PRIVIRE GENERALÃ ASUPRA ISTORIOGRAFIEI DEDICATE
ETNOGRAFULUI SIMION FLOREA MARIAN
Antonie Moisei (Cernãuþi)
În a doua jumãtate a sec. XIX în imperiul Austro-Ungar multinaþional se observã un
avânt impetuos a interesului faþã de etnografie. Etnografia Bucovinei se constituie ca ramurã
ºtiinþificã anume în aceastã perioadã, deºi studii epizodice sunt fixate ºi în epoca anterioarã.
La sfârºitul sec. XIX – începutul sec. XX cultura tradiþionalã a bucovinenilor devine
obiectul atenþiei savanþilor, – reprezentanþilor ai diferitor etnii conlocuitoare – austrieci,
ucraineni, ruºi, polonezi: G. Kupceanko, L. A. Simiginowicz-Staufe, F. Wickenhauser, R. F.
Kaindl, I. Golovatski, E. Iaroshynska, V. Kozaryshciuk, A. Manastyrski, E. Fischer, I. Polek, V.
ªuhevici, D. Verenca, V. Mordvinov, J. Schneider, V. Budzynski, F. Vovk, P. Nesterovski, A.
Kohanovska º. a. Un loc remarcabil printre ei aparþine etnografilor români: S. F. Marian, I. G.
Sbiera, D. Dan, E. Niculiþã-Voronca, L. Bodnãrescu, A. Gorovei, T. Pamfile º. a. Acestei pleiade
de savanþi de origine multinaþionalã îi aparþine meritul determinãrii problemelor fundamentale ºi
conturãrii etnografiei Bucovinei ca domeniu ºtiinþific.
Un loc deosebit în acest domeniu i-a aparþinut lui S. F. Marian, care ºi-a arhivat
moºtenirea etnofolcloricã în circa 150 lucrãri ºi un bogat tezaur de manuscrise, bazate în cea mai
mare parte pe material bucovinean. Un strat enorm de material informativ din Bucovina, o reþea
bine ramificatã de informatori bucovineni, paralelele comparative cu alte provincii ale României
ºi popoare indoeuropene, stilul caracteristic de clasificator – au pus temelia viitoarelor cercetãri.
Prin activitatea rodnicã de savant S. F. Marian a influienþat o constelaþie întreagã de continuatori,
printre care ºi cei care n-au scãpat din focarul atenþiei sale tematica bucovineanã – D. Dan, E.
Niculiþã-Voronca, L. Bodnãrescu, A. Gorovei, T. Pamfile º. a.
Format ca savant sub influienþa ºcolii romantice S. Fl. Marian a fost un ferm adept al
ºcolii etnopsihologice, prevestitor al ºcolii sociologice în etnografia românã. Savant de talie
mondialã, dotat cu o forþã de muncã, sârguinþã ºi productivitate exclusivã a lãsat o moºtenire
ºtiinþificã enormã. Empirismul conºtient al materialului folcloric ºi etnografic cules de
academicianul român deschide posibilitãþi nelimitate în reconstrucþia obiceiurilor, riturilor ºi
credinþelor strãvechi, precizãrile coordonatelor cronologice a informaþiei etnografice, deschide
noi cãi de cercetare a evoluþiei vieþii spirituale a poporului român. Îi aparþine meritul creãrii unei
arhive specifice de folclor a Bucovinei.
Istoriografia dedicatã lui S. F. Marian comparativ cu cea a altor buni cunoscãtori ai
culturii tradiþionale bucovinene e mult mai voluminoasã ºi temeinicã. Diversitatea ei ne permite
o grupare tematicã. Vom evidenþia: 1) lucrãrile cu caracter biografic; 2) cele care analizeazã
activitatea lui scriitoriceascã; 3) studiazã relaþiile lui ºtiinþifice; 4) apreciazã locul ocupat în
procesul de constituire a etnografiei româneºti; 5) articole cu caracter enciclopedic. Mai
importante însã pot fi considerate: 1) lucrãrile dedicate activitãþii etnografice a lui S. F. Marian;
2) cele, în care au vãzut lumina tiparului materiale inedite; 3) cercetãri ale patrimoniului
manuscris; 4) investigaþii monografice; 5) articolele întroductive la colecþiile lui etnografice.
Informaþie iniþialã despre S. F. Marian apare la mijlocul anilor 70 ai sec. XIX. În 1875
filologul francez P. Meyer publicã ºtiri despre S. F. Marian în douã reviste de specialitate:
„Biblioteca ªcolii din Chartre” (Paris) ºi „Darea de seamã a Societãþii Filologice pe anii 18751876” (Londra). În românã articolul vede lumina în revista „Convorbiri literare”1. În România
primul material despre S. F. Marian a fost înserat în lucrarea de sintezã a lui V. G. Pop Conspect
asupra literaturii române ºi scriitorilor ei de la început ºi pânã astãzi la 18762. În ea erau
apreciate primele investigaþii folclorice, iar S. F. Marian avansat ca „viitor savant cu
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perspectivã”. Enciclopedia românã (1904) redactatã de C. Diaconovici includea un articol despre
S. F. Marian semnat de I. G. Sbiera3.
Viaþa ºi activitatea ºtiinþificã a lui S. F. Marian au fost supuse unei investigaþii mai
profunde dupã moartea sa. Concomitent cu apariþia unui ºir de memorii, din 1907 apar lucrãri în
care se încearcã reconstruirea biografiei savantului. Printre ele amintim micro-monografia lui
Liviu Marian Simion Florea Marian. Schiþe biografice4, ieºitã de sub tipar la Bucureºti în 1910,
fiind totodatã prima printre lucrãrile, care încorporau descrierea multilateralã a vieþii ºi creaþiei
marelui etnograf. În nouãsprezece pagini ale acestei lucrãri autorul a expus detailat biografia
tatãlui sãu, inclusiv anii de gimnaziu, de studenþie în institutul teologic din Cernãuþi, de serviciu
duhovnicesc, de activitate ºtiinþificã ca academician, istoria distincþiilor sale etc. În carte sunt
enumãrate lucrãrile ºtiinþifice a lui S. F. Marian publicate pe spesele Academiei de ªtiinþã
Românã, incluse date din activitatea de profesor ºi pe tãrâm obºtesc. Capitolele dedicate metodei
de muncã ºtiinþificã cotidianã ºi ordinei de zi au servit ca bazã a viitoarelor articole ºi monografii
consacrate lui S. F. Marian.
Mihai Cãrãuºu, ginerele lui S. F. Marian, a aprofundat informaþia despre casa pãrintescã
a savantului din Iliºeºti, a publicat fotografia casei, a familiei Marian etc. M. Cãrãuºu a analizat
influienþa exercitatã asupra lui Marian de cãtre V. Alecsandri ºi B. P. Hasdeu, în anexe a propus
lista celor mai importante lucrãri etnografice a savantului5.
E firesc interesul acordat de D. Florea-Rariºte genealogiei ºi onomasticii savantului –
erau consãteni. Tema a fost abordatã pentru prima oarã în articolul Simion Florea Marian.
Originea familiei. Originea numelui6, în care a fost publicat arborele genealogic al familiei
Marian. Lucrarea a pus începutul unei serii de articole7 cu tematicã analogicã dedicate
pãmânteanului sãu. Prin investigaþii în domeniul filologic al activitãþii savantului, D. FloreaRariºte a spus un cuvânt nou în istoriografia consacratã etnografului bucovinean.
Activitatea obºteascã a lui S. F. Marian e reflectatã în lucrãrile lui G. Giurcã8 ºi P. Leu9.
Aici a fost supusã unei analize minuþioase participarea savantului la activitatea societãþii „ªcoala
Românã”, fondarea internatului de bãieþi „Vasile Cocârlã”, a claselor paralele cu limba românã
de predare ºi alte fapte din activitatea cetãþeneascã a lui S. F. Marian.
Cercetãtorului sucevean Paul Leu, care practic s-a consacrat investigaþiei operei lui S. F.
Marian, îi aparþine o serie de articole, ce reflectã încercãrile de poet10, dramaturg11 ºi prozator12 a
savantului. Aceluiaºi autor îi aparþin lucrãri, care dezvãluiesc relaþiile ºtiinþifice a lui Marian cu
T. Maiorescu13, V. Alecsandri14, primirea lui în Academia Românã15. Tematica amintitã e
oglinditã ºi în articolul lui G. Alexe16, care abordeazã relaþiile dintre Marian ºi folcloristul T.
Bãlãºel, ºi în lucrarea lui I. Datcu, S. F. Marian ºi etnografii francezi17 (1977).
Vom evidenþia un ºir de articole dedicate memoriei etnografului, aprecierii rolului lui în
procesul de constituire a etnografiei româneºti. Printre ele meritã o atenþie deosebitã lucrãrile lui
P. Leu18, I. Datcu19, E. Dimitriu20, O. Bârlea21, M. Boca22, N. Jula23, Z. Ornea24, G. Podani25 ºi a.
Mai preþioase par a fi cele semnate de P. Leu ºi I. Datcu, în care pe o bazã factologicã solidã e
determinat rolul ºi locul lui S. F. Marian în procesul constituirii etnografiei române; articolul lui
E. Dimitriu, în care autorul exemplificã prin diverse concursuri ºi festivitãþi etnografice
consacrate memoriei lui S. F. Marian, prin fondarea casei-museu a savantului din Suceava etc.
Despre dificultãþi în procesul reeditãrii operelor lui S. F. Marian aflãm din articolul lui Z. Ornea
Un nedreptãþit, în care autorul lãmureºte acest fapt prin numãrul mare de termeni teologici
cuprinºi în ele ºi apartinenþa lui la ierarhia clericalã, fapt, ce nici într-un caz nu putea fi acceptat
de ideologii marxiºti. Evedenþiãm deasemeni articolul fostei directoare a casei-muzeu a lui S. F.
Marian din Suceava A.-D. Clopotari, în care e studiatã istoria fondãrii muzeului, sunt analizate
manuscrisele savantului, descrise biblioteca ºi expoziþia din acest aºezãmânt. Indicând
importanþa lui S. F. Marian în ºtiinþa etnologicã româneascã, investigatoarea a accentuat asupra
faptului, cã acest aºezãmânt e unica casã-muzeu a etnografului pe teritoriul României. Articolul
lui G. Podani, publicat în limba românã ºi ucraineanã, completeazã cele spuse prin concluzia cã
moºtenirea ºtiinþificã a savantului ne permite sã-l considerãm clasic al ºtiinþei etnografice
româneºti26.
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Anul 1968 e destul de important în istoriografia dedicatã lui S. F. Marian. Atunci în
dicþionare enciclopedice de o autoritate mare pentru timpul sãu au fost publicate articole, care nu
numai cã descriau viaþa ºi activitatea etnografului, dar ºi pentru prima oarã în perioada postbelicã
au determinat locul care-l ocupa pe bunã dreptate S. F. Marian în dezvoltarea etnografiei
româneºti. Prima lucrare de acest fel a fost publicatã în dicþionarul Folcloriºtii ºi folcloristica
româneascã27, semnatã de profesorul Universitãþii din Bucureºti Ion Chiþimia28. Dumnealui
pentru prima oarã a fãcut analizã scurtã a lucrãrilor de bazã a lui S. F. Marian. Sincron cu date
obiºnuite pentru descrierea vieþii, I. Chiþimia a cercetat fundamental interesele literare ºi istorice
ale savantului, activitatea lui în domeniul folcloristicii ºi etnografiei, a publicat lista lucrãrilor
(145 titluri) împãrþite tematic în grupe ºi subgrupe. Dicþionarul amintit descria viaþa ºi opera a
nouã din cei mai eminenþi etnografi români. S. F. Marian a ocupat un loc destoinic alãturi de aºa
personalitãþi ca V. Alecsandri ºi B. P. Hasdeu. Acest fapt semnifica, în esenþã, recunoaºterea
meritelor lui în etnografia româneascã.
Tot în 1968 apare culegerea lui G. Vrabie Folcloristica românã. Evoluþie, curente,
metode29, în care se publicã date, deºi mai modeste decât în ediþia precedentã, dar care apreciau
obiectiv rolul lui S. F. Marian în procesul evoluþiei etnografiei române. S-a recurs la o paralelã
dintre creaþia lui Marian ºi cea a vestitului etnograf englez J. Frezer, preþuindu-i patrimoniul
ºtiinþific ca „creanga de aur” a poporului român30.
Articolele cu caracter enciclopedic dedicate activitãþii etnografice a lui S. F. Marian, ºiau început apariþia sistematicã în 1974, apãrând în aºa ediþii ca Istoria folcloristicii româneºti
(autor O. Bârlea)31, Folcloriºtii români (1977) (V. Ene)32, Dicþionarul folcloriºtilor. Folclor
literar românesc (1979) (I. Datcu ºi S. Stroiescu)33, volumul II al Dicþionarului etnologilor
români (1998) (I. Datcu)34 ºi a. În genere, în aceste ediþii erau prezentate scurte date biografice,
cele mai importante lucrãri ale savantului, bibliografia consacratã vieþii ºi activitãþii ºtiinþifice a
lui S. F. Marian.
O importanþã de prim-plan în realizarea investigaþiei propuse aici au avut lucrãrile
dedicate activitãþii etnografice a lui S. F. Marian. Printre primii, care au încercat sã-i clasifice
lucrãrile de acest speciu a fost Ilarie Chendi, critic literar român, care a apreciat înalt creaþia
preotului-etnograf35. Conform sugestiei lui I. Chendi, lucrãrile lui S. F. Marian consacrate
culturii spirituale a poporului român pot fi diversificate tematic în trei grupe: cele ce descriu
ciclul familial a poporului român, credinþele populare, concepþiile populare despre naturã. O
atenþie deosebitã s-a acordat lucrãrilor savantului închinate imaginaþiilor populare despre naturã
(Insectele în limba, obiceiurile ºi credinþele poporului român, Ornitologia popularã românã,
manuscrisul Botanicii populare române). Autorul unor astfel de lucrãri, conform aprecierii lui I.
Chendi, e un adevãrat savant-naturalist. Investigatorul a evedenþiat, cã lucrãrile lui S. F. Marian
dedicate culturii spirituale vor rãmânea ºi pe viitor fundament al cercetãrilor în acest domeniu. I.
Chendi a supus unei analize limba lucrãrilor, subliniind caracterul ei adecvat în comparaþie cu
limba savanþilor germani.
Lucrãri analitice în abordarea materialului etnografic masiv, ce a fost acumulat de S. F.
Marian, au fost realizate în perioada interbelicã. Savantul austriac S. Dische a apreciat trãsãtura
caracteristicã a moºtenirii etnografice a savantului – ea permitea reconstruirea unor obiceiuri,
dispãrute pe parcursul multor secole. S. Dische a demonstrat în baza cãror izvoare S.F.Marian a
reconstruit unele obiceiuri bucovinene36.
Un aport considerabil la cunoaºterea metodologiei de lucru a lui S. F. Marian a adus
cercetãtorul român V. Andrucovici37. El a analizat douã din cele mai importante metode de
muncã a etnografului: rãspândirea anchetelor prin intermediul ediþiilor periodice ºi contactul
personal cu creatorul popular. N-a rãmas în afara atenþiei lui V. Andrucovici nici instrumentarul
de muncã a lui Marian, relaþiile lui cu etnografii contemporani, biblioteca de specialitate, erudiþia
savantului.
Etnologul român Ilie Moise a investigat influienþa lui B. P. Hasdeu asupra formãrii la S.
F. Marian a viziunii etnologice asupra culturii tradiþionale româneºti. Conform opiniei sale,
activitatea lui S. F. Marian a evoluat în douã direcþii: culegerea materialului folcloric,
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caracteristic pentru etapa iniþialã a formãrii sale, ºi investigaþia anumitor aspecte importante ale
culturii: naºterea, nunta, înmormântarea, sãrbãtorile etc. Investigatorul a accentuat atenþia asupra
lucrãrilor etnografice care au îmbogãþit limba literarã ºi terminologia ºtiinþificã: Cromatica
poporului român, Ornitologia popularã româneascã, Insectele în limbã, obiceiurile ºi credinþele
poporului român38.
Un succes incontestabil în cercetarea activitãþii etnografice a lui S. F. Marian e editarea
de cãtre Muzeul etnografic bucovinean din Suceava în 2000 a culegerii: Studii ºi comunicãri.
Simion Florea Marian39. Ediþia însereazã un ºir de lucrãri speciale, care au contribuit la lãrgirea
problematicii amintite. Meritã sã fie evedenþiate printre articolele dedicate studierii activitãþii
etnografice a savantului lucrãrile lui M. Fotea40, P. Leu41, I. Popescu-Sireteanu42, M. Cojocaru43
º. a.44. În articolul lui M. Fotea, de exemplu, toatã activitatea ºtiinþificã a lui S. F. Marian e
divizatã în trei etape: I – 1866-1869; II – 1869-1881; III – 1882-1907. Dupã pãrerea
cercetãtorului, S. F. Marian în prima etapã se afla sub influienþa ºcolii romantice a lui V.
Alecsandri, în a doua etapã ºi-a perfecþionat metoda de lucru sub influienþa lui B. P. Hasdeu, iar
în perioada a treia ºi-a gãsit propria cale în ºtiinþã. Conform determinãrii lui M. Fotea, lucrãrile
ºtiinþifice a lui S. F. Marian, apãrute pe parcursul etapei finale a activitãþii sale, pot fi împãrþite în
douã grupe: lucrãri folclorice ºi opere dedicate culturii tradiþionale a poporului român. În
articolul lui P. Leu se cerceta aportul lui S. F. Marian în etnobotanica româneascã ºi mondialã.
În deosebire de M. Fotea ºi P. Leu, articolul lui I. Popescu-Sireteanu e dedicat studierii
specificului materialului etnografic bucovinean în lucrãrile lui S. F. Marian, reeditate în 1981 sub
titlul Legende istorice din Bucovina (coordonator P. Leu), autorul localizeazã o mulþime
impresionantã de denumiri topice bucovinene. Articolul e unul din nenumeroasele lucrãri
consacrate tematicii bucovinene în moºtenirea etnograficã a savantului.
Prezintã interes articolele ce au scos în lumina tiparului documente inedite referitoare la
viaþa ºi activitatea ºtiinþificã a lui S. F. Marian. Printre ele meritã sã fie amintitã lucrarea lui P.
Froicu ºi E. Dimitriu Corespondenþa lui V. G. Pop cãtre S. F. Marian (1983)45, în care ºi-au gãsit
reflectarea relaþiile prieteneºti ºi colaborarea dintre ambii savanþi, ºi licrarea lui S. Mândruþ
Simeon Florea Marian, inedit (1991)46, în care a fost publicatã pentru prima oarã scrisoarea lui
S. F. Marian cãtre I. Ciocan” (colegul lui S. F. Marian din gimnaziul din Nãsãud”). Meritã
evidenþiere deosebitã articolul lui A. Fochi ºi N. Mironescu47, în care vãd cea dintâi luminã a
tiparului trei epistole ale lui S. F. Marian cãtre B. P. Hasdeu. Aceste scrisori, descoperite de autor
în Arhivele statului din Bucureºti (fondul manuscriselor lui B. P. Hasdeu) conþin în sine câteva
detalii, necunoscute pânã atunci, ale colaborãrii acestor doi renumiþi savanþi: planurile pe viitor,
împãrtãºite de S. F. Marian lui B. P. Hasdeu, schimb de informaþie ºi cãrþi, concepþia lui Marian
de culegere a materialului etnofolcloric. Deci, putem afirma cu încredere, cã informaþia cuprinsã
în articolele amintite, au completat indiscutabil cunoºtinþele despre concepþia activitãþii
etnografice a lui S. F. Marian.
Atenþia cercetãtorilor români a fost atrasã deasemeni de patrimoniul manuscris a lui S.
F. Marian. Printre articolele de acest fel amintim cele ale lui N. Jula48, P. Leu49, B. Steiciuc50, A.D. Clopotari51 º. a. În articolele indicate a fost descrisã moºtenirea manuscrisã a lui S. F.
Marian, pãstratã în Fondul Memorial-Documentar a Casei Muzeu S. F. Marian din Suceava ºi
Fondul de manuscrise ale lui S. F. Marian din Biblioteca Naþionalã a Academiei Române,
cercetate minuþios unele din manuscrise: însemnãrile de cãlãtorie a lui Marian prin Transilvania,
textele discursurilor þinute în faþa elevilor din gimnaziul din Suceava ºi un manual de religie,
Botanica poporului român, Mitologia popularã româneascã, Tinereþea la români º. a.
Prima monografie dedicatã vieþii ºi activitãþii ºtiinþifice lui S. F. Marian a fost publicatã
în 1987 de cãtre profesorul facultãþii de litere a Universitãþii din Iaºi – Mircea Fotea, purtând
titlul S. F. Marian folclorist ºi etnograf52. În paginile investigaþiei sale autorul ºi-a expus
viziunea locului ºi rolului ocupat de savant în timpul sãu ºi în prezent, a dedat unei analize
profunde activitatea ºtiinþificã a lui S. F. Marian: începutul acumulãrii materialului folcloric,
cãutarea cãii proprii în ºtiinþã, perioada monografiilor fundamentale etc. Meritã atenþie ºi
clasificarea lucrãrilor etnografice a lui S. F. Marian propusã de autor: I – lucrãri dedicate ciclului
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de obiceiuri familiale (Naºterea la români, Nunta la români, Înmormântarea la români”); II –
lucrãri din ciclul de obiceiuri calendaristice (Sãrbãtorile la români în trei volume); III –lucrãri
dedicate denumirilor ºi termenilor populari (Ornitologia poporanã românã, Cromatica
poporului român º. a.). Un capitol aparte e dedicat patrimoniului manuscris a lui S. F. Marian.
Monografia lui P. Leu Simion Florea Marian53 a fost publicatã în 1996, fiind reeditatã
apoi la 1999 sub titlul Ctitorul etnografiei româneºti54. În aceastã lucrare autorul a analizat
detailat activitatea ºtiinþificã a savantului, a folosit o mare mulþime de documente din fondurile
Casei-Muzeu a lui S. F. Marian din Suceava. Comparativ cu monografia lui M. Fotea, lucrarea
lui P. Leu dupã structura sa e mai tradiþionalã ºi se evidenþiazã printr-o strãduinþã ºi
scrupulozitate mai mare a investigaþiei. Lucrarea însereazã descrierea vieþii lui S. F. Marian
începând cu genealogia neamului ºi terminând cu înmormântarea etnografului; destul de
minuþios e studiatã activitatea ºtiinþificã a savantului, e arãtat interesul lui faþã de povestea
popularã; în ochii cititorului Marian reînvie ca pãstor de suflete ºi autor de manuale. Monografia
e completatã printr-o voluminoasã listã de literaturã, glosar de nume ºi alte anexe.
Se cer simultan amintite articolele-postfaþã la operele lui S. F. Marian reeditate în
ultimii ani: articolele cercetãtoarei bucureºtene A. Olteanu care preced lucrãrile savantului
Botanica româneascã (2000)55, Mitologia româneascã (2000)56, cuvânt înainte a lui I. Datcu la
lucrarea lui S. F. Marian Sãrbãtorile la români (2001)57 º. a.
În istoriografia ucraineanã informaþie despre activitatea ºtiinþificã a lui S. F. Marian
poate fi gãsitã în lucrarea profesorului G. K. Bostan Poezia popularã româneascã în spaþiul
Carpato-Nistrean58. În ea autorul a analizat activitatea lui S. F. Marian în domeniul folcloristicei,
s-a oprit asupra specificului materialului etnofolcloric bucovinean aflat în lucrãrile savantului
dedicate ciclului de obiceiuri familiale ºi calendarice, basmelor, baladelor, doinelor etc.59. În altã
lucrare a sa publicatã în colaborare cu L. Bostan60, autorii prezintã textul uneia din legendele
culese de S. F. Marian pe teritoriul Bucovinei – Cetatea tãtarilor61.
E necesar sã amintim o serie de articole, aparþinînd autorului investigsaþiei de faþã,
consacrate lui S. F. Marian62, inclusiv o monografie numitã Simion Florea Marian – etnograf al
Bucovinei (2003)63.
Deci, pe parcursul evoluãrii istoriografiei dedicate lui S. F. Marian, care posedã o
vechime stimabilã de mai bine de un secol, a fost acumulatã o literaturã bogatã, ce abordeazã
diferite aspecte ale problemei. Dar chiar în istoriografia românã e destul de slab studiat specificul
bucovinean a creaþiei lui ºtiinþifice. Etnograful, apropo, era nãscut în Bucovina, ºi-a fãcut aici
studiile, a locuit în Bucovina, a studiat extrem de minuþios folclorul ºi etnografia þinutului, ce ºia pus pecetea ºi pe creaþia lui. Din aceste considerente ar fi binevenitã studierea specificului
bucovinean a operei etnografice a lui S. F. Marian ºi introducerea lui eficace în circuitul ºtiinþific
românesc, dar ºi ucrainean.
Résumé

L'auteur présente dans cet étude d'une manière synthétique l'historiographie dédiée à
l'ethnographe Simion Florea Marian, sa diversité, les nombreux ouvrages qu'il a laissé comme
héritage; ceux-ci ont attiré l'attention de plusieurs chercheurs qui se sont intéressés de sa vie et de
l'activité scientifique du grand folkloriste de Bucovine.
La présentation de la volumineuse historiographique dédiée à Simion Florea Marian,
groupée par thèmes par l'auteur démontre que le long du temps, une riche littérature s'est
accumulée; elle est destinée à souligner l'activité de recherche complexe, mais aussi les qualités
morales distinctes de celui qui a été nommé ''le premier ethnographe roumain''.
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