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Ana Olos

Etnologul și antropologul Constantin Eretescu
cu romanul Capcana la Editura Spandugino
Prestigioasa editură bucureșteană condusă de doamna Lavinia Spandonide inițiase
în 2020 publicarea unei serii de autor a cărților etnologului, antropologului și scriitorului
Constantin Eretescu, figură reprezentativă a exilului românesc din America. Primul în serie,
volumul de studii și articole de etnologie Moartea lui Patroclu (2020), ce reia, într-o
prezentare grafică de excepție, ediția, apărută la Editura Etnologica în 2015. Volumul divizat
în „Studii”, „Oameni”, „Cărți” și „În dialog”, este adresat deopotrivă specialiștilor și
cititorilor interesați de cultura populară. Rod al unor cercetări pertinente pe spații geografice
întinse și beneficiind de o perspectivă cuprinzătoare asupra fenomenelor cercetate, cartea
impresionează prin diversitatea de teme tratate. Următorul volum, în aceeași prezentare de
excepție a editurii, apărută în 2022, este o restituire necesară a compendiului Folclorul
literar al românilor. O privire contemporană, apărut la Editura Compania în 2004. După
„câteva clarificări și reașezări, multe repere și căi descrise”, capitolele cărții tratează:
I. „Folclorul obiceiurilor” (calendaristice, din ciclul vieții și descântecele); II. Folclorul
tradițional (1. cântece epice; 2. lirica; 3. proverbele, zicătorile și ghicitorile; 4. Proza;
capitolul al III-lea fiind despre Folclorul orașului (anecdotele, bancurile, zvonurile și
legendele urbane).
Fără a face parte din seria de autor, ci în continuarea cărților sale de ficțiune publicate
de-a lungul anilor, romanul Capcana – „construit pe un scenariu polițist palpitant”, „alert”
și „captivant”, cum îl prezintă editura – este doar aparent un „policier” sau „mistery book”
și nicidecum o carte de divertisment. Așa cum, de pildă, nu fuseseră nici romanele Tatianei
Slama-Cazacu, în care erau evidente preocupările ei din domeniul psiholingvisticii. E adevărat că moartea prin violență a frumoasei Debbie Lewis, secretara catedrei de la colegiul
din Providence și a detectivilor în căutarea criminalului va menține prin suspans, curiozitatea cititorului. Însă și cel doar avertizat de scurta prezentare a autorului de pe coperta a
patra, și cu atât mai mult cel care citește acea bibliografie de la finele cărții va urmări, pe
lângă meandrele descoperirii criminalului, cu precădere elementele care reflectă atât
profesia cât și destinul scriitorului.
Deja faptul că eroul cărții este un exilat, profesor de antropologie la un colegiu din
Providence trimite la autor și cărțile sale despre exil. Cum o arată și cele două nume ale
sale: Zaharia Ciobanu și numele „tradus” din țara de adopție, Zachary Shepard, el este „străinul”, „intrusul” asupra căruia, dintre toți posibilii autori ai crimei, va plana de la bun început
suspiciunea vinovăției. Nu e greu de ghicit de ce autorul-etnolog, care scrisese despre
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balada Miorița, și-a botezat astfel eroul care, privindu-se în oglindă, își cercetează „mustața
îngustă” („Mustăcioara lui...”) Și, evident, nici prenumele – cel mai frecvent nume în Biblie
– nu a fost ales la întâmplare, cei cu numele Zaharia fiind în cele din urmă uciși.
Cu dubla sa identitate, eroul trăiește de fapt două tragedii, cea de dinaintea plecării
din țara natală și cea din țara de adopție, la cutumele căreia nu se poate adapta și care, la
rândul ei, îl respinge. Astfel că desfășurarea romanului este, atât temporal, cât și spațial, pe
mai multe planuri. Prezentul profesorului de antropologie în orășelul american este mereu
intersectat de trecutul din țara natală, cu scene pe care memoria i le aduce la suprafață fără
voie, resuscitate de elemente ale prezentului, fie că îi apar în vis sau evocate în stările sale
de visare. Dar pe lângă rememorări, sunt și momente de anticipare. Romanul începe cu un
vis-coșmaresc, premonitoriu, în care eroul este atacat de doi dulăi feroce, salvat fiind de
bătrânul Zahu, despre care vom afla mai încolo că fusese bunicul său, învățător din comuna
Siriu, și al cărui nume, deducem, îl moștenise.
În momentul în care are primul contact cu detectivul care cercetează crima, gândurile
profesorului se întorc la umilințele îndurate în anii de început din țara tuturor făgăduințelor.
Sunt evocate cu o ironie amară. Dar și cu reminiscențe din gândirea magică pe care o studiase și ca antropolog: „Viața avea această particularitate curioasă că împlinea dorințele
înainte ca ele să fie formulate în mod conștient. Poate că tocmai în asta stătea marea ei
putere. I se mai întâmplase. Făcuse această descoperire la vreo lună după ce emigrase.
Găsise de lucru într-un magazin de vechituri. Hamal, vânzător, casier, om la toate. Singurul
salariat al prăvăliei.” Purtat pe drumuri, umilit de patronul care îl hărțuia, spre a nu-și
dezamăgi soția americană cu care se căsătorise înainte de emigrare, trimitea sute de scrisori
la universitățile de pe tot întinsul Americii. La un moment dat, roata sorții s-a întors, ca un
răspuns al gândului său de a-l pedepsi pe patron. Însă, când băiatul acestuia se îmbolnăvește,
Zaharia se învinovățește că el i-a provocat boala prin magie.
În cele din urmă a reușit, totuși, să fie acceptat ca profesor la colegiul din Providence,
un post conform pregătirii cu care venise din țară. Numai că, așa cum observă și detectivul,
accentul său îl trădează. Ceea ce declanșează deja prejudecățile celui care îl chestionează:
„O singură întrebare deocamdată. Nu pari să fii de aici. Ce fel de accent e ăsta?” Profesorul
identifică etnocentrismul american în atitudinea reprezentantului legii și răspunde rece:
„Românesc.” Detectivul cu greu își maschează prejudecata: „Străin. Trebuie să avem
încredere în străini, așa ni se spune, nu?” Deși aude că e stabilit acolo de douăzeci de ani,
nu ezită să remarce provocator: „Sper că legal.” Profesorul răspunde nu lipsit de ironie:
„Căsătorit, cu o americană pursânge.” Replica ironică a detectivului, care știe ce știe, e
„I-auzi”. Dar curiozitatea cititorului față de cine e această americană „pursânge” își va găsi
răspunsul abia mai târziu, când, de fapt, se va adeveri scepticismul detectivului, el însuși
american pursânge.
Cel pe atunci încă Zaharia Ciobanu, student masterand, fusese remarcat în autobuzul
cu care călătorea zilnic de o tânăra americană, venită nu se știe cu ce scop în România. Îl
urmărește și devine „inițiatoarea” lui. Însuși modul în care ea îi traduce prenumele în
„Sugar”, „zahăr” pe limba ei, este deja un semn că, pentru ea, el este doar un prilej de a

197

memoria ethnologica nr. 82 - 83 * ianuarie - iunie * 2022 (An XXII)

găsi plăcerea. Numai că Zaharia, pentru care până atunci singura dragoste fusese cea față
de mama sa pe care continuă s-o numească Malvina și nu „mamă”, ia în serios relația dintre
ei, la fel și căsătoria care pentru ea este doar un gest convențional. Gwen acceptă să trăiască
împreună cu el în America doar până ce el îi hrănește complexul de superioritate. Însă în
momentul când el va primi postul de profesor universitar ce i se cuvine conform pregătirii
sale din țară, ea refuză să îl urmeze. Gwen va apărea în Providence doar în timpul
investigației, prilej cu care el află adevărul și lipsa ei de onestitate, că el se căsătorise legal
de fapt cu mama ei cu al cărei pașaport venise Gwen în România.
Refugiul și plăcerea profesorului sunt cursurile pe care le predă studenților săi. Ceea
ce se întâmplă și în ziua când află de moartea secretarei: „Următoarele două ceasuri le
petrecu cu un etaj mai jos, în sala 216, predând un curs despre enculturație, un domeniu în
care se socotea bine informat. Încerca, pe cât îi stătea în putință, să uite tot ce se petrecuse
mai înainte, moartea lui Debbie și nu mai puțin interogatoriul.” Își începe cursul cu exemplificarea conceptului de enculturație printr-un ceremonial de sacrificiu aztec în relatarea
unui călugăr din secolul al XVI-lea: „Mesajul întregii ceremonii pare destul de transparent.
Divinitatea însăși se sacrifica pentru a asigura binele și prosperitatea celor care i se închinau.
Moartea zeului deschidea astfel ciclul unui an ceremonial nou, fiindcă aceea era totodată
ziua când era ales noul Tezcatlipoca. Exceptând un număr de detalii și lăsând deoparte interpretarea pe care evlaviosul călugăr creștin o dădea sărbătorii, acestea erau elementele de
bază ale ceremoniei.” Expunerea e încheiată cu profesorul adresându-se studenților: „cum
calificăm astăzi ritualul descris mai sus?” Sunt înregistrate și răspunsuri ale unor studenți,
urmate de definiția a ceea ce era aproape un anticlimax: „Etnocentrism este predispoziția
pe care o manifestăm de a judeca sau aprecia o cultură străină folosind standardele și valorile
propriei noastre culturi.” Aceste „inserturi”, ca un fel de procese-verbale înregistrând cursurile lui Zachary, vin cu prezentarea lumii a treia, cu cifre și convingătoare statistici de ultimă oră despre sărăcie sau discutarea unor concepte, nu doar că facilitează înțelegerea
personajului, dar introduc într-o carte aparent de „entertainment”, o problematică și
informații la ordinea zilei. La cursurile despre etnocentrism și egocentrism vor asista și „informatorii” poliției, din ce în ce mai iritați de modul în care profesorul imigrant dezvăluie
funcționarea democrației americane.
Revenind la exemplul din cursul despre mitul sacrificiului la mexicani – când
scriitorul strecurase deja în mintea cititorului destinul care îl așteaptă pe profesor amintind
de balada cu „mândrul ciobănel – spre sfârșitul cărții va fi descris și ritualul românesc al
sacrificării de către ciobani a unei oi pentru a feri turma de lupi. Precum oaia nevinovată
e sacrificată de ciobani, așa va sfârși profesorul, devenit acel „scape-goat” biblic. Căci în
loc să îl caute pe adevăratul asasin, pe baza înregistrărilor camerelor de supraveghere, poliția
îi reinterpretează faptele și gesturile ca dovezi ale vinovăției. Nu altfel decât se întâmpla
în țara de unde venise. Prins în capcană, profesorul trebuie să suporte consecințele: concediat, părăsit de prieteni, evacuat de proprietarul casei unde locuise până atunci, e împins la
disperare. Pentru a interpreta finalul oferit de Epilog, ar trebui să recitim ceea ce scrisese
autorul despre acceptarea morții de către ciobanul din „Miorița”.
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Romanul se recomandă ca o lectură incitantă, plină de suspans, dar și ca
excelentă temă de dezbatere în mod special pentru studenții de la etnologie, antropologie
și multiculturalism.
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