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 M
ellan de båda rummen hade dörren hakats av för att ge utrymme. 
Majakovskij stod lutad mot dörrposten. Ur kavajens innerficka 
tog han fram en liten anteckningsbok, kastade en blick i den och 
stoppade sedan tillbaka den igen. Han var tyst en stund. Så svepte 

han med blicken över rummet som över ett stort auditorium, läste prologen och 
frågade – på prosa, inte på vers – med låg, oförglömlig röst:

 
Tror ni det här är malariayra? 
Det har hänt. 
Det var i Odessa det hände.

Vi tittade upp och sänkte inte blicken från detta mirakel förrän det var över.

Vladimir Majakovskij hade skrivit poesi i flera år, men med läsningen 
av »Ett moln i byxor« hos Lili och Osip Brik i Petrograd i juli 1915 
inleddes en ny etapp i både hans litterära och privata biografi. »Briks 
hänfördes av dikterna och förälskade sig i dem en gång för alla« och 
Majakovskij »förälskade sig en gång för alla i Lili«, mindes Lilis yngre 
syster Elsa som var närvarande vid läsningen. För Majakovskij innebar 
mötet med Lili och Osip Brik en vändpunkt i hans liv som han senare 
skulle beteckna med orden »ett verkligt glädjedatum«.

Sommaren 1915 hade världskriget pågått i ett år och det stod klart 
för de flesta att det skulle följas av genomgripande politiska och sociala 

ETT VERKLIGT GLÄD
JEDATUM

   1915
9

D O M  TA N K A R

S O M  D R Ö M M E R  PÅ  E R A  H J Ä R N O R S  M A D R A S S E R

S O M  F E T L A G D A  L A K E J E R  PÅ  F L O T T I G A  S C H Ä S L O N G E R

S K A  J A G  R E TA  M E D  M I T T  H J Ä R TA S  B L O D I G A  T R A S O R

O C H  U P P K Ä F T I G T  H Å N A  I  F R Ä C K A  S M Ä D E S S Å N G E R .

H O S  M I G  F I N N S  I N G E N  G U B B S J U K  T R Å N A D

O C H  PÅ  M I N  S J Ä L  VÄ X E R  I N G A  G R Å A  H Å R .

VÄ R L D E N  H A R  J A G  M E D  R Ö S T K A N O N A D E R  B E D Å N AT,

H Ä R  K O M M E R  J A G  –  E N  VA C K E R  U N G  M A N  PÅ  TJ U G O T VÅ  Å R .

N I  Ö M S I N TA  

V I L L  Ä L S K A  T I L L  V I O L I N E R !

D O M  R Å B A R K A D E  V I L L  H A  E N  K Ä R L E K  S O M  P U K O R N A S  B R A K .

M E N  I N G E N  AV  E R  K A N  VÄ N D A  U T  O C H  I N  PÅ  E R

S Å  N I  B L I R  B A R A  L Ä P PA R  S O M  J A G !

V L A D I M I R  M A J A K O V S K I J ,  U R  P R O L O G E N  T I L L  E T T  M O L N  I  B Y X O R



förändringar. På estetikens område, inom litteraturen, måleriet och 
musiken, var revolutionen redan ett faktum och i denna process intog 
Ryssland en tätposition. Kompositören Igor Stravinskij firade triumfer 
i Paris, liksom den ryska baletten under ledning av Sergej Djagilev; och 
på konstens område gick ryssarna i främsta ledet, med namn som Vasi-
lij Kandinskij, Michail Larionov, Vladimir Tatlin, Kazimir Malevitj, 
vilka alla på sitt sätt bidrog till den banbrytande utveckling som det 
ryska måleriet genomgick under dessa år.

Ett av startskotten för det »moderna genombrottet« avfyrades 
1909, då italienaren Filippo Tommaso Marinetti proklamerade futu-
rismen, en riktning som innebar ett generaluppror mot kulturarvet och 
som omfattade såväl litteratur som konst och musik. Futurismen hade 
en enorm genomslagskraft också i Ryssland, där den fick sin intres-
santaste utveckling inom litteraturen. En av deltagarna i denna rörelse 
var Vladimir Majakovskij, som vid mötet med Lili och Osip Brik bara 
var tjugotvå år gammal men trots sin ungdom en av futurismens cen-
tralgestalter. 

»Han var«, med Boris Pasternaks träffande formulering, »sedan 
barnsben bortskämd av framtiden, som han anammade tidigt och till 
synes utan större ansträngning.« När denna framtid anlände två år 
senare stavades den revolution – den Ryska Revolutionen, den vid sidan 
av de båda världskrigen kanske mest emblematiska politiska händelsen 
under det tjugonde seklet. Med hela sitt engagemang och sin talang 
kastade sig Majakovskij in i detta enorma sociala och politiska expe-
riment, som till slutmål hade det klasslösa kommunistiska samhället; 
ingen författare är lika oupplösligt förenad med den ryska revolutionen 
som Majakovskij.

Med sig i kampen för ett nytt och rättvisare samhälle hade han 
en generation av likasinnade, människor som vuxit upp med Revolu-
tionen som en allt uppslukande idé. Till denna generation hörde Lili 
och Osip Brik, som är lika oupplösligt förenade med Majakovskij som 
denne med revolutionen. Det går inte att tala om Majakovskij utan 
att tala om dem, och tvärt om. Under tjugotalet blev konstellationen 
Brik – Majakovskij själva inbegreppet av politiskt och estetiskt avant-
garde – och av en ny, avantgardistisk moral. Majakovskij var revolu-
tionens främste poet, Osip en av de ledande kulturkritikerna och Lili, 
med sin fördomsfria syn på kärlek och sex, symbolen för den moderna 

kvinnan, fri från det borgerliga samhällets moraliska fjättrar. 
Från och med den omtumlande julikvällen 1915 var Majakovskij, 

Lili och Osip oskiljaktiga. I femton år levde de tillsammans i en av 
de märkligaste och mest legendomspunna kärleks- och vänskapsrela-
tionerna i den ryska litteraturens historia – femton år, till den soliga 
aprildag då en pistolkula slet deras tillvaro i stycken. Och inte bara 
deras: kulan som 1930 genomborrade Majakovskijs hjärta sköt också 
sönder drömmen om kommunismen och signalerade inledningen på 
trettiotalets kommunistiska mardröm.

Det är om denna virvel av politiska, litterära och privata stormar 
som berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets handlar.

10 E T T  V E R K L I G T  G L Ä D J E D A T U M 11F Ö R O R D



 V
ladimir Majakovskij var ryss men tillbringade sin barndom 
i den kaukasiska provinsen Georgien, som stått under rysk 
överhöghet sedan slutet av 1700-talet. Befolkningen utgjordes 
huvudsakligen av georgier men också av folkslag från angräns-

ande provinser och länder: armenier, turkar, ryssar. I öst gränsar Geor-
gien mot Azerbajdzjan, västgränsen utgörs av Svarta havet.

Han föddes den 19 juli 1893* i byn Bagdady i västra Georgien, inte 
långt från provinshuvudstaden Kutaisi. Hans far, Vladimir Konstanti-
novitj, var forstmästare och härstammade enligt familjelegenden från 
de legendariska zaporog-kosackerna; enligt samma källa kom nam-
net Majakovskij av att de flesta familjemedlemmar på faderns sida var 
långa och kraftiga – majak betyder »fyr« på ryska. Modern Alexandra 
Alexejevna kom från Ukraina. Vladimir – eller »Volodja«, som han 
kallades – hade två systrar, Ljudmila, som var nio år äldre, och Olga, 
tre år äldre. (En bror, Konstantin, hade dött i scharlakansfeber tre år 

VOLOD
JA   1893

–
1915

13
Genom oss ljuder tidens horn i ordkonsten. 
Det förflutna är kvalmigt. Akademin och 
Pusjkin är obegripligare än hieroglyfer. 
Släng Pusjkin, Dostojevskij, Tolstoj etc. 
överbord från Samtidens skepp.
Bara vi är vår tids ansikte.

En örfil åt den offentliga smaken

* Datum anges genomgående i boken enligt den i väst brukliga gregorianska kalendern. 
Skillnaden mellan denna och den julianska, som användes i Ryssland fram till 1918, var på 
1800-talet tolv dagar och på 1900-talet tretton dagar. Enligt den så kallade gamla stilen 
var Majakovskij således född den 7 juli.

Majakovskij 1913, vid tjugo års ålder.
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gammal.) Familjen var lågadlig men levde helt på faderns lön, vilket 
innebar en hygglig tillvaro utan överflöd.

Vladimir Konstantinovitj – storväxt och bredaxlad som sina anfä-
der – var en gladlynt, vänlig, social och gästvänlig person med svart 
hår och svart skägg. Han var mycket energisk och hade lätt att komma 
till tals med folk. Han talade med en djup basröst, hans språk var enligt 
äldsta dottern »fyllt av ordspråk, ordlekar och vitsar« och han kunde 
»otaliga episoder och anekdoter som han berättade på ryska, geor-
giska, armeniska och tatariska, som han behärskade till fulländning«. 
Samtidigt var han mycket känslig och mottaglig för intryck, hade ett 
hetsigt temperament och ett humör som svängde »ofta och häftigt«. 

Modern var i allt sin makes motsats: tillbakadragen, tunn, bräck-
lig men med en stark vilja. »Med sin karaktär och medfödda taktfull-
het neutraliserade mamma fars häftighet och hetsighet och svängning-
arna i hans humör«, enligt Ljudmila: »Under hela vårt liv hörde vi 
barn aldrig […] henne ens höja rösten.« Hon hade kastanjefärgat hår 
och hög panna, och käkpartiet var något framskjutet. Till utseendet 
liknade Volodja modern, till kroppsbyggnad och läggning var han lik 
Vladimir Konstantinovitj, som till sonen överförde både sin tempera-
mentsfullhet och sin sensibilitet; av fadern fick Volodja också ärva sin 
mörka basröst.

Den lilla bergsby där Volodja tillbringade sina första år bestod av 
cirka tvåhundra gårdar och hade mindre än tusen invånare. Den låg 
i en djup dalgång omgiven av höga och branta berg täckta av skogar 
fulla av björnar, rådjur, vildsvin, rävar, harar, ekorrar och alla sorters 
fåglar. Volodja lärde sig tidigt älska djur. Husen var omgärdade av stora 
vingårdar och en rikedom av fruktträd: äpplen, päron, aprikoser, gra-
natäpplen, fikon. I direkt kontrast mot den slösande naturen stod de 
bristfälliga administrativa resurserna i byn, som visserligen hade ett 
postkontor men varken skola eller läkare. Det var 27 kilometer till när-
maste stad, Kutaisi, och fanns ingen annan förbindelse än diligens. När 
Olga och Konstantin insjuknade i scharlakansfeber tog det så lång tid 
för läkaren att komma till Bagdady att pojken hann dö.

Volodja Majakovskij med sina föräldrar och systrarna Ljudmila (stående) och Olga 
(sittande) revolutionsåret 1905.
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Familjens hus stod litet avsides i byns utkant, på floden Chanis-

Tschalis högra strand. Enligt Volodjas syskon liknade det »ett guldgrä-
varhus någonstans i Kalifornien eller Klondyke«. Man hade tre rum, av 
vilka ett var forstmästarens kontor. Alldeles nedanför forsade vattnet 
fram i en stenig bergsbäck. Barnen tillbringade mycket tid utomhus 
och Volodja lärde sig snart att simma och rida. Han hade en förkärlek 
för farliga lekar och tidsfördriv, ju farligare desto bättre. Tillsammans 
med systern Olga älskade han att klättra i träd och på klippavsatser 
och rusa runt på de smala bergsstigar som ringlade fram över de branta 
stupen.

Fantasin och uppfinningsrikedomen som Volodja visade i sina 
lekar gav en föraning om den rika kreativitet som han senare skulle ge 
prov på. Detsamma gäller en annan egenskap som gav sig till känna 
mycket tidigt, redan i femårsåldern, nämligen hans förmåga att dekla-
mera poesi. Fadern saknade högre utbildning men var förtjust i littera-
tur och läste ofta klassiker som Pusjkin, Lermontov och Nekrasov för 
familjen. Trots att Bagdady låg långt från allfarvägarna hade man ofta 
släktingar på besök, särskilt på sommaren, och då brukade Vladimir 
Konstantinovitj be Volodja att läsa högt för gästerna. Pojken kunde 
ännu inte vare sig läsa eller skriva men hade ett fenomenalt minne som 
gjorde att han hade lätt att lära sig utantill. Han deklamerade både 
bra och uttrycksfullt. För att öva rösten brukade han krypa in i stora 
vinkrus som låg kullvälta på marken och läsa dikter för Olga som stod 
utanför och agerade publik.

Precis som i lekarna fanns det också i inlärningen av dikter ett 
starkt drag av tävlan. Volodja ville till varje pris vara bäst och deltog 
gärna i de vuxnas lekar. En lek var en sorts »skepp kommer lastat med 
diktrader«: den första deltagaren börjar läsa en dikt, avbryter mitt i 
och kastar näsduken till nästa, som får försöka avsluta dikten. Eller så 
skulle man hitta på så många ord som möjligt på en bokstav. Volodjas 
tävlingslust matchades av en obändig energi som gjorde att han aldrig 
ville sluta leka. »Volodja var ofta påstridig och hade förmågan att få de 
vuxna att ge efter för hans vilja att fortsätta leken«, mindes modern. 
»I sådana fall tog han oftast också på sig att organisera hela leken och 
fick med sig också dem som redan var trötta och inte ville leka mer.« 
Med samma passion och otålighet hängav han sig åt alla former av 
spel: kort, domino, krocket med mera. I oktober 1904 rapporterade 

Olga till systern Ljudmila att Volodja »hade blivit fruktansvärt domi-
nobiten« och att han redan hade lyckats spela ihop ett helt album med 
utländska frimärken… Vi ser här konturerna till ett dominerande drag 
i Majakovskijs karaktär, hans spelpassion, som det blir anledning att 
återkomma till flera gånger framöver.

Eftersom Bagdady saknade utbildningsmöjligheter hade äldsta 
systern Ljudmila tidigt skickats till internat i Georgiens huvudstad 
Tbilisi, och år 1900 flyttade modern och Volodja till Kutaisi för att 
sonen skulle kunna börja skolan; han var då sju år gammal. Efter två 
års förberedande studier antogs han till det som i det ryska skolsyste-
met kallades gymnasium. Studierna gick bra, och särskilt utmärkte han 
sig i teckning. Ljudmila tog lektioner hos en Kutaisi-konstnär som fann 
Volodja så lovande att han undervisade honom gratis. »Volodja kom 
snart nästan ikapp mig i teckning«, mindes Ljudmila, och »vi började 
vänja oss vid tanken att han skulle bli konstnär.«

Lika påfallande som Volodjas talang för teckning och diktläsning 
var hans totala brist på musikalitet. Han kunde inte ta en ren ton och 
var helt ointresserad av musik, han sågs aldrig röra pianot och ville 
aldrig dansa. »När ungdomarna samlades hemma hos oss och man 
började dansa bjöd man också Volodja att vara med«, mindes modern: 
»Han tackade alltid nej och gick i stället över till kamraterna i grann-
gården och spelade gorodki«, en sorts kägelspel.

T I L L  M O S K VA !

Vintern 1906, när Volodja var tolv år, avled fadern i blodförgiftning, 
fyrtionio år gammal: han hade stuckit sig med nålen när han höll på 
att trådhäfta dokument. Volodja var yngst av barnen, men han var 
mycket utvecklad för sin ålder och deltog aktivt i förberedelserna för 
begravningen; »han skötte om allting och tappade aldrig fattningen«, 
mindes Ljudmila.

Faderns död skakade om familjen, inte minst sonen, som enligt 
Ljudmila från denna stund »blev allvarligare« och »betraktade sig 
som vuxen«. Sättet som fadern dog på satte djupa spår i den känslige 
pojkens psyke: han drabbades av en svårartad infektionsskräck som 
senare i livet utvecklade sig till renlighetsfobi – han bar alltid med sig 
en egen tvål och ett eget dricksglas av gummi, och på sina resor hade 
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han alltid med sig ett utvikbart gummibadkar; han undvek offentliga 
färdmedel, skakade ogärna hand med folk och tog aldrig i dörrhandtag 
med bara handen utan endast genom kavajfickan eller med en näsduk. 
Ölkrusen fattade han med vänster hand för att kunna dricka från den 
kant som inga andra läppar nuddat – ett knep som underlättades av att 
han var dubbelhänt.

Med faderns död förändrades med ens också familjens ekonomiska 
situation. Ljudmila studerade sedan två år vid Stroganovs konstindu-
striskola i Moskva och för att klara försörjningen flyttade nu Alexandra 
Alexejevna och de hemmavarande barnen också dit. I Moskva han-
kade sig modern fram på sin änkepension och genom att hyra ut rum 
till studenter. Volodja och Olga bidrog också till försörjningen genom 
att färglägga askar, påskägg och andra föremål. Volodja ritade också 
reklamplakat för en apoteksfirma.

Redan under gymnasiestudierna i Kutaisi hade Majakovskij läst en 
del radikal litteratur, men det var genom familjens inhysingar som han 
första gången kom i kontakt med övertygade socialister. I gymnasiets 
fjärde klass gick han med i en socialdemokratisk studiecirkel och något 
år senare blev han medlem av partiets bolsjevikfraktion. Samtidigt 
relegerades han från gymnasiet på grund av obetalda terminsavgifter. 

Under de följande två åren, 1908–09, ägnade sig Majakovskij mer 
eller mindre på heltid åt politisk verksamhet. Han läste och spred ille-
gal litteratur bland bagare, skomakare och typografer. Polisen spanade 
på honom och fast han bara var femton sexton år häktades han flera 
gånger; under en razzia åt han upp en inbunden anteckningsbok med 
adresser för att den inte skulle hamna i polisens händer. De första två 
häktningarna var kortvariga, en månad vardera, men den tredje gång-
en satt han i fängelse sex månader, varav fem i isoleringscell.

Tiden i Byturki-fängelset innebar en vändpunkt i Majakovskijs 
biografi: om han tidigare mest läst politisk litteratur fick hans läs-
ning nu en annan inriktning. »En oerhört viktig tid för mig«, skrev 
han senare: »Efter tre år av teori och praktik kastade jag mig över 
skönlitteraturen.« Han läste klassikerna – Byron, Shakespeare, Tol-
stoj – men utan större entusiasm. Hos symbolistpoeterna Andrej Belyj 
och Konstantin Balmont uppskattade han den moderna formen men 
kände sig främmande för tematiken och bildspråket. Den verklighet 
som han kände måste skildras på ett annat sätt! Han försökte, men 

det gick inte. När han frisläpptes i januari 1910 beslagtog vakterna en 
hel anteckningsbok med dikter, något som han senare uppgav sig vara 
tacksam för. 

Mellan häktningarna hade Majakovskij studerat vid Stroganovs 
konstindustriskola, precis som systern. Men därifrån hade han uteslu-
tits på grund av sina politiska aktiviteter; inte heller hade han gått ut 
gymnasiet. Han kände nu att han ville skaffa sig en utbildning, något 
som han såg som oförenligt med fortsatt partiarbete. »Perspektivet var 
att ägna hela livet åt att författa flygblad och lägga fram tankar som 
hämtats ur korrekta men inte av mig uttänkta böcker. Om man skaka-
de ur mig allt jag läst, vad skulle då återstå? Den marxistiska metoden. 
Men hade inte detta vapen hamnat i alltför barnsliga händer? Det är 
ett vapen som är lätt att hantera om man bara har med likatänkande 

Majakovskijs registerkort vid Moskvas polismyndighet 1908.
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att göra. Men när man träffar motståndare?« Citatet är från 1922 men 
problemet Majakovskij antyder var inte någon efterhandskonstruktion. 
Konflikten mellan konst och politik fanns hos Majakovskij från första 
början, den skulle prägla hela hans gärning och påskynda hans död. 

Majakovskij avbröt sitt politiska engagemang men eftersom han 
tvivlade på sin litterära talang tog han efter frisläppandet upp måleriet 
igen. Efter fyra månader på Zjukovskijs konstskola, som han uppfat-
tade som alltför traditionell, började han hos en annan konstnär, Pjotr 
Kelin, där han förberedde sig för att söka in på Skolan för måleri, skulp-
tur och arkitektur – den enda skola som inte krävde något politiskt 
»tillförlitlighetsintyg«. Efter andra försöket antogs han i augusti 1911 
i skolans modellklass.

D E N  U N D E R B A R E  B U R L J U K

Majakovskij var arton år när han började på skolan och gjorde sig snart 
känd för sin självsäkerhet och uppkäftighet. Han var högljudd, kvick 
och dräpande i sina repliker och lika ryckigt otålig i sitt tal som i sina 
rörelser: han kunde aldrig sitta stilla på en stol utan rusade hela tiden 
runt med en papyross i mungipan. Det dominanta intrycket förstärk-
tes av hans längd – han var närmare en och nittio lång. På grund av 
sin framfusighet uppfattades han av många som tämligen odräglig 
– omtyckt var han bara av dem som anade eller förstod »hans enor-
ma personlighet som svämmade över alla bräddar«. Den utmanande 
framtoningen underströks av en genomfört bohemisk klädstil: långt 
okammat hår, bredbrättad svart hatt nerdragen över ögonbrynen, svart 
skjorta och svart kravatt – en byronsk hjälte på jakt efter sin konstnär-
liga identitet. 

Men uppkäftigheten och provokationslusten speglade bara en sida 
av Majakovskijs karaktär. I grunden var han, förklarade en kamrat från 
målarskolan, en mycket känslig person – något som han gjorde allt för 
att dölja under en mask av arrogans och oborstade manér. Att aggres-
siviteten var en försvarsmekanism kunde alla som kände Majakovskij 
närmare intyga – Boris Pasternak, till exempel, definierade träffande 
hans »oblyghet« som ett resultat av en »enorm blyghet« och hans 
»spelade viljestyrka« som följden av en »ängslig viljelöshet« med 
dragning åt en »omotiverad dysterhet«.

Majakovskij hösten 1911 som elev på Skolan för måleri, skulptur och arkitektur i 
Moskva.
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Denna sida visade Majakovskij dock aldrig utåt, så när han på 

målarskolan stötte på David Burljuk, en något äldre men lika självsäker 
konstnärskollega, var det bäddat för konflikt. Burljuk, som var kubist, 
drabbades också av Majakovskijs giftpilar. »En okammad, otvättad jätte 
med en ligists markerade drag förföljde hela tiden mig, som ›kubist‹, 
med sina skämt och vitsar«, mindes Burljuk. »Det gick så långt att jag 
var nära att ta till knytnävarna, särskilt som jag på den tiden intres-
serade mig för sport och för Müllers [gymnastiska] system och därför 
hade vissa chanser i ett möte med denne enorme, långbente yngling i 
dammig sammetsblus och med glödande och skälmska mörka ögon.« 
Det hela slutade dock med försoning och Burljuk och Majakovskij blev 
bästa vänner och vapenbröder i den »strid på liv och död som då stod 
het runtom mellan gammalt och nytt i konsten och livet«, med Burljuks 
formulering. 

Det var Burljuk som upptäckte Majakovskijs poetiska talang. När 
Majakovskij under en höstpromenad 1912 läste upp en dikt för Burljuk 
var han så osäker på sin förmåga att han påstod att den var skriven 
av en bekant. Men denne genomskådade bluffen och förklarade att 
Majakovskij var en genial poet. Upptäckten var lika omtumlande för 
båda. Även om Majakovskij hade skrivit litet poesi under fängelsetiden 
hade han ingen egentlig läroperiod bakom sig utan framträdde enligt 
Burljuk »likt Pallas Athena som en färdig poet«. För Majakovskij kom 
denna nattliga promenad på boulevarden vid Passionsklostret i Moskva 
att bestämma inriktningen på hans fortsatta skapande. »Jag gav mig 
helt hän åt poesin«, mindes han. »Den kvällen blev jag helt oväntat 
poet.«

E N  M A N I S K  S P E L A R E

Burljuk blev den auktoritet som Majakovskijs ännu ofokuserade begåv-
ning behövde för att finna sin väg. Han läste fransk och tysk poesi 
för honom och försåg honom med böcker – och pengar. Majakovskij 
var så fattig att han inte hade råd att gå till tandläkaren och kontras-
ten mellan hans ungdom och hans ruttna tänder var iögonenfallande: 
»när han pratade eller log syntes bara några bruna, sönderfrätta och 
sneda spikliknande rotstumpar«, noterade Burljuks fru Marusia. Bur-
ljuk däremot kom från en välmående familj – hans far var förvaltare 

På denna bild från 1913 syns i övre raden Nikolaj Burljuk, hans bror David, »den 
ryska futurismens fader«, och Majakovskij. Sittande: den egensinnige poetiske 
experimentatorn Velimir Chlebnikov och två »mecenater«, flygaren Georgij Kuzmin 
och musikern Sergej Dolinskij, som gav ut futuristkalendern En örfil åt den offentliga 
smaken och Majakovskijs första diktbok Jag!
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på ett ukrainskt gods – och gav Majakovskij 50 kopek om dagen så att 
han inte skulle svälta.

När pengarna ändå inte räckte gick han hungrig och sov på park-
bänkar; för att få mat för dagen spelade han kort – och biljard, ett spel 
som han var närmast oslagbar i. Tävlingsmomentet, hasarden, hade 
Majakovskij i blodet, han var en passionerad spelare som tillbringade 
varje ledig minut vid kort- eller biljardbordet. Så var det hela livet, 
också när det inte längre behövdes för försörjningens skull: var han än 
befann sig var det första han gjorde att uppsöka biljardhallar och nosa 
upp andra korthajar. Han var det som på engelska kallas compulsive 
gambler, han kunde inte låta bli att spela. 

»Att spela kort med Majakovskij var hemskt«, mindes Nikolaj 
Asejev, en ung poet som lärde känna Majakovskij våren 1913 och som 
var lika besatt av speldjävulen som denne. »Han kunde nämligen inte 
föreställa sig en förlust som ett lika naturligt och möjligt resultat av 
spelet som en vinst. En förlust uppfattade han som en personlig skymf, 
som något som inte gick att rätta till«:

Det var en sorts boxning utan nävar, där de enskilda slagväxling-
arna bara var förberedelser för det avgörande slaget. Slåss fysiskt 
kunde han inte. »Jag kan inte slåss«, svarade han på min fråga 
om han någonsin varit i slagsmål. När jag frågade varför svarade 
han: »Om jag börjar, dödar jag.« Så kortfattat definierade han sitt 
temperament och sin massiva styrka. Slåss kunde han således bara 
göra i undantagsfall. I kortspelet balanserades däremot tempera-
mentet och styrkan av motspelarens temperament och tålamod. 
Men han kände naturligtvis hur mycket starkare han i själva verket 
var. Därför innebar varje förlust för honom en skymf, en olycka, 
ett slag av det blinda ödet.

Majakovskij tog andan ur sina motspelare, han satsade allt, bluffade 
och reste sig inte från bordet förrän han vunnit eller tvingades inse 
att han förlorat. Han spelade med nerverna på helspänn och när spän-
ningen släppt brukade han, minns en annan nära vän, »gå fram och 
tillbaka i rummet och gråta«.

Majakovskij spelade alltid, och om allting. Fanns det inget spel-
bord i närheten slog han vad. Hur många steg är det till nästa kvarter? 

En uppsluppen Majakovskij i Kiev 1913. Vem damen som framkallat hans tandlösa 
leende är har inte gått att fastställa med säkerhet.
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Vilket nummer har den första spårvagnen som kommer runt hörnet? 
En gång, mindes Asejev, steg de av tåget en station tidigare för att tävla 
om vem som kom först till nästa semafor utan att börja springa. När de 
kom fram samtidigt singlade de slant för att avgöra vem som vunnit. 
Men det viktiga för Majakovskij var inte guldrubeln de slagit vad om 
utan att han inte förlorade.

I fråga om tvångsmässighet matchades Majakovskijs spelberoende 
bara av hans renlighetsfobi. Den begynnande poeten var med andra 
ord en starkt neurotisk ung man, ett intryck som förstärktes av hans 
enorma konsumtion av papyrosser, upp till hundra om dagen. Men 
också rökandet var av neurotisk natur och inte främst nikotinbetingat: 
fastän han ständigt hade en fi mp dinglande i mungipan – han använde 
inte tändstickor utan tände den ena papyrossen på den andra – drog 
han aldrig halsbloss.

FA R L I G A  F U T U R I S T E R

David Burljuk, som var elva år äldre, hade vid mötet med Majakovskij 
redan en karriär som konstnär bakom sig. Han hade visat sina verk på 
fl era utställningar där det moderna måleriet presenterades, både i Ryss-
land och utomlands (bland annat på »Der blaue Reiter« i München). 
Han var en centralgestalt inom det ryska konstnärliga avantgardet 
och en av männen bakom konstnärssällskapet Ruter knekt, som åren 
1912–16 anordnade en rad uppmärksammade utställningar i Moskva 
och Petersburg. Ruterknektarna, vilkas främsta namn var målare som 
Ilja Masjkov, Pjotr Kontjalovskij och Aristach Lentulov, hade Cézanne 
som läromästare och kallades ibland post-cézannister. 

Burljuk drog snabbt med sig Majakovskij in i dessa kretsar. De bör-
jade framträda tillsammans och i november 1912 gjorde Majakovskij 
sina första offentliga framträdanden som poet, konstnär och propagan-
dist för de nya strömningarna inom måleri och poesi. En månad senare 
utkom futuristernas första stridsskrift, En örfi l åt den offentliga smaken, 
där Majakovskij debuterade just med de båda dikter som han först läst 
upp för Burljuk, »Natt« och »Morgon«, experimentella dikter starkt 
infl uerade av det moderna måleriets formspråk. I Örfi len framträdde för 
första gången inom samma pärmar fyra av de främsta representanterna 
för det ryska litterära avantgardet – Vladimir Majakovskij, David Bur-

Under turnén i den ryska provinsen vintern 1913/14 framträdde Majakovskij, Burljuk 
och Kamenskij ofta i frack och hög hatt, i stark kontrast till deras revolutionerande 
estetiska budskap. För att ytterligare utmana »den offentliga smaken« uppträdde de 
gärna i »krigsmålning«, som Kamenskij på fotografi et.
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När tragedin Vladimir Majakovskij gavs ut i bokform 1914 var det i en typisk 
futuristisk utformning, där olika typsnitt, versaler och gemener blandades fritt, allt 
enligt receptet i manifestet »Bokstaven som sådan« från 1913: »[…] fråga vilken 
ordkonstnär som helst så ska han tala om att ett ord skrivet med en viss handstil 
eller satt med ett visst typsnitt inte alls liknar ord i en annan utformning. Inte klär 
ni väl era sköna kvinnor i kronans enahanda vadmalsrockar?« Här ett uppslag 
med en teckning av David Burljuks bror Vladimir föreställande Majakovskij i hans 
gulsvartrandiga blus.

ret hade därför en social dimension som skänkte det extra styrka och 
legitimitet.

Majakovskijs och Burljuks beslut att ge sig ut på en uppläsnings- 
och föreläsningsturné i ryska provinsstäder var därför naturligt. Tur-
nén var ett svar på det hot om relegering från Konstskolan som hängde 
över dem. Men det fanns också ett annat och viktigare motiv: futu-
rismen var ett storstadsfenomen och turnén ett sätt att göra den nya 
estetiken känd ute i landsorten, där rörelsen mest uppfattades som ett 
skämt och hånades som totalt obegriplig och meningslös – i den mån 
den över huvud taget var känd. Eftersom futuristpoeterna hade svårt 
att finna förläggare och tvingades ge ut sina böcker själva, oftast i små 
upplagor på 300–500 exemplar, var det få som hade läst dem utanför 
Petersburg och Moskva.

Turnén pågick i tre och en halv månad, från mitten av december 
1913 till slutet av mars 1914. Med på turnén var också poeten Vasilij 
Kamenskij och, under en kortare tid, »ego-futuristen« Igor Severja-
nin. De läste dikter, föreläste om de senaste konstriktningarna och 
visade ljusbilder på egna och andras konstverk, exempelvis Picassos. 
Det futuristiska budskapet förstärktes av estradörernas utmanande 
klädsel: de hade rädisor i knapphålet och flygplan, hundar och kabba-
listiska tecken målade i ansiktet; Majakovskij var för det mesta iklädd 
en gul blus, sydd av »tre alnar solnedgång« (som han beskrev den i 
dikten »Snobbens blus«). »Degenererade typer«, tyckte en journalist, 
»med brännmärken i ansiktet som rena brottstyper.«

Intresset för turnésällskapet var enormt och skandalerna många. 
På futuristernas utmaningar svarade publiken med visslingar och burop 
men också med applåder och skratt; vid ett tillfälle stoppades framträ-
dandet sedan den lokala polischefen informerats om Majakovskijs poli-
tiska syndaregister. Vid ett annat, i Kiev, kunde det genomföras men i 
närvaro av generalguvernören, högste polischefen, åtta poliskommissa-
rier, sexton biträdande poliskommissarier, tjugofem polisuppsynings-
män, sextio poliskonstaplar inne i teatern och femtio ridande poliser 
utanför. »Majakovskij var hänförd«, mindes Kamenskij: »Vilka poeter 
utom vi har bevärdigats ett sådant krigstillstånd? […] tio poliser på 
varje läst dikt. Det kallar jag poesi!«

Turnén uppnådde med andra ord sitt syfte: rörelsen blev känd och 
kampen för den nya konsten flyttades upp på en högre nivå. Intres-

ljuk, Velimir Chlebnikov och Aleksej Krutjonych. Om läsarna fann de 
poetiska formexperimenten obegripliga fick de i manifestet »En örfil åt 
den offentliga smaken« veta att det berodde på att futuristerna slängt 
»Pusjkin, Dostojevskij, Tolstoj etc. överbord från Samtidens skepp« 
och fastslagit: »Bara vi är vår tids ansikte.« Den gamla konsten var död 
och dess plats hade intagits av »kubo-futurismen«: kubism inom bild-
konsten, futurism inom ordkonsten. Eftersom flera av de ryska futuris-
terna var både målare och poeter var beteckningen särskilt träffande. 

Futuristernas kritik av de rådande normerna var främst estetiskt 
motiverad men också en social protest. Till skillnad från föregående 
generationer konstnärer och författare, som huvudsakligen rekryterats 
från storstädernas överklass, kom det ryska avantgardet från medel- 
eller underklassen och dessutom från provinsen. Det estetiska uppro-



18 9 3 – 19 1530 V O L O D J A 31
set ökades av att futurismens grundare, italienaren Filippo Tommaso 
Marinetti, mitt under turnén besökte S:t Petersburg och Moskva. 
Trots att de ryska futuristerna, måna om att betona den ryska rörel-
sens självständighet, gjorde allt för att störa och sabotera Marinettis 
framträdanden, hade de inget emot den extra reklam som skandalerna 
medförde…

Men turnén fick också en annan konsekvens. Genom sina attacker 
på de etablerade auktoriteterna hade Majakovskij och Burljuk gjort sig 
omöjliga på Konstskolan, som till sist inte såg någon annan råd än att 
relegera dem – ett beslut som för Majakovskijs del hade det goda med 
sig att han nu på heltid kunde ägna sig åt den konstform som han hade 
störst begåvning för: poesin.

D E T  VA R  I  O D E S S A  D E T  H Ä N D E

Trots sin poetiska begåvning var Majakovskij än så länge mest känd 
som skandalmakare och en allmänt ohängd person. Poeten Benedikt 
Livshitz, som under dessa år stod futuristerna nära, har givit en målan-
de beskrivning av hur det kunde gå till när Majakovskij släppte tyg-
larna fria, som under en middag hos »D.«, en framstående konstsam-
lare: »Under middagen överöste han värdinnan med spydigheter, drev 
med hennes make, en tystlåten man som undergivet stod ut med hans 
förolämpningar, bröt provocerande bitar av sockerkakan med fingrar 
röda av köld, och när D. tappade tålamodet och sade något om hans 
smutsiga naglar svarade han henne så oförskämt att jag trodde att man 
omedelbart skulle be oss att gå.«

Trots eller tack vare sin fräckhet utövade Majakovskij en stark 
dragningskraft på det motsatta könet och hade många affärer, mer eller 
mindre seriösa. Burljuk slogs redan vid deras första möten av Maja-
kovskijs skryt över sina många erövringar. Han var »föga kräsen vad 
gäller föremålen för […] sin passion«, som han enligt Burljuk tillfreds-
ställde antingen med borgarfruar, som bedrog sina män »på landet, i 
hammockar och gungor« eller med den »nytända och otyglade elden 
hos unga studentskor«.

Också i relationerna med kvinnor gav sig kluvenheten i Majakov-
skijs karaktär till känna: bakom hans provocerande och oförskämda 
sätt låg osäkerhet, blyghet och en känsla av att inte vara uppskattad och 

förstådd. Hans sexuella glupskhet tycks lika mycket ha varit ett resultat 
av hans behov av bekräftelse som av hans uppenbarligen väl utveck-
lade libido. De unga kvinnor som umgicks med Majakovskij under de 
här åren är samstämmiga i sina vittnesbörd: han älskade att utmana 
och provocera men slängde ibland av sig masken av uppkäftighet och 
cynism. »Han uppvaktade alla [flickor]«, minns en av dem, »men all-
tid på ett vårdslöst sätt, som om han betraktade dem som lägre varelser. 
Han talade med dem om struntsaker, bjöd dem på åktur i häst och vagn 
och glömde sen bort dem.« Han var cynisk i sin kvinnosyn och kunde 
utan vidare karaktärisera en flicka som »ett stycke lammkött«. Fastän 
han på tu man hand var mjuk och smeksam och log sitt »tandlösa 
leende« behövdes det bara att någon utomstående dök upp för att han 
skulle resa ragg.

Den attraktionskraft som Majakovskij utövade på studentskor och 
kvinnliga målerielever matchades bara av den avsky som han väckte hos 

Vårvintern 1913 umgicks Majakovskij nära med det unga konstnärsgeniet Vasilij 
Tjekrygin och syskonen Lev och Vera Schechtel. Här syns Majakovskij med Vera 
och den blott femtonårige Tjekrygin.
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deras föräldrar. Till hans konstnärsvänner hörde syskonen Lev och Vera 
Schechtel, vilkas far var en Rysslands ledande jugendarkitekter, Fjo-
dor Schechtel. Tillsammans med dem utgav Majakovskij 1913 sin första 
diktbok, den litograferade Jag!, med teckningar av Lev (med artistnam-
net Zjegin) och det femtonåriga underbarnet Vasilij Tjekrygin.

»Mina föräldrar var chockerade över hans provocerande sätt«, 
mindes Vera, som våren och sommaren 1913 genomlevde en intensiv 
romans med Majakovskij. Veras far gjorde vad han kunde för att hindra 
Majakovskij från att umgås med henne, men det hjälpte inte och under 
ett av de många oönskade besöken fullbordades relationen med Vera 
fysiskt, hon blev gravid och skickades utomlands för att göra abort. 

Detta var veterligen första gången som Majakovskij gjort en kvin-
na med barn, men inte den sista. Vintern 1913/14 hade han två kär-
lekshistorier, av vilka den ena avsatte spår i form av ännu en oönskad 
graviditet. Den artonåriga studentskan Sonja Sjamardina, som lärde 
känna Majakovskij hösten 1913, har tecknat ett fint porträtt av sin två 
år äldre kavaljer:

Lång, stark, självsäker, sti-
lig. Ännu något ungdomligt 
kantig och bred över axlarna. 
Han rörde sig på ett karaktä-
ristiskt sätt litet snett genom 
att plötsligt lyfta på den ena 
skuldran och då framstod 
han verkligen som axelbred. 

Stor, manlig mun med 
den eviga papyrossen, som 
han flyttade från den ena 
mungipan till den andra. 
Hans skratt var kort och 
sällsynt.

Jag stördes inte av hans 
ruttna tänder. Tvärt om tyck-
tes de understryka hans inre 

I Majakovskijs första bok, den litograferade Jag!, var dikterna handskrivna och 
illustrationerna gjorda av Vera Schechtels bror Lev och av Vasilij Tjekrygin, som gjort 
denna teckning. Upplagan var 300 exemplar.

gestalt, hans egen speciella skönhet.
Särskilt då han – oförskämd, med upphöjt förakt för den 

borgerliga skandalhungrande publiken – läste sina dikter: »Men 
ändå«, »Men skulle ni kunna?«, »Kärlek«, »Ett par svarta byxor 
skall jag sy mig av sammeten i min röst«…

Han var stilig. Ibland frågade han: »Är jag inte stilig?« […]
En blus i en varm gul färg. En annan svart- och gulrandig. 

Fransiga byxor med blanksliten bak.

Sonja blev gravid och gjorde vintern 1914 en sen abort, men hemlig-
höll både den och graviditeten för Majakovskij. När de på sommaren 
samma år sågs igen arbetade Majakovskij på en dikt som han fått upp-
slaget till under futuristturnén samma vinter. Sonja minns hur han 
stegade fram och tillbaka i rummet mumlande versrader – det var så 
han »skrev«, genom att slå rytmen med sina steg.

Även om föremålet för poetens kärlek i dikten heter Maria är det 
troligt att hon också lånat drag av Sonja. Den främsta förebilden var 
dock en sextonårig flicka med just detta namn – Maria Denisova – som 
Majakovskij blev blixtförälskad i under ett framträdande i Odessa i 

Sonja Sjamardina.




