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University care folosește această metodă pentru a ajuta 
copiii să își dezvolte încrederea în propriile acțiuni, 
calitățile de lideri și să aibă curajul de a-și exprima 
ideile. ”The Spoken Word Education Programme” 
este o dovadă că evoluția poeziei în performance 
este totodată și o evoluție a metodelor de a motiva 
populația. Lucy English menționează că, dacă această 
artă terapeutică sau terapie complementară „continuă 
să vindece suflete la fel de bine cum le distrează, va fi 
întotdeauna un succes”3. 

Înainte de a descrie programele actuale și felul în 
care anumiți poeți aduc în fața oamenilor versurile lor, 
trebuie să prezentăm cum a început această activitate. 
Spoken word își are originile în mișcarea cunoscută 
sub denumirea de ”The Beat Generation”, inițiată în 
San Francisco în anii 1950. Fondatorii acestei mișcări 
s-au întâlnit la Universitatea Columbia în anii 1940: 
Jack Kerouac și Allen Ginsberg au fost inițiatorii, iar 
Lucien Carr, John Clellon Holmes și Neal Cassady li 
s-au alăturat. Scopul poeziei aduse în fața publicului 
era de a-i determina pe oameni să ajungă la perspective 
realiste în ceea ce privește preferințele și orientările 
politice. 

În capitolul „Spoken Word’s Rebirth” din cartea 
”Take the Mic: The Art of Performance Poetry, Slam, 
and the Spoken Word”, Marc Kelly Smith spune că 
Allen Ginsberg a recitat poemul ”Howl” cu mult 
timp înainte ca acesta să apară în forma tipărită. 
Michael Schumacher povestește în cartea sa că în 
noaptea de 7 octombrie 1955, la un eveniment literar 
care a avut loc la Gallery Six în San Francisco, Allen 
Ginsberg a citit poemul său într-un mod care a marcat 
publicul. Unii citiseră înainte poemul în manuscris, 
dar impactul puternic al lecturii lui Ginsberg în acea 
atmosferă festivă i-a influențat până la lacrimi. Poetul 
a început să citească pe un ton calm, dar pe parcurs 
a știut să realizeze un echilibru între muzică și poem, 
iar acest dramatism l-a determinat pe Jack Kerouac 
să strige la sfârșitul fiecărui vers: ”GO!”. Publicul a 
fost prins în această manifestare a entuziasmului și 

admirației, iar strigătele de încurajare au fost intense. 
La finalul lecturii, Ginsberg avea lacrimi în ochi, la 
fel și Kenneth Rexroth. Un episod interesant sau mai 
bine spus, o confruntare poetică puternică a avut loc 
la una din lecturile lui Ginsberg în Los Angeles. În 
biografia scrisă de Michael Schumacher este prezentat 
și un moment în care o persoană a început să îl 
bombardeze cu întrebări în timpul lecturii. Allen i-a 
oferit șansa de a se exprima după reprezentația sa, dar 
omul a continuat să îl întrerupă, atât pe el, cât și pe 
Gregory Corso. Persoana i-a provocat să spună „ce 
încercau să demonstreze pe scenă”4. Răspunsul genial 
al lui Ginsberg a fost: „Goliciune”. Persoana a cerut 
o explicație și l-a provocat pe Allan să se dezbrace 
în totalitate. Acesta și-a scos toate hainele și a spus 
celebrul răspuns cu care a câștigat duelul: „Poetul stă 
întotdeauna dezbrăcat în fața lumii”5.

Într-o a doua etapă, conceptul de „poetry slam” 
a apărut datorită activității lui Marc Kelly Smith, 
un muncitor în construcții și poet, care la începutul 
anilor 1980 a inițiat un eveniment al cărui scop era 
să reconstruiască legătura dintre poezie și oameni. La 
această activitate putea participa oricine, iar „poeții 
obișnuiau să își prezinte lucrările și apoi erau judecate 
pe o scală de la zero la zece de cinci membri aleși la 
întâmplare din public”6. David Yanofsky, James Kass 
și Barry van Driel au studiat fenomenul și în articolul 
lor, descriu activitatea lui Marc Kelly Smith, notând că 
el dorea să „ridice poezia din pagină”7, să realizeze o 
„democratizare”8 a poeziei. Primul eveniment de acest 
gen a avut loc la Chicago’s Green Mill Tavern în 1987. 
Slam poetry a motivat mulți tineri să se apropie de 
poezie, să înțeleagă că de-a lungul timpului literatura 
a fost exprimată în mai multe forme, că ceea ce le-a 
fost prezentat în școli reprezintă doar o mică parte din 
procesele prin care această artă poate fi studiată. Cei trei 
autori susțin că această practică orală a poeticii este o 
cale de a pătrunde în esențele marii literaturi, că această 
„democratizare” înseamnă dreptul tuturor de a avea 
acces la poezie, indiferent de vârstă, sex, rasă,educație, 
etc., iar poemele puteau avea orice subiect, aspect care 
i-a încurajat pe participanți să considere că experiențele 
de zi cu zi puteau fi tratate ca surse de inspirație pentru 
lucrările lor. Așa cum mărturisește în cartea sa, Smith 
a fost condus de „credința că, dacă poezia a fost creată 
pentru a fi reprezentată într-un mod artistic și cu 
pasiune, ea ar fi atras o audiență din toate sectoarele 
vieții. Și așa a fost.”9

Când vorbim despre libertatea în artă, ne referim 
la drepturile depline de a exprima orice idee prin 
orice mijloc artistic. Manifestarea liberă în fața unui 
public și profunzimea actului de confesiune presupun 
și așteptarea unui răspuns, a unui feedback din partea 
ascultătorilor. Louise M. Rosenblatt notează în 
articolul său că cititorul, fiind cel care interacționează 
atât cu textul ca ansamblu de semne lingvistice, dar 
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(o definiție a stilurilor care este asemănătoare cu 
efectul spoken word). Hebdige menționează că acestea 
au fost înțelese ca artă în contexte particulare, ca 
mișcări sau „transformări subversive”15. Aceste mutații 
semnificative despre care vorbește Hebdige sunt 
explicate ca transformări ale codurilor, ale unităților 
de creație în stiluri subculturale specifice perioadei 
postbelice.   

În cartea sa, ”My Way: Speeches and Poems”, 
Charles Bernstein teoretizează limitele și posibilitățile 
poeziei în societatea de astăzi, descrie elemente ale 
genurilor și stilurilor care sunt transformate în jocuri 
retorice. Într-un capitol dedicat poeziei exprimate 
în fața unei audiențe, Bernstein argumentează că „a 
vorbi despre un poem pus în reprezentație înseamnă a 
demonta ideea conform căreia poemul este fix, stabil, 
un obiect lingvistic finit.”16 Vocea poetului este un 
instrument care a fost valorificat de Allen Ginsberg, 
iar inițiativa sa a fost un punct de cotitură în istoria 
literaturii, deoarece a presupus întoarcerea la tradiția 
orală pentru un poem care conținea aspecte legate de 
droguri și obscenități care au șocat climatul academic 
al perioadei anilor 1950. Vocea a devenit astfel un 
element-cheie pentru influențarea și răspândirea noilor 
mișcări culturale.  

Următorul pas a fost ca poetry slam să devină un 
fenomen național, lucru care s-a și întâmplat în 1990, 
în San Francisco. Primul eveniment de National Poetry 
Slam s-a desfășurat datorită lui Gary Glazner, devenit 
ulterior editorul cărții ”Poetry Slam: The Competitive 
Art of Performance Poetry”. În această lucrare mai 
mulți autori definesc conceptul și prezintă foarte multe 
exemple. Pentru Bob Holman, „poetry slam reprezintă 
jocurile olimpice ale poeziei, o înfrângere suferită de 
un poet gladiator.”17 El vorbește despre diferența dintre 
lectură și recitare, despre faptul că cel care apare în fața 
publicului va interacționa cu acesta în diferite moduri. 
El poate primi o replică pozitivă sau negativă. De 
asemenea, în capitolul scris de Bob Holman există și 
câteva referințe despre cum să găzduim o festivitate ca 

poetry slam.  
S-a încercat ca aceste evenimente să devină 

internaționale. În primă fază, Michael Brown a stabilit 
cu poeta suedeză Erkki Lappalainen să creeze un 
„turneu de slam în stil olimpic”18, însă acesta nu a fost 
realizat. În anul 2002, în cadrul evenimentului Roma 
Poesia, poetul italian Lello Voce a reușit să adune într-o 
gară din Roma poeți din Franța, Rusia, Germania, 
Italia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite, rezultând 
astfel primul international poetry slam (în adevăratul 
sens al cuvântului). Poemele au fost recitate în limba 
maternă a poeților, iar traducerile au fost proiectate 
pe un ecran în spatele lor, iar publicul a fost foarte 
încântat de eveniment, așa cum povestește Marc Kelly 
Smith în lucrarea sa: „competiția este o comunitate de 
organizatori care au descoperit un mod dinamic de a 
prezenta poezia cu voce tare pe scenă în plina examinare 
a publicului, care permite ca pasiunea, înțelepciunea și 
frumusețea să fie experimentate cu impact total”19. 

Sarah Kay și Project Voice

Sarah Kay este o poetă americană din New York care 
promovează activitățile care se bazează pe exprimarea 
poemelor în fața unei audiențe. Este autoarea unui 
volum de poeme intitulat „No Matter the Wreckage” 
(2014) și face parte din echipa care se ocupă de Project 
Voice, un program care curpinde „scriitori desăvârșiți, 
interpreți și educatori”20. Echipa care promovează 
spoken word este formată din Sarah Kay, Phil Kaye, 
Franny Choi, Robbie Q. Telfer și Elizabeth Acevedo. 
Această echipă de interpreți au adus poemele lor în 
fața unui public numeros în cadrul conferințelor pe 
care le-au ținut în diferite orașe ale Americii. Așa cum 
susține poeta, scopul programului este de a distra, de a 
educa și de a inspira. Într-un interviu acordat revistei 
”The Writer”, poeta menționează că activitatea de care 
se ocupă are un rol important, acela de a face poezia 
„mai interesantă și mai accesibilă pentru tineri”21. 
De asemenea, Sarah Kay spunea că există prea multe 

Sarah Kay. Sursă foto: https://www.youtube.com/watch?v=TrY9n4O0tCo





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
0/

20
17

16

8. Ibidem
9. Smith, Marc Kelly; Kraynak, Joe, ”Take the Mic: The 
Art of Performance Poetry, Slam, and the Spoken Word”,  
USA, Sourcebooks Inc, 2009, pg. 45.
10. McAlpine, Liam M., Spoken Word Poetry and the 
Academy:Sincerity, Intimacy, and the Spoken/Written Binary, 
Wesleyan University, The Honors College, Middletown, 
Connecticut, April, 2007, pg. 14.
11. Ibidem. 
12. Ibidem, pg. 6, apud. Collins, Billy, Introduction to 
Spoken Word Revolution: Slam, Hip Hop & the Poetry of a 
New Generation (A Poetry Speaks Experience) Paperback – 
March 1, 2005.
13. McAlpine,  Liam M., Spoken Word Poetry and the 
Academy:Sincerity, Intimacy, and the Spoken/Written Binary, 
Wesleyan University, The Honors College, Middletown, 
Connecticut, April, 2007, pg. 7.
14. Hebdige, Dick, Subculture, the Meaning of Style, London 
and New York, Methuen & Co. Ltd, 1979, pg. 129. 
15. Ibidem. 
16. Bernstein, Charles, My Way: Speeches and Poems, 
University of Chicago Press, 1999, pg. 285.
17. Holman, Bob, capitolul  ”The Room” din  Poetry Slam: 
The Competitive Art of Performance Poetry, editat de Garry 
Glazner, San Francisco, California, Manic D Press, 2000. 
18. Smith, Marc Kelly; Kraynak, Joe, Take the Mic: The 
Art of Performance Poetry, Slam, and the Spoken Word,  
USA, Sourcebooks Inc, 2009, pg 47. 
19. Ibidem, pg. 48. 
20. http://www.projectvoice.co/project-voice-
about-us/our-team accesat la 15 octombrie 2017. 
21. Kaplon, Megan, Sarah Kay: Stage to page, The Writer 
Magazine, 21 martie 2014. 
22. Kay, Sarah, într-un interviu oferit ziarului Education 
Week: Spoken-Word Poets Bring Words to Life for Students. 
Septembrie 16, 2013 http://www.edweek.org/ew/
articles/2013/09/18/04poetry_ep.h33.html accesat 
la 15 octombrie 2017. 
23. Poemele sunt traduse de autoarea prezentului articol. 
 * Citatele incluse în articol sunt traduse în limba română 
de autoarea acestuia. 
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