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Przy opracowaniu prog ramu wy korzystano fra gmenty następ u j ącyc h k s ią żek: W ikt or 

W oroszy lski , życie Ma jakowskiego, W arszawa 1984 ; Majakowski we wspomnieniach 

swoich współczesnych, W arszaw a 1966 ; Wl odzimie rz M ajakow sk i, O Ameryce, 

Warszawa 1950; Wło dz i m i e rz Majakowski, Listy do Lili Bri k (19 17- 1930), Kraków 1962 

1893 
7 lipca w Bagdadi w Gruzji urodził się Włodzimierz Majakowski 

1905 
Majakowski jako licealista uczestniczy w wydarzeniach rewolucyj
nych. 
„Była to rewolucja. Były to wiersze. Wiersze i rewolucja jakoś 

połączyły się w głowie" [fragment z Autobiografii] 

1906 
Po śmierci ojca rodzina Majakowskich przenosi się do Moskwy. 
„Pozostaliśmy bez środków do życia; nigdy nie mieliśmy oszczęd
ności . Mężowi brakowało jednego roku do emerytury i dlatego 
przyznano nam jedynie dziesięć rubli miesięcznego zasiłku. Wysła
łam podanie do Petersburga, do departamentu leśnictwa, o przyzna
nie pełnej emerytury. Wyprzedawaliśmy meble i z tego żyliśmy." 
[Aleksandra Majakowska, matka poety] 

1908 
Majakowski wstępuje do partii bolszewików, pierwsze aresztowanie. 
„Aresztowano go 29 marca 1908 roku w Gruzinach, w zaułku 

Nowo-Czuchnińskim, gdzie znajdowała s ię podziemna drukarnia 
komitetu moskiewskiego SDPRR (bolszewików). ( ... )Zamknięto go w 
suszczewskim areszcie. Potem jako nieletniego zwolniono do proce
su. Skoro tylko wyszedł na wolność, natychmiast wrócił do podziem
nej pracy partyjnej." [Aleksandra Majakowska] 

1909 
„( ... ) w styczniu roku 1909, Wołodię powtórnie aresztowano, ale 
niebawem wypuszczono z braku dowodów. Życie Wołodii i otacza
jących go kolegów mijało w walce z caratem - o wolność, o lepsze, 
sprawiedliwe, szczęśliwe życie. Wołodia sam mocno wierzył w to 
życie i przekonywał innych. Często opowiadał mi o przyszłym życiu, 



kiedy nam i wszystkim będzie lepiej. ( ... ) Uczył się pilnie, ale nie minęło 
pół roku, a znów go aresztowano. ( .. . ) Policja chciała wysłać go na trzy 
lata do Kraju Narymskiego. Po moich staraniach został zwolniony 
jako nieletni i oddany pod nadzór policji." [Aleksandra Majako
wska] 

1911 
„( ... ) Wołodia wstąpił do Szkoły Malarstwa, Rzeźby i A rchitektury. 
Tutaj znowu zaczął pisać wiersze. Pragnął p isać nowymi słowami o 
now ym, przyszłym życiu." [Aleksandra Majakowska) 

19 12 
W spólnie z Daw idem Burlukiem, A leksiejam Kruczenychem i Wikto
rem Chlebnikowem Majakowski wydaje manifest Policzek smakowi 
powszechnemu. 
„Tylko myśmy - obliczem naszego Czasu. Róg czasu trąbi nami w 
sztuce słowa. 

Przeszłość jest ciasna. Akademia i Puszkin - mniej zrozumiali od 

hierogl ifów. 
Rzucić Puszkina, Dostojewskiego, Tołstoja itp. itp. z Parostatku 
Współczesności. („. ) 
Wymyjcie wasze ręce, które dotykały brudnego śluzu ksiąg napisa
nych przez tych niezliczonych Leonidów Andrejewów. Wszystkim 
tym Maksymom Gorkim, Kuprinom, Błokom, Sołogubom, Remizo
wom, Awerczenkom, Czarnym, Kuzminom, Buninom itp„ itp. -trzeba 
tylko w illi nad rzeką. Tak los wynagradza krawców." [fragment 
manifestu) 

1913 
Ukazuje się pierwszy tomik poezji Majakowskiego Ja!, Teatr Luna
park w Petersburgu wystawia tragedię Włodzimierz Majakowski. 

1914 
Majakowski zostaje usunięty z uczelni, z Dawidem Burlukiem 

Wasylem Kamieńskim objeżdża 1 7 miast rosyjskich wygłaszając 
prelekcje i recytując wiersze. W tym też roku powstaje kolejny 
manifest grupy Porykujący Parnas, Majakowski pisze artykuły do 
gazety NOW 1 sierpnia wybucha wojna. „Wojna. Przyjąłem z 
podnieceniem. Początkowo jedynie od strony dekoracyjnej, dźwię
kowej. Plakaty na zamówienie i, ma się rozumieć, w pełni wojenne„. 
Pierwsza bitwa. Bezpośrednio stanęła przede mną groza wojny. 
Wojna jest obrzydliwa. Tyły jeszcze obrzydliwsze. Żeby powiedzieć o 
wojnie - trzeba ją widzieć. Poszedłem zapisać się na ochotnika. Nie 
pozwolili. Brak prawomyślności. Zima. Odraza i nienawiść do wojny." 
[z Autobiografii] 

1915 
Powstaje poemat Obłok w spodniach, Majakowski redaguje kolumnę 
literacką w gazecie NOW W tym czasie poznaje Osipa i Lili Brik, 
zostaje powołany do wojska i odbywa służbę w szkole samochodo
wej. 
„NAJRADOŚNIEJSZA DATA. Lipiec roku 915. Zawieram znajomość 
z L. J. i O. M. Brikami" [z Autobiografii] 
„Osip Maksymowicz był moim pierwszym mężem . Spotkałam go, 
kiedy miałam trzynaście lat. Był to rok 1905. W gimnazjum, do 
którego uczęszczałam, Osip prowadził kółko ekonomii politycznej. 
Pobraliśmy się w roku 1912. Kiedy powiedziałam mu, że Majakowski 
i ja pokochaliśmy się, postanowiliśmy wszyscy troje nigdy się nie 
rozstawać ." [Li li Brik] 

1916 
Powstaje tom wierszy Proste jak myczenie i poemat Wojna i świat, 
Majakowski współpracuje z czasopismem Anna/es wydawanym 
przez Maksyma Gorkiego. 

1917 
Wspólnie z Dawidem Burlukiem i Wasylem Kamińskim wydaje 
Gazetę Futurystów, występuje w Kawiarni Poetów, powstaje poemat 
„Człowiek", Majakowski uczestniczy w wydarzeniach rewolucyj-



nych, a po powstaniu Rady Komisarzy Ludowych podejmuje współ
pracę z Anatolem Łunacza rsk im i Ludowym Komisariatem Oświa

ty. 
„W roku siedemnastym, po lutym, kiedy zaczęto oblepiać wszystkie 
płoty list ami wyborczymi najrozmaitszych partii. które naraz zgłosiły 
pretensję do udziału w rządach, główne były mimo wszystko stare 
partie o dawno spopularyzowanych nazwach. Ale obok nich wywie
szali s ię i kadeci, i odnowiciele, i anarchiści, i zwi ązek kucharzy, i kto 
jeszcze miał ochotę. Majakowski szedł ze mną po Nieglinnej, popa
trując na plakaty i listy, i naraz zaproponował, żebyśmy wystawili 
własną listę. Jaką? A futurystów! Na pierwszym miejscu widniałby 

tam Majakowski, następnie Kamieński i inni. Na mój pełen zdumienia 
argument, kto też będzie na nas głosował, Włodzimierz Władymiro

wicz odparł w zamyśleniu: „Diabli wiedzą! Teraz są takie czasy: a nuż 
prezydentem wybiorą. .. " [Mikołaj Asiejew) 

„Pamiętam Kawia rnię Poetów zimą 1 91 7- 18 roku. M ieściła się w 
zaułku Nastasjińskim. Byto to bardzo osobliw e miejsce. Śc iany 
pokryte były dziwacznymi dla publiczności malunkami i nie mniej 
dziw acznymi napisami. „Lubię przyg lądać s ię . jak umierają dzieci" -ta 
linijka z w czesnego, przedrewolucyjnego w iersza Majakowskiego 
widniała na ścianie, aby szokować wchodzących. Kawiarnia Poetów 
nie była ani t rochę podobna do Rotondy - nikt nie rozmawiał tu o 
sztuce, nie dyskutował, nie zadręczał się, obecni tutaj dzielili się na 
aktorów i widzów. Pub liczność kawiarni stanowili, według ówczes
nego wyrażen ia „ niedorżn i ęci burżuje " - spekulanci, literaci, filistrzy 
szukający rozrywki. Wątpl iwe, czy mógł ich rozerwa ć Majakowski: 
chociaż w poezji jego było wiele rzeczy niezrozu miałych dla nich, 
czuli, że istnieje wyraźny związek pomiędzy tymi dziwnymi w ierszami 
a przechadzającym i się po Twerskiej marynarzami. 
Ułożoną zaś przez Majakow skiego piosenkę o burżuju, który u sw ego 
schyłku zajada ananasy, rozumieli wszyscy; ananasów nie było w 
Najstasjińskim zaułku , ale kąsek ordynarnej świ n i ny niejednemu 
stawał w gardle. Bawiło odwiedzających lokal coś innego. Na estradę 
wstępował na przykład Dawid Burluk, mocno napudrowany, z 
l ornetką w ręk u, i recytował: „ Podoba mi się mężczyzna w ciąży .. . " 
Ożywiał pub liczność ta kże Holcszmit; na afiszach mianowano go 
„futurystą życia", wierszy nie pisał, lecz złocił proszkiem dwa kędziory 
na głowie, wyróżniał się niezwykłą siłą, łamał deski i wyrzucał z 

kawiarni awanturników. Pewnego razu „futurysta życia" postanowił 
wznieść sobie pomnik na placu Teatralnym; byt to gipsowy posąg, 
niezbyt w ielki i bynajmniej nie futurystyczny - po prostu nagi 
Holcszmit. Przechodnie oburzali się, ale nie śmieli podnieść ręki, na 
zagadkowy monument. ( .. .)" [llja Erenburg] 
„Trudno powiedzieć.co przyc i ągało anarchistów do Kawiarni Poetów 
( ... )przychodzili do kawiarni jak do własnego domu, rozsiadali się na 
ławkach, wyzywająco bawiąc się rewolwerami. Przewodził im niejaki 
„Gwido", przystojny brunet w czarnej aksamitnej bluzie, z klejnotami 
iskrzącymi się na gołej szyi, z palcami w pierścionkach. Wszystko to 
prawdopodobnie uprzednio zdobiło wystawę sklepu jubilerskiego na 
Moście Kuźnieckim . Owa pistolety automatyczne tkwiły za szerokim 
pasem. Temu jawnemu bandycie towarzyszyła straż przyboczna -
krzepki drab w czerkiesce i brodacz w rosyjskiej koszuli z temblakiem 
przez pierś. Na temblaku wyszyte było: „śmierć kapitałowi!"( ... ) W ten 
pamiętny wieczór anarchiści czuli się absolutnie bezkarni, zachowy
wali się jak gospodarze, a nawet przyprowadzili ze sobą jakiegoś 
kuplecistę i kazali mu wystąpić na estradzie. Pijaniutki kuplecista 
wgramolił się na est radę i zaczął mleć najt rywialn iejsze brednie: 
ana rch iśc i ryczeli ze śmiechu , reszta publiczności milczała, lecz wtem 
rozległ się potężny bas Majakowskiego: Towarzysze! Nie pozwólmy 
tu paskudzić temu typkowi! Majakowski wszedł na estradę i ode
pchnął kuplecistę, ale tu zaczęli wrzeszczeć rozwścieczeni anarchiś

ci: Precz ze scenyl Nie obrażać artysty! Majakow ski stał na estradzie 
blady, z papierosem w zębach, co podkreślało jeszcze grymas 
obrzydzenia. Mówię Rewolucję! - oznajmił i z.gasił papierosa o obcas. 
Precz ze sceny! - ryczeli anarch iśc i. Watażka, wymachując rewolwe
rem wyrywał się ku estradzie. Trudno powiedzieć, jak by się to 
wszystko skończyło, gdyby nie interwencja pat rolu Czerwonej Gwar
dii ( ... )." [Lew Nikulin] 

1918 
Wspólnie z Osipem Brikiem i Mikołajem Pun inem Majakowski wydaje 
czasopismo Sztuka Komuny, powstają poematy Oda do rewolucji 
i Lewą marsz. Jako aktor Majakowski występuje w filmach Nie dla 
pieniędzy zrodzony, Panna i chuligan i W okowach filmu, do tego 
ostatniego pisze równ ież scenariusz: Meyerhold w teatrze Dramatu 
Muzycznego w Piotrogrodzie wystawia Misterium - Buffo. 



„(.„) Jedyną sztuką, zamierzoną pod wpływem naszej rewolucji i 
dlatego noszącą na sobie jej znamię - dziarskie, zuchwałe, radosne, 
wyzywające - jest Misterium - Buffo Majakowskiego („.) To wesoła 
symboliczna podróż klasy robotniczej, po rewolucyjnym potopie 
stopniowo wyzwalającej się od swych pasożytów, przez piekło i raj, 
do ziemi obiecanej, która okazuje się naszym grzesznym padołem, 
tyle że opłukanym rewolucyjnym potopem, i na której „towarzysze 
rzeczy" niecierp liwie oczekuj ą swojego brata - człowieka pracy ( ... )." 
!Anatol Łunacza rski] 

19 19 
Majakow ski rozpoczyna pracę w Rosyjskiej Agencji Telegraficznej 
ROSTA. 
„Były to czasy, kiedy Lenin pisał o tym, jak rozwieszać gazety. Gazet 
nie starczało. To znaczy, że t rzeba je rozwieszać na murach, żeby 
ludzie mogli czytać. Ale klej to mąka, a mąki też nie było. Żeby coś 
przybić, t rzeba m ieć gwoźdz ie . Gwoździ nie było. Była instrukcja, żeby 
przyczep iać gazety drewnianymi klinami. (.„ ) Na ulicach leżały padłe 
konie. Nie miał kto ich sprzątać. Wynoszono je po kawałku, odcinając 

scyzorykami. Jest o tym mowa w w ierszach Majakowskiego. Dopiero 
potem przychodziły psy. Osłabły pies miejski nie jest w stanie sam 
napocząć trupa. A później, kiedy psy kończyły robotę ludzi, gdzieś 
tam, na Basejnej, leżały kości. Piotrogród jadł przeważn ie owies. 
Owies rozparzało się w garnku, potem przepuszczało przez maszynkę 
do mięsa, rozparzone ziarno rozgniatano, potem je płukano . Goto
wało się z tego owsianą galop·zupkę. Jadalne. Zamarzn ięte kartofle 
trzeba płukać póki nie odmarzną. Są słodkie i niesmaczne. Można 
dodać pieprzu jeżeli jest. Konina lepsza jest smażona niż gotowana. 
A le smażyć trzeba na czymś . Pewien mój znajomy smażył befsztyki 
na mydle, dodając octu. Ocet neut ralizuje sodę w mydle. Nic tu nie 
zmyślam . Robił to pewien specjalista od języka perskiego („ .) Pisali 
śmy w tym czasie bardzo dużo („.) Były to czasy, kiedy na nas ze 
wszystkich stron następowano." [Wiktor Szkłowski) 

1920- 192 1 
„Trudno napisa ć, czym różnił się rok 1921 od 1919 1918. W 

pierwszych latach rewolucji nie było bytowania albo bytowaniem 
była burza. Nie ma człowieka większej miary, który nie przeżyłby 
okresu wiary w rewolucję. Wierzono w bolszewików. Oto runą 
Niemcy, Anglia i pług zaorze niepotrzebne nikomu gran ice. A niebo 
zostanie zwinięte jak zwój pergaminu„. My, wielu z nas, cieszyl iśmy 

się zauważywszy że w nowej Rosji można żyć bez pien iędzy ... A le 
ci1ężar zwyczajów świata przyciągał do ziemi rzucony poziomo przez 
rewolucję kamień życia„." [Wiktor Szkłowski] 
„Moskwa w lipcu dwudziestego roku była bardzo spokojna, pozba· 
wiana tramwajów i sklepów. Po deszczu ulice po prostu tonęły w 
błocie, głośno klapały po nim drewniaki. „ Wyboje na Miaśnickiej", 

które zachowały się jedynie w wierszu Majakowskiego, wtedy realnie 
chwytały za nogi senne do rożkarskie szkapy, wokoło lwerskiej tłoczył 

się ciemny tłum - nie w sensie religijnym, lecz krymina lnym - baby, 
które daw niej sprzedawały prosfory, teraz na straganach Ochotnego 
handlowały gorącą jaglaną kaszą na wodzie i mętnym słodkawym 
napojem, nazywanym tradycyjn ie „kwasem miodowym". Na Sucha· 
riewce pod kwadratową wieżą sprzedawano cukier na garstki i 
walutę na paczki, stare paniusie wyzbywały s i ę strusich piór, koronek, 
woreczków haftowanych perełkam i a tuż obok gardłowały i kłóciły 

się wszystkie odpadki i wycieruchy wszystkich rodzajów przeszłoś

ci ." [Rita Rajt] 

1922 
Powstają poematy O tym, Piąta Międzynarodówka, Majakowski 
wspóln ie z A leksandrem Rodczenką projektuje plakaty reklamowe. 
Pierwszy pobyt w Paryżu i Berlinie. Powstaje redagowane przez 
Majakowskiego pismo LEF (Lewicowy Front Sztuki). 
„Ale oto w kilka dni po przybyciu Majakowski otrzymał z prefektury 
nakaz opuszczen ia Paryża. Zajmował się tu z całym spokojem tym, 
czym zafmują s ię w Paryżu wszyscy cudzoziemcy, odwiedzał Luwr i 
nocne loka le, kupował sobie koszule i krawaty, i oto każą mu 
wyjechać! Dlaczego? Przyszło mi na myśl, że pomylono Majaka· 
wskiego z Jesien inem, w związku z ich wspólną poetycką profesją, 
Jesienin zaś pozostawił policji dość kiepskie wspomnienia z powo
dów nie mających nic wspólnego z po l ityką, lecz raczej z p ijaństwem. 

Majakowski jednak miał mocną głowę. Czego więc odeń chciano? I 



oto jesteśmy oboje w prefekturze. Widzę, jak błąkamy się długimi 
zanieczyszczonymi korytarzami, odsyłani z kancelari i do kancelari i, ja 
na przedzie, Majakowski za mną, głośno dudniący swoimi podkutymi 
butami i laską, która wlecze się i zahacza o występy ścian, drzwi oraz 
krzesła. Wreszcie trafiliśmy do kancelarii kogoś ważnego . Był to 
bardzo zirytowany j@gomość, który podniósł się zza swojego biurka, 
żeby wyraźniej powiedzieć nam donośnym i gniewnym głosem, że 
pan Majakowski winien opuścić Paryż w ciągu dw udziestu czterech 
godzin! Mamrotał coś mało przekonywającego, a nieznośny Majako
wski ciągle mi przerywał: „Co ty mówisz?.„ Co on ci mówi? ... " „Mówię, 
że nie jesteś bardzo niebezpieczny, bo nie znasz an i słowa po 
francusku„." Oblicze Majakowskiego rozpromieniło się, ufnie popa
trzył na zirytowanego jegomościa i niewinn ie wyrzekł swym grubym 
głosem: - Jambon ... Jegomość przestał krzyczeć, spojrzał na Maja
kowskiego, uśmiechnął się i powiedział: - Na jaki okres życzy pan 
sobie wizę? W okienku na dużej sali Majakowski podał w reszcie swój 
paszport do przybicia na nim niezbędnych pieczęci. U rzędn ik obejrzał 

paszport i powiedział po rosyjsku: „ Pan pochodzi ze w si Bagdadi w 
guberni kutaiskiej? Mieszkałem tam przez wiele lat. Miałem winni
cę„." [Elza Triolet] 

1924 
Powstaje poemat Włodzimierz Iljicz Lenin. 

1925 
Podróże do Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Paryża. Ukazuje się 
broszura Moje odkrycie Ameryki. 
„W stosunku Amerykanina do dolara jest poezja! Wie on, że dolar to 
jedyna siła w jego studziesięciomilionowym burżuazyjnym kraju (w 
innych również). ( ... ) Przy spotkaniu Amerykanin nie powie wam 
obojętnie - dzień dobry - ale zawoła z sympatią: - make money? 
(robisz pieniądze?)- i pójdzie dalej. Amerykanin nie powie mgliście: -
Pan dzisiaj źle (albo dobrze) wygląda. Amerykanin oceni ściś le: -
Patrzy ci z oczu dzisiaj na dwa centy albo: - Wygląda pan na milion 
dolarów( ... ) To mówi wszystko: jakich kto ma znajomych, gdzie jest 
przyjmowany, dokąd pojedze na letnisko i tak dalej. W Ameryce 

obojętna jest droga, jaką ktoś doszedł do swoich milionów. Wszystko 
stanowi business, robotą j,est wszystko z czego rosną dolary. 
Otrzymałeś procent od poematu, który się rozszedł - business, 
ukradłeś, nie złapali cię - również. (.„) W ogólnej atmosferze busine
ssu krzewi się wynalazczość dzieci. W obozie dziecięcym, w dziecię
cym letnim pensjonacie, gdzie dzieci hartują się pływaniem i piłką 
nożną, zabroniono wymyślać sobie przy boksie. - Jakże bić się bez 
wyzw isk? - Skarżvły s ię zmartw ione dzieci. Jeden z przyszłych 
businessmanów rozważył tę potrzebę. Na jego namiocie ukazało się 

ogłoszenie: „Za 1 nikła uczę pięciu wyzwisk rosyjskich, za 2 nikle -
piętnastu". Zebrał się pełen namiot, takich, co pragnęli nauczyć się 
wymyślać bez ryzyka, że nauczyciele ich zrozumieją. Szczęśliwy 

posiadacz rosyjskich wyzwisk stał pośrodku i dyrygował: - No, 
chórem - durak! - Durak! - Swołocz! - Nie/twołocz, ale swołocz . Z 
sukinsynem było dużo mozołu. Mało pojętne amerykańczuki wyma
wiały „zukin-siń", zaś uczciwy młody businessman nie chciał dawać 
za dobre pieniądze wyzwisk w lichym gatunku." [Włodzimierz 

Majakowski, O Ameryce] 

1926 
Powstaje poemat Siergiejowi Jesieninowi. W tym czasie Majakowski 
przemierza wzdłu ż i wszerz Związek Radziecki deklamując swoje 
wiersze. „Jeżdżę jak wściekły. Już wygłaszałem: w Woroneżu, 

Rostowie, Taganrogu, znowu w Rostowie, Nowoczerkasku i znowu 
dwa razy w Rostowie; teraz siedzę w Krasnodarze, wieczorem będę 
już nie wygłaszał, lecz rzęził - błagam organizatorów, żeby mnie już 
nie wieźli do Noworosyjska, a oni mnie błagają, żebym jechał jeszcze 
do Stawropola. Wygłaszać trudnawo. Wygłaszam codziennie, na 
przykład w sobotę wygłaszałem w Nowoczerkasku od pół do 
dziewiątej wieczór do trzech kwadransów do północy; prosili, żebym 
wystąpił jeszcze o ósmej rano na uniwersytecie, a o dziesiątej - w 
pułku kawaleri i, ale musiałem odmówić, bo o dziesiątej pojechałem 
do Rostowa i od pół do drugiej do czwartej pięćdziesiąt czytałem w 
RAPP-ie, a od pół do szóstej już w Zakładach im. Lenina, gdzie w 
żaden sposób nie mogłem odmówić: dla robotników i bezpłatnie! 
Rostów- to także nie róża . Miejscowy kronikarz oznajm ił mi w trakcie 
spaceru: Mówi się, że geniusz i zło są nie do pogodzenia, a u nas w 



Rostowie zlały się one razem" W tłumaczeniu znaczy to, że u nich 
kilka miesięcy temu przerwały się i połączyły w jedno rury kanaliza
cyjne i wodociągowe!' Nie piją teraz surowej wody, a gotowaną radzą 
pić nie później niż w cztery godziny po zagotowaniu, bo inczej, 
powiadają, jakiś tam „osad''. Możesz sobie wyobrazić, co robiłem w 
Rostowie! Piłem narzan i myłem się narzanem, i czyściłem się -
jeszcze i1 teraz gaz się ze mnie ulatnia. Herbat i1 zup nie tykałem równe 
trzy dni. Takie jest życie intelektualne." [do Lili Brik, 29 listo
pada 1926 z Krasnodaru] 

1927 
Podróże do Pragi,, Berlina i Paryża, wizyta w Polsce. W tym czasie 
powstaje poemat Dobrze. 
„Czy to prawda, że w 10-1 2 roku rozbijał pan popiersia Puszk ina i 
chodził po Moskwie w żółtych spodenkach kąpielowych?" „ Czy to 
prawda, że kiedy odczuwa pan przypływ natchnienia, każe pan siebie 
przywiązywać nogami do sufitu i w tej pozycji tworzy pan swoje 
najlepsze utwory?" „Czy kochał parn k iedyś dz iewczynę i jaka była ta 
miłość? Przepraszam". „Poeto Majakowski. Odkryj nam prawdę, 
dlaczego tutaj przeczytałeś wiersze do rymu, a w gazecie piszesz do 
jakiegoś chrymu, tam zawsze plątanina nielicha i nie ma żadnego do 
rymu akrostycha, więc dla miłośnika czytania dręczą duszę takie 
zadania". „Na każdej prelekcji pytają pana, dlaczego proletariat nie 
rozumie pańskich wierszy. To brednie. Na każdej przerwie robotnicy 
proszą mnie, żebym czytała im pańskie wiersze". „Żyjemy, zdaje s i ę, 
w republice rad, a sądząc po psychologii osłów na sati - jesteśmy w 
kraju Zulusów. Gotowi są śmiać się z pana jak z clowna, chociaż 
słowo pana - to narodziny nowego, każde jest zrozumiałe i cieszy ... " 
„Nie rozumieją pana nie dlatego, że nie rozumieją, lecz dlatego, że nie 
chcą zrozumieć, lenią się i szkoda im czasu". [Z notatek zachowanych 
w Muzeum Majakowskiego] 

1928 
Trwa rozpoczęta w roku poprzednim kampania prasowa przeciw 
Majakowskiemu i grupie Nowy LEF. 

,,. .. sądzę, że w tej zwięzłej1 pracy udało się w sposób wystarczająco 
umotywowany wyjaśnić, iż pretensje Majakowskiego do hegemonii 
poetyckiej są bezpodstawne i nieskromne, jego zapewnienia o 
całkowitym powinowactwie ze współczesnością - nieuzasadnione, 
iż rola Majakowskiego w naszej poezji jest negatywna: z jego wierszy 
można się dowiedzieć, jak nie należy pisać wierszy. Ubogi w idee, o 
ograniczonym widnokręgu, hipochondryk, neurastenik, kiepski rze
mieślnik - poza wszelkimi wątpliwościami stoi on poniżej swojej 
epoki, i epoka odwróci się od niego". [Zakończenie książki Georgija 
Szengelego Majakowski w całej okazałośc1l 
„Nieszczęście Majakowskiego polega nie tylko na tym, że w żaden 
sposób nie potrafi on zrzucić z siebie zmurszałego stroju „cyganerii" i 
w naszym młodym środowisku literackim - z własnej woli czy mimo 
woli - staje się krzew icielem niedobrych obyczajów literackich. 
Nieszczęście polega na tym, że zamienionej w sztampę „pozie 
geniusza" towarzyszy obniżenie jakości jego pracy poetyckiej ... Cóż 
zaś otrzymujemy w wyniku niechlujnej pracy poetyckiej1? Produkt w 
złym gatunku. To jest samo przez się niedobre. Ale jeszcze gorzej, że 
do tego produktu w złym gatunku bezczelnie przyciąga się uwagę 
publiczności - przecież to właśnie był jeden z zarzutów, jakie 
postawiłem „Nowemu LEF-owi". Jakże to wszystko nazwać." [Wia
czesław Połoński, Bluff trwa, Nowyj Mir nr 5, 1927] 

„LEF' leży w poprzek drogi i zagradza ruch. Ciągnie on literaturę 

wstecz - do odopisarstwa, do agitki, do sztuki uproszczonej i 
schematycznej, która w swoim czasie była nieunikniona, w obecnych 
warunkach jednak dźwięczy fałszywie. Obiektywnie jego teoria - a 
zresztą i praktyka-sprzyja konformizmowi i oficjalszczyźnie. Dlatego 
też z nim walczymy. Cóż, że jest skazany przez historię - nie możemy 
spokojnie kontemplować naturalnego procesu, sami bowiem jeste
śmy uczestnikami procesu literackiego i walki. Uprzą,tnięcie trupa z 
drogi - to rzecz niezbędna, chociaż niekiedy, jak się okazuje, nie taka 
znów łatwa." [Abram Leżniew, W sprawie trupa, Krasnaja Naw, maj 
1927]1 
„Rozmawiając z literatami i czytając czasopisma, wyraźnie odczuwa 
się stęchliznę najbardziej złośliwej „kółkowości", szkodliwe zaskle
pienie w ciasnych kwadracik.ach interesów grupowych, dążność do 
wdarcia się za wszelką cenę „na świecznik". Jest to szczególnie 
charakterystyczne dla takiej instytucji jak „LEF", gdzie kilku samo-



chwatów usiłuje zamącić w głowach młodych literatów, głosząc 
zbędność literatury pięknej . " [Maksym Gorki, O potrzebie wykształ
cenia, Czitatiel i Pisatiel, 1 7 marca 1 928] 

1929 
Wsiewołod Meyerhold wystawia w Moskwie Pluskwę, latem tego 
roku Majakowski zaczyna pisać łaźnię. Kolejny wyjazd do Paryża. 
„Sztuka Majakowskiego jest na ogół niezła, ale ma szereg istotnych 
wad, nie wypełnia w całości tych zadań, jakie sama sobie stawia. 
Majakowski postawił sobie chwalebny cel - wyśmianie elementów 
filisterstwa, mieszczaństwa, gnieżdżących się także w szeregach 
klasy robotniczej, oraż pomoc w walce o nową obyczajowość, o 
rewolucję kulturalną. Czy jednak nakreślił w wystarczająco szerokiej 
skali, w wystarczająco precyzyjnej postaci przede wszystkim zasad
nicze tło: życie klasy robotniczej naszych dni? Czy dał na tym tle 
wyrazisty rysunek, charakterystykę elementów kołtuństwa? Na oba 
pytania trzeba, niestety, udzielić odpowiedzi negatywnej.„ Z kolei, 
kiedy akcja przenosi się w rok 1979, linie sztuki nadal pozostają zbyt 
prymitywne, niegłębokie . Mimo wol i narzuca się wniosek, że w 1979 
roku, za socjalizmu, życie ludzi jest dosyć jednak nudnawe.„" fN. 
Osiński, recenzja w Izwiestiach, 26 lutego 1929] 

„Majakowskiego znacie już naturę? 
Ze swoją Pluskwą długo się nie bawił. 
Przez miesiąc pisał i przez pół - wystawił ... 
Będą go pewnie besztać za chałturę? 
- Prócz uczciwości, mnóstwo nagród znam. 
Zbesztają tutaj. Podziękują - tam. 
[wiersz kolportowany po premierze Pluskwy] 

„Majakowski przywiózł z Paryża auto, takie małe, że z trudem w nie 
właził ... Majakowski spodziewał się wielkich plotek z powodu małego 
auta i z góry odpowiedział na nie wierszem Odpowiedź na przyszłe 
plotki i mimo to, kiedy wóz był już w Moskwie, spotkał kiedyś 
Majakowskiego Demian Biedny i zapytał: - Majakowski, podobno 
zostaliście burżujem- jeździcie własnym wozem? Majakowski-O ile 
wiem, wy już od lat korzystacie z samochodu. Demian: - Owszem ale 
przecież nie własnym, to państwowy." [Lil i Brik] 

1930 
W Teatrze Meyerholda odbywa s ię premiera łaźni, powstaje poemat 
Pełnym głosem. W Moskwie zostaje zorganizowana wystawa jubi
leuszowa 20 lat pracy, w tym też roku Majakowski wstępuje do 
RAPP-u. (Rosyjskiej Asocjacji Pisarzy Proletariackich). Burzliwy 
romans z aktorką Weroniką Połońską. 14 kwietnia poeta popełnia 
samobójstwo. 

„ Lista zaproszonych, oprócz przyjaciół i bliskich poety, obejmowała 
kierowników partii i rządu, a także dz iałaczy frontu kulturalnego- jak 
Chałatow, Kierżencew, Gandurin, Raskolnikow, Lebied i ew-Polański, 

Fadiejew, Demian Biedny, poza tym organizacje literackie, redakcje 
gazet. Jeszcze w połowie stycznia rozesłano do redakcji gazet 
podpisany przez „LEF" list z tekstem informacji o wystawie. Jednakże 
jedynie w „Komsomolskiej Prawdzie" 3 1 stycznia, czyli w przeddzień 
otwarcia, zjaw iła się krótka informacja. Na otwarciu nie było przed
stawicieli prasy ani innych oficja lnych postaci.„" [S. Kowalenko] 

„ Kiedy Majakowski przeczytał strofę: „Niewielki to honor z różanych 
grząd popiersie swoje wychylić, wśród skwerów, gdzie kurwa z 
łobuzem się gżą, gdzie TBC i syfi lis" - z różnych stron sali podnoszą 
się głosy protestu przeciw ordynarnym wyrazom. Majakowski prze
rywa czytanie. Mów i, że chciał przeczytać do końca, al'e nie może. 
„ Nie ułożyły się stosunki wzajemne z audytorium" ... Przemawia 
student Makarow. Oświadcza, że wiersze umieszczone w zbiorze 
Literatura XX wieku są niezrozumiałe. Poeta: - Jakie wiersze są 
niezrozumiałe? Z miejsca krzyczą : - Obłok w spodniach. Majakowski 
czyta kartkę, podaną z sal i: „Czy to prawda, że Chlebnikow to genialny 
poeta, a pan, Majakowski, to przy nim zero?" Na sali hałas, niektórzy 
się śmieją, w ielu się oburza. ( ... ) Następny student, Michiejew: - Niech 
Majakowski udowodni, że za dwadzieścia lat będą go czytali. 
(Śm iech . ) Jeżeli towarzysz Majakowski tego nie udowodni, nie warto 
pisać . ( ... ) Głos zabiera student Czestnoj: - Wielu załatwia odmownie 
Majakowskiego słowem „niezrozumiały". Dla mnie Majakowski nie 
jest niezrozumiały, lecz nie do przyjęcia . (Śmiech . ) Uważam, że 
Majakowski ma ra cję, że zostanie zrozumiany po upływie jakiegoś 
czasu, za kilka dziesięcioleci. ( ... ) Towarzysze! To nasza pierwsza 
znajomość. Za kilka mies ięcy znów się spotkamy. Trochęśmy pokrzy
czeli, ponawymyślali sobie. Ale chamstwo było niepotrzebne. Nie 



powinnisc1e mieć do mnie złości. A teraz, towarzysze, udzielamy 
głosu towarzyszowi Bessonowowi. Posłuchajcie go. Włodzimierz 
Władymirowicz przy drzwiach wyjściowych ubiera się. Bessonow 
mówi o wystawie, o brygadzie szturmowej. Majakowski stara się 
niepostrzeżenie wyjść. Wraz z nim wychodzi czwarta część zebra
nych." [Wiktor Sławiński] 

Do wszystkich! 
Winą za to, że umieram, nikogo nie obarczajcie i, proszę, nie 
plotkujcie. Nieboszczyk okropnie tego nie lubił. 
Mamo, siostry i koledzy, wybaczcie - to nie sposób (innym nie radzę), 
ale nie mam wyjścia. 
Lila - kochaj mnie. 
Towarzyszu Rządzie, moja rodzina - to Lila Brik, mama, siostry 
Weronika Witoldowna Połońska. 
Jeżeli zatroszczysz się dla nich o jaką taką egzystencję - dziękuję. 

Zaczęte wiersze proszę oddać Brikom, oni się połapią. 
Jak s ię to mówi, 

historia sknocona. 
Strzaskała się 

łódka miłosna 

o byt. 
I z życiem 

na zawsze jlJż kwita 
Więc co nam 

po czczych wspominkach 
bólów i krzywd? 

Tym, co zostają - życzę szczęścia. 

Włodzimierz Majakowski 
12 IV 30 r. 

Towarzysze Wappowcy, nie posądzajcie mnie o brak charakteru. 
Serio - nic się nie da zrobić. 

Cześć. 

Jermiłowowi powiedzcie: szkoda, że zdjąłem hasło - trzeba by się 
dokłócić. W. M. 
W biurku zostało 2000 rubli - zapłaćcie podatek. 
Resztę odbierzecie w Gizie. W.M. 

[Włodzim ierz Majakowski, ostatni list] 
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