
DICTEUL AUTOMAT (< fr. dictée automatique, scriere auto-
mată < gr. autómatos = „mişcare automată”) – Formă practică de 
scriitură aplicată în mod voluntar şi afirmată programatic de 
către suprarealişti prin care se urmărea notarea fluxului spontan 
al gândirii, nemediate raţional. Teoretizată în Primul manifest al 
suprarealismului (1924), semnat de André Breton, această 
formulă a scrierii automate îşi are punctul îndepărtat de plecare 
în teoria platoniciană a inspiraţiei, centrată pe forţa de revelare a 
ideilor gândirii „pure”, nesupuse controlului exterior al pre-
ceptelor morale sau al dogmelor ideologice şi estetice. Prin d.a. 
este exersată capacitatea imaginativă creatoare, este pusă în 
practică revenirea progresivă şi iterativă „la sursele imaginaţiei 
poetice” (Breton), cu scopul de „a rămâne la ele”. Teoria d.a. se 
fundamentează pe o tradiţie romantică, pe o „estetică a senti-
mentului” care pune în centru spontaneitatea naşterii imaginii 
pe diferite căi: vis, faze de presomn sau trezie, intuiţie, hazard, 
nebunie, dereglarea funcţiilor psihice şi mentale. De aceea 
Breton lansează astfel de îndemnuri: „Scrieţi cu iuţeală, fără un 
subiect ales dinainte, atât de rapid încât să nu vă opriţi şi să nu 
fiţi ispitit să recitiţi. Prima frază va ieşi fără eforturi; după cum 
este adevărat că în fiecare clipă există o frază străină gândirii 
dvs. conştiente, care nu cere decât să se exteriorizeze. E foarte 
dificil să te pronunţi asupra reuşitei frazei a doua: aceasta 
participă fără îndoială la activitatea noastră conştientă şi la 
cealaltă, dacă se admite că scrierea primei fraze comportă un 
minim de percepţie. Atâta pagubă... continuaţi cât vă place” 
(Primul manifest al suprarealismului). Prin opoziţie cu con-
cepţia potrivit căreia poezia se naşte graţie talentului crea-
torului, suprarealiştii se folosesc de d.a. ca metodă de creaţie şi 
ca reacţie la modul de scriitură modernist, bazat pe calculul 
conştient, programat în producerea imaginilor şi a efectelor 
poetice. Suprarealismul pune în centrul doctrinei sale problema 
naşterii poeziei prin triumful iraţionalului, de aceea d.a. stă la 
baza teoriei suprarealiste despre imaginaţie şi este forma ple-
nară de explorare a psihologiei profunzimilor. Iată cum defi-
neşte Breton acest proiect de reinventare a literaturii pe căile 
„scriiturii mecanice”: „SUPRAREALISM, s. m. Automatism 
psihic pur prin care se urmăreşte exprimarea, fie verbal, fie în 
scris, fie în orice alt fel, a funcţionării reale a gândirii. Dicteu al 

 
gândirii, în absenţa oricărui control exercitat de raţiune, în afara 
oricărei preocupări estetice sau morale” (op.cit.). D.a. se con-
stituie astfel în metoda explicită de explorare a materiei poetice, 
surprinsă şi tradusă printr-o gândire genuină care nu operează 
conceptual, ci imaginativ (analogic şi metaforic). Definiţia pe 
care Breton o dă imaginii confirmă faptul că ea se iveşte alea-
toriu, în aventura spiritului liber: „imaginea cea mai puternică e 
aceea în care arbitrarul atinge cel mai mare grad”. Împrumutat 
din psihiatrie, termenul „automatism psihic” este, de fapt, tri-
butar conceptelor scientiste, materialist-mecaniciste care s-au 
propagat în sec. XVII-XIX. Este însă evident că Breton trans-
feră aceste noţiuni care aparţin vocabularului filosofic în sfera 
poeticii pentru a motiva / legitima un nou praxis literar, (ca) un 
nou mod de viaţă, căci pentru suprarealiştii aflaţi pe urmele lui 
Rimbaud „poezia nu va mai ritma acţiunea, ea va merge îna-
inte”, mai precis „poezia viitorului va depăşi ideea deprimantă a 
divorţului ireparabil dintre acţiune şi vis”(A. Breton). Potrivit 
lui Paul Eluard, poezia devine astfel „această lume transformată 
pe care am visat-o”. Între vis şi realitate nu mai există bariere, 
conform viziunii suprarealiste, poezia trebuie să renunţe la 
reprezentare, la notaţia descriptivă, şi să dezvăluie adevărata 
existenţă, suprarealitatea: „Eu cred în viitoarea rezolvare a aces-
tor două stări atât de contradictorii în aparenţă, care sunt visul şi 
realitatea, într-un fel de realitate absolută, de suprarealitate, dacă 
i se poate spune aşa” (idem). Dihotomia raţional – iraţional, vis – 
realitate, vis – acţiune, vis – veghe se anulează în modul dialectic 
al gândirii suprarealiste care este pusă în act prin exersarea d.a.. 
Adrian Marino subliniază că acest conflict este „nu doar 
epistemologic, dar şi ontologic” şi se afirmă ca punct de criză 
între starea pasivă şi cea activă a conştiinţei obiective a realităţii 
şi a dezvoltării interne a ei, a obiectului şi a subiectului ca 
ipostaze integrate într-un proces de conciliere dialectică de 
factură mai veche, romantică: „Subiectivitate şi obiectivitate 
devin la rândul lor izvorul şi pista unei serii de orientări 
iraţionale şi raţionale (sau intelectuale), fenomen depăşind cadrul 
avangardelor. Acestea se caracterizează în fapt printr-o contra-
dicţie concretă între pulsiunea instinctivă, inconştientă, pur 
intuitivă, vizionară şi controlul raţional, logica, atitudinea cere-
brală, viziunea ştiinţifică. Pe de o parte, onirism, spontaneitate, 

– Că mie-mi place omu' să fie om!... Că dacă nu se strica 

ceasu', călca-l-ar...

Cafeaua nu reuşea să mă trezească. Era cald şi plăcut lângă 

sobă, unde reuşeam, în schimb, să mă-nţeleg perfect cu focul şi 

cu pisica. Rareori le-nghionteam, când nu mă lua flama. Privi-

rile femeii cădeau peste mine ca-n vis. Insista.

– Da fix ca Stana arăţi! Zâci că sunteţi surori... ar... c-aşa mă 

gândeam!

Ce-o avea cu mine? Începeam să mă simt prost. Ochii mei 

tulburi nu rezistau căutăturii ei scrutătoare. Am simţit că-mi 

observase privirile critice când îi privisem mâinile. Mă stârnea.

– Who the fuck is Stana?, am întrebat tânăra generaţie, care 

s-a înveselit brusc.

– N-o băga în seamă, e bătrână! O mai ia razna uneori. Aşa e 

ea!, mă consola cu amabilitate gazda, turnându-mi cu genero-

zitate din cafea.

Picoteam... Minutele treceau. Fotoliul era cald şi generos. 

Pisica nu mă părăsea. Începusem o conversaţie paralelă cu veci-

nii mei întinşi comod prin pat sau aşezaţi pe scaune. Sărbătoare 

la vârf. Musafira de onoare mai tăcea, mai vorbea.

– Dacă vă încurc cumva, spuneţi-mi, că plec!, exclamă în-    

tr-un rând. M-am uitat involuntar la ceas. Întâi la al ei. Nu func-

ţiona, într-adevăr. Apoi la al meu. Trecuseră două ore. Conver-

saţia lâncezea. Rar, din colţul mesei, picura povestea cu ceasul. 

Afară începea, timid, să ningă. Aş mai fi băut vreo trei cafele, 

după care m-aş fi culcat. Dar nu lămurisem povestea cu Stana.

– Da, da, numa' că Stana e mai... rânjită.

Explozie generală.

– Cum?

– Mai rânjită ca ea!, zâmbi Tina şi arătă spre aura mea de fum.

– Da' matale de care-ţi place mai mult?, prinde ideea iubitul 

meu.

– Păăăi mie-mi place omu' să fie om. Că dacă nu... de om!

Toată lumea se amuza în jurul meu. Repetiţia nu îi plictisea, 

ca pe mine, din ce în ce mai vizibil. Rămâneam în centrul 

atenţiei Tinei. Şi povestea cu ceasul...

– ...să vă văd eu la optzeci şi şapte de ani..., vorbise cineva, 

sau visasem?...

Am înlăturat ipoteza cu mâna: nici o şansă!

Gândul se izbi de geamurile aburite, se întoarse cocârjat    

şi-mi păru straniu... Femeia tăcea tot mai mult. Mai lua câte-o 

 

bucată de cozonac. Siguranţa mea părea s-o amuze, ceea ce, 

desigur, era inexact.

Am obosit, după un timp, să-mi simt făptura pipăită de 

privirile ei. Pe ceilalţi şase, din care, rând pe rând, plecase câte 

unul prin alte camere, femeia îi abandonase. Trecuseră trei ore şi 

jumătate de la venirea ei. 

– Dacă-mi spuneţi, maică, eu plec! Că mie...

– Stai, stai liniştită, că nu ne-ncurci...

Copiii abandonaseră şeptica şi căscau somnoroşi spre gea-

muri, unde dădeau fulgii să intre. Mi-am luat inima în dinţi şi 

am plecat la rândul meu spre dormitor. Aş fi vrut să-mi iau 

rămas bun, dar nu vroiam să creadă că-i fac aluzii să plece. 

Promisiunile ei ne fascinau. 

– Dacă vă-ncurc... eu... că mie...

M-am trezit după două ore, timp în care ochii mi se limpe-

ziseră de tot.

– Stanaaa! mă întâmpinară, în bucătăria veselă, tinerii ghi-

duşi.

– A plecat? ...Nu pot să cred!...

– Da, după ce-a stat în fotoliul tău, lângă sobă, încă vreo 

oră... (replica gazdei nu era răutăcioasă, mai degrabă amuzată).

– Aha, deci asta voia!  – m-am iluminat...

– Ei, nu trebuie să te miri. E o femeie mai ciudată, o ştie tot 

cartierul. Face ea ce face, dar are un cusur: după ce trece vreun 

om pe lângă ea şi-o salută cum se cuvine...

– Iar ea îi răspunde la fel, politicoasă..., adaugă apăsat juni-

orul.

– Ei bine, se uită după om şi zice, tare: de-te dreacului!...

– Poftim? – nu-mi venea să cred. Face ea asta?

– Da, toată lumea o ştie, că-i rea de gură. Da' eu nu mă supăr, 

ca alţii, c-o văd necăjită... ne mai facem şi noi pomană cu ea, că-i 

singură şi amărâtă...

În clipa aceea mi-am amintit-o întreagă. Exasperantă, cu 

ceasul ei uriaş, stricat. Cu mâinile bătrâne şi murdare. Nesin-

chisindu-se. Cu părul ca de lână ieşit, nefiresc, de sub basmaua 

curată ca zăpada. Cu privirea aia a ei. Jinduind la fotoliul meu     

şi căznindu-se să mă facă să pricep ce vrea. Nu i-am fost pe mă-

sură. N-am ghicit-o decât prea puţin. O şi vedeam închizând 

poarta mare şi grea cu mâna ei neagră, strângând la piept ceasul 

şi feliile de cozonac şi bolborosind în spatele meu:

– De-te dreakului!

Dicționarul avangardelor
RODICA ILIE

Cvartal

dicteul automat



senzaţie, pasiune, extaz pur, nebunie; de altă parte, o înclinaţie 
spre construcţia lucidă (...), intervenţia spiritului de observaţie 
şi de abstracţie. Din acest antagonism derivă, la nivelul creaţiei, 
opoziţia dintre automatism şi calcul, dintre dicteul incon-
ştientului sau al arbitrarului hazardului şi al artei concertate” 
(1984). Prin d.a. subliminalul, inconştientul sunt aduse la 
suprafaţă din adâncurile unei existenţe a latenţelor, sunt trezite 
la o participare manifestă printr-o valorificare programată a 
acestui exerciţiu care, înainte de a fi pur literar, se justifică onto-
logic drept aventură a recuperării limbajului primordial (primar, 
aparţinând eului subconştient). Sensul căutărilor suprarealiste 
este „să se convingă că au pus mâna pe materia primă (în sens 
alchimic) a limbajului”. Influenţa misticismului şi a spiritului 
filosofiilor oculte răzbate afirmaţiile lui Breton, potrivit cărora 
„numele trebuie să germineze (...), altfel f iind fals”, iar contribuţia 
suprarealiştilor trebuie să exalte „în suficientă măsură această 
germinaţie pentru a face să apară ca derizoriu tot ceea ce este în 
afara ei” (Du Surréalisme en ses oeuvres vives, 1953). G. Sebbag 
atrage atenţia că automatismul psihic nu trebuie să se confunde 
„cu un model mecanic, biologic sau natural”, ci este mai degrabă 
„un mecanism neregulat, o spontaneitate pe cale de a se naşte şi 
o durată magnetizată, un hazard psihic care desfide legile natu-
rii, conformismele sociale, obişnuinţele de gândire” ([1994], 
1999). D.a. valorizează prin notaţia sa spontană formarea 
involuntară a imaginilor; poezia se întoarce aşadar la haos 
pentru a putea recupera pulsaţia originară a cuvântului ca formă 
perfect motivată să desemneze nu doar lucrul, ci o pluralitate 
referenţială (v. jocul omonimiilor), nu doar sensul, ci sensurile, 
proliferarea semantică în constelaţie / „câmpuri magnetice”. 
Suprarealismul încearcă prin d.a. să regăsească acel timp de 
natură epifanică în care „se naşte semnificantul” (M. Călinescu, 
1983). Poetica pe care o pregăteşte d.a. este una instaurativă, nu 
de întoarcere şi regenerare a limbajului epuizat de tradiţie, ci de 
producere a unui limbaj care este mereu în stare de emergenţă. 
Născut din „prăbuşirea intelectului” (A. Breton) şi prin recur-
gerea la forţele abisale, iraţionale, generatoare ale unei logici 
alogice, în care coabitează revelaţia şi hazardul obiectiv, d.a. 
dirijează astfel explorarea suprarealistă şi crearea noului limbaj 
prin datele fragmentare, dezarticulate ale unei realităţi haluci-
nante, având coerenţa sa particulară, nesubordonată individual, 
ci desemnată ca atitudine cosmică, dincolo de subiect. D.a. este 
subsumat unui experimentalism epistemologic aflându-şi rădă-
cinile în teoriile esoterismului magic, în doctrinele hermetice 
şi-n ocultism, infuzie de iraţionalism datorată „filiaţiei” ro-
mantice şi inspiraţiei din vizionarismul unui Rimbaud, în 

aceeaşi măsură tributar esteticii surprizei (pentru care pleda 
Apollinaire) sau esteticii visării (pentru care se pregătea Saint-
Pol-Roux). Prin d.a. se urmărea cucerirea limbajului universal, 
absolut, al eului primar (elementar), trăind în ordinea supraper-
sonală, suprareală a inconştientului: „Textele automate retrans-
mit stereofonic vocea singulară a unei autobiografii imposibile 
şi puternica rumoare a unei mulţimi de contribuţii indirecte” 
(G. Sebbag op. cit.). Renunţarea suprarealismului la d.a. survine 
în urma tehnicizării procedeului definit ca „automatism psihic 
pur”, convertit în metodă de creaţie şi devenit principiu al 
poeticii suprarealiste. Regulile acestui joc liber sunt de fapt 
paradoxale în raport cu forma de producere a imaginilor, ca 
urmare unii dintre comilitonii lui Breton dezertează de la acest 
exerciţiu al d.a., fără a-i nega totuşi fundamentul filosofic care a 
dus la descoperirea şi aplicarea lui. Deşi a fost salutat ca drumul 
care conduce la descoperirea miracolului, cheie a eliberării ima-
ginaţiei (H. Lewis, 1988), d.a. ajunge să-şi genereze propriile 
limite, căci regulile sale (de a nu modifica niciun cuvânt din ceea 
ce s-a înregistrat în starea onirică, producătoare de imagini 
venite din straturile insondabilului) sunt considerate excesive şi 
determină deziceri, abandonări de metodă, dezertări de la 
crezul suprarealist (L. Aragon, Ph. Soupault, A. Artaud). 
Imaginile onirice, erotice, fantastice şi groteşti puteau fi expe-
rimentate şi pe alte căi decât prin această practică, deoarece 
agonia inconştientului şi spectacolul profunzimilor îşi epui-
zaseră deja prologul în afirmarea furioasă a vitalismului defulat 
prin fulguraţiile oferite de d.a. ca posibilitate spectaculoasă de 
revelare a imaginii. În literatura română au practicat metoda 
d.a. mai mulţi scriitori suprarealişti, printre care Gellu Naum, 
D. Trost, Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil Teodorescu, aceştia 
semnând, şi în colectiv, atât texte programatice, cât şi poeme în 
proză (Eloge de Malombra, 1947; Le sable nocturne,1947). 
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