuno baRRetto gomide é tradutor e professor de literatura e cultura 
russa na Universidade de São Paulo (usp).

O tradutor agradece à profª. Cristina Dunaeva, da Universidade de Brasília (UnB), pelas 
sugestões.
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PREFÁCIO 
DO AUTOR

Seria um mal-entendido doloroso, na contramão das inten-
ções explícitas do autor, se a polêmica com o passado e sobre o pas-
sado travada por este livro fosse interpretada como um desejo de 
ressuscitar um movimento literário finado há exatos dezoito anos.

O futurismo russo (o termo, como se verá, só deve ser usado 
com ressalvas) morreu sem deixar herdeiros. Todas as tentativas de 
apresentar a Lef como continuadora da atividade futurista nascem 
de uma confusão, que é a transferência mecânica de noções da esfera 
política para a artística. Ao longo de todo este livro, palavras como 

“de esquerda” e “de direita”, aplicadas à arte, estarão postas entre as-
pas de advertência, visto que, mesmo tomando muita coisa de em-
préstimo ao Ocidente, costumamos negligenciar o sábio esmero de 
sua terminologia.

Maiakóvski não serve de argumento. Impossível discutir tendo 
por parâmetro a sua biografia, pois ele chegou à revolução ao largo do 
futurismo, se não a despeito dele. Já em 1916, a Nuvem de Maiakóvski 
flanava por aí em calças de talhe próprio, não nas calçolas infantis do 
futurismo.

Na base da estética futurista havia uma falácia acerca do cará-
ter racial da arte. O desenvolvimento ulterior desse ponto de vista 
encaminhou Marinetti ao fascismo. Os budetlianos russos nunca le-
varam tão longe o amor pelo Oriente, mas também não passam intei-
ramente isentos de censura em razão de seus excessos nacionalistas.

Hoje não há mais sentido em demonstrar a insustentabilidade 
da teoria racial. Contudo, considerei que não seria inútil expor em 
caráter retrospectivo as premissas políticas de uma estética equivo-
cada, de cuja formação participei diretamente.
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PRIMEIRO
CAPÍTULO

HILEIA

I
O pedaço da minha vida que eu quero narrar começou em de-

zembro de 1911 num quartinho de estudante com uma janela que 
dava para um Petchérsk1 ainda inacabado. Meus estudos universi-
tários andavam seriamente negligenciados. Dali a cinco meses eu 
deveria prestar os exames públicos, mas de algumas matérias eu só 
fazia uma ideia para lá de vaga, pois, afora o direito romano e, em 
parte, o civil, eu não estudara nada. Naquela altura, eu tinha todos 
os motivos para me considerar um poeta consumado. Cerca de um 
ano transcorrera desde a publicação de A flauta de Marsias, livro pelo 
qual Briússov me conferiu a chancela de “mestre”. Um ano em que, 
cumprida a etapa que encontrou expressão em A flauta, eu passei me 
torturando em busca de uma nova forma radicalmente diferente da 
utilizada até então. Mesmo inteiramente tomado pelo trabalho poé-
tico e vivendo apenas em função de interesses literários, estava longe 
de aceitar a ideia de que isso pudesse ser a minha profissão, e seguia, 
é bem verdade que a passos morosos, pelos trilhos em que comecei 
nos idos de 1905, quando ingressei na faculdade de direito.

Certa noite, quando estava prestes a ir para a cama, Aleksandra 
Ekster bateu de surpresa à porta. Não estava sozinha. Depois dela ir-
rompeu no quarto um homem alto e parrudo trajando uma casaca 
comprida feita de lã felpuda, bem na moda daquele tempo. O recém-

-chegado aparentava uns 30 anos, mas o jeito desengonçado e os mo-
vimentos de uma canhestrice aparentemente deliberada anulavam 
qualquer estimativa de idade. Estendendo-me a mão pequena, des-
proporcional, e uns dedinhos minúsculos, apresentou-se:

— David Burliúk.
Ao levá-lo a meu encontro, Ekster realizava não só um antigo de-

sejo meu como um dela também: me aproximar de um grupo de com-
panheiros dela, com os quais partilhava o flanco de extrema esquerda 
em uma luta que já durava três anos contra o cânone acadêmico.

1 Bairro de Kíev. O nome remete ao Monastério das Cavernas (“Petchérskaia Lavra”, em 
russo), um dos mais importantes da Rus medieval. [todas as notas são desta edição.]
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Em 1908, por ocasião da exposição que os Burliúk inaugura-
ram em Kíev, eu ainda não conhecia Ekster e pouco me interessava 
por pintura contemporânea. Apenas no ano seguinte, quando co-
mecei a frequentar a casa de Aleksandra Aleksándrovna, foi que vi 
no seu apartamento vinte e tantas pinturas remanescentes da mos-
tra Elo, que arrebataram o meu olhar ainda chucro.

Hoje, vinte anos passados, quando olho para um deles pen-
durado sobre a minha escrivaninha, é difícil entender como eu po-
dia considerar esse pontilhismo ingênuo, uma tímida repetição dos 
experimentos de Signac, algo extremamente ousado. Devo, porém, 
um esclarecimento: naqueles dias febris, a pintura francesa, emu-
lada pela nossa, a russa, mudava de orientação com velocidade 
estupefaciente. As obras de Van Dongen, Derain, Gleizes e Le Fau-
connier trazidas em 1910 por Izdébski deixaram na poeira as singe-
las experiências inovadoras dos integrantes do Elo.

A exposição de Izdébski desempenhou um papel decisivo na 
reviravolta dos meus gostos e concepções artísticas. Ela não ape-
nas me ensinou a ver a pintura, qualquer uma, inclusive a clássica, 
que eu até então, à semelhança da esmagadora maioria das pessoas, 
apreciava superficialmente, como se estivesse fazendo uma excur-
são à Cook. Ela também me encaminhou para uma forma de ver a 
pintura “por dentro”, ou seja, pelo ângulo das questões pertinentes 
ao artista contemporâneo.

Era mais do que uma nova visão do mundo em toda a sua 
exuberância sensível e multiplicidade espantosa, até a véspera ig-
norada solenemente por mim. Tratava-se igualmente de uma nova 
filosofia da arte, uma estética heroica que desmantelava todos os 
cânones estabelecidos e descortinava longitudes de tirar o fôlego.

Foi precisamente pela possibilidade de transladar minha ener-
gia revolucionária e suas primeiras realizações concretas para a esfera 
da palavra, empurrada pelos simbolistas a um beco sem saída, que 
a pintura francesa do primeiro decênio atiçava sobremaneira minha 
imaginação e estava mais próxima do meu coração do que tudo o mais. 
Eu evidentemente não sabia nem poderia saber como transferir ao 
campo da poesia russa a nova experiência e os métodos de trabalhos 

ainda não constituídos, mas acreditava firmemente que só de lá viria a 
luz, das margens do Sena, o país feliz da pintura emancipada.

Eu não conhecia David Burliúk só pelas pinturas. Em 1910 
saiu em Petersburgo um livrinho de poemas em prosa, o primeiro 
Armadilha para juízes.

Naquela antologia, ao lado de “Jardim zoológico”, “Marquesa 
Desaix” e “O grou”, de Khlébnikov, mais os primeiros poemas de Ka-
miénski, havia dezenove “opus” de David Burliúk.

O arcaísmo maciço e a própria incompletude da forma dos poe-
mas me agradavam pelo contraste com tudo o que eu havia feito e 
pelo meu perfil de poeta discípulo de Corbière e Rimbaud. Eu sabia 
aqueles versos de cor e observava o autor com a mais viva curiosidade.

Ele se sentou sem tirar o sobretudo, e assim ficou parecendo 
uma grande montanha de lã grossa empilhada por um vendedor em 
cima do balcão. Apoiando no nariz um lornhão antiquado de lentes 
redondas – do marechal Davout, como ele me explicou com um sor-
risinho –, Burliúk passou em revista as paredes e deteve-se no qua-
dro de Ekster. Era uma têmpera inacabada, um intérieur pintado ao 
modo impressionista da primeira fase, do qual a artista havia muito 
se afastara. Pelo leve enrubescer constrangido e a fugaz sombra de 
descontentamento que despontou no rosto dela, pude me conven-
cer do quanto Ekster, que todo ano passava meses em Paris e era uma 

“francesa” integral em sua arte, prezava a opinião daquele provin-
ciano bronco.

Nervosa, ela acendeu um cigarro e, sem cinzeiro à vista, ficou 
segurando o fósforo queimado. Burliúk já conseguira perscrutar o 
meu quarto até o último detalhe. Percebeu sob a cama o penico pre-
parado para a noite e com a ponta do pé empurrou-o, imperturbá-
vel e traquejado, para Aleksandra Aleksándrova. Isso logo relaxou o 
nosso convívio e estabeleceu uma boa e velha familiaridade.

Ávido, inquiri o “armadilheiro-de-juízes” acerca de Khlébnikov. 
Embora a obra deste estivesse infinitamente distante de tudo o que meu 
juízo então considerava serem os caminhos incontornáveis do desen-
volvimento poético russo, e embora “Jardim zoológico” e “O grou” me 
parecessem puro epigonismo, o último prurido do simbolismo russo, 
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para mim ele era o autor dos “Derridentes”2, recentemente surgido em 
Estúdio dos impressionistas, de Kulbin, e portanto um aliado dos mais 
fiéis – pelo menos na minha imaginação – na luta que se anunciava.

— Ele tem os olhos de uma paisagem de Turner – disse-me 
Burliúk, e isso foi tudo o que achou possível dizer para caracterizar a 
aparência de Velimir Khlébnikov.

— Foi meu hóspede em Tcherniánka, eu recolhi todos os ma-
nuscritos dele. Estão cuidadosamente guardados lá na província de 
Táurida… Aquilo que ele conseguiu publicar em Armadilha e Estú-
dio é uma parte insignificante de um acervo poético inestimável… E 
nem sequer a melhor parte.

Continuei o inquérito, e o solícito Burliúk, puxando pela me-
mória, passou a citar para mim o começo de um poema que ninguém 
conhecia: “Vessieloj, griekhoj, sviatoj ”. Ele pronunciou “vesseloch, svia-
toch, khlabimátstvuiet” em vez de “khliabemiátstvúiet”, e o “g” russo como 
um “kh”3. Em qualquer outra pessoa eu teria identificado nisso um si-
nal incontestável de origem ucraniana. Seria estranho, porém, a des-
peito do sobrenome e sotaque, ver Burliúk como um khokhól 4, assim 
como seria dificílimo atribuir-lhe qualquer tipo de nacionalidade em 
geral. Os “armadilheiros-de-juízes”, destruidores da tradição poética e 
pictórica, fundadores de uma nova estética, pareciam marcianos apá-
tridas, dissociados não apenas de uma nacionalidade específica, mas 
até deste nosso planeta. Seres desprovidos de medula, fórmulas algé-
bricas em forma humana, dotados, entretanto, de vontade demiúr-
gica, umas sombras bidimensionais, abstrações completas…

Mas ele – esse era o seu comportamento constante, uma espécie 
de tique nervoso – ficava lambendo o lado de fora dos dentes sem abrir 
a boca, como se quisesse limpar deles nacos de comida encravados, o 

2 Referência ao poema “A encantação pelo riso”, de 1910, traduzido em português por 
Augusto de Campos e Boris Schnaiderman.

3 Refere-se à pronúncia ucraniana do “g” como um “h” gutural. Os versos e as palavras 
mencionadas não se encontram na obra publicada por Khlébnikov.

4 Apelido dado pelos russos aos ucranianos. Significa “topete” e refere-se, de forma es-
tereotipada, a um corte de cabelo tradicional, que deixava a cabeça raspada com apenas 
uma mecha comprida de cabelo no topo.

que conferia a seu rosto acidentado e reluzente uma bestial expressão 
de satisfação carnívora.

Por isso, as suas palavras ressoaram ainda mais estranhas e 
inesperadas:

— Meu filho, venha comigo para Tcherniánka!
Eu estava com 25 anos. Fazia uns quinze que nem meus pais 

me chamavam mais assim. Na boca do homem animalesco, aquele 
“meu filho” soava como uma alucinação auditiva. Só que não era: ele 
repetiu o pedido da mesma forma monstruosamente incompatível 
com a minha idade e as nossas relações. Ele fendeu-as com o fragor 
de uma súplica afável. Com o confiante profissionalismo de um en-
cantador de serpentes, extirpou de nossas relações o ferrão da polidez 
venenosa. Protegido por aquela ternura e por um carinho insofismá-
vel, impôs-me a sua paternidade metafísica, uma primazia saída de 
origens ignotas.

— Vamos para Tcherniánka, meu filho. Todos… todos os ma-
nuscritos de Khlébnikov estão lá. Você precisa ir comigo… amanhã, 
sem falta… Se recusar, será uma punhalada no meu coração… Foi por 
isso que vim vê-lo…

Testemunhando o nascimento extraordinário de uma ami-
zade extraordinária, Ekster fez coro aos rogos:

— Para você também é fundamental, Ben.
Por que era fundamental para mim? Por que a minha recusa 

teria sido uma punhalada no coração de Burliúk? Por que eu preci-
sava ir imediatamente? Não me deixaram refletir sobre aquilo tudo. 
Meus exames públicos, o romance em andamento – todos relegados, 
jogados para o segundo plano pela investida de um homem que eu 
vira pela primeira vez apenas uma hora antes.



ALEKSANDRA EKSTER
Natureza-morta (1913)

Colagem e óleo sobre tela, 68  53 cm. 
© 2021. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/Scala, Florença



DAVID BURLIÚK
Ponte (paisagem de quatro pontos de vista) (1911)

Óleo sobre tela, 100  132,5 cm.
© Museu Estatal Russo, São Petersburgo
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II
Conforme o combinado na véspera, fui cedinho com as mi-

nhas coisas para o apartamento de Ekster, onde Burliúk estava hos-
pedado. Aleksandra Aleksándrovna ainda dormia. Em uma sala de 
estar laranja-claro, paramentada com baixos-relevos de Nuremberg – 
único lugar daquela casa em que a vista podia descansar da bacanal 
de cores –, David me recebeu. Acabara de despontar do quarto adja-
cente, que lhe fora concedido. A bem dizer, parecia um sujeito que 
havia pernoitado num monte de feno, e não no confortável escritó-
rio de Nikolai Evguénievitch Ekster, advogado de respeito. Desgre-
nhado e de jaqueta amarfanhada, Burliúk provavelmente nem havia 
se despido. Uma perna das calças estava rasgada no joelho, e o far-
rapo triangular dependurado deixava entrever a cada movimento as 
listras das ceroulas.

O almofadinha Ióssif, criado de Aleksandra Aleksándrovna, tra-
jando um colete preto e amarelo que antecipava em dois anos a pro-
verbial blusa de Maiakóvski, observava Burliúk com óbvio desprezo 
enquanto nos servia o café. Mas David estava imperturbável. Arre-
ganhando o sorriso, explicou-me que, além dele, Ekster hospedava 
Z. Ch., irmã da famosa atriz dramática. Eu continuava sem entender 
qual era a relação das calças rasgadas com aquela dama de meia-idade. 
Mas eis que, infelizmente, não se tratava de um troféu. Naquela noite, 
David, que, segundo ele mesmo admitia, achava todas as mulheres 
bonitas até os 90 anos, sofreu um revés. Ele comentou o assunto sem 
nenhum pudor, bem desavexado, com uma objetividade homérica 
fundamentada na lei dos grandes números. Como se o interesse pes-
soal estivesse ausente de sua história noturna.

Na estação, compramos bilhetes até Nikoláiev, de onde em-
barcaríamos no trem que iria até Khersón. Exceto nós mesmos, não 
havia ninguém naquele vagão de terceira classe: dava para conver-
sar livremente, sem atrair atenções. Pusemo-nos a falar de poesia. 
Burliúk era completamente ignaro de poesia francesa. Tinha ouvido 
falar apenas vagamente de Baudelaire, Verlaine e, talvez, Mallarmé.

Retirei da mala um pequeno volume de Rimbaud do qual nunca 
me separava e principiei a ler para David meus versos preferidos…

Burliúk ficou pasmo. Nunca havia suspeitado de quanta riqueza 
havia naquele livrinho. É bem verdade que naquele tempo pouca 
gente lia Rimbaud no original. Dos poetas russos, somente Ánnenski, 
Briússov e eu o havíamos traduzido. Ali mesmo, combinei com David 
que durante a minha estada em Tcherniánka faria o possível para ten-
tar deixá-lo a par dos tesouros da poesia francesa. Por sorte, com Rim-
baud eu levava Mallarmé e Laforgue.

De tempos em tempos, Burliúk se levantava de um pulo, acor-
ria à janela oposta e, sacando um bloquinho do bolso, rabiscava às 
pressas alguma coisa. Depois o guardava e retornava ao seu lugar.

Comecei a ficar intrigado. Ele embromou para explicar, mas afi-
nal satisfez minha curiosidade e estendeu-me uma das folhas. Eram 
versos. Lá estavam três quartetos rascunhados com uma escrita robusta, 
a letra meio de forma, imprecisa por causa do sacolejar do vagão.

Difícil reconhecer poesia naquela versejada rimadinha. Era 
uma mixórdia informe, um mingau gorduroso, no qual sobrenada-
vam, irreconhecíveis, como partículas insolúveis, pedaços distorci-
dos das imagens de Rimbaud.

Eis por que Burliúk a toda hora corria para a janela e todo afo-
gueado anotava no bloquinho! Era evidentemente um modo corri-
queiro de reforçar as impressões e assimilar o material, quiçá até de 
expressar seus arroubos.

“Como um malabarista devoto diante de uma madona gótica”5, 
David fazia um número com Rimbaud, jogando os fragmentos da pró-
pria poesia do francês. Não era exatamente um sacrilégio. Pelo con-
trário, assemelhava-se mais ao totemismo. Diante dos meus olhos, 
Burliúk devorava seu deus, seu ídolo do momento. Aquele, sim, era um 
autêntico carnívoro! A lambida dos dentes, o triângulo dependurado 
no joelho: “O mundo inteiro me pertence!”. Poderiam os Makóvskis 
e os Gumilióvs fazer frente a tal ser monstruoso? Com semelhante 

5 Referência à balada medieval francesa Le Jongleur de Notre-Dame [O malabarista de Notre-
-Dame] e ao romance de Anatole France baseado nela.
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aríete, seria possível arrebentar em pedacinhos mais do que a Apollón: 
não sobraria nem vestígio das Cinco Esquinas.6

E como a predação é tentadora! Até onde a vista alcança, o mun-
do se estende em nudez extrema, ele assoma ao nosso redor como 
montanhas esfoladas, rochedos sangrentos de carne fumegante: pegue, 
rasgue, dilacere, esmigalhe, crie alguma coisa nova – ele é seu, todo seu!

Era contagiante. Uma verdadeira inspiração.
Chegamos a Nikoláiev de noite. O trem para Khersón saía dali 

a algumas horas. Só restava esperar na estação.
Ninguém tinha vontade de dormir. O mundo estava de pernas 

para o ar, mas ainda era todo meu. Era minha a mutável sombra aracní-
dea do lampião de quatro braços situada do lado de fora da janela, a som-
bra que o vagão iluminado lançava a partir da plataforma na vidraça 
enregelada; eram minhas as rosas de papel murchas sobre o oleado 
branco-leite molhado de cerveja na mesinha do bufê; era meu o sono-
lento vendedor de vinho metido em um casaco de pele de furão entrea-
berto, as caudas tremelicando a cada inspiração e expiração; era meu 
o porteiro calçado com botas de nariz arrebitado, ao estilo de Suvórov, 
calcando o solo sob as portas e cobiçando os sanduíches protegidos por 
uma redinha. À fraca luz âmbar de lâmpadas de arco voltaico enxamea-
das de moscas, no clangor rangente de uma noite de ferrovia, todas es-
sas coisas vieram a mim, e eu as agarrei com minhas mãos vazias.

Não, elas não vieram, e eu não agarrei coisa alguma. Tudo já es-
tava dentro de mim, bastava botar no papel.

Foi assim, por conta própria, que nasceu “Estação noturna”7.
Finalmente entramos no compartimento. Logo depois adentrou 

o vagão um sujeito esguio, bochechas avermelhadas, usando casaco de 
pele de ovelha e longas botas de caça. Trazia nos ombros uma bolsa re-
cheada de algum troço e nas mãos uma mala de lona surrada.

Exclamações de alegria. Abraços.
Era Vladímir Burliúk.

6 Referência à revista Apollón, cuja sede ficava na única praça de São Petersburgo, para 
onde convergiam cinco ruas.

7 Poema de Lívchits de 1911, dedicado a Burliúk.

O irmão nos apresentou. Uma imensa pata de pedreiro com 
uma unha preta de sangue coagulado apertou a minha mão até doer. 
Não era uma simples bravata de ginasiano, apenas a abundância de 
forças derramadas à revelia.

E o ginásio não tinha nada a ver com isso. Ele já tinha uns bons 
25 ou 26 anos.

O pelo ruivo no queixo e sobre o gordíssimo lábio superior, o na-
riz comprido, carnudo e adunco, e mais a dificuldade de pronunciar o 

“r” conferiam a Vladímir um jeito de colono judeu de Khersón, um tipo 
rústico de ombros largos, de uma cepa firmemente estabelecida na terra.

Ao lado daquele Ninrode, David parecia mais mole e flácido. 
Nele transparecia nitidamente um componente hermafrodita naquela 
corpulência feminina, que sempre dava um caráter misterioso às suas 
relações com as mulheres, e também com os homens.

Os irmãos se tratavam por diminutivos, o que me causava uma 
impressão similar à de peças de exposição antediluvianas designadas 
por sufixos carinhosos em um museu de geologia.

Vladímir está viajando para o feriado de Natal. Ele estuda na 
escola de artes em Simbírsk ou Vorônej. Lá naqueles rincões ele com-
prou livros antigos por uma mixaria e os levava para Tcherniánka. 
David não está se aguentando. Logo, Vladímir começa a tirar da sa-
cola volume após volume: códigos militares da época de Pedro, o 
Grande, coleções incompletas de Montesquieu, Khemnítser…

— Maravilha, Volóditchka – diz David com aprovação. — Coisa 
antiga mesmo – sorri ele olhando para mim. — Adoro a poeira dos 
séculos…

Vladímir fica lisonjeado. Compreende mal o significado das 
suas aquisições e pelo visto pouco se interessa por livros: basta que o 
irmão esteja contente.

— E como vai a escola, Volóditchka? Muita pressão em cima de 
você?

Adivinho o sentido da conversa. Os boatos sobre as exposições 
de esquerda em que os Burliúk tomaram parte ativa haviam chegado 
até a província. Com uma mão, Vladímir descreve seus cloisonnés e vi-
trais. Com a outra, os estudos da escola.

Ele tira uma tela enrolada de sua mala de lona.
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Uma natureza-morta em tons perolados e marrons esverdea-
dos. Verduras, um pato cuja cabeça pende da quina da mesa e mais 
alguma coisa. Lixo policromático da escola flamenga. Aliás, não era 
bem policromático. Mas era pintado até o último detalhe, cada peni-
nha, cada pelinho.

David está em êxtase:
— Ora, com os diabos, que quadro! Isso é um Snyders de ver-

dade. Sensacional, hein? – ele se dirige a mim.
Mas eu não gostei. Para começar, faltava cor. Além do mais, 

era uma trapaça. Se você vai romper com o passado, então que o faça 
para valer.

Sobrevém uma pausa incômoda. Vladímir me encara, carran-
cudo. Prestes a pular em mim e bater até me deixar semimorto. Eu 
nunca fui um molenga, naquela época até praticava atletismo, mas 
como raios iria eu competir com aquele adversário?

— Dá uma olhadinha aqui, meu filho – o irmão chama minha 
atenção –, no que a Aleksandra Aleksándrovna me deu…

É uma fotografia da obra mais recente de Picasso. Ekster aca-
bara de trazê-la de Paris.

A última palavra em pintura francesa. Proferida pela vanguarda 
de lá, será transmitida – já está sendo – como palavra de ordem para 
toda a frente de esquerda, suscitará milhares de reações e imitações, 
estabelecerá as bases de uma nova corrente.

Como conspiradores debruçados nas estratégias roubadas de 
uma fortaleza inimiga, os irmãos se vergam sobre a preciosa fotogra-
fia, o primeiro experimento de decomposição do corpo em um plano.

Faziam as mãos de viseira por sobre os olhos; estilhaçavam men-
talmente a pintura em suas partes enquanto estudavam a composição.

O crânio seccionado de uma mulher e sua nuca translúcida 
revelam perspectivas deslumbrantes…

— Ótimo – Vladímir resmunga –, fim de papo para Lariônov e 
Gontcharóva!

Caio das nuvens e aterrisso em solo firme. Dali a um mês ha-
verá a mostra Valete de Ouros. Os Burliúk não podem passar vergo-
nha na próxima exposição.

Picasso terá a mesma sina de Rimbaud.

III
Tcherniánka era o centro administrativo e econômico do parque 

de Tchernodolínski, pertencente ao conde Mordvínov. Uma imensa 
propriedade contando algumas dezenas de milhares de dessiátinas 8 es-
palhadas em todas as direções a partir da casa senhorial. Seu centro 
geométrico não coincidia com o administrativo: Tcherniánka ficava 
bem perto do mar, de modo que se podia andar dias inteiros para o 
norte, o leste e o oeste sem alcançar os limites dos domínios de Mord-
vínov. Homem da cidade que sou, tenho dificuldade para me orientar 
em paisagens rurais. Felizmente para mim e para a minha memória 
já esclerosada, quando cheguei a Tcherniánka, tudo ao redor, cente-
nas de verstas9 por todos os lados, estava coberto por uma espessa ca-
mada de neve.

Em vez de um panorama concreto, detalhado com todas as mi-
núcias assinaladas pelos termos técnicos de Dal10, surgia uma planí-
cie infindável, cuja brancura fosforescente feria os olhos. Ali, além 
da linha do horizonte, o negro cinturão de velocino piolhento da 
Afrodite de Táurida (será que ela existiu mesmo?), o mundaréu de re-
banhos ovinos. Ou talvez aquela fosse a túnica de Nesso, despojada 
por Hércules na estepe da Hileia, ao contrário do que diz a lenda. De 
volta às suas fontes, a história ia se refazendo. O vento soprado do 
Ponto Euxino se arroja em tempestade, derruba a mitologia de Lüb-
ker, desnuda os kurgáns 11 cobertos de neve letárgica, turbilhona um 
enxame de fantasmas hesiódicos e os reembaralha em pleno ar antes 
de depô-los no solo, até onde a mirada não alcança, agora na condi-
ção de um mitologema que eleva a alma.

8 Antiga medida de área agrária russa. Cada dessiátina corresponde a 1,09 hectares ou 
10.925 metros quadrados.

9 Antiga medida de distância russa, equivalente a 1,066 quilômetro.

10 Referência ao mais famoso dicionário russo, compilado pelo lexicógrafo Vladímir 
Dal (1801-1872).

11 Colina artificial ou montículo que contém um túmulo, característico da cultura de 
diversos povos da região do mar Negro.
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A Hileia, a antiga Hileia calcada pelos nossos pés, ganhou o 
significado de um símbolo e estava destinada a se tornar estandarte.

Revelaram-se outras camadas, mais tardias. Depois de Hesíodo 
veio Homero.

Um dia, ao cruzar os dormitórios da criadagem, percebi uma 
estranha movimentação. Aglomerados numa roda jovial, os mora-
dores da residência cercavam uma figura vestida com um casaco 
de carneiro. Era um pastor que passara um ano inteiro na estepe, a 
muitas verstas de qualquer habitação humana. Centenas de pasto-
res como ele vagavam pelas fímbrias das propriedades de Mordví-
nov, tocando os rebanhos de lá para cá, os descendentes diretos dos 
carneiros e ovelhas da Odisseia. Aquela gente abrutalhada quase de-
saprendeu a falar e, sem ver mulher anos a fio, satisfazia as necessi-
dades sexuais com a prática do bestialismo.

Nos vilarejos de pescadores, que se estendiam até o mar e o 
delta do rio Dniépr, todo ele eriçado de juncos, a coloração externa 
das casas causava espanto. Contra panos de fundo pêssego suave ou 
turquesa pálido, via-se um ornamento de palmeira em forma de le-
que ou, numa procissão de joelhos, os meandros transplantados dos 
vasos de Quersoneso. Às margens do Euxino e ao largo das colinas ne-
vadas, jaziam amplas crateras multicoloridas, ânforas-lira de gargalo 
estreito e comoventes miniaturas de lécitos ao lado de um arco-íris, 
estático para todo o sempre e feito de vidro de Ólbia e de Panticapeu. 
Nos meses de verão, Vladímir se entregava com sofreguidão a escava-
ções em outros kurgáns menos antigos, ali encontrando arcos e alja-
vas citas12 e com eles armando seus arqueiros caolhos para o combate 
mortal contra as parisienses decompostas em planos básicos.

O tempo perdia as suas fronteiras e segmentava-se em todas 
as direções em Tcherniánka.

12 Referente aos citas, povos nômades de origem iraniana que acabaram se estabelecen-
do no sul da Rússia e na Ucrânia nos séculos viii e vii a.C. Fundaram um rico império, 
como comprovaram pesquisas arqueológicas a partir da escavação de kurgans. Os guer-
reiros citas eram extremamente temidos e foram um dos primeiros a dominar o uso do 
arco e flecha como arma.

Em uma delas, o tempo não passava de um espaço que apenas 
começava a ganhar vida. Tinha somente três dimensões e ficava logo 
além do horizonte. As visadas dos Burliúk dirigiam-se para aquela li-
nha em agradecimento comovido.

Era de lá, da estepe sempiterna, onde milhões de cabeças ovi-
nas se encaracolavam em um único velo, onde centenas de milhares 
de porcos cativos de linhagem braba revolviam o solo da antiga Táu-
rida, era de lá que vinha a riqueza.

Ela se movia como lava espessa, sulcando por incontáveis cau-
dais um caminho herdade adentro, um deles desembocando na sede da 
propriedade, sendo que o sedimento, perspiração sutilíssima e vazão 
natural deixada nas paredes de canais planejados para regular aquela 
pressão furiosa, constituía em si mesmo uma abundância vertiginosa.

Tudo em Tcherniánka adquiria proporções homéricas. A quan-
tidade dos quartos, destinados não se sabe a que ou a quem; a quan-
tidade de empregados, especialmente de empregadas, dando-lhe a 
impressão de um verdadeiro harém; a quantidade de comida inge-
rida à mesa e a disponível entre as refeições para quem quisesse en-
cher a pança com mais um bocadinho.

As quantidades monstruosas de itens comestíveis que entu-
piam os depósitos de presunto, linguiça, laticínios e outros mais ense-
javam uma reflexão sobre a própria essência do fenômeno. A questão 
não era o alimento, o rega-bofe humano. Aquilo era a matéria primor-
dial, os sucos de Gaia extraídos das estepes pelo tropel de milhões 
de quadrúpedes. A insana torrente de proteínas e carboidratos assu-
mia aqui a forma de fiambres e queijos, deixava os corpos humanos 
tesos de carne e gordura, espalhava rubores pelas bochechas, espo-
cava feito intestinos obesos e tubos de tinta de um palmo de com-
primento, de modo que, impotente para conter essa copiosidade de 
dar inveja a Rubens, Tcherniánka transbordava, esfraldando-se em 
quermesse ininterrupta.

A família Burliúk era composta por oito pessoas: os pais, três 
filhos e três filhas. O pai, David Fiódorovitch, responsável pela pro-
priedade de Tchernodolínski, era oriundo do campesinato. Um auto-
didata dotado de grande experiência prática na administração rural, 
chegou até a publicar uma série de brochuras sobre agronomia. Sua 




