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1.Insuficiența poeziei contemporane 

Acum câțiva ani, am publicat pe internet și într-o revistă literară franceză, NUNC, o scrisoare 

deschisă adresată poetului și editorului Gérard Pfister, care conduce editura Arfuyen
2
. Scrisoarea 

s-a bucurat de oarecare succes printre literați, deși ea afirma o constatare mai degrabă 

contrariantă: poezia contemporană, în marea ei majoritate, nu (mai) livrează o experiență a 

realității suficient de puternică și de profundă, care să fie resimțită ca esențială, necesară și chiar 

vitală de către publicul larg. Ceea ce citim ca poezie și ceea ce livrăm noi ca poeți sunt de multe 

ori mici notații ale experienței cotidiene, ale ”micului sentiment”, ”micii disperări” și ”micii 

gândiri”, îmbibate toate de mentalitatea sceptică, prozaică și reducționistă a timpului nostru. O 

mentalitate timorată de „vulgata raționalistă” și de minimalismul pragmatic predominant, care 

reduc omul la dimensiunile lui concrete, banale, chiar vulgare și cinice, separându-l de și negând 

alte niveluri posibile de percepție, de afect și de intelecție. 

Or, poezia este în mod fundamental, cred eu, urma scriptică sau orală a unei experiențe 

fulgurante a unor ”alte stări”, mai profunde, care survin spontan și mărturisesc despre existența 

unor etaje și paliere ale ființei noastre diferite de cele imediate, cotidiene, deși în continuitate cu 

ele. Prin cele mai reușite versuri, poezia dă gustul și savoarea acestor moduri de funcționare mai 

puțin cunoscute și mai puțin vizitate din noi. Ea e dovada și mărturia unei integralități posibile a 

făpturii noastre, care se manifestă numai din când în când, printr-o ”grație poetică” ale cărei 

mecanisme nu le stăpânim. 

În mod istoric, accesul poeților la momente de „inspirație” ieșite din comun a constituit 

dintotdeauna apanajul lor tradițional, „harul” lor sau „talentul” lor mai mult sau mai puțin spontan 

sau copleșitor. Dar în prezent, și de fapt de aproape un secol, s-a produs progresiv o deviere sau 

deformare, o pierdere și chiar o uitare a acestor posibilități ale modului poetic de funcționare a 

umanului – datorate foarte probabil schimbărilor profunde de perspectivă asupra omului și 

legăturii lui cu universul, intronizate de modernitate și ultramodernitate. Totul se întâmplă ca și 

cum poetul de azi a uitat sau nu mai are acces (decât foarte rar și din pură întâmplare) la 

capacitățile sale profunde – când nu-i e pur și simplu frică sau rușine de ele... Instinctiv, poeții 

paliază această absență prin experimentări formale din ce în ce mai radicale sau aleatorii, marcate 

de o coborâre în bolgii lingvistice și existențiale în spatele cărora se resimte adeseori disperarea, 

cinismul, nihilismul sau vidul... 

 

De fapt, poetul de azi suferă, la fel cu ceilalți semeni ai săi, de o teribilă fragmentare și 

nivelare mentală din cauza complexității vieții moderne atât de stresante, el suferă de o dispersie 

și o funcționare la suprafața propriei sale ființe, prinse în multiple rețele și angrenaje, ceea ce-i 

blochează, îi interzice accesul la sinele său profund, armonios și complet, capabil să rezoneze cu 

totalitatea lumii din el însuși și din jur. Înafară de rare momente de ... poeticitate, de ”inspirație 

poetică” cum se spunea înainte, care-i aduc aminte vag, neclar, despre o uitare, o îndepărtare, o 

pierdere... 

Totuși noi toți, ca poeți și ca ființe umane, păstrăm amintirea vie, savoarea memorabilă a unor 

momente intense, aparte, când ni s-a părut că am fost mai inteligenți și mai sensibili, sau mai 

profunzi ca de obicei, momente în care am fost mai lucizi, mai conștienți și mai deschiși față de 

ceilalți oameni și față de lume decât în restul mare al timpului. Pe scurt, avem cu toții, ca ființe 

umane, memoria unui fel de a fi și de a ne manifesta mai intens, mai viu, care ne-a apropiat de o 

experiență mai puternică a realității – a unei realități mai adevărate. Aceasta ar fi o definiție 
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posibilă a „inspirației” – o noțiune căzută în desuetudine chiar și la poeți. Dar preferăm să tăcem 

despre ea, să n-o mai credem, să o denigrăm – adică să o acomodăm prea mult cu mentalitatea 

comună, materialistă și bornată, care ne înconjoară. 

 

 

2. Transformarea de sine 

În aceste condiții expuse succint, întrebarea capitală care se poate pune e următoarea : 

cum să facem să avem acces mai des, mai controlat, și nu doar prin accident, la acele stări intense, 

la disprețuita ”inspirație”, la acele niveluri altele ale noastre, pentru care poezia a fost întotdeauna 

un martor privilegiat ? 

În mod evident, ar fi vorba de o schimbare în ființa noastră așa cum este ea în prezent : ar 

fi nevoie de o lucrare de transformare de sine, sau cel puțin de ameliorare de sine, care să ne facă 

capabili de a avea acces mai frecvent la posibilitățile noastre mai ample, lărgite, întrevăzute grație 

poeziei dar și altor tipuri de expandare de sine. 

 

Poeții au căutat această deschidere dintotdeauna – prin droguri, boemă sau meditație, prin 

abuz sau asceză, prin tot felul de mijloace adesea periculoase de depășire a mentalului comun, 

care să-i ducă la experiența intensă și transgresivă a unei realități mai ”reale” decât realitatea 

curentă. Ei au căutat și încercat adesea intuitiv, dacă nu instinctiv, o cale, o metodă, ba chiar o 

artă sau o știință de exaltare a simțurilor și minții care să poată depăși limitările noastre curente și 

să-i deschidă către necunoscutul din ei înșiși - acele capacități supra-emoționale și supra-mentale 

încă puțin explorate, despre care vorbeam în scrisoarea deschisă menționată la început. 

 

Este destul de evident că poezia adevărată, poezia veritabilă, așa cum o înțeleg eu aici, 

este scrisă de o persoană care se află, măcar momentan, mai aproape de capacitățile sale 

maximale. Și că arta cea mai înaltă este „creată de omul care a cucerit ființa și unitatea” (René 

Daumal). Pentru mine este clar că criteriul suprem al poeziei ar trebui să fie capacitatea de a ne 

face mai împliniți, mai conștienți de noi înșine. Și că provocarea fiecăruia dintre noi spre trezirea 

unei mai intense forme de conștiență ar trebui să fie țelul suprem al poeziei. Căci, așa cu spuneam 

și mai înainte, experiențele puternice, intense, adevărate, pe care ni le amintim cel mai clar și spre 

care făptura noastră tânjește, sunt momente ale conștiinței dez-limitate : o conștiință lărgită, când 

e atins un nucleu interior profund, vibratoriu, al sinelui nostru, care ne dăruie prezența la viață și 

la noi înșine, și care ne dă gustul de neuitat al adevărului și al certitudinii - fie și pasagere - a 

eternității... 

 

 Cred că mulți dintre noi, poeți și ne-poeți, ar putea povesti astfel de momente cu 

experiențe de genul celor sugerate mai înainte. Și cred că ar trebui să avem mai mulți dintre noi și 

mai des curajul de a le mărturisi - căci este vorba de o cunoaștere vitală, necesară, în care se 

ascunde sâmburele nostru evolutiv. În cuvintele lui René Daumal, „Trebuie să nu vorbesc 

niciodată despre Incognoscibil pentru că ar fi (ar părea) o minciună ? Trebuie totuși să vorbesc 

despre Incognoscibil pentru că știu că din el purced și că sunt ținut să aduc mărturie ?”. 

 

 

3. Ce putem face ? 

Cum putem avea acces la o inspirație mai frecventă și mai puternică ? Cum putem să ne 

apropiem mai des de experiențele interioare intense și profunde ? Cum să ajungem la stări 

interioare lărgite, expandate, ale ființei noastre prea puțin cunoscute și încă prost utilizate așa cum 

e ea în prezent ? Schimbându-ne mintea și ființa, sugeram mai sus. Găsind/regăsind, sau 

construind din nou, o concepție despre om care să propună o versiune mai completă a 

posibilităților sale de evoluție. 
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Marile tradiții spirituale din diversele culturii ale lumii au palpat, toate, și au încercat să 

provoace prin tehnici diverse tocmai această transformare a omului - cu multe derive teologice și 

instituționale tiranice pe care le cunoaștem cu toții. Dar a refuza această gradioasă idee care stă la 

baza lor înseamnă a arunca copilul cu tot cu apa murdară, înseamnă a elimina un germen extrem 

de fecund care traversează toate tradițiile spirituale și constituie numitorul lor comun ireductibil. 

Anume, ideea profundă că omul nu e încă terminat ca entitate vie conștientă, omul nu e încă 

împlinit în termeni de evoluție posibilă, maximală. Există în constituția sa aspecte emoționale și 

intelective insuficient dezvoltate, posibilități senzoriale și intuitive fabuloase și prea puțin 

cunoscute. Omul e încă pe drum, pe drumul spre sine, spre versiunea sa viitoare.  

 

Poezia a știut acest „secret onotologic” de multă vreme, în marile sale epopei și poeme ea 

nu vorbește decât despre această idee temerară – dar adesea de o manieră învăluită, fragmentară 

sau vagă. Omul posedă în el nivele de cunoaștere emoțională și intelectuală superioare față de 

ceea ce se știe și se acceptă în prezent - dar nu are acces la aceste etaje ale lui puțin frecventate 

decât prin hazard, prin accident, sau prin șansă. Și această șansă, această „stare modificată de 

conștiință” poate să fie numită rapt mistic, sau nebunie, sau vizionarism, sau…inspirație poetică. 

Căci poezia reprezintă un grad mai blând și în întregime natural al acestei lărgiri posibile de 

conștiință : este demonstrația că se poate ajunge acolo spontan și fără pregătiri laborioase, prin 

simpla „grație poetică” de care vorbeam mai înainte, pe care poemul o dăruiește la lectură, după 

ce a fost inițial trăită de poet ca o experiență intensă, fulgurantă a realității. 

 

În mod practic, ce putem face ? Care ar fi mijloacele de care dispunem pentru a avea 

acces mai frecvent la această „stare de grație” poetică sau altfel, care ea însăși are propriile ei 

niveluri diferite de intensitate și de iradiere ? Întâi, să regăsim și să reconsiderăm sursele 

scripturale, mărturiile din trecut care vorbesc despre aceste posibilități puțin explorate ale ființei 

noastre : lecturi din marile epopei mitologice sau religioase, scrierile marilor mistici sau ale 

marilor poeți vizionari – dar și lecturi din mai noile curente psihologice, educaționale, holistice, 

(trans)raționaliste, integraliste și din noile descoperiri ale neuroștiințelor contemporane. Toate 

aceste au un numitor comun care ar trebui descoperit. 

 

Apoi, practicând o artă, o metodă pentru unificarea dimensiunilor noastre corporale, 

emoționale și mentale, pentru o integrare a diverselor noastre aspecte și funcțiuni, de fapt pentru a 

creea conexiuni între diversele „programe” care rulează continuu în noi, cu scopul de a ne 

controla mai bine „mașina corporală” în care ființăm, de a ne fortifica luciditatea și prezența la 

propria noastră existență și, în felul acesta, a trezi conștiința mai cuprinzătoare, integrativă, care 

ne locuiește. 

 

Frecventarea poeziei, ca scriitură și ca lectură, poate să hrănească această aspirație spre 

evoluție interioară, spre dezmărginirea de sine. Dar la ora actuală a civilizației noastre, poezia nu 

pare și nu poate să fie suficientă, căci e în general impregnată de cotidianism mărunt, ludic și 

reducționist, și e fragmentată în tehnici și efecte fără un impact profund asupra obișnuințelor 

noastre psihice și mentale. Poeții au nevoie ei înșiși de un antrenament special, suplimentar, 

pentru a regăsi sensul pierdut al vocației lor fundamentale. Ei au nevoie, cum spunea din nou 

René Daumal, de „un șantier...  pentru a reînvăța, dacă nu chiar a învăța, meșteșugul în tot ceea ce 

el comportă ca disciplină : cea a ritmului, a suflului, a simbolului, a gîndirii analogice, a 

meditației, a deschiderii spirituale ”. Și, adaug eu, disciplina unor noi conecții neuronale, 

provocate rațional, cultivate intențional... 

 

Desigur, există în prezent numeroase practici de ”dezvoltare personală”, cum ar fi 

„fitness”, „mindfuless” și altele din constelația „New Age”, dar acestea urmăresc mai degrabă 

starea de bine, bună-starea zilnică a omului, armonizarea sa cu mediul profesional și familial etc, 



4 

 

și vizează mult mai puțin integrarea conștientă a tuturor funcțiunilor noastre în vederea depășirii 

interioare care să deschidă spre o evoluție posibilă a umanului din noi. A existat psihologia 

transpersonală din anii 1970, integralismul american din anii 1980. Există apoi 

transdisciplinaritatea, promovată din anii 1990 de Basarab Nicolescu, care susține punerea 

împreună a disciplinelor științifice, artistice și spirituale cu scopul de a găsi liantul dintre, prin și 

dincolo de aceste forme fragmentare ale cunoașterii umane. Și mai există și practici mai recente 

de conectivitate mentală avansată, cum ar fi de pildă neuroconectica, promovată de francezul 

Daniel-Philippe de Sudres, care urmărește conexarea intenționată a diverselor zone din creierul 

nostru, pentru a creea noi sinapse și deci noi posibilități de funcționare integrată a formelor 

multiple de inteligență care ne structurează (instinctivă, motorie, emoțională, intelectuală, 

intuitivă, spirituală). Dar mai există desigur și alte modalități… 

 

4. Țelul final 

Finalmente, scopul tuturor acestor discipline menționate sau nemenționate este același : a 

da acces spre posibilități ameliorate de funcționare a ”mașinii umane” ; a activa în noi planuri mai 

fine, mai subtile și mai elevate de conștiință ; a ne deschide gustul spre o formulă mai coerentă, 

mai deplină, de existență în lume ; în fine, posibilitatea de a întrevedea omul integral care 

gestează în noi, care așteaptă să fie născut și să se dezvolte. Căci omul actual, în ciuda realității 

tehnologice cu care s-a înconjurat, este pentru sine însuși o enigmă încă prost cunoscută și o 

minune prea puțin recunoscută în posibilitățile sale multiple de luciditate, de prezență la sine și de 

armonizare cu lumea.  

 

Cum spuneam la început, luând în considerație aceste premise, rămâne să ne întrebăm din 

nou cum poate poezia să joace un rol în evoluția actuală a umanității. Cred că poezia cu adevărat 

necesară rămâne cea care ne dă gustul, nostalgia și speranța accederii la acele stări expandate de 

conștiință, care constituie, ca să spun astfel, dreptul înnăscut, inalienabil al omului, în drumul 

către versiunea sa integrală. 

O poezie veritabilă este creată de oameni veritabili. Poezia adevărată nu poate fi scrisă 

decât de cineva care are acces, măcar din când în când, la integralitatea sa visată și de fapt 

posibilă aici și acum. Ca poeți și ca ne-poeți, ne rămâne să dorim cu ardoare să găsim mijloacele 

de a accede la această integralitate umană. Ceea ce ne poate ajuta în acest salt cuantic ne este cu 

adevărat necesar. Restul e maculatură. 

 

 

 

 

 


