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Ştefania Cristescu-Golopenţia: Sporul vieţii. Jurnal, studii şi corespon-
denţă. Text stabilit, introducere şi note de Sanda Golopenţia. Bucureşti:

Paideia, 2007

Dictonul latin “Habent sua fata libelli”, referitor la soarta cărţilor, mi-a venit în minte când,
fără să vreau, reluam de pe raft Sporul vieţii, deşi o citisem la apariţie, fără însă a fi scris despre
ea. Şi de fiecare dată îmi ziceam: iată că – într-o conjunctură în care moştenitorii se judecă pentru
a-şi recupera bunurile materiale confiscate sub comunism – mai există urmaşi care se întorc din
lume pentru a da şi nu pentru a primi, pentru a restitui ei, constructiv, oferind modele într-un moment
când e atâta nevoie de modele.

Sanda Golopenţia-Eretescu, profesor la universitatea Brown din Statele Unite, om de ştiinţă
cu reputaţie internaţională în mai multe domenii de cercetare, recuperează cu abnegaţie şi dragoste
filială bunurile spirituale rămase de la părinţii săi şi ni le restituie, neprecupeţind timp şi efort în
editarea acestor documente de mare valoare, care vin să întregească imaginea noastră despre ceea
ce au făcut şi, mai ales, ceea ce ar fi putut să realizeze o generaţie de intelectuali cu o excepţională
pregătire; dar ne şi avertizează despre impactul politicului asupra sporului sau pagubei în
gospodărirea potenţialului intelectual uman. Printre aceste cărţi editate şi adnotate de Sanda
Golopenţia, care n-ar trebui să lipsească din nici o bibliotecă, se află opera lui Anton Golopenţia, seria
deschizându-se anume cu Ultima carte (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2001), text integral al
declaraţiilor în ancheta care a dus la moartea sa în închisoare, urmată de volumele I şi II din Opere
complete (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2002), primul conţinând Sociologa, iar al doilea Statistica,
demografia şi geopolitica, iar în 2006, cele două volume masive ale cercetărilor întreprinse în timpul
războiului, Românii de la Est de Bug (Ed. Enciclopedică), lucrări rămase inaccesibile aproape
jumătate de veac. Dar eforturile Sandei Golopenţia nu neglijează nici opera Mamei sale, care, la fel
cu soţul ei, a devenit victimă a unui regim al pagubei spirituale şi materiale. Cartea dedicată ei,
Sporul vieţii, înmănunchiază scrieri şi documente care ne dezvăluie ceea ce ar fi putut să devină
Ştefania Cristescu-Golopenţia dacă împrejurări mai fericite ar fi îngăduit actualizarea întregului ei
potenţial, realizarea sa deopotrivă ca om de ştiinţă şi profesor.

Titlul volumului este inspirat dintr-un studiu proiectat de Ştefania Cristescu în 1938,
“Ghidul Drăguşului: Credinţe şi rituri magico-domestice”, menit să exploreze “totalitatea credinţelor
şi practicilor magice” culese de ea în satul Drăguş şi “destinate a procura, menţine şi apăra
bunăstarea, prosperitatea, cu alte cuvinte 'sporul casei', cuvântul casă (domus) fiind luat aici în înţe-
lesul larg de 'gospodărie' (p. 195). Aşa cum observa mai târziu, “preocuparea constantă a drăguşenilor
de soarta gospodăriei lor nu hotărăşte numai întreaga activitate economică a oamenilor de aici, ci ea
determină, pătrunde şi colorează şi întreaga gamă de activităţi spirituale ale acestora. Preocupările
lor religioase, etice, artistice, ştiinţifice au toate acelaşi obiectiv principal: gospodăria” (p. 195). Iar
în “Notele pentru o emisiune radiofonică despre cercetarea monografică, realizată în anii 1970”, re-
flectând asupra rezultatelor acestor cercetări, Ştefania Cristescu remarca: “M-a impresionat revelaţia
metodologică la care m-a adus experienţa mea proprie. Am priceput deodată însemnătatea unor nu-
clee generatoare de spiritualitate specifică. M-a adus la aceasta cuvântul spor, în special în
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întrebuinţarea “sporului casei”. (532)
Tomul de 630 de pagini, începe cu un vast text introductiv al Sandei Golopenţia-Eretescu

(p. 5-29). Editoarea îşi pune în temă cititorii nu numai cu modul de alcătuire a volumului constând
din secţiuni eterogene, dar şi cu biografia zbuciumată a Ştefaniei Cristescu care, încă din copilărie
a avut de înfruntat nenumărate dificultăţi şi traume, reuşind să treacă peste ele printr-o muncă
asiduă. Aşa-zisul “text cadru” îl constituie “Paginile de jurnal” din timpul studiilor post-universitare
de sociologie şi etnologie la Paris, din vacanţa scurtă petrecută de Ştefania Cristescu în Germania
alături de cel care îi va deveni soţ – Anton Golopenţia – precum şi din timpul pregătirii examenului
de capacitate la Bucureşti (noiembrie 1933-februarie 1934). La acestea se adaugă însemnări din pe-
rioada august-octombrie 1977, cu câteva luni înainte de stingerea ei în aprilie 1978.

Introducerea vine cu o necesară completare privind atât prestigiul şcolii româneşti de so-
ciologie, cât şi al strânsei legături cu şcoala de la Paris. Se subliniază deosebirile dintre şcoala
franceză post-durkheimiană – cercetând populaţiile primitive din afara Franţei – şi sociologia gus-
tiană din România, ce propunea o “adâncire fără precedent a studierii realităţii sociale locale, cu
aplicaţii relevante la imediat”, urmărindu-se şi formarea unor tineri cercetători (p. 12). Tocmai da-
torită acestei discrepanţe dintre cele două şcoli sociologice şi din dorinţa de a îmbina activitatea so-
ciologică cu cea didactică vine şi decizia Ştefaniei Cristescu de a nu-şi mai prelungi şederea în
străinătate. Aşa cum notează fiica ei: “viaţa la Paris, cu eliberarea relativă de grijile materiale, de-
parte de a o linişti, îi exacerba sentimentul răspunderii, apărându-i uneori ca o depărtare de visele
copilăriei, dominate de ideea de a restitui şi altor minţi tinere ceea ce primise de la una din primele
şi marile ei profesoare” (p. 14). Astfel că, după obţinerea unei diplome în Etnologie, tânăra cercetă-
toare renunţă la invitaţia de a face teren în Noua Caledonie, aşa cum va renunţa şi la bursa Humboldt
în vederea studierii dialectologiei germane la Bonn, nevrând să amâne momentul când avea să-şi
înceapă munca independentă.
O simplă lectură a Bibliografiei selective a lucrărilor Ştefaniei Cristescu Golopenţia (p. 30-32)
poate deja oferi o idee despre acest destin frânt. Dacă între 1932-1940 publică în ţară şi peste hotare
lucrări de sociologie şi etnologie, luând în 1941 un premiu al Academiei pentru lucrarea Gospodăria
în credinţele şi riturile magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş) (Bucureşti: Institutul de Ştiinţe So-
ciale al României 1940, republicată în 1944), după un hiatus de mai bine de zece ani, timp în care
are de înfruntat numeroase dificultăţi materiale, va publica din nou, dar numai lucrări didactice şi
pedagogice.

Jurnalul Ştefaniei Cristescu, cu notaţii concise, schiţează portretul unei tinere studioase,
bursieră a guvernului francez, în anul al doilea de studiu. Înainte de venirea la Paris, ea fusese bur-
sieră în cadrul seminarului lui Ovid Densusianu, participase la campaniile monografice de la Runcu,
Şanţ şi Cornova. Sosise la Paris nu numai cu simple recomandări din ţară, ci însoţită de prestigiul
de care se bucura activitatea sociologică a lui Dimitrie Gusti, şi care îi deschideau uşile unor mari
personalităţi, cu extraordinare perspective profesionale. Neprecupeţind nici un efort în a se informa
şi forma, profitând de tot ceea ce putea oferi la momentul acela o capitală culturală europeană, Şte-
fania Cristescu, pe lângă preocupările strict legate de pregătirea sa profesională, frecventa concerte,
filme, spectacole de teatru, vizita expoziţii. Alături de scurtele consemnări ale evenimentelor coti-
diene, jurnalul reflectă şi momentele de cumpănă şi explică decizia Ştefanieie Cristescu de a se în-
toarce în ţară pentru a-şi da examenul de capacitate şi a-şi căuta un post.

Secţiunea dedicată corespondenţei vine să completeze jurnalul cu scrisori, unele pre-
mergând studiilor din străinătate, altele din aceeaşi perioadă, dar şi privind activitatea sociologică

memoria ethnologica nr. 32 - 33 * iulie - decembrie 2009 ( An IX )

153



şi didactică între 1934 -1977. Lipseşte însă corespondenţa cu Anton Golopenţia, căci o parte din
scrisori fuseseră deja cuprinse în volumul Ceasul misiunilor reale (Bucureşti: Editura Fundaţiei Cul-
turale Române, 1999), celelate urmând să apară.
Scrisoarea adresată de Ştefania Cristescu Decanului Facultăţii de Litere lui Dimitrie Gusti, cu cererea
de bursă pentru străinătate, oferă deja imaginea unei personalităţi formate: licenţiată ‘magna cum
laude’ în Filosofie, cu teza “Lingvistică socială şi cu o a doua licenţă ‘cum laude’ în Filologia
Modernă. Cercetarea personală era orientată înspre “limbajul magic ca unitate de limbă cu repercu-
siuni în viaţa lingvistică a satului românesc”, având în pregătire studiul asupra Practicii magice a de-
scântatului în satul basarabean Cornova. Dar aceeaşi scrisoare relevă discret şi greutăţile materiale
care îi îndreptăţesc cererea. Scrisorile trimise de la Paris, îl informează pe Profesor despre pre-
ocupările ştiinţifice şi progresele ei în studiu. Iar din copia unei scrisori adresată de Dimitrie Gusti
Prof. Célestin Bouglé aflăm şi de stălucitele perspective ce i le prevedea acesta: “Collaboratrice ap-
préciée des recherches monographiques de l'Institut Social Roumain dès avant son départ pour Paris,
elle représente maintenant, grâce aux progrès qu'elle a pu y réaliser sur votre direction, une de plus
belle promesses de l'équipe de jeunes rassemblée autour de moi” (p.347). Corespondenţa cu Profe-
sorul Gusti va continua până în 1943, în ultima dintre scrisori, datată 29 septembrie 1943, marele
profesor îndemnând-o pe Ştefania să-şi reia munca de cercetare, îndată ce se va restabili după
naşterea celui de al doilea copil: “Mă adresez în special nu numai vechii şi preţuitei noastre colab-
oratoare, dar şi premiantei Academiei Române, şi sper că, imediat ce sănătatea refăcută îţi va permite,
să ne trimiţi studiul pe care-l aşteptăm cu nerăbdare şi fără de care nu poate apărea 'Sociologia
Românească', închinată în special 'satelor ocupate de unguri' şi deci Şanţ”(p. 411).

Pentru a completa imaginea şederii la Paris, cu bursa prelungită pentru încă un an, sunt in-
cluse numeroase scrisori în franceză de la C. Bouglé şi de la alţi profesori, la fel şi recomandări, in-
vitaţii la evenimente culturale sau chiar mondene (printre corespondenţi: Jean Marx, Y. Bonneval,
J. Vergnes, Y. Duchemin etc.), acestea dovedind că Ştefania Cristescu era apreciată şi susţinută ca o
personalitate demnă de o atenţie deosebită. Aceleaşi aprecieri pot fi aflate în scrisorile din Germania
care vor duce la acordarea unei burse din partea Humboldt-Stiftung, bursă la care, însă, va renunţa.

Din multele scrisori primite de la sau adresate unor prieteni, studenţi şi ei în străinătate
(printre care Mihai Pop, Lena Constante, etc.) sau unor colaboratori, colegi de generaţie, din ţară,
reiese seriozitatea preocupărilor lor, unele consideraţii fiind actuale şi azi. De pildă scrisoarea de la
D.C. Amzăr, trimisă din Freibug (7 iunie 1933), clar sub infuenţa lui Dimitrie Gusti, exprimă îndoiala
că o prioritate pentru tinerii cercetători români ar constitui-o “studierea etnografiei primitive, negli-
jându-se materialul indo-european”: “Nu crezi oare că slavii, grecii, celţii, balticii (leţii şi lituanii)
– nu mai vorbesc de trac-iliri!– ne interesează mai degrabă decât cele mai interesante triburi din
America şi Australia sau mai ştiu ce insulă pierdută în Oceanul Pacific?” (p. 335) Tot el o îndemna
pe Ştefania spre studiul comparativ al basmelor româneşti cu cele lituane, găsind că există un para-
lelism izbitor între doină şi daina lituană. Deşi măcinat de îndoieli în privinţa drumului de urmat şi
a uceniciei între străini, Amzăr afirma: “Pentru noi românii, primejdia rătăcirii e îndeosebi mare, ca
unii care ne simţim prea lesne atraşi de luciul trecător al modei, de cucerirea gloriae mundi sau mai
ştiu de care ‘valori’, sumeţindu-ne încă din faşă ştiinţifică a sta la cot, ba a-i şi întrece! pe bieţii
noştri confraţi apuseni...”(p. 336)

Dar sosesc şi răspunsuri la întrebările ei referitoare la cercetările întreprinse despre realitatea
magico-religioasă, dovedind că, pe lângă cursurile urmate, Ştefania Cristescu îşi continuă munca în-
cepută în ţară şi colaborarea cu ei. De pildă, într-o scrisoare trimisă din Braşov (12.09.33), Ion Ionică
se referă la delimitarea dintre mentalitatea magică şi magie: “Dacă este vorba doar de reconstituit
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vreo ‘magie’ într-un sat românesc, oricine ar face-o trebuie să se raporteze la acest ansamblu activ
(de procedee) care poate fi destul de adecvat numit ‘Făcutul şi desfăcutul’ (fermecăturile, aruncă-
turile şi descântecele). Acest grup de fapte este într-adevăr singularizat în conştiinţa publică
sătească, iar el comportă un examen morfologic funcţional în mare măsură autonom (dar înlăuntrul
ansamblului magico-religios). Un astfel de examen duce, pe de o parte, la studiul tipologic al prac-
ticilor magice şi la fixarea locului pe care ele îl ocupă în viaţa sprituală şi activă a comunităţii (1.
Rolul cătătorilor, vrăjitorilor – rap[orturi] cu relig[iozitatea] şi morala. 2. trecerea spre formele
tehnice: magia tehnică). (În acest sens am făcut cu E. Bernea o repartiţie a materialului nostru şi
am constituit, în intenţia d-tale, un dosar care se găseşte la Ernest sau la Dumitru în Buc[ureşti].)”
(p. 345).

Secţiunea Studii, comunicări, planuri de cercetare (p. 87-241), cu unele lucrări publicate în
reviste, este o mărturie concretă a potenţialului ştiinţific al cercetătoarei şi ar merita un comentariu
aparte. “Studiul monografic al satului românesc” se referă la ‘mişcarea monografică ce deschide
o cale nouă în Sociologie, şi care “nu se mai mulţumeşte doar cu interpretarea datelor pe care i le
pune la dispoziţie istoria sau etnografia. Ea descinde pe teren [în căutarea] obiectului propriu” (p.
93). Planurile de cercetare şi de studiu referitoare la credinţe şi practici magice şi lucrarea “Cununa
în satul Şanţ” sunt urmate de comentarii despre lucrările altor cercetători, printre care cele referi-
toare la Romulus Vulcănescu, la manualul de folclor a lui Paul Saintyves sau la lucrările Primului
Congres al Folcloriştilor (1939). Secţiunea se încheie cu amplul studiu dedicat poetei populare
Veronica Găbudeanu (p. 197-241).

Pe lângă preocupările ştiinţifice, Ştefania Cristescu-Golopenţia a dedicat timp şi creaţiei lit-
erare. Editoarea a cuprins în volum o proză şi poezii cât pentru o plachetă. Povestirea intitulată
“Eleva Dumitru Niculina”, este despre un destin trist al unei eleve foarte talentate, dar care ar fi avut
nevoie de încurajarea profesoarei sale pentru a alege între iubirea ei pentru un tânăr şi dragostea pen-
tru literatură. Profesoara, prinsă de propriile probleme, îşi dă seama prea târziu, după moartea
tinerei, de rolul pe care putea să-l joace în destinul acesteia, făcând-o să aleagă drumul afirmării
talentului ei. Inspirată fără îndoială din experienţa ei de profesoară, povestirea de fapt oglindeşte
într-un fel şi propria soartă a Ştefaniei Golopenţia. Deşi i s-au oferit perspectivele unei cariere
strălucite peste hotare, ea a ales iubirea pentru ţară şi iubirea pentru Anton Golpenţia. Dacă destinul
nu a fost favorabil afirmării ei ca cercetătoare, fără îndoială că a fost o profesoară care şi-a lăsat am-
prenta asupra fostelor eleve şi nu mai puţin asupra propriilor copii. Poate că îndemnul pentru pub-
licarea acestei proze vine chiar din penultimul paragraf, care trebuie să fi fost citit de Sanda
Golopenţia ca adresat ei însăşi: “Pentru mine, oamenii dragi rămân vii. Dar aş mai vrea să am în
faţă manuscrisul în care am întrezărit un talent atât de deosebit. Să-l recitesc – poate să-l public.
Ar fi un răspuns târziu la scrisorile pe care ea mi le-a trimis, la speranţele pe care ea şi le-a pus în
mine” (258).

Poeziile publicate sub titlul Clasa mea de elevi e patria mea constituie “o biografie lirică”,
aşa cum îşi intitulează Cuvântul înainte fosta elevă a Ştefaniei Golopenţia care îi face şi un portret
afectuos fostei sale profesoare la început de carieră la Gimnaziul de fete din Caransebeş: “În sep-
tembrie 1939, intrase în clasa elevelor mici o tânără îmbrăcată în negru, cu cozile răsucite melc pe
urechi, măruntă pentru imaginea creată de începătoare despre profesoara de la catedră, mai ales că
de acolo, firesc, ar fi urmat să le domine. Părea mai puţină de stat, deoarece se vedea bine că venise
însoţită de copilul pe care îl aştepta, dar şi de zâmbet” (p. 263). Dragostea şi admiraţia celei care
îi fusese elevă doar pentru o scurtă perioadă este încă o dovadă că profesoratul fusese cu adevărat
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o vocaţie pentru Ştefania Cristescu Golopenţia, chiar dacă fusese izolată de elevii sau studenţii care
ar fi putut profita mai mult de cunoştinţele ei. Titlul culegerii îl reproduce pe cel al unei poezii din
1967, poemele fiind scrise în anii cincizeci şi şaizeci, după revenirea Ştefaniei din trauma pierderii
soţului. În poeziile dedicate fiicei sale revin îndemnurile ca ea să-i continue munca.
Notele şi anexele din volum arată dorinţa editoarei de a informa cititorul şi de a oferi o deschidere
cât de largă posibil asupra contextului istoric.
Cartea-document, o reconstituire târzie a unui destin exemplar din fragmentele rămase, continuă să
lucreze asupra cititorului şi după închiderea coperţilor ei. Nu putem să nu concludem că destinul
intelectual al Sandei Golopenţia se întemeiază pe buna gospodărire a moştenirii lăsată de părinţi.
Chiar dacă a trebuit să înfrunte ea însăşi limitările şi constrângerile impuse de regim, a avut în pro-
pria-i mamă un model extraordinar de muncă şi tenacitate. Cu toate necazurile îndurate, la care s-a
adăugat mai apoi exilul, Sanda Golopenţia a continuat şi fructificat munca Ştefaniei Cristescu
Golopenţia şi nu doar din dragoste filială sau simţul datoriei. Cercetările întreprinse în Brebi, Mara-
mureş sunt, fără îndoială, inspirate de lucrările mamei sale, la fel ca şi interesul pentru magie şi
descântece. Volumul ne face să medităm, prin comparaţie, asupra sporului propriei noastre vieţi,
dar şi asupra destinului unei culturi care nu trebuie lăsată să se risipească în aşteptarea urmaşilor care
să-i adune sporul.
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