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care ,,Poeme pe viață și pe moarte, egocentrate și 
monomaniacale, complet inaderente la orice program 
cultural, textele acestea din tinerețe accesează totuși, prin 
abundența gesticulației retorică, o memorie arhitextuală 
generică.’’ Acestei poezii de început i s-ar opune 
corporalitatea fizică a imaginarului din volumele mai 
recente: ‚,marele imperiu ruinat care pune totul în 
criză este trupul’’4 Deși poeta respinge această idee, a 
existenței livrescului în poezia sa, imersiunea culturală 
este evidentă, iar excluderea ei în decursul anilor este 
una dintre dovezile maturizării ei ca poet, iar forța 
biograficului, a organicului pune stăpânire pe limbaj: 
Totul e viață pură și imediată în Probleme personale, fără 
nici o complicație culturală.5

Așa cum vibrația noastră umană atrage cu 
preponderență acele persoane care vibrează pe aceeași 
frecvență, la fel și poezia Angelei Marinescu s-a apropiat 
organic de vocile poetice douămiiste. Dialogul poetic 
s-a făcut pe cale naturală, chiar dacă ochiul criticii nu 
a văzut-o întotdeauna ca pe o relație din care poezia ar 
avea doar de câștigat:

În plus mai face, după părerea mea (dar la care nu țin) 
și o gafă (ca să nu spun ceva mai grav): în loc să-i facă pe 
tinerii poeți de după 2000 să semene cu ea (dacă i-ar fi ținut 
curelele), vrea ea să semene cu ei. Așa că intră pe fir și cântă și 
ea în struna douămiistă. Se cântă toată ziua postmodernism? 
Angela face pe loc demonstrație de postmodernă.(...)Se 
făcea sex într-una în juna poezie? Nici Angela nu se lasă mai 
prejos.6(Al. Cistelecan)

E adevărat că poeta provoacă și se provoacă, însă 
o face asumat și implicat de la primul până la ultimul 
volum. Nu există mod greșit de a scrie, cum  nici o 
cale de interpretare nu e eronată, dar în cazul poeziei 
Angelei Marinescu și a relației ei cu douămiismul, 
viziunea lui Andrei Terian mi se pare cea mai apropiată 
de indiciile evidente ale textului poetic:

De fapt, Angela Marinescu scrie o tragică poezie a 
existenței, cu rădăcinile înfipte în experiența bacoviană(...): 
ca și Bacovia, prima noastră poetă ,,douămiistă’’ și-a păstrat 
timbrul monocord, influențat doar tangențial de diversele 
formule poetice (expresionism, ermetism sau postmodernism), 
simple veșminte pe care Angela Marinescu le leapădă cu aceeași 
nonșalanță cu care le îmbracă. Și aceasta doar în plan  retoric, 
de vreme ce imaginarul poeziei continuă să reverbereze, de 
la Sânge albastru (1969) până la Probleme personale (2009), 
aceleași obsesii, doar că accentuate și acutizate în volumele 
din urmă.7

Astfel că programul poetic își extrage sevele din 
același tip de viziune despre sine și lume, de la început  
până la fine, în toate volumele publicate, scurtele 
‚,abateri’’ înțelese ca ‚, joc postmodern’’ sau ‚,expresie 
douămiistă’’ apar doar în plan formal.

Spiritul polemic al Angelei Marinescu o face să-
și impună argumentele despre ce este sau ce nu este 
opera ei, într-un stil tot atât de tranșant și necruțător 
precum cel regăsit în versuri. Scrie cot la cot cu criticii, 
exhibând un interes viu asupra receptării  sale ca poetă 
(dar și ca om):

Eu năzuiesc să fiu, adică, totul la un loc, adică tot eu să 
fiu și bărbat și femeie, și călugăriță și prostituată, și naivă și 
șmecheră, și vicleană și proastă, și modestă și deșteaptă. Eu 
vreau să fiu absolut totul și acest ‚, absolut totul’’ vreau să-l 
mut în scrisul meu și scrisul meu să devină tot una cu mine, 
cu suferința și nebunia mea.8

‚,Redefinirea feminității prin violență’’9 deschide 
un text actual’’(publicat în 2017), în care Anastasia 
Gavrilovici supune atenției statutul femeii creator, 
identificându-l în diferite ipostaze în poezia Angelei 
Marinescu. Urmărind să  își facă auzită vocea feminină, 
Eul poetic își asumă condiția unei Lilith demonice, 
nesupuse, cu intenția clară de a sparge, distruge, anihila 
tipare: Pentru a compensa acele deficite, acele calități 
masculine care lipsesc femeii, autoarea Problemelor 
personale  recurge la forța expresivă a denudării și la 
sensibilitatea atroce necenzurată, convertindu-le în 
violență de limbaj și de imaginar.10  În relația cu lumea, 
conștientizarea  ideii de ‚,celălalt’’ în delimitarea 
spațiului personal produce o tensiune, care este cu atât 
mai mare pentru o femeie când acestă alteritate este 
un ‚,el’’. Chiar și în relația cu spiritualul, în spațiile 
cultural-religioase, divinitatea supremă implementată 
în inconștientul colectiv este tot un ‚,el’’. Astfel că ‚,ea’’ 
își câștigă o poziție existențială doar prin raportarea la 
un ‚,el’’, iar apoi la un ,,El’’:

Într-adevăr, și am spus-o de nenumărate ori, un bărbat 
are un singur dușman pe lumea asta, și ăla e Dumnezeu  sau  
timpul sau  moartea, pe când o femeie are doi dușmani, 
bărbatul și Dumnezeu  sau timpul sau moartea. O femeie, ca 
să poată face față unei confruntări de genul ăsta, trebuie să fie 
măcar o clipă din viața ei bărbat, adică să gândească asemenea 
unui bărbat. Să gândească până la capăt.11 

Feminitatea exprimată prin limbaj și imagine 
agresivă, contondentă este cheia de lectură propusă 
de Anastasia Gavrilovici pentru poezia Angelei 
Marinescu, indiferent dacă temele preponderente într-
un volum sau altul sunt maladivul, fiziologicul (aici 
interdependente), sexualitatea, socialul, sau relația 
cu divinitatea. ,,Eternul feminin’’ se detabuizează, 
coboară în concret, senzualitatea pasivă a femeii în 
societate (încă patriarhală) se transformă și se valorifică 
în sexualitate deviantă. Femeia se exprimă agresiv în 
condițiile unei o duble raportări la sine și la tot ceea ce 
reprezintă celălalt, văzut ca adversar:




