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INTRODUCERE         
 Cele şase secţiuni ale lucrării, la rândul lor împărţite în mai multe subcapitole, 

sunt organizate în succesiunea de analiză context – text - subtext, sugerată şi de 

coordonatorul acestei teze de doctorat, profesor universitar doctor Iacob Mârza. Se 

urmăreşte astfel reconstituirea cadrului general, ideologic şi cultural, european şi 

autohton, în care s-a format Aaron Florian; sunt studiate apoi principalele sale realizări în 

diverse direcţii; dorindu-se în acelaşi timp evidenţierea concepţiilor şi idealurilor care l-

au animat de-a lungul existenţei, a impactului şi influenţei personalităţii sale în epocă. 

Inevitabil, ţinând cont de domeniul de interes în care se înscrie lucrarea, voi pune accent 

pe înfăptuirile sale istoriografice, nu foarte numeroase, dar semnificative pentru 

preocupările şi căutările generaţiei de cărturari români de la ’48 cu înclinaţii către 

cunoaşterea trecutului. Nu sunt neglijate însă nici succesele avute în munca didactică şi în 

cea publicistică, încercându-se stabilirea a cât mai multor conexiuni între diferitele sale 

sfere de activitate.  
Scopul final este întocmirea unui ,,studiu de caz“ care să reliefeze profilul moral 

şi intelectual al unui cărturar român de la mijlocul veacului al XIX-lea, convingerile şi 

aspiraţiile sale, modul în care acesta a interacţionat cu mediile culturale şi politice 

autohtone, interesate de găsirea unor noi căi de afirmare şi de împlinire a doleanţelor 

naţionale româneşti. 

 

ROMANTISM ŞI NAŢIONALISM ÎN PRIMA JUMĂTATE A 

SECOLULUI AL XIX-LEA 
Pentru început, au fost prezentate câteva dintre cele mai cunoscute teorii 

istoriografice şi politologice focalizate asupra elucidării momentului şi condiţiilor în care 

a luat naştere, la nivel european, ideea modernă de naţiune. Printre cei care au adus 

contribuţii remarcabile în domeniu sunt amintiţi: filosoful şi antropologul social Ernest 

Gellner, istoricul Benedict Anderson, cercetătorul trecutului de orientare marxistă Eric 

Hobsbawm, politologul şi istoricul Guy Hermet,  sociologul Anne-Marie Thiesse, la care 

se adaugă şi Anthony D. Smith, unul dintre cei mai reputaţi specialişti în problemele 

naţionalismului şi etnicităţii. Un subcapitol îi este rezervat lui Johann Gottfried Herder 
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(1744-1803), a cărui concepţie despre comunitatea naţională, văzută ca o unitate etnică, 

culturală şi lingvistică, va avea o înrâurire deosebită asupra multor romantici europeni, 

inclusiv printre cărturarii români încadrabili acestui curent. Tot în capitolul introductiv s-

a urmărit apoi o rezumare a modului în care preocupările, specifice epocii romantice, de 

definire a identităţilor naţionale, se reflectă în scrierile istorice ale intelectualilor 

aparţinând spaţiului geografic, cultural şi politic al Europei Răsăritene în general şi al 

celui românesc în special. Istoricii provenind din jumătatea estică a continentului, 

reprezentanţi ai unor popoare lipsite de state independente (polonezi, cehi, maghiari, 

sârbi, bulgari, greci sau români), s-au situat în avangarda mişcărilor revoluţionare, 

argumentele lor reuşind să impună ideea de naţiune cu puternice ascendenţe în trecut, să 

o învestească cu o profundă semnificaţie simbolică, demonstrând şi revendicând în 

acelaşi timp necesitatea unităţii şi neatârnării politice a propriilor comunităţi etnice. 

Datorită unui complex de cauze culturale, istorice şi geografice, versiunea germană a 

naţionalismului romantic, bazată în mare parte pe ideile şi conceptele herderiene, a 

devenit un adevărat standard al naţionalismelor din centrul, estul şi sud-estul Europei şi a 

influenţat profund studiile asupra trecutului elaborate în acest spaţiu în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea. Ca şi cei germani, istoricii români au fost permanent preocupaţi în a 

demonstra unitatea lingvistică, culturală şi de destin istoric a tuturor conaţionalilor lor, 

despărţiţi de-a lungul timpului de graniţe mai mult sau mai puţin artificiale.  

 Fenomenul istoriografic al paşoptismului autohton poate fi înţeles pe deplin 

numai luând în calcul şi rădăcinile sale care se regăsesc în curentul iluminist, manifestat 

anterior în cultura română. Cel mai important element de continuitate îl reprezintă 

înclinaţia comună pentru afirmarea ideii naţionale, interes anticipat de iluminişti, dar 

definitivat de romantici. Cu toate acestea, ponderea conceptelor raţionaliste care au 

stimulat dezvoltarea ideologiei naţionale şi după 1821 nu trebuie supraestimată, mişcarea 

politică românească având şi o puternică tendinţă de sincronizare într-un context 

european mai larg. Intelectualii români aparţinând primei generaţii romantice din cultura 

română au reuşit să se înscrie în spiritul timpului, obiectivele lor fiind foarte 

asemănătoare cu cele ale altor învăţaţi din spaţiul central şi sud-est european, în special a 

celor interesaţi în definirea propriilor comunităţi etnice, cărora încercau să le reconstituie 

un bogat şi glorios trecut istoric. 
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Primul capitol se încheie cu câteva consideraţii pe marginea sistemului 

instrucţiunii publice dezvoltat în Ţara Românească în anii Regulamentului Organic, locul 

în care a activat o bună parte a cărturarilor reprezentativi ai Principatului, mulţi dintre ei, 

printre care se număra Aaron Florian, avându-şi originile în provinciile româneşti 

aparţinând Imperiului habsburgic. Toţi aceştia vor încerca să pună bazele unei educaţii de 

tip naţional, urmărind accentuarea celor mai importante elemente identitare, cum ar fi: 

literatura (cultă şi populară), gramatica unificată a limbii, geografia sau istoria naţională. 

Pentru gânditorii paşoptişti, cel care urma să devină un bun patriot, trebuia în mod 

obligatoriu să cunoască şi să respecte marile realizări ale trecutului naţional, ceea ce îi 

putea stimula dorinţa de implicare, după propriile puteri, în influenţarea evoluţiei pozitive 

a viitorului propriului neam. 

 

AARON FLORIAN: ISTORIOGRAFIE ŞI REPERE BIOGRAFICE
 La începutul celui de-al doilea capitol îmi propun să întocmesc o scurtă 

inventariere, aproximativ cronologică, a celor mai importante contribuţii aduse, de-a 

lungul timpului şi din diverse direcţii, pentru o mai bună cunoaştere a personalităţii celui 

căruia îi este dedicată prezenta lucrare. Se poate remarca faptul că numărul exegezelor 

dedicate lui Aaron Florian a fost destul de redus, mulţi dintre cei care s-au oprit asupra sa 

au făcut-o numai la nivelul unor articole şi studii în care au pus accentul fie pe 

prezentarea biografică (Nicolae Iorga, Victor Popa, Mihail Regleanu, Nicolae Albu), fie 

au încercat să surprindă diferite aspecte ale reuşitelor sale în diverse domenii: istorie 

(Pompiliu Teodor, Vasile Cristian), educaţie şcolară (Paul Grigoriu) sau publicistică (D. 

Şt. Petruţiu, Gheorghe Bulgăr, Nicolae Isar, Vasile Netea). Nu există însă până în acest 

moment nicio lucrare care să încerce să reconstituie în mod detaliat activitatea şi 

realizările cărturarului ardelean. 
          Născut în anul 1805, în familia unui preot ortodox din satul Rod situat în 

împrejurimile Sibiului, Aaron Florian şi-a petrecut cea mai parte a vieţii la sud de 

Carpaţi, în Ţara Românească, situaţie comună pentru mulţi transilvăneni aflaţi în 

imposibilitatea unei depline împliniri profesionale în provincia lor natală aflată sub 

dominaţie străină. Prezentarea biografică şi bibliografică, structurată în patru mari etape, 

se focalizează succesiv asupra: realizărilor culturale şi didactice din deceniile 
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prepaşoptiste; activismului din timpul Revoluţiei de la 1848; perioadei exilului sibian şi 

vienez; în final încercându-se şi tratarea ultimilor ani de activitate, un interval destul de 

obscur şi slab documentat. Relatarea de tip biografic o consider indispensabilă pentru o 

mai bună înţelegere a etapelor parcurse de profesorul de istorie generală de la Sfântul 

Sava în complicatul său proces de dezvoltare şi deplină afirmare intelectuală.     

               În această expunere, accentul a fost pus pe deceniile premergătoare Revoluţiei 

de la 1848, dar şi din timpul desfăşurării propriu-zise a acesteia, anii maximei implicări 

culturare şi politice, atunci când se concretizează principalele înfăptuiri ale prestaţiilor 

sale didactice, istorice şi publicistice. Este vremea în care îşi construieşte o solidă carieră 

în învăţământul public muntenesc; îi apar majoritatea volumelor, atât cele istorice, cât şi 

cele general didactice; coordonează editarea publicaţiilor Muzeu naţional şi România; 

apropiindu-se treptat şi de cercurile celor care pregăteau declanşarea Revoluţiei. 

              Deşi beneficia de o poziţie socială şi profesională stabilă, fiind de o vârstă mai 

înaintată decât cei mai mulţi dintre participanţii la evenimentele de 1848, Florian nu a 

ezitat să-şi pună în pericol viitorul său şi al familiei sale, desfăşurând activităţi 

revoluţionare atât în Ţara Românească, cât şi provincia sa natală, Transilvania. 

             În urma înfrângerii Revoluţiei munteneşti a fost nevoit să trăiască o perioadă de 

exil, iniţial la Sibiu, iar apoi în capitala imperială habsburgică, confruntându-se cu mari 

dificultăţi materiale şi încercând pe diferite căi să obţină acceptul autorităţilor de la 

Bucureşti pentru a se restabili la sud de Carpaţi. După revenirea în Principat, va manifesta 

o prezenţă publică mult mai redusă în comparaţie cu anii anteriori. Principala contribuţie 

din ultima parte a vieţii sale profesionale rămâne efortul depus în cadrul numeroaselor 

comitete şi comisii care încercau modernizarea şcolii şi culturii româneşti în preajma 

Unirii Principatelor de la 1859, la care mai putem adăuga şi scurtul interval de timp 

petrecut la catedra de ,,istorie critică şi universală” de la nou înfiinţata Universitate 

bucureşteană.          

 Fără a avea pretenţia de a reconstitui minuţios întreaga existenţă a profesorului  de 

istorie de la Sf. Sava, acest capitol a încercat să se oprească mai ales asupra momentelor 

şi evenimentelor semnificative din viaţa lui Aaron Florian, urmărindu-se coroborarea 

unor informaţii de natură biografică provenite dintr-o mare diversitate de surse, 

eliminându-se în acelaşi timp anumite confuzii şi erori. În ciuda eforturilor depuse, este 
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departe de a fi reuşit să elucidez toate aspectele obscure ale existenţei cărturarului 

ardelean, fiind întâmpinate dificultăţi în abordarea unor episoade mai puţin documentate, 

cum ar fi, de exemplu: studiile universitare de la Pesta; anii exilului petrecut la Viena 

între 1853-1856; implicarea în actul Unirii Principatelor din 1859 sau ultimii ani ai vieţii 

sale, când a trăit izolat şi retras din orice activitate publică. 

 

AARON FLORIAN ÎNTRE ILUMINISM ŞI ROMANTISM; 

INFLUENŢE EUROPENE ŞI REALITĂŢI AUTOHTONE 
Următorul capitol al lucrării cuprinde o serie de ipoteze în legătură cu direcţiile 

probabile, atât europene, cât şi autohtone, din care puteau veni conceptele determinante 

în cristalizarea discursului istoric şi politic practicat de Aaron Florian în preajma 

Revoluţiei de la 1848. Ardelean de origine, dar activând cea mai mare parte a existenţei 

sale în Ţara Românească, formându-se şi desăvârşindu-se intelectual într-o perioadă de 

tranziţie de la raţionalismul iluminist la naţionalismul romantic, el a fost supus unor 

înrâuriri multiple şi diverse. Influenţele germane, predominante mai ales în vremea 

studiilor de la Sibiu, Blaj şi Pesta ale celui care constituie subiectul lucrării de faţă, nu 

exclud însă impactul ideilor iluminismului şi preromatismului francez, intens vehiculate 

în statul românesc de la sud de Capaţi, loc unde Florian îşi va construi o carieră didactică 

de succes.  
În timpul petrecut la Pesta, viitorul dascăl a intrat cu certitudine în contact cu 

comunitatea studenţilor ardeleni şi bănăţeni din oraş, al cărui sprit tutelar continua să fie 

reprezentat de personalitatea lui Petru Maior, ultimul mare corifeu al Şcolii Ardelene, cel 

care în etapă finală a existenţei sale, între anii 1809-1821, deţinuse funcţia de corector al 

cărţilor româneşti apărute la Tipografia Universităţii din Buda. Lucrarea sa Istoria pentru 

începutul românilor în Dachia, apărută în anul 1812 la aceeaşi tipografie, a avut un ecou 

deosebit printre cărturarii români ai secolului al XIX-lea, exercitând o puternică influenţă 

şi asupra primelor preocupări de istorie românească avute de Aaron Florian. 

 Patria, patriotul şi patriotismul, cea mai modernă scriere a sa şi definitorie, în 

acelaşi timp, pentru gradul de maturizare politică atins de profesorul de la Sf. Sava în 

preajma Revoluţiei de la 1848, oferă cele mai bogate informaţii privind interesele sale de 

lectură şi orizontul său intelectual european. În primul rând, se evidenţiază eterogenitatea 
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surselor citate, pe lângă clasicii antichităţii fiind menţionaţi scriitori baroci, raţionalişti, 

liberal-democraţi sau chiar încadrabili mai degrabă romantismului de nuanţă 

conservatoare, cum ar fi elveţienii de limbă germană Johann Müller şi Karl Ludwig von 

Haller. Probabil, pe mulţi dintre aceşti autori Florian i-a cunoscut prin intermediul presei 

străine, în special a celei de limbă franceză şi germană, din care traducea materiale pentru 

publicaţiile la editarea cărora a participat. Unii dintre scriitorii la care face apel sunt 

foarte puţin sau deloc cunoscuţi în spaţiul cultural al Principatelor, cum ar fi, de exemplu: 

conţii de Ségur şi de Tilly, Ludwig von Haller sau John Owen. Doi sunt chiar obscuri 

pentru cercetătorul de astăzi; deoarece Florian folosea transcrieri personale pentru numele 

acestora nu am reuşit să identific cine erau ,,istoricul Vevel” sau ,,contele Şmetov”. În 

Patria, patriotul şi patriotismul autorul are meritul de a prelucra şi integra concepte şi 

idei provenite dintr-o mare varietate de direcţii, fiind remarcabile însă şi propriile sale 

contribuţii şi interpretări. 

Pe parcursul îndelungatei sale existenţe, cărturarul originar din Mărginimea 

Sibiului a avut contacte şi a colaborat cu multe dintre personalităţile reprezentative ale 

timpului său, figurile cele mai importante fiind, în opinia mea, Dinicu Golescu şi Ion 

Heliade Rădulescu. Cei doi au exercitat succesiv un adevărat patronaj spiritual şi material 

la începuturile activităţii dascălului şi publicistului ardelean în Ţara Românească. 

Încrederea lui Golescu, tipic iluministă, în posibilităţile nelimitate ale educaţiei, văzută ca 

principala cale către o ridicare generală a ţării, nu putea decât întări convingerile 

asemănătoare ale lui Florian, ale căror baze fuseseră cu siguranţă deja puse pe filiera 

luminismului transilvan. Heliade Rădulescu, adevărat lider al generaţiei active în cultura 

românească în anii ’30 ai secolului al XIX-lea, este cel care va ghida debutul în viaţa 

publicistică din Ţara Românească, de la omul de cultură muntean Florian împrumutând 

un anumit curaj şi spirit întreprinzător caracteristic multora dintre activităţile sale 

desfăşurate în epoca regulamentară. 

În deceniile anterioare anului 1848, atunci când personalitatea intelectuală a lui 

Aaron Florian prinde un contur definitiv, îl putem alătura pe istoricul ardelean, 

concomitent sau succesiv, la trei grupări de activişti culturali şi ideologici aparţinând 

acelei epocii. În primul rând el face parte, după cum am mai spus, dintre cărturarii 

emigranţi transilvăneni şi bănăţeni care, în căutarea unor condiţii mai bune de afirmare 
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socială şi profesională, vor trece munţii în Ţara Românească şi Moldova, unde vor 

promova un învăţământ bazat pe valori naţionale. Florian mai poate fi însă încadrat iniţial 

şi printre acei iluminişti munteni adepţi ai reformelor moderate, apropiindu-se apoi 

treptat, cel puţin la nivelul teoriilor ideologice, de gruparea tinerilor romantici care 

pregăteau viitoarea revoluţie. În timpul evenimentelor de la 1848, majoritatea celor care 

mai reprezentau încă aşa numita generaţie iluministă aa avut o implicare moderată, sau 

chiar a refuzat implicarea, în timp ce Florian a jucat un rol foarte activ atât alături de 

revoluţionarii munteni, cât şi de cei ardeleni. 

 

ASPECTE ALE DISCURSULUI ISTORIC     
 Cel de-a patra secţiune a tezei urmăreşte evidenţierea concepţiei sale 

istoriografice, a surselor şi a izvoarelor utilizate, precum şi a modalităţii în care el îşi 

propune să se slujească de istorie în sprijinul formării, conştientizării şi difuzării unor 

sentimente naţionale în rândurile unor cât mai largi categorii ale populaţiei, beneficiare 

ale unui minim grad de educaţie. Comparativ cu mulţi alţi autori contemporani sau din 

generaţiile următoare, opera istorică aparţinând lui Aaron Florian cuprinde relativ puţine 

înfăptuiri, dar cu un ecou deosebit în epocă: Idee repede de istoria Prinţipatului Ţării 

Rumâneşti (1835-1838) lucrare proiectată în opt volume din care au apărut numai primele 

trei; Manualul de istoria Prinţipatului Românei (1839) în care reuşea cuprinderea 

întregului trecut al Munteniei; Mihaiu II Bravulu, biografia şi caracteristica lui (1858), o 

reeditare, revizuită şi adăugită, a părţii dedicată domnitorului muntean din scrierea de 

debut. O ultimă realizare semnificativă a profesorului ardelean stabilit în Ţara 

Românească este cursul susţinut la Sf. Sava în jurul anului 1859, descoperit şi publicat de 

Nicolae Iorga.         
  Ideile lui Florian despre scrisul istoric se mai desprind din discursul rostit în anul 

1837, cu ocazia serbărilor de sfârşit de an şcolar de la Colegiul Sf. Sava, din 

corespondenţa dusă cu diverşi apropiaţi, la care se pot adăuga articolele publicate în presa 

timpului, multe dintre ele fiind însă greu de identificat deoarece nu poartă semnătura 

autorului.                                                   

  În debutul capitolului se încearcă stabilirea izvoarelor utilizate de Aaron Florian 

pentru întocmirea volumelor dedicate istoriei româneşti. În acest context sunt emise şi 
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câteva supoziţii asupra raportului existent în cărţile sale între izvoarele directe (vechi 

înscrisuri medievale) şi cele indirecte (scrierile altor istorici autohtoni sau străini). Deşi 

Florian nu a ezitat să folosească ca surse numeroase tomuri ale unor autori atât români, 

cât şi străini, contemporani sau nu, cele două lucrări ale sale despre trecutul Ţării 

Româneşti nu pot fi numite simple volume de compilaţie, aşa cum pot fi considerate în 

general manualele didactice folosite în orice vremuri. Cărţile sale înglobează şi propria 

muncă de documentare, dar mai ales se bazează pe un dificil efort de interpretare şi 

sinteză, el realizând în acelaşi timp primele compendii de istorie românească destinate 

unor scopuri în primul rand educaţionale. Beneficiile îndelungatei experienţe profesorale 

în predarea disciplinei istorice se vor resimţi la adevărata lor valoare abia în ultima parte 

a carierei sale, când cursurile de istoria românilor ţinute la Sf. Sava sau la nou înfiinţata 

Universitate de la Bucureşti reuşesc o expunere coerentă şi bine documentată a trecutului 

întregului neam românesc, în care izvoare de provenienţă diversă sunt analizate într-un 

mod critic.  

În opinia mea, studierea viziunii avute de Aaron Florian asupra constructului 

naţional poate fi abordată din trei unghiuri distincte.  Idealul comunităţii naţionale bazate 

pe o etnicitate şi istorie comună, promovat în prima jumătate a secolului al XIX-lea de 

majoritatea intelectualilor est-europeni, se combină şi se completează la profesorul de la 

Sf. Sava cu un naţionalism lingvistic şi cultural inspirat din iluminismul transilvănean, la 

care se adaugă acel tip de naţionalism militant politic, comun celor care vor face 

revoluţiile europene de la 1848.        

 O concluzie întâlnită la majoritatea celor care, de-a lungul timpului, şi-au 

manifestat interesul faţă de scrierile lui Florian, este alăturarea sa intelectualilor cu 

preocupări istorice care, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, iniţiază formarea unei 

identităţi naţionale în mentalul diferitelor categorii sociale, mai mult sau mai puţin 

educate. În cadrul acestui proces, trecutul comun, nobil şi eroic în acelaşi timp, trebuia să 

ofere noii construcţii ideologice numeroase elemente definitorii. Dascălul ardelean devine 

astfel un coparticipant, încă dintr-o fază timpurie, la elaborarea acelei mitologii istorice 

care urma să asigure rădăcinile necesare creşterii şi dezvoltării ideii romantice de naţiune. 

Aproape fiecare mit vehiculat în istoriografia autohtonă de-a lungul timpului poate fi 

identificat în scrierile sale: nobleţea originii romane; continuitatea şi conştiinţa unităţii; 
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creştinismul primordial; victimizarea datorată agresiunii permanente a celorlalţi; vitejia şi 

eroismul dovedite în lupta pentru apărarea independenţei etc. Florian este în primul rând 

un profesor de istorie, el fiind interesat mai ales de valenţele educative ale acestei 

discipline şi mai puţin de cercetarea ştiinţifică specifică. Nu este un novator, majoritatea 

ideilor sale despre importanţa istoriei nu sunt o premieră pentru spaţiul cultural românesc, 

dar este remarcabil rolul jucat în impunerea studierii trecutului naţional atât în şcoli, cât şi 

în afara acestora. Multe dintre episoade din istoria românilor în general şi din istoria Ţării 

Româneşti în special, sunt interpretate din perspectiva idealului unităţii naţionale, 

urmărindu-se sublinierea intereselor comune şi prioritare ale românilor din toate zonele 

geografico-istorice locuite de aceştia. Evidenţiind similitudinea etnică şi lingvistică, el 

sugera implicit posibilitatea şi necesitatea realizării unificării politice a naţiunii române. 

La Aaron Florian, ca şi la alţi cărturari cu preocupări istorice din generaţia paşoptistă, 

obiectivul unei posibile reîntregiri teritoriale româneşti este prezentat în strânsă relaţie cu 

cel al independenţei, între cele două existând o legătură indisolubilă. Acest context 

explică de ce, la mijlocul secolului al XIX-lea, Mihai Viteazul ajunge să personifice 

ambele idealuri conjugate, imagine la construirea căreia paginile scrise de istoricul 

ardelean au avut un aport determinant. 

Prin toate activităţile sale, legate sau nu de domeniul istoriografic, Aaron Florian 

şi-a adus partea sa de contribuţie la edificarea şi propagarea unui patrimoniu cultural, 

condiţie considerată de romantici indispensabilă existenţei conştiinţei naţionale la nivelul 

tuturor membrilor unei comunităţi etnice. În acelaşi timp, el a dorit să asigure culturii 

româneşti, care începe să se impună definitiv în acea perioadă, o puternică fundaţie în 

trecutul istoric, încercând să reconstituie şi să urmărească etapele dezvoltării acesteia de-a 

lungul veacurilor. În lucrările sale de istorie, pe măsură ce creşte subordonarea Ţării 

Româneşti faţă de Poarta Otomană, iar vremurile marilor înfruntări cu turcii încep să 

apună, Florian îşi deplasează atenţia de la meritele militare ale domnitorilor la cele 

culturale. Deşi spiritualitatea creştin-ortodoxă ocupă un rol important în profilul etnic 

românesc schiţat de cărturarul ardelean, interesul naţional este considerat în permanenţă 

superior solidarităţii de tip religios. Profesorul de la Sf. Sava a mai fost implicat şi în 

numeroase asociaţii panromâneşti active atât înainte, cât şi după revoluţia paşoptistă, 

acestea având ca unul dintre principalele scopuri stimularea unei culturi autohtone scrise, 
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bazată pe dezvoltarea unei limbi literare româneşti, ambele părţi importante ale cadrului 

necesar unei depline afirmări naţionale.  

Om al şcolii, Aaron Florian a fost preocupat constant de căutarea unor modalităţi 

de abordare a educaţiei naţional-patriotice şi cetăţeneşti, concepţiile sale în acest domeniu 

cunoscând o evoluţie şi o modernizare treptate. În 1834 el debuta cu un mic volum 

didactic intitulat Catihismului omului creştin, moral şi soţial, ideile vehiculate aici fiind 

în mare parte în concordanţă cu cele ale domnitorilor regulamentari, adepţi ai unor 

reforme de tip moderat, dar care doreau şi obţinerea unei loialităţi necondiţionate din 

partea supuşilor. Aproape 10 ani mai târziu, Florian tipărea Patria, patriotul şi 

patriotismul, un adevărat ghid de educaţie cetăţenească în sensul cel mai modern al 

termenului echivalent pentru acele timpuri, fiind prezentate aici importante noţiuni 

ideologice de inspiraţie liberală şi democratică care începeau să se impună în mediile 

culturale şi politice româneşti. Nu poate fi ignorat nici rolul mobilizator avut de cursurile 

şi manualele dascălului de la colegiul bucureştean asupra unor generaţii succesive de 

elevi, unii dintre aceştia devenind participanţi activi la Revoluţia de la 1848. De-a lungul 

întregii sale cariere didactice, el a rămas un susţinător constant al ideii că bunii şi 

adevăraţii patrioţi nu pot fi decât indivizii posesori ai unei solide pregătiri intelectuale, 

capabili să-şi asume ataşamentul faţă de ţara natală într-un mod conştient şi raţional. 

 În finalul celei mai întinse părţi a acestei teze, se încearcă stabilirea gradului de 

difuzare şi de impact avut în epocă de cărţile lui Florian. După cum rezultă din listele cu 

prenumeranţi de la Idee repede, pe lângă corpul profesoral din Ţara Românească,  

cititorii săi proveneau atât din categoriile superioare ale societăţii (marii boieri sau înalţii 

ierarhi ai bisericii), cât şi din rândurile micii burghezii urbane româneşti în curs de 

formare care începea deja să manifeste receptivitate pentru cultura şi istoria naţională.

 Majoritatea celor care s-au aplecat asupra textelor sale acceptă faptul că multe 

dintre ideile şi conceptele lansate sau popularizate iniţial de Florian se regăsesc ulterior şi 

în scrierile altor istorici romantici, în primul rând la Mihail Kogălniceanu şi Nicolae 

Bălcescu, aceştia fiindu-i totuşi superiori prin ţinută ştiinţifică şi prin profunzimea ideilor. 

Transilvăneanul are avantajul ca în multe teoretizări ale sale, mai ales în cazul 

argumentaţiei privind necesitatea studierii istoriei naţionale, să-l anticipeze pe 

Kogălniceanu, având şi o anumită înrâurire asupra sa, influenţă pe care acesta din urmă o 
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recunoaşte, citându-l în celebrul Cuvânt de deschidere de la Academia Mihăileană. 

Popularizarea pe care Florian i-a făcut-o primului nostru domnitor unificator a avut cu 

siguranţă ecou la viitorul autor al cărţii Românii supt Mihai Voevod Viteazul, ascendentul 

pe care dascălul ardelean l-a exercitat asupra lui Bălcescu nefiind suficient evidenţiat şi 

studiat în istoria istoriografiei româneşti. Pare destul de clar faptul că lui Nicolae 

Bălcescu i-au fost cunoscute paginile pe care Florian le-a dedicat principelui muntean, 

deşi volumele profesorului de la Sf. Sava nu sunt menţionate în biografia lucrării sale. 

Ideea prezentării lui Mihai drept simbol al unităţii naţionale, vehiculată în premieră la 

istoricul ardelean, a fost amplificată printr-o interpretare superioară de Bălcescu în mult 

mai celebra sa scriere despre voievodul muntean. În concluzie, Bălcescu şi Kogălniceanu 

nu pot fi consideraţi deschizători de noi şi neumblate drumuri, ei concretizând mai 

degrabă orientări şi direcţii care se conturau deja în istoriografia română prepaşoptistă. 

După cum am încercat să demonstrez în paginile tezei mele de doctorat, aportul lui Aaron 

Florian în formarea acestor tendinţe nu poate fi ignorat.   

 Strădaniile intelectualilor interesaţi de studiul trecutului, între care se număra şi 

profesorul de la colegiul bucureştean, au făcut ca istoria naţională să înceapă să fie treptat 

percepută drept una dintre cele mai sigure surse din care se putea extrage un patrimoniu 

de valori, idealuri şi obiective, menite să confere o identitate comună (etnică, culturală şi 

politică) românilor trăitori pe teritoriul vechii Dacii. 

 

DE LA NAŢIONAL LA UNIVERSAL 
Dincolo de o mare varietate de discipline predate de-a lungul timpului 

(catehismul, geografia, istoria sfântă, compunerea, retorica sau statistica), majoritatea 

acoperite ocazional şi pentru scurtă vreme, ţinerea lecţiilor de istorie universală a fost cea 

mai constantă muncă depusă de-a lungul prolificei sale cariere didactice de către Aaron 

Florian. În 1845, bogata sa experienţă în domeniu s-a concretizat prin apariţia la 

tipografia Colegiului Sf. Sava a unei lucrări de 172 pagini intitulate Elemente de istoria 

lumii. 

     Prefaţa acestui manual reprezintă un text relevant în privinţa cunoştinţelor de teoria 

ştiinţei istorice deţinute de autor şi a preocupărilor acestuia de a fi la curent cu progresele 

atinse de istoriografia europeană contemporană lui. Florian defineşte aici cele mai 
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cunoscute ştiinţe auxiliare: genealogia, heraldica, numismatica, epigrafia, diplomatica, 

sfragistica şi istoria călătoriilor. Sunt detaliate apoi principalele metode de prezentare a 

istoriei: geografică, etnografică, sincronică, pragmatică, cronologică şi politică, unele 

dintre aceste modalităţi de redare fiind experimentate efectiv în conţinutul lucrării. 

Manualul beneficiază de o compartimentare mai logică şi mai modernă decât tot ce se 

înfăptuise până în acel moment în scrierile didactice româneşti de istorie universală, 

reuşind chiar să corespundă câtorva dintre cerinţele zilelor noastre referitoare la 

structurarea unui conţinut menit unor scopuri explicit instructiv-educative. Astfel, autorul 

urmăreşte să respecte raportul existent între istoria ca ştiinţă şi istoria ca disciplină de 

învăţământ, vizând selectarea numai a acelor date, fapte şi evenimente cu o semnificaţie 

deosebită în înţelegerea fenomenelor evoluţiei societăţii româneşti, descărcând 

amănuntele inutile şi menţinând în acelaşi timp logicitatea şi cursivitatea expunerii.  

       Spre deosebire de cărţile sale anterioare dedicate istoriei Ţării Româneşti, mult mai 

influenţate de ideea romantică a naţiunii, Elemente de istoria lumii pare mai apropiată 

raţionalismului secolului al XVIII-lea, aceste influenţe datorându-se probabil mai ales 

tipului de scrieri utilizate ca surse pentru alcătuirea sa. Astfel, în definirea istoriei 

universale ca materie de studiu, se evidenţiază noţiunea tipic iluministă a dezvoltării 

evolutive, pe multiple planuri, a lumii şi societăţii omeneşti. În spiritul viziunii 

raţionaliste asupra istoriei, Aaron Florian crede că un popor nu poate deveni cu adevărat 

civilizat decât atunci când adoptă un sistem legislativ, dezvoltându-şi în acelaşi timp 

artele şi ştiinţele. 

          În Elemente de istoria lumii autorul a încercat să integreze istoria naţională în 

istoria universală, el încadrând geneza poporului român şi a limbii române în contextul 

formării celorlalte popoare romanice sau evidenţiind lupta autohtonilor pentru a 

împiedica pătrunderea necredincioşilor otomani spre vestul continentului. În acelaşi timp, 

el vorbeşte despre înrâurirea civilizatoare exercitată asupra conaţionalilor săi în diferite 

momente istorice de către statele europene mai avansate cultural şi politic, mai mult sau 

mai puţin învecinate geografic. Ca şi pentru majoritatea contemporanilor săi, Europa 

Occidentală este pentru istoricul transilvănean un înalt reper de civilizaţie, un loc de unde 

nu pot veni decât cele mai benefice influenţe. 
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 ACTIVISM CULTURAL ŞI POLITIC ÎN PUBLICISTICĂ 
Cu toate că această teză pune accentul în primul rând pe activităţile duse în 

calitate de dascăl şi istoric, un portret al omului de cultură Aaron Florian nu poate fi 

complet fără tratarea realizărilor în publicistică, ultimul capitol fiind special dedicat 

reliefării deosebitelor sale succese în domeniu. Desfăşurată mai ales înainte de 1848, 

cariera sa de ziarist a atins maximul productivităţii în anii 1836-1838, când sunt tipărite 

principalele gazete la care şi-a adus contribuţia: Muzeu naţional şi România. Încadrându-

se în tendinţele şi orientările epocii, publicaţiile lui Florian încercau să răspundă atât 

nevoilor general informative, cât şi să imprime noi direcţii de dezvoltare considerate 

indispensabile modernizării societăţii româneşti de către intelighenţia prepaşoptistă în 

general şi de colectivul de cadre didactice de la Sf. Sava în principal. La fel ca mai toţi 

intelectualii epocii sale, dascălul ardelean a fost animat de idealul sincronizării spaţiului 

românesc cu mult mai avansatul Occident, o condiţie indispensabilă pentru reuşita 

acesteia reprezentând-o rapida informare a românilor despre tot ce se înfăptuise 

progresist în domeniile ştiinţific şi cultural, în ţările din apusul Europei, presa fiind cel 

mai la îndemână mijloc de cunoaştere. 

O constantă a jurnalismului practicat de către Aaron Florian o constituie atenţia 

acordată învăţământului, preocupare întâlnită în mai toate publicaţiile la care a activat, 

fapt perfect explicabil dacă ţinem cont atât de îndelungatul şi prodigiosul său efort 

didactic, cât şi de interesul pe care societatea românească prepaşoptistă începea să-l 

acorde şcolii. Promotor al idealului unităţii naţionale în spaţiul cultural al Principatului 

Ţării Româneşti, Aaron Florian a dorit prin cele două gazete pe care le-a condus 

(săptămânalul Muzeul Naţional şi cotidianul România), să ofere informaţii de natură 

foarte diversă asupra vieţii locuitorilor întregului teritoriu românesc.  
Istoricul a mai fost un colaborator activ al periodicelor editate de George Bariţiu 

şi a avut un rol hotărâtor în tipărirea la Sibiu a primelor numere din Telegraful român, 

fondat sub oblăduirea lui Andrei Şaguna la începutul anului 1853. Cel mai interesant 

material al său apărut aici pare a fi articolul ,,Ce s-a scris şi s-a tipărit pentru poporul 

român? Şi cum s-a scris şi s-a tipărit”, un adevărat bilanţ al realizărilor culturii noastre 

scrise, Florian încercând să traseze chiar şi posibile noi orientări viitoare în dezvoltarea 

limbii şi literaturii naţionale. Obţinerea unui post mult mai bine retribuit la Foaia legilor 
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imperiale care apărea în capitala statului austriac, va întrerupe scurta perioadă petrecută 

în redacţia gazetei sibiene, el rămânând însă cu meritul de a contribui la întemeierea 

publicaţiei ce avea să deţină recordul celei mai îndelungate apariţii neîntrerupte din 

spaţiul cultural autohton.                  

Aaron Florian se numără astfel printre pionierii ziaristicii româneşti care vor avea 

de înfruntat piedici uriaşe în încercarea lor de a-şi forma un public cititor capabil să le 

asigure subzistenţa materială, dar care să fie şi receptiv la acele iniţiative culturale, 

politice şi chiar economice, dorite a fi promovate pentru a deschide drumul modernizării 

şi progresului. Cu atât mai apreciabilă pare în acest context curajoasa şi spectaculoasa 

întreprindere a lui Florian de a scoate România, o publicaţie cu apariţie zilnică, şi de a 

asigura tipărirea acesteia timp de un an integral, trezind admiraţia şi respectul 

contemporanilor şi marcând astfel un moment de referinţă în istoria presei noastre 

naţionale.  

 

CONCLUZII 
Istoricul, profesorul şi publicistul Aaron Florian se numără printre acei cărturari ai 

secolului al XIX-lea dispuşi la eforturi deosebite pentru a identifica căile şi modelele de 

dezvoltare necesare comunităţii româneşti, în acest scop ei încercând să adapteze 

realităţilor autohtone idei şi concepte provenite din orientări şi curente cultural- 

ideologice occidentale, mai vechi sau mai noi. 
 Studierea în profunzime a realizărilor sale, cu scop didactic sau nu, dezvăluie o 

combinaţie interesantă şi originală între valorile intelectuale vehiculate în spaţiul 

transilvănean, tributar mai ales influenţelor germane, şi conceptele specifice mediilor 

culturale predominant francofone de la sud de Carpaţi. Deşi prin formaţia intelectuală 

iniţială, Florian poate fi considerat unul dintre ultimele produse ale Aufklärung-ul 

ardelean, după stabilirea în Ţara Românească el a îmbrăţişat treptat dăruirea tipic 

romantică pentru schimbările de natură revoluţionară operabile, în viziunea generaţiei 

paşoptiste, în mai toate domeniile vieţii culturale, politice şi socio-economice.         

În epoca Regulamentelor Organice, caracterizată de efervescente căutări 

intelectuale pentru trasarea unor noi şi diverse căi de dezvoltare, emigrantul 

transilvănean, dovedind o mare mobilitate şi capacitate de adaptare, a reuşit să-şi 
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construiască, prin forţe şi merite proprii, o exemplară carieră didactică, ne-ezitând în 

acelaşi timp să se aventureze în întreprinderi care altora li s-ar fi părut hazardate. 

Încercarea de a publica o grandioasă istorie a Ţării Româneşti în nu mai puţin de opt 

volume, întocmirea de manuale şcolare care acopereau o paletă vastă de discipline 

umaniste, dar şi tentativa de a edita un ziar cu o apariţie zilnică, reprezintă doar câteva 

exemple de proiecte care, deşi nu au avut întotdeauna finalitatea dorită de iniţiatorul lor, 

au trezit cu siguranţă un puternic ecou atât printre contemporanii lui Florian, cât şi printre 

generaţiile imediat următoare de cărturari români. Multe dintre cărţile cu rol didactic, în 

special cele cu tematică istorică, tipărite de el înainte de 1848, au depăşit cu mult 

realizările asemănătoare ale unor contemporani, acestea bucurându-se de un mare succes 

atât în mediul şcolar, cât şi în afara acestuia, circulând şi fiind cunoscute inclusiv printre 

literaţii moldoveni şi transilvăneni.       

 Om al şcolii prin excelenţă, Florian îşi va păstra toată viaţa încrederea în 

posibilităţile nelimitate ale educaţiei. În concepţia dascălului ardelean asupra necesităţii 

generalizării instrucţiunii publice subzistă o dublă orientare culturală şi ideologică: şcoala 

tratată în viziune iluministă ca factor al emancipării populare şi şcoala subordată 

perspectivei romantice, adică principal instrument al afirmării ideii naţionale, istoriei 

româneşti revenenindu-i un rol deteminant mai ales în cazul celei de a doua direcţii. 

Depăşindu-şi condiţia de dascăl al celui mai important institut de învăţământ din Ţara 

Românească, şi implicit datoria de a promova valorile morale şi politice agreate de 

oficialităţile perioadei regulamentare, Florian a reuşit să cuprindă în mod subtil în 

scrierile sale numeroase idei pe care le putem cataloga ca aparţinând acelui liberalism 

democratic care, în combinaţie cu naţionalismul romantic, va asigura baza ideologică a 

mişcărilor revoluţionare ale anului 1848, atât de la noi, cât şi din întreaga Europă. 

 Modalităţile eficiente prin care reuşeşte să îmbine şi să armonizeze ideologia 

raţionalismului moderat, promotor al schimbărilor graduale, cu idealul romantic al 

promovării unui nou tip de comunitate socială şi etnică dorită de o mai tânără şi mai 

radicală grupare de intelectuali, fac din transilvănean o personalitate emblematică pentru 

tendinţele, ideile şi conceptele care animau, dar şi frământau, societatea românească la 

jumătatea secolului al XIX-lea.          
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