
Pagina 1 din 1 

 

Și eu scriu despre cărți – august 2017 

 

Frumoasele străine, de Mircea Cărtărescu 

 

Autor: Nadia Esslim 

  

Este o carte autobiografică ușor de citit, scrisă cu umor debordant, cu accente de ironie amară pe 

alocuri. Volumul conține trei povești, prima despre o scrisoare prăfoasă primită de la un expeditor 

necunoscut din Danemarca, într-o perioadă când era alertă de antrax în lume și în România. Copleșit de 

panică și spaimă, scriitorul duce plicul la poliție, pentru a fi cercetat cazul. Cei doi polițiști implicați 

reprezintă o bună ocazie pentru a portretiza satiric defecte posibile ale instituției. Declarația pe care 

trebuie să o scrie după dictare, cu multe „gerunzii și infinitive, perifraze și anacoluturi”, este la rândul 

său ilară. În final, plicul se dovedește a fi un mesaj inofensiv de la un artist danez care cerea 50 euro în 

schimbul unui portret.  

A doua povestire ne duce, ca într-un film, într-un turneu literar prin Franța, ocazie pentru 

numeroase aventuri poetice și culinare. Facem parte din anturajul scriitorului, mergem cu el peste tot. 

Autorul surprinde stereotipuri exagerate, conveniențe sociale „adecvate”, amintiri despre comuniști 

„puri și duri”.  

A treia poveste are loc în Bacău, unde este invitat pentru a citi din poeziile sale. Evenimentul 

este în final un fiasco, plin de așteptare, foame, lipsă de organizare, sala goală și o plimbare cu mașina 

toată noaptea, pentru a-l distra pe scriitorul invitat pe meleagurile lui Bacovia. Situația cenușie este 

subliniată cu citate bacoviene, pentru a intensifica atmosfera sumbră a orășelului. Pentru a-l înveseli, 

scriitorii locali îl plimbă noaptea la Mărășești, Liliana (o prostituată) și Tescani („unde a stat și George 

Enescu”). Într-un final, autorul se întoarce la București fără valiză. „N-am recuperat-o niciodată” 

încheie semnificativ episodul petrecut în Bacău.   

Întregul volum înseamnă o mișcare continuă pe drumuri și poteci, prin locuri neașteptate, în 

compania lui Mircea Cărtărescu. Oboseala călătoriei este redusă de zâmbet și hohot de râs la fiecare 

propoziție citită. Pentru că, după cum menționează în paginile sale, „ne definim ca animale care știu să 

râdă”. Întâmplările prin care trece autorul la evenimentele unde este invitat în țară și în străinătate sunt 

pitorești și, uneori, halucinante. Scriitorul descrie detaliat peisajele și decorurile, redă replicile 

personalităților menționate, ca într-un film. Cărtărescu dovedește abilități de regizor în acest volum. 

Povestea principală este uneori întreruptă de salturi în alt timp sau alt loc, actualizate de memoria 

autorului – asemănări sau diferențe din trecutul său.  

Cărtărescu prezintă episoade despre viața scriitorilor români, imaginea lor în vest, relația cu 

presa, micile invidii dintre ei. Mulți alți scriitori români sunt menționați, iar descrierea acestora este 

utilă pentru cititori. Un episod exagerat de rural prezentat în fața publicului francez este un semnal de 

alarmă despre cum ne prezentăm în străinătate specificul local („trecutul ciobănesc”) și impresia falsă 

care rămâne despre noi ca națiune. Cu eleganță și umor rafinat, Cărtărescu analizează societatea și 

subliniază mici erori și fisuri care persistă și care ar trebui corectate.  

Abordarea personală, autobiografică, este umană și plăcută, o „mărturie că am existat cu 

adevărat, și că eram oameni ca și ei, îmbrăcați în stofă”. Iar cititorul îngândurat, stresat de viața agitată 

la servici, poate învăța ușor să râdă din nou cu poftă lecturând această carte.  
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