
AUGUSTIN MOCANU

Ion Taloş, omagiat la 75 de ani

Spre bucuria şi plăcerea noastră, şi nu numai, finele anului 2009 ne-a oferit ca dar masiva
lucrare Romania Occidentalis - Romania Orientalis. Volum omagial dedicat Prof. univ. dr. Ion
Taloş, editat de Alina Branda, Ion Cuceu, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Editura Mega,
Cluj-Napoca, 2009, 704 pag.

Cartea se deschide luminos cu un excelent portret foto, de o rară eleganţă, care ni-l aduce
sub priviri pe Ion Taloş cel de azi, lăsându-l undeva în penumbră pe cel din vremea adolescenţei şi
tinereţii, stăruind şi acuma în memoria noastră.

Titlul sugerează largul spaţiu cultural în care se manifestă creaţia ştiinţifică a savantului şi
prestigiul internaţional de care se bucură.

Deşi prin organizarea tehnică a lucrării nu se evidenţiază, totuşi noi considerăm că, după
formă şi conţinut, ea este structurată în două părţi: prima conţine informaţii necesare orientării
generale a cititorului şi a doua prezintă diferite studii semnate de autori.

Prima parte. Aşezat chiar la început, Cuprinsul, facilitând orientarea în corpul cărţii,
înregistrează cele 57 de contribuţii semnate de tot atâţia autori care se exprimă în limba maternă a
sărbătoritului (24) şi în mai multe limbi europene de largă circulaţie: engleză (11), franceză (8),
germană (4), italiană (5) şi spaniolă (5), ceea ce asigură lectura şi înţelegerea studiilor oriunde în
lume.

Prin cele 169 de nume prezente în Tabula gratulatoria se relevă prestigiul, preţuirea şi
recunoaşterea de care se bucură personalitatea şi opera lui Ion Taloş în ţară şi peste hotare.

Această parte se încheie cu Bibliografia completă operei lui Ion Taloş, care, până în prezent,
însumează 269 de titluri: 8 monografii, 128 de studii şi articole, 10 ediţii şi traduceri, 1 manual, 6
bibliografii, 96 de recenzii, 2 lucrări în manuscris aflate la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei
Române, 14 conferinţe şi comunicări şi 4 interviuri.

Cele opt monografii constituie miezul de aur al contribuţiei lui Ion Taloş, de aceea le notăm
aici:

1. Jertfa zidirii în obiceiurile şi legendele europene. Bucureşti, 1970, 226 p.
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2. Meşterul Manole. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. [vol I], Bucureşti,
1973, 470 p.

3. Meşterul Manole. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. II. Corpusul
variantelor româneşti, Bucureşti, 1997, 491 p.

4. Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar. Bucureşti, 2001, XVII + 278 p.
5. Petit Dictionnaire de mythologie populaire roumaine. Grenoble, 2002, 213 p.
6. Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal.

Bucureşti, 2004, 959 p.
7. Lupta voinicului cu leul. Mit şi iniţiere în folclorul românesc. Bucureşti, 2007, 59 p.
8. Valea Gurghiului. Monografie etnologică. Coordonatori: Ion Muşlea, Dumitru Pop, Ion

Taloş. Ediţia a doua îngrijită de Ion Cuceu, Cluj-Napoca 2008, 358 p. + 26 planşe.
Partea a doua. Cele 57 de studii ce compun partea de conţinut a volumului provin de la

personalităţi care lucrează şi s-au afirmat deplin în cadrul unor fundaţii cu ţeluri ştiinţifice, institute
academice de cercetare şi universităţi de vază din: Austria (Viena), Belgia (Bruxelles), Franţa (Paris,
Sorbonne IV), Germania (Freiburg, Göttingen, Köln), Italia (Padova, Perugia, Roma, Torino),
Spania (Cadiz, Sevilla), cu care se unesc cercetătorii noştri de la institutele de cercetare ale
Academiei Române şi de la universităţi din: Alba Iulia, Baia Mare, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu.

În totalitatea lor, studiile ţin de aria largă a ştiinţelor etnologice şi de antropologie culturală
şi sunt de o mare diversitate a subiectelor abordate, a tehnicilor şi formulelor de realizare. Multe
dintre ele se referă direct la personalitatea şi creaţia ştiinţifică ale lui Ion Taloş, relevând atât
trăsăturile omului, cât şi problematica şi caracteristicile operei sale. Se naşte astfel, portretul luminos
al savantului român de talie europeană: foarte activ, harnic, cooperant, iscoditor, preocupat de
aspecte variate ale culturii tradţionale orale din spaţiul limbii române, precum şi al altor limbi
romanice, savant care, prin verticalitate şi prin realizările concrete obţinute în cercetare, se face
cunoscut în Europa pe sine, împreună cu limba şi cultura noastră tradiţională, cu rădăcinile ei
străvechi.

Pentru Marius Sala ( Castor şi Pollux, p. 609-611), prietenia bazată pe afinităţi ştiinţifice
dintre Ion Taloş şi Artur Greive, născută când primul era lector de limba română la Köln, a căpătat
o înaltă valoare simbolică, de aceea o aseamănă cu dragostea frăţească dintre gemenii Castor şi
Pollux, personaje din mitologia antică greacă.

Amalia Pavelescu (Gheorghe Pavelescu şi Ion Taloş, p. 483-486) relevă firescul prieteniei
şi corespondenţei dintre cei doi cercetători. „Totul a decurs firesc şi frumos, căci erau din acelaşi
altoi, cu rădăcini în satul ardelenesc, cu respect şi admiraţie pentru cultura populară, formaţi la
şcoala clujeană, având aceleaşi modele culturale şi aceiaşi maeştri spirituali: Ion Muşlea şi Lucian
Blaga.“ Autoarea observă relativa unitate de vederi a celor doi în multe probleme şi încearcă să
caracterizeze stilul creaţiei ştiinţifice a lui Ion Taloş. „Scrisorile...erau ...făcute cu rigoarea unor
veritabili oameni de ştiinţă, ce cunosc importanţa şi rolul detaliului, au pertinenţă în idei, pasiune,
consecvenţă, imbold spre cercetare, dorinţă de cuprindere vastă şi sintetică, caracteristici principale
ale formaţiei clujene, vizibile nu numai în materialele destinate publicului, ci şi în conduita
personală. În scrisorile lui Ion Taloş se simţea adierea unui stil specific omului de înaltă cultură, care
caută detaliul semnificativ, aparent neimportant, pentru a se ridica apoi la o imagine totalizatoare,
ilustrativă pentru definirea culturii tradiţionale române în plan european.“

Ilie Moise ( La o aniversare, p. 401-403), ştiindu-l pe savant, cel de prin 1970, ni-l prezintă
astfel: „Aureolat de prietenia cu întemeietorul Arhivei de Folclor a Academiei Române [Ion Muşlea,
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precizarea n.], dar şi de o scurtă colaborare cu Lucian Blaga, Ion Taloş se număra printre puţinii
amici şi colaboratori ai celui mai important folclorist al momentului, Ovidiu Bârlea.“

„ Copleşea prin profunzimea problematicii abordate şi vastitatea proiectelor. Lucra la o teză
de doctorat axată pe cercetarea complexă a uneia dintre capodoperele literaturii orale româneşti -
Meşterul Manole - supunând unui atent examen morfologic atât baladele din spaţiul extracarpatic,
cât şi colindele transilvănene, pe care le considera cele mai vechi texte de la noi.“

„ Formaţia sa de factură occidentală ... i-a accentuat preocupările în privinţa racordării
cercetării româneşti la cea europeană, a relansării cu succes a studiilor comparative...“

Cei mai mulţi autori români, care semnează studii în această carte, îşi concentrează atenţia
asupra diferitelor probleme referitoare la monografiile publicate de Ion Taloş, lucrări care constituie
partea cea mai valoroasă, mai cunoscută şi mai rezistentă din toată opera savantului. Ne oprim câte
puţin asupra câtorva.

Iordan Datcu ( Ion Taloş de-a lungul anilor, p.193-204), analizând cu competenţă diferitele
subiecte şi tipuri de lucrări ştiinţifice, realizează o imagine de ansamblu a contribuţiei lui Ion Taloş,
în cadrul căreia evidenţiază mereu caracteristici de bază ale operei acestuia: aportul personal, metoda
utilizată, noutatea şi originalitatea.

Observaţiile privitoare la Meşterul Manole ( I, 1973) se încheie cu concluzia: „Cercetarea
lui Ion Taloş, prin materialul inedit foarte bogat, prin orizontul comparatist fără precedent la noi, prin
sagacitatea cu care radiografiază motivele poetice ale tipurilor româneşti, se înscrie ca o contribuţie
însemnată la cunoaşterea unuia din miturile noastre esenţiale.“ [Şi, de asemenea, a reflectării mitului
într-o creaţie literară, completăm noi].

Despre Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar, Iordan Datcu scrie: „Cea dintâi
notă particulară a dicţionarului mitologic al lui Ion Taloş este aceea că, în cele aproape 500 de
articole, include `întregul spectru al gândirii arhaice la români, inclusiv unele figuri de basm` , deci
fenomenele istorice, sociale şi religioase.“

Încheindu-şi observaţiile asupra vastei opere Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui. Incestul
zădărnicit în folclorul românesc şi universal, Iordan Datcu spune: „Lucrarea lui Ion Taloş, substanţial
informată în toate secţiunile ei, convinge în demonstraţia şi în demersul ei comparatist... că aceste
creaţii, prin ideile lor poetice, filosofice şi etice, prin originalitatea lor faţă de legendele
extraeuropene şi faţă de cântecele sud-slave înrudite tematic, prin bogatul fond de cunoştinţe
culturale datând din primele secole ale Evului Mediu, prin marea lor circulaţie pe un areal mai mare
decât acela al Mioriţei, constituie unul dintre `pilonii de bază ai templului arhaic al culturii
române` „.

Ultima şi cea mai generală concluzie din acest însemnat studiu este: „Prin varii mijloace, Ion
Taloş a contribuit la cunoaşterea în mediile ştiinţifice germane şi în cele, mai largi, ale specialiştilor
din Vest, a creaţiei populare româneşti, chiar a literaturii de autor...“

Pentru Ion Şeuleanu ( Două cărţi despre mitopoetica şi arhaicitatea culturii populare
(tradiţionale) româneşti, p. 613-616) cercetătorul omagiat este „ etnologul de primă linie din ştiinţa
românească a momentului“ iar cele două cărţi „au contribuit substanţial la consolidarea prestigiului
de veritabil şi avizat cercetător al lui Ion Taloş.“

Într-o caracterizare sintetică, Dicţionarul este prezentat astfel: „Cele aproape 500 de articole,
redactate cu un profesionalism desăvârşit, au menirea de a inter-relaţiona şi de a demonstra, în felul
acesta, că mitologia românească există ca fenomen de o complexitate dezarmantă, copleşitoare, că
ea a apărut şi s-a menţinut veacuri, pe cale orală, până astăzi, că ea este `opera ţărănimii
române` , că ea este comparabilă cu oricare dintre marile mitologii ale lumii, în sfârşit, că ea a
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funcţionat şi încă mai funcţionează ca un răspuns, ca o reacţie la provocările vieţii, ale existenţei.“
Deoarece ne aflăm cu discuţia la Dicţionar, ne permitem să atragem aici şi obsevaţii ale

altor autori.
I. H. Ciubotaru afirmă că Dicţionarul este „ o carte de referinţă prin sinteza pe care o face

asupra culturii noastre populare, prin suportul teoretic ce răzbate din fiecare pagină parcursă, prin
rigoarea şi profesionalismul cu care sunt redactate articolele, prin supleţea şi eleganţa stilului şi,
nu în ultimul rând, prin pronunţarea specificului românesc în context european şi universal.“ [După
Ion Şeulean, p. 615].

Ilie Moise, referindu-se la aceeaşi lucrare, zice: „Dicţionarul rămâne cel mai frumos
`omagiu adus ţărănimii şi contribuţiei ei la cultura naţională ` . Cartea s-a bucurat de un real succes
de librărie şi a fost încununată de Academia Română cu Premiul Timotei Cipariu.“

Ion Cuceu ( Un vechi proiect de cercetare: Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti,
p. 141-150) aduce în faţa cititorului câteva momente esenţiale şi figuri de personalităţi deosebite
ale etnologiei noastre: Ovid Densusianu, Dumitru Caracostea, Ovidiu Bârlea, Ion Muşlea care au
contribuit substanţial, teoretic şi practic, la apropierea de înfăptuire a marelui proiect, Enciclopedia
culturii tradiţionale româneşti, ideal rămas nerealizat până azi, dar pentru pregătirea temeinică a
transformării ideii în adevăr palpabil a lucrat fiecare în felul său. Prin continuarea muncii de
organizare şi conducere a Arhivei de Folclor a Academiei Române şi prin aportul său de cercetător
foarte valoros pe care l-a adus la pregătirea şi realizarea în fapt a unor segmente importante ale
marelui proiect, Ion Taloş se încadrează în rândul acelor personalităţi de excepţie.

Extrasele din studiul lui Ion Cuceu, reproduse mai jos, ni-l arată pe Ion Taloş împreună cu
alţi etnologi clujeni, acţionând neîncetat pentru atingerea ţelului urmărit.

„După dispariţia neaşteptată a lui Ion Muşlea, în 1966, în Institutul clujean de etnologie şi
folclor autoedificarea internă a Arhivei a continuat prin eforturile colectivelor de cercetare conduse
de succesorii săi: Dumitru Pop (1966-1969), Ion Taloş (1969-1985) şi Ion Cuceu, din 1985 până
azi. Proiectele iniţiale ale fondatorului au fost urmărite pe toate planurile activităţii, cu scopul
transformării institutului într-un centru european de informare şi documentare etnologică şi de
antropologie a culturilor tradiţionale.“ [...]

„Ion Taloş, discipolul atât de preţuit al lui Ion Muşlea, a edificat Baza de date asupra
colindatului şi colindelor, a publicat studiile monografice şi corpusurile exemplare privind temele
Meşterul Manole, dicţionarul mitologic Gândirea magico-religioasă la români, Cununia fraţilor
şi Nunta Soarelui, Lupta voinicului cu leul.“

„În fruntea unor colective, Taloş edifică două lucrări din viitoarea Enciclopedie:
Dicţionarul tipologic al cimiliturilor româneşti ( Ion Taloş, Ion Cuceu, Virgiliu Florea),

instrument de arhivă însumând peste 70.000 de texte.
Dicţionarul tezaur al proverbelor româneşti, maghiare şi săseşti, o lucrare ce indexează

tipologic-tematic 175.000 de texte (Ion Taloş, Ion Cuceu, Virgiliu Florea, Vöö Gabriela şi Hanni
Markel).„ [...]

„Cu certitudine, cele două dicţionare, referitoare la proverbe şi la cimilituri, dicţionarul
mitologic şi ritologic pe care l-a publicat, se înscriu, exemplar, în viziunea lui Ion Muşlea, ele au
fost gândite şi coordonate de discipolul său, Ion Taloş, în deplină consonanţă cu concepţia
magistrului său privind rolul Arhivei de Folclor din Cluj în elaborarea marilor sinteze ale culturii
tradiţionale.“

Recenzând o carte atât de complexă şi de voluminoasă, scrisă de 57 de autori diferiţi, este
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dificil să se poată surprinde, în puţine rânduri, întreaga problematică abordată împreună cu
diversitatea de viziuni, formule de compoziţie şi stiluri. De aceea ţelul nostru a fost doar de a semnala
apariţia acestui excelent volum omagial, de a descoperi idei, păreri şi imagini din care se încheagă
portretul de azi al savantului român Ion Taloş aşa cum îl văd, simt, preţuiesc şi iubesc cei care îl
cunosc personal sau care au parcurs o bună parte din opera sa. Credem că prin aceasta stârnim
curiozitatea şi interesul faţă de acest cercetător, de creaţia lui şi, poate, faţă de o largă arie a ştiinţelor
etnologice.

Atingerea frumoasei vârste de trei sferturi de veac (s-a născut la 22 iunie 1934) devine în mod
firesc sărbătoare. Dublată de o carte omagială, sărbătoarea se înalţă şi ridică pe sărbătorit într-un loc
luminos, înconjurat de lauda, preţuirea, cinstirea şi dragostea pe care le merită, fiindcă le-a obţinut
prin îndelungate eforturi personale.

140

memoria ethnologica nr. 34 - 35 * ianuarie - iunie 2010 ( An X )


