
AARON, FLORIAN 
Profesor, publicist, istoric 
N. 21 ian. 1805, Rod, Sibiu - m. 12 iul. 1887, Bucureşti. 
 
A studiat la Sibiu, Blaj şi Pesta. 
În anul 1827 a venit în Ţara Româneas-

că. A fost profesor la Goleşti, apoi la Şcoala 
Centrală din Craiova (1831). În aprilie 1832 
ocupă şi funcţia de inspector şcolar. Din anul 
şcolar 1832-1833, se transferă la Colegiul 
Sf.Sava, ca profesor de istorie şi retorică, 
având ca elev, între alţii, pe Nicolae Bălcescu. 
A fost numit administrator al judeţului Ilfov (23 
iunie 1848), iar din 7 august este transferat în 
postul de administrator al judeţului Dolj. Venea 
la Craiova animat de dorinţa de a sluji cauza sfântă a Revoluţiei de 
la 1848, reuşind să încheie, până la 9 august, acţiunea de curăţire a 
aparatului administrativ din Craiova şi judeţul Dolj de elementele 
reacţionare. Numeşte şi noi membri ai magistraturii din Craiova.  

La 15 august a convocat reprezentanţii ţăranilor din cele 5 
plăşi ale judeţului Dolj, cărora le va citi Proclamaţia de la Islaz. După 
înăbuşirea Revoluţiei, este îndepărtat din învăţământ. În anul 1849, 
întorcându-se în Ardeal, a redactat ziarul Telegraful Român (1849), 
înfiinţat de Andrei Şaguna, iar mai târziu, cu Ioan Maiorescu, textul 
românesc al Foii legilor imperiale în Viena.  

În anul 1857 s-a reîntors în Ţara Românească, fiind profesor 
de istorie universală şi retorică la Colegiul Sf.Sava şi Unversitatea 
din Bucureşti (1857-1865); membru în Consiliul Superior de 
Instrucţie, unde aduce o contribuţie de seamă la elaborarea 
proiectului Legii Instrucţiunii Publice. 

A redactat ziarele: România şi Museul Naţional (1837-1838, 
împreună cu G.Hill). După 1860, începe să semneze A. Florian. 

Opera: Catehismul omului creştin, moral şi social (1834); 
Manual de Istoria Principatului Ţării Româneşti, 3 vol.(1835-
1838); Istoria sacră sau biblică (1835); Manual de geografia cea 
mică (1839); Dicţionar francez-român (1840,  cu P.Poenaru şi 
G.Hill); Manual de istoria lumii (1845); Abecedar (1860); Idei 
asupra stării instrucţiei publice (1870) ş.a. 
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