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Dicționarul avangardelor

L’Antitradition futuriste, text publicat de Apollinaire în 
1913, este un manifest care are valoare dublă: a fost considerat în 
epocă atât ca scriere programatică, în siajul celor marinettiene, ela-
borat după structura maniheistă destruction – construction, marcată 
paratextual de sublinieri şi de scrierea cu majuscule, cât şi un con-
tra-manifest implicit, care se foloseşte parodic de modelul futurist 
de articulare a unei doctrine, sfidând şi subminând de fapt specia 
dominantă. Apărut iniţial în revista „Gil Blas” şi la distanţă de o 
lună şi în revista italiană „Lacerba”, cu participarea lui Marinetti 
în calitate de tehnoredactor al textului, acest manifest joacă un rol 
de instrument ambiguizant în peisajul avangardei istorice. Am ales 
tocmai acest text pentru a urmări transformările subtile ale speciei 
manifestului ca scriere cu structură şi funcţii variabile pentru că el 
reprezintă metamodelul pentru ceea ce am numit contra-manifestul 
ca manifest.

La o privire de suprafaţă, nimic neaşteptat nu schimbă raportul 
text – receptare, modalităţile tipografice sunt cele pe care le exploa-
tase futurismul marinettian, modalităţi care au fost apoi continuate 
şi de Fortunato Depero (prin Complexitate plastică – joc liber futurist 
– fiinţa trăind artificial, 1914), de Balla (în Reconstrucţia futuristă 
a universului, 1915, semnat împreună cu Depero) şi de Cangiullo 
(în Poezia pentagramată, 1922, în proiectul onomalingua). Ineditul 
manifestului semnat de Apollinaire constă nu atât în dispunerea 
tipografică a textului, cât în intenţia sa ironic-destructurantă, căci 
dacă schematismul contra-pentru se rezolvă în final cu o viziune pro-
gramatică, aceasta va fi subtil acaparată de rizibil şi de jocul invectivei 
şi al elogiilor care adună în perechea Mer...de... – Rose o pleiadă de 
scriitori şi de realităţi culturale oponente. Apollinaire mărturiseşte 
că la originea acestui manifest se află un episod la care a asistat în 
timpul unei călătorii prin Monte Carlo, în care o slujnică neîngrijită 
este luată în râs de o ceată de copii care cântau, numind-o Biffabrenn, 
„ce qui signifie à peu près breneuse et piémontais”. În urma şicanelor, 
a injuriilor şi apoi a răspunsurilor femeii, corul vesel va răspunde: 
„Merda-rosa, merd’a ti, ros’a mi”. Anecdota şi cântecelul popular 
piemontez îi servesc lui Apollinaire în ultima parte a manifestului 
său care distribuie blamul şi faima printr-o gestică teatrală, exaltat-
ludică.

Exaltarea are la rândul ei valoare duală: semnatarul textului se 
afiliază oarecum mecanic şi convenţional viziunii optimist-tehni-
ciste a proiectului marinettian, fără o convingere autentică în acest 
ideal, sensibilitatea Alcoolurilor demonstrând cu totul altceva. De 
fapt, dincolo de fanteziile maşiniste şi de apologia vitezei, dincolo 
de futurismul integral, Apollinaire „se moquerait de Marinetti” (G. 
Lista, 1973, p. 60), chiar dacă „aderă la esenţialul mesajului futurist: 
antitradiţia, adică asumarea conştiinţei militante pentru construcţia 

unui viitor nou”. Cred totuşi că mai mult decât acest sens pe care îl 
acordă Lista înţelesului angajamentului poetului francez, antitradi-
ţia pentru Apollinaire nu reprezintă doar opoziţia futuristă faţă de 
un model revolut al tradiţiei sau drepul de a-i contesta pe strămoşi, 
ci şi reacţia lui la tradiţia imediată, a noului dogmatizat, standardi-
zat prin reţete şi programe, căci l’antitradition futuriste poate la fel 
de bine să traducă spiritul acelei „gaminerie”, joaca şi deriziunea pe 
care autorul însuşi le recunoaşte ca fondatoare ale spiritului mani-
festului. O figură ascunsă şi exhibată concomitent prin acel „merda-
rosa” / „MERDE-ROSE” al retoricii duplicitare, bufoneşti pe care o 
adoptă cel care semnează chiar sub auspiciile şi validat de autoritatea 
Direcţiei Mişcării Futuriste cu sediul, precizat în josul paginii, pe 
„Corso Venezia, 61 – Milan”! Gestica bluf-ului ascuns face din acest 
manifest un precursor al tehnicii deriziunii dadaiste, anticipând 
ceremonialul deconstrucţiei ironice, cultul voios al blasfemiei, spec-
tacolul rescrierii caricaturale desfăşurate la vedere.

Aşadar antitradiţia futuristă nu cuprinde în mod univoc doar 
ideea negaţiei, a refuzului,  nu urmăreşte în mod singular furia „dis-
trugerii”, a „suprimării istoriei”, a renunţării la o serie de atitudini, 
stări, modele precum cele enumerate sub imperativul anarhic al 
repetatelor aboliri ale „durerii poetice, ale exotismelor snoabe, ale 
copiei în artă, ale sintaxei deja condamnate de uzură în toate limbile, 
ale adjectivului, punctuaţiei, armoniei tipografice, (...) plictisului”, ci, 
dimpotrivă poate fi citită, reciclând ludic un loc comun (antitradi-
ţia), ca un nou anti, de această dată la războiul futurist antipassatist. 
Anti-tradiţia futuristă pe care o dezvoltă subiacent manifestul lui 
Apollinaire are de altfel susţinere mai mult decât ironică sau paro-
dic-ludică, scriitorul exprimându-se în repetate rânduri – la modul 
serios în scrisori, conversaţii, note – cu privire la experimentele sale 
cu valoare întemeietoare. Dovadă este şi motivaţia, diferită de cea 
futuristă, a jocurilor tipografice ale caligramelor. Dacă Marinetti se 
folosea de valenţele iconicităţii pentru a simultaneiza imagini, pentru 
a violenta percepţia prin excesul şi gratuitatea semnelor matematice, 
a caracterelor tipografice, Apollinaire îşi propune să construiască o 
artă totală, care să reunească şi să armonizeze semnificat şi semnifi-
cant, remotivând poetic, vizual-simbolic, semnele. Faţă de apetitul 
distrugerii şi al agresivităţii futuriste, poetul francez se delimitează şi 
se defineşte ca un spirit constructiv, aflat în rivalitate stimulatoare cu 
maeştrii tradiţiei, ai perfecţiunii şi ordinii clasice: „Soyez indulgents 
quand vous nous comparez / a ceux qui furent la perfection de l’ordre/ 
Nous qui quêtons partout l’aventure” sau „Le Merde en musique de 
mon manifeste-synthèse publié par les Futuristes ne s’appliquait pas 
à l’œuvre des anciens, mais à leur nom opposé comme barrière aux 
nouvelles générations”. Prin aceste precizări pe care le face în scrisoa-
rea din 1918 către A. Billy, Apollinaire demonstrează că tradiţia are 
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pentru sine forţă de emulaţie, reprezintă un principiu al comparaţiei, 
al diferenţei şi al competiţiei, chiar dacă pentru a avansa trebuie să 
renunţi „să duci în spate cadavrul propriului tată”. Poziţia antimi-
metică este subliniată şi în manifestul din 1913, cu toate că, pentru 
instituirea programului, semnatarul recurge la preluarea principii-
lor deja clişeizate ale doctrinei marinettiene. El repetă, aşa cum am 
văzut, într-o sinteză serios-neserioasă, elementele devenite canonice 
pentru reconstrucţia futuristă a lumii: cuvintele în libertate stau ală-
turi de „literatura pură”, de „invenţia de cuvinte” şi de arta bruitistă, 
de sloganurile maşinismului şi de apologia „nomadismului epic”, a 
cosmopolitismului, numit preţios-derizoriu: „exploratorisme urbain 
Art des voyages et des promenades”. 

Dincolo de tehnicismul programatic, de rescrierea în linie 
dreaptă a dezideratelor futuriste, Apollinaire face 
o demonstraţie a artei calamburului care asigură 
simetria cu jocul lingvistic transraţional din poziţia 
de moto al manifestului, prin care exegeza a văzut 
apropierea mai directă a poetului Bestiarului faţă 
de dadaişti în comparaţie cu jocurile bruitist futu-
riste. „ABAS LEPominir A liminé Sskorsusu otalo 
EIScramir MEnigme” conţine prin mesajul său 
ludic-intricat enigma şi dezlegarea sa (de observat 
că semnatarul ne dă o cheie prin ultima vocabulă 
a acestui text cifrat): este Antitradiţia futuristă un 
manifest marinettian sau este un contra-manifest? 
Cred că prin dubla lectură a conceptului-clişeu 
Apollinaire converteşte genul înalt, solemn-profe-
tic, dogmatico-programatic al manifestului într-o 
matrice desacralizantă, într-un instrument al jocu-
lui cultural pe care dadaismul şi modernismul 
antropofag brazilian îl vor pune în mişcare într-un 
mod dezinhibat, exprimând transparent scrierea 
metatextuală – „Eu scriu un manifest şi nu doresc 
nimic şi cu toate astea spun anumite lucruri şi sunt 
din principiu împotriva manifestelor” sau „Scriu 
un manifest pentru că nu am nimic de spus” –, 
demistificând practic mecanismele şi reconvertind 
funcţiile acestei specii intrate în moda discursului 
teoretic-legitimator al avangardei.

Cu toate acestea, funcţia manifestului nu se 
schimbă radical, el continuă să impună un mod de 
raportare la artă, la tradiţie, chiar dacă aceasta va 
fi tradiţia vizualizată, imediată, concurentă. Act 
de identitate prin ruptură şi negaţie, manifestul 
futurist va fi detronat de o formă care îi pericli-
tează suveranitatea în mod subtil prin chiar pro-
priile-i dispozitive de articulare formală şi gestuală. 
Contra-manifestul devine o specie care îşi asumă 
rolul de răspuns parodic şi/sau polemic la tradi-
ţia programatismului marinettian, subminându-i 
autoritatea prin răsturnarea sintaxei sale stereotipe 
(v. transformarea şi reciclarea locurilor comune 
în retorica avangardei, cf. A. Compagnon, 2002, 
trad.), prin dejucarea ironică a imperativelor aces-

tuia, prin deconstruirea imaginarului, aşa cum vom vedea că proce-
dează primitivismul, curentele nativiste care se pare că l-au influenţat 
pe Marinetti în periplul său parizian. 
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