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Abstract: Angela Marinescu's poetry is defined by a poetics of negativity, and the neo-expressionist 

drive for spasm and metaphysics meets the predilection for the contrasting, introductory, white 

expression. There is in this poetry a rhetoric of excess, of the denudation of the word, of the 

radicalization of perception, in a writing with reverberations of acute negativity, in which the 

degradations of corporality, the spasms of the ego, the outrage of the daily, in contrasted, 

concentrated expression are rendered. Poetry is born from the naked experience, from the fantasies 

and fervours of the ego, but also from the lucid commitment in the construction and deconstruction 

of the vision, in a radicalized writing, which irretrizes with geometric rigor the inconsequential 

and fluctuating architecture of suffering.  
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Cărţile Angelei Marinescu Fugi postmoderne (2000), Îmi mănânc versurile (2003), 

Limbajul dispariției (2006), Probleme personale (2009) şi Intimitate (2013) reprezintă 

prezenţe notabile în peisajul poeziei româneşti contemporane. Lirismul este substanţial, 

sensibilitatea ulcerată se împleteşte cu verva vizionară şi pregnanţa metafizică. Aflată sub 

zodia ediţiei definitive, poezia Angelei Marinescu (Subpoezie, 2015) se integrează cu 

naturaleţe în peisajul neoexpresionismului românesc postbelic, alături de poezia lui Ion 

Mureşan, a Martei Petreu sau a lui Aurel Pantea. Nicolae Manolescu relevă, în Istoria 

critică a literaturii române, particularităţile acestei lirici „de analiză”, remarcând faptul că 

„autoscopia lirică, veritabilă disecţie a sufletului, seamănă cu un examen de sine minuţios 

şi plin de cruzime. Egocentrică şi obsesivă, poezia aceasta îşi întoarce faţa de la o natură 

descărnată, carbonizată, spre fiinţa proprie, explorând-o cu o cruzime fără seamăn, 

scormonindu-i măruntaiele, în acelaşi timp cu voluptate şi cu oroare”. E vorba aici de o 

poezie cuprinsă de reverii ale neantului, de revelaţii ale negativităţii, dar şi de ispitele 

ireverenţei, într-o diagramă a replierilor metafizice, despre care vorbea chiar autoarea într-

un text de aspect programatic: „Lirismul pe care îl pot concepe este lirismul care poate fi 

atins prin interiorizarea metafizicii limbajului propriu până la implozie. De fapt, cea mai 

importantă caracteristică a metafizicii (şi care abia în acest secol a devenit evidentă), 

singura care mai poate fi luată în discuţie, este aceea a individualităţii ei intrinseci. Dacă 

fondul metafizicii ar putea fi «nimicul» (Heidegger) atunci acest «nimic» este chiar fondul 

primitiv, confuz şi enorm al instinctelor. Dincolo de aceste toposuri ale aneantizării şi 

negativului, Ştefan Borbély consideră relevantă funcţia recuperatoare a acestei lirici, 

fundamentată pe tentaţia regăsirii unei căi spre plenitudine şi extaz ontologic: „nu golul 

sau neantul guvernează această fervoare a sublimării visceralului în spiritual, ci, 
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dimpotrivă, dramatica, chiar tragica voinţă de a le face pline la tot pasul, de a le trăi ca 

plenitudine”. Faptul că spontaneitatea viziunilor este relativă, existând un indice marcat de 

artificiu, nu este fără importanţă, dacă ne gândim la structura elaborată a spasmelor refulate 

în text, la reflexele teatralizante ale corelaţiilor dintre instanţele imaginarului şi ale 

transcendenţei („stau în genunchi în interiorul unui câmp pătrat/ cu marginile exacte”, scrie 

poeta, undeva). Voinţa de sistem liric, de geometrizare a vibraţiei vieţii, de reflux 

autoreferenţial sunt factori ce conduc lirica Angelei Marinescu spre o gramatică a fiinţării 

fracturate, girate de fantasmele cerebralului, de himerele preciziei, ale unei geometrizări a 

senzaţiilor, asumate în mod demonstrativ în unele poeme („spasm de o precizie 

metafizică”; „creier desprins definitiv”, „mâinile introduse în creier/ cu precizie violetă, de 

sânge”). 

În Postmodernismul românesc, Mircea Cărtărescu remarcă existenţa unor 

dominante relevante ale poeziei optzeciste. O primă dominantă este cea postmodernă, cu 

variantele soft şi hard: „O privire atentă asupra poeticilor individuale ale poeţilor 

proeminenţi ai cenaclului (ca şi celor din provincie care au aderat la formula şi despre care 

voi vorbi ulterior) arată, de fapt, caracterul esenţial impur, aglutinant al demersului lor 

poetic, a cărui postmodernitate – incontestabilă – a înglobat însă ca o amibă elemente ale 

tuturor avatarurilor modernităţii din acest secol şi, uneori, şi din cele precedente. S-a 

conturat astfel acel postmodernism soft, tipic pentru optzecişti, despre care am vorbit. 

Celălalt postmodernism, varianta hard, a fost marginal în anii ’80, ca să devină central şi 

aproape exclusiv în deceniul următor”. A doua tendinţă dominantă este „minimalismul 

poetic”, promovat de Cenaclul de Luni, în timp ce a treia orientare este orientarea 

neoexpresionistă: „Mai importantă prin dimensiunea ei în provincie, dar mai ales prin 

faptul că a produs doi-trei dintre cei mai valoroşi poeţi ai anilor ‘80 – e direcţia 

neoexpresionistă e generaţiei. E singura zonă poetică în care mai persistă, manifeste şi 

afirmate ca atare, «marile teme» ale modernismului: moartea, iubirea, suferinţa. Poezia cu 

majusculă, discreditată de mult în întreaga poezie a lumii”). Poezia neoexpresionistă e 

reprezentată de Ion Mureşan, Marta Petreu, Angela Marinescu şi Aurel Pantea, dar şi de 

alţi poeţi din generaţiile noi, care şi-au exprimat aderenţa la o poetică a traumei, recurgând 

totodată la vizionarism, reflexul metafizic şi la tensiunea limitelor, oscilând între extazul 

oniric şi destructurările unei ontologii dezafectate, într-o scenografie intransigentă a 

interiorităţii proprii, cu un  timbru etic al urgenţei şi negativităţii, cu imagini declinante, 

aporii identitare şi silogisme ale unei visceralităţi vitriolante.    

În Cuvântul înainte la Subpoezie. Opere complete (2015), Angela Marinescu îşi 

defineşte crezul liric, repudiind tot ceea ce înseamnă oficializare, etichetă, sau convenţie, 

starea de revoltă fiind asumată ca atitudine esenţială a unui eu ultragiat, care trăieşte poezia 

în regim de exasperare şi expiere: „Cred, acum, că ceea ce am scris, în general, este nu atât 

cultură sau, cum tot spun de-a lungul anilor, subcultură (deşi nu ar fi rău nici astfel), cât, 

pur şi simplu, anticultură. Pentru că niciodată, dar absolut niciodată, nu am crezut şi nu am 

avut conştiinţa înfăptuirii unui gest de cultură, scriind. Era mai degrabă o revoltă, în 

subtext, că am ajuns, împotriva dorinţei mele, să scriu şi nu să trăiesc”. Al. Cistelecan 

creionează un portret veridic autoarei: „Poetica Angelei Marinescu e o formă radicală a 

patologiei autenticității și a mărturisirii ca (auto)denunț și vituperație, o confesiune 

proiectată și construită anume la limita celei mai nemiloase și integrale expuneri de sine, 

dusă nu doar pînă la riscul indiscreției dintre biografie și text, ci pînă la indecența dramatică 
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a «sincerității». [..] Angela sparge, prin excesivitate și imperativitate, clasa poeților aflați 

sub blestem, aruncîndu-se direct în cea sacrificială. E o flacără romantică în absolutismul 

și-n absolutismele Angelei, o credință violentă în natura sacrificială a poeziei. Lucrul nu e 

doar vădit în poeme, ci și asumat ca opțiune esențială în reflecțiile despre sine sau despre 

poezie (cam totuna) ale Angelei”. De altfel, şi Nicolae Manolescu, în Istoria critică pe 

înţelesul celor care citesc remarcă radicalismul, refuzul convenţiilor, respingerea 

accidentalului şi al anecdoticului biografist: „Nici un poet din generaţia 1960 n-a reluat în 

egală măsură dispreţul lui Ion Barbu faţă de «poezia leneşă». A trebuit să vină Angela 

Marinescu să reafirme că poezia nu trebuie să facă pactul cu accidentalul şi relativul. 

Patetică, poezia ei exclude explicit ironia, ludicul, anecdota, toată acea la petite monnaie 

la care au recurs mulţi dintre modernişti. Angela Marinescu a ştiut de la început ce poezie 

vrea să scrie. Aproape că nu există la ea evoluţie. Poezia ei este, tematic şi formal, matură 

de la debut, epurată de biografic, până la a restitui, după vorba lui Barbu, «figura spiritului 

pur».”  

Poezia Angelei Marinescu este definită de o poetică a negativităţii, iar elanul 

neoexpresionist spre spasm şi metafizică se întâlneşte cu predilecţia pentru expresia 

contrasă, liminară, albă („Rana,/ Nu e carne şi sânge,/ Căci e un trup fără trup,/ Un ţipăt 

fără gură”; „Orb trec printre lucruri/ Ca un animal căruia i s-a tăiat capul”), la care se 

adaugă radicalismul viziunii, atracţia contrariilor şi jocul antinomiilor prezenţă/ absenţă, 

de pildă („Eşti plecată de mult timp de-acasă?/ Vine o vecină, puţin tulburată, /Să mă 

întrebe./ Cum, plecată, îi răspund eu, nu vorbesc cu tine, acum,/ Plină de o evlavioasă 

politeţe şi de respect?/ Nu ţi-am mângâiat, adineauri, copilul cel mic,/ Pe creştetul blond?/ 

Nu ţi-am udat, dimineaţă,/ Când soarele abia răsărise, grădina?/ Voi toţi/ Aţi hotărît să ud 

eu grădina/ Voastră./ Nu te-am sfătuit aseară să-ţi laşi părul/ Lung împletit, într-o coadă pe 

spate?/ Doar eşti femeie şi eşti mamă./ Nu mă vezi?/ Nu, îmi spune ea şi mai tulburată”). 

Pe de altă parte, în lirismul Angelei Marinescu se regăseşte şi o stare de închidere, de 

izolare, de captivitate în infernul materialităţii fiinţei, această dinamică abulică a retranşării 

producând un acut sentiment al alienării, într-o mişcare declinantă. Căderea devine, astfel, 

metaforă dominantă într-o poetică a concentrării, ce se fundamentează pe o energie 

negativă centripetă, pe o simbolistică a umbrei, tăcerii şi resemnării („Cum aş putea trăi 

fără tine, energie întunecată?”; „fără pleoape cu ochii aprinşi de/ lumină/ fără vedere în 

însuşi adâncul feţei/ ce nu mai este faţă”).  

Nonconformismul şi senzualitatea acută conferă originalitate poemelor erotice, în 

care energiile unei intimităţi nesublimate trasează volutele unui eros exasperat, aflat la 

limitele fiinţării, ale identităţii, ale separaţiei sexelor, impunând un ritm aparte dilemelor 

interiorităţii („Cum aş putea să renunţ la iubirea mea pentru tine/ când eu sunt iubirea? cum 

să-mi strecor mâna printre coapsele/ tale când eu sunt mâna? cum să-ţi bei tu sângele/ când 

eu sunt sângele?/ dar pe noi ne desparte ceea ce nu sunt eu; tu, cu gândirea ta şi cu/ patima 

ta pentru alţii. Şi pentru altele. Aici îmi pun o piatră/ în mijlocul drumului pe care stau să 

mă pot ruga să privesc/ cum tresare pădurea/ cea mai adâncă pădure. cea mai virgină. cea 

mai pasivă/ şi mai tăcută pădure”). Notaţiile, cu detentă minimalistă, imprimă poemelor o 

ornamentică stilistică sumară, cu restrângerea impactului unor convenţii lirice, într-un 

desen sobru al fiziologiei, instinctualităţii, sordidului („ringul ars de rigoare al femeilor 

viscerale de cartier/ înşelate de şmecherii de ţigani de rataţi zeloşi/ de tipi ce-şi introduc 

heroina direct în vena de la gât/ seminţele scuipate cu dispreţ cuvintele ce desemnează/ 
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organele sexuale rostite cu buzele fardate violent/ de rujul violent al fetelor de cartier”). 

Poezia Angelei Marinescu este, aşadar, din specia antipoeziei, de o sinceritate liminară, 

reductibilă la fluxul autentic al trăirii şi la detaliul biografic şi fiziologic asumat 

programatic („aici nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau blasfemie/ nu este extaz 

nu este murdărie/ nu este/ nimic”).  

Există în această poezie şi o retorică a excesului, a denudării cuvântului, a 

radicalizării percepţiei, într-o scriitură cu reverberaţii ale negativităţii acute, în care sunt 

redate degradările corporalităţii, spasmele eului, ultrajul cotidianului, în expresie contrasă, 

concentrată („am fost o fată NU a lui Enrique Vila-Matas, am trecut prin vechiul/ și straniul 

cartier și am zărit, înfricoșată, scăldat în soare,/ Blocul NU/ mi s-a întunecat privirea până 

în adâncul pupilei/ acolo abisul,/ tatăl, bătrân și bolnav, înaintea morții, își târa pe trotuar/ 

trupul NU, obscur, obscen și profund precar,/ un tată NU./ blocul, înconjurat de copaci 

făcuți din limfă rece era degradat până la structura de rezistență/ structură făcută din limfă 

de gheață”).  

Poezia Angelei Marinescu se naşte din trăirea nudă, din fantasmele şi fervorile 

eului, dar şi din angajarea lucidă în construirea şi deconstruirea viziunii, într-o scriitură 

radicalizată, ce irizează cu rigoare geometrică arhitectura neconcesivă şi fluctuantă a 

suferinţei. E aici o voluptate a contrariilor care se bifurcă, dar şi o reinventare de sine, prin 

legitimarea metafizicii ca întâlnire a intelectului şi senzorialităţii, poeta remarcând că 

„numai în prezenţa instinctului este posibilă devenirea metafizică […] Şi fără metafizică 

poezia rămâne doar literatură.” Singurătate, adormire, boală, visceralitate, umbră, cenuşă, 

moarte, dezgolire, negativitate - sunt termenii de referinţă, recurenţi ai poeziei Angelei 

Marinescu, creaţie cu un orizont imaginar dificil de descifrată într-o singură cheie de 

lectură. Criticul Al. Cistelecan consideră că autenticitatea şi nihilismul reprezintă 

particularităţi esenţiale ale poeziei Angelei Marinescu, completate cu reperele lucidităţii, 

cu radicalismul raţionalităţii ce decurge din nevoia de clarificare interioară, poezie fiind 

însă uneori reprezentate şi din perspectiva unei narcoze ce provoacă surparea de sine („M-

am drogat cu poezia mea ca şi cum mi-aş fi introdus în vene heroină”). Într-un text  cu 

aspect programatic (despre cum apuc taurul iubirii de coarne), Angela Marinescu expune 

tentaţia unei reculegeri în faţa unui cotidian pauper, cu sensuri dezafectate şi o aură tragică, 

într-o cerneală anticalofilă a damnării: „scriu mic. mic şi negru. abia m-am apucat de scris/ 

de câteva minute. la bătrâneţe explodează sensul./ am o suprafaţă din ce în ce mai mare./ 

am o suprafaţă ciudată. e suprafaţa mea, negrul ia foc.” Desigur, în aceste poeme amprenta 

biograficului este recurentă, cu accente ale maladivului, ale suferinţei, în timp ce conştiinţa 

poetică ne vorbeşte într-un „limbaj al dispariţiei” („Așa percepeam eu necunoscutul atunci, 

în tinereţea mea inexpugnabilă, ca pe ceva de un erotism straniu, impregnat de o suprafaţă 

compactă de intensitate a vieţii atît de mare, încît mă înroșesc și acum de rușine gîndindu-

mă cum percepţia pădurii se suprapunea peste imaginea mesei de operaţie și mă împingea 

pe mine înăuntrul pădurii sau al mesei aberante ca într-un spaţiu și un timp virtual, 

nemuritor și perfect tangibil”). 

O nouă fizionomie a scriiturii şi viziunii se regăseşte în volumul Probleme 

personale (2009), cu o reducţie la esenţialitate, vocea lirică asumându-şi un timbru auster, 

concentrat, cu inflexiuni narativizante, prin care accentul se deplasează asupra 

exteriorităţii, chiar într-un autoportret camuflat, Nu putem judeca realitatea cu bun simţ 

(“când arzi o floare roşie între picioare se apropie moartea / te sufoci şi vomezi / peste 
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grădini degradate / frica faţă de poezia bătrâneţii,/ o reptilă ce-ţi taie răsuflarea,/ o surprind 

că mă epuizează cu o grosolănie de-o femininate masculină / bătrâneţea e o cârpă pe care 

o foloseşti după consumarea/ unui act homosexual/ o cârpă contorsionată ca o rufă/ o cârpă 

pe care o arunci în anusul/ subminat de sânge al lesbienelor)”. Un alt text emblematic, în 

curat spirit neoexpresionist, situat sub auspiciile poeticii traumei, este Tadzio, diagramă a 

unor antinomii revelatorii - rană/ extaz, trăire nudă/ transfigurare, neant al simţurilor/ 

frenezie viscerală: „Tadzio atingere fluidă frumuseţe mi-e sete direct din craniu/ fără să 

urmăresc precizia dorinţei/ de a fi absenţă în spaţiul întunericului// sinucidere cu moarte 

indusă absolut animalică/ nu-mi lăsa oboseala fizică/ în mâinile prea singure/ nu mă 

abandona ţie însuţi/ copil făcut nu născut//...// Tadzio eşti perfecţiunea imperfectă/ eşti 

corpul fără organe al nopţii mele/ din care ai plonjat ca o floare de diamant/ tu eşti repetiţia 

şi diferenţa/ din spaţiul plin de pereţi ai singurei mele camere/ în care tu mi-ai dat voie să 

exist/ doar că existenţa mea este absenţa/ copil al serii şi al nopţii/ şi al unei dimineţi ce 

miroase ca o piele de înger/...//”.  Un alt text, Poemul cel mai de jos, revelează magie 

vizionară, predestinare, damnare, dar şi o simbolistică sugestivă a căderii ca paradigmă 

existenţială: „mamă, simt respiraţia ta, în ceafă./ sunt, într-un anumit fel, creaţia ta./ sunt, 

de fapt, sută la sută, creaţia ta./ ai fost o extraterestră/ ce m-ai determinat să fiu o 

intraterestră./ am penetrat, cu toată forţa, orice/…/ am fost un obstacol/ programat de tine, 

mamă./ mi-ai pus la încercare plictiseala şi furia./…/ ai stat mereu între mine şi poezia mea 

şi de aceea/ cei ce mi-au căutat cu lumânarea, în nopţile mele/ de fată bolnavă, lacrimi de 

piatră în poezia mea de piatră,/ nu au găsit nimic./ pe nimeni nu am iubit aşa cum te-am 

iubit pe tine,/ pentru că nimeni nu mi-a dat posibilitatea/ să sug lapte hrănitor,/ aşa cum am 

supt de la tine,/ până la epuizare./ pe nimeni nu am înjurat aşa cum te-am înjurat pe tine,/ 

ca la uşa cortului. m-am certat numai cu tine, mamă./ cât de vulgară am putut fi cu tine şi 

numai cu tine, mamă./ acum, că nu mai eşti, sentimentul inutilităţii îmi dă târcoale,/ ca un 

câine stau pe/ mormântul tău/ şi urlu la lună din ce în ce mai stins”. 

Există însă aici şi o tentaţie a exhibării traumei, a iluminării, dar şi conştiinţa unei 

redempţiuni prin suferinţă, ce permite travestirea atrocelui în expresivitate: „învăluitoare 

lamă de cuțit, rodul tău fulgerînd în neant o clipă,/ Lumina de nesuportat ce-și lipește 

obrazul de argintul rece/ Și răcoritor, trăindu-și esența. Pe treptele albe, curățite cu migală,/ 

Nopți la rînd, unde pelerinul, ghemuit într-un colț, se tîrăște, apoi,/ Umilit, îndepărtîndu-se 

de albul imaculat, ca efortul însuși; animal,/ Totuși, în putrefacție”. Poezia Angelei 

Marinescu, reunită în ediţia integrală, de autor, în volumul Subpoezie, e o inserţie în 

informul existenţial, în bolgiile unor senzaţii tenebroase, cu notaţii acute, scene vitriolante, 

tensiuni care nu negociază nimic, căderi în abisul solitudinii şi teritorii ale neantului. 

Sinceritatea, refuzul ostentaţiei, experimentarea intangibilului sau explorarea premeditată 

a suferinţei inexpugnabile reprezintă marile toposuri ale acestei creaţii. Voce importantă a 

poeziei contemporane neoexpresioniste, Angela Marinescu îşi esenţializează suferinţa în 

versuri tranşante, versuri ce repudiază orice seducţie, orice amăgire, orice stază iluzorie. 

Angela Marinescu îşi expune, în poemele sale, în mod direct, fără ornamente şi răsfăţuri 

stilistice, propria intimitate, trăirile sale liminare, refuzând narcoza estetizantă sau expierea 

prin autoflagelare, în beneficiul adevărului ultim şi esenţial al fiinţei.  
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