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Abstract: The present essay aims at analyzing several aspects of the historical
perspective of the Romanian historian Aaron Florian (1805-1887). The philosophical ideas
of the time are reflected in the volumes published by the professor at Colegiul Sfântul Sava: the
elightenment, the historicism, the romanticism and the positivism. Together with the national
ideas of the age, they influenced the style, the topics and the language used by the Romanian
historian. The importance of the works of Aaron Florian must be reconsidered and given a
new place in the evolution of the Romanian historiography.
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Aaron Florian (1805-1887) este unul dintre istoricii români
paşoptişti, mai puţin cunoscuţi, care meritã o atenţie reînnoitã din partea
mediului ştiinţific românesc. Deşi au fost publicate relativ numeroase
studii şi articole despre activitatea lui istoriograficã, politicã şi pedagogicã,
considerãm cã rãmâne unul dintre autorii români care necesitã abordãri
noi, care sã completeze analizele de pânã acum şi sã le nuanţeze. În
ultimele decenii au fost recunoscute meritele sale ştiinţifice în dezvoltarea
concepţiei istorice româneşti, în contextul iluminismului european şi în
formarea ideologicã a generaţiei paşoptiste. O atenţie specialã a acordat
scrierilor lui istoricul Vasile Cristian şi Octavian Marcu, care au evidenţiat
diverse aspecte ale ideologiei şi participãrii la revoluţia din 1848. Cu toate
acestea, opera lui nu este atât de cunoscutã ca cele ale lui Nicolae
Bãlcescu şi Mihail Kogãlniceanu. Considerãm cã lipseşte o abordare de
profunzime a metodei folosite în cercetarea istoricã şi a viziunii sale
despre trecut.
În privinţa metodologiei folosite, vom întreprinde o scurtã
analizã a lucrãrilor Idee repede de istoria principatului Ţãrii Româneşti, volumele
I-II, Elemente de istoria lumii. Pentru trebuinţa tinerimei începãtoare din
aşezãmintele de învãţãturã publice şi private şi ,,Cuvântul ce s-au zis de D.
Medelnicerul A. Florian”, pentru a înţelege perspectiva autorului asupra
trecutului, felul în care percepe faptele trecutului în raport cu prezentul şi
pentru metodele care trebuiesc folosite în scrisul istoric. De asemenea,
vom încerca sã identificãm curentele de idei care l-au influenţat cel mai
mult. În contextul rãspândirii iluminismului şi al romantismului în spaţiul
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central-european, dar şi în Ţãrile Române, concepţia istoricã a
cãrturarului transilvãnean a fost marcatã de ideologia acestora.
Istorismul, iluminismul, romantismul şi chiar unele caracteristici ale
viziunii pozitiviste sunt prezente în scrierile sale. O analizã minuţioasã a
operei ar putea duce la evidenţierea unor aspecte prea puţin analizate
pânã acum şi ar putea nuanţa unele opinii ale exegeţilor.
Cercetarea de faţã are ca scop reliefarea mediului cultural care a
avut impactul cel mai puternic asupra conştiinţei istorice a profesorului
de la Bucureşti: cel german sau cel francez. Vom încerca sã evidenţiem
acele principii ale istorismului, iluminismului şi ale romantismului care
sunt preponderente în opera acestuia. În centrul intereselor lui Florian se
aflã necesitatea cunoaşterii individualitãţii naţiunii, legitimarea drepturilor
naţionale şi a unificãrii românilor. Şi aceste caracteristici ale gândirii sale
vor fi analizate în studiul de faţã.
Aaron Florian este un istoric transilvãnean, nãscut la Rod, lângã
Sibiu, şi care s-a format în ambianţa culturalã a iluminismului Şcolii
Ardelene. A intrat în contact cu studenţii români la Pesta şi cu tipografia
româneascã de la Buda, urmând studii universitare în vechea capitalã a
Ungariei. A fost profesor la Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti, unde a
predat istoria universalã. Pentru scurtã vreme, a fost profesor la
Universitatea din Bucureşti. În 1837, a publicat ,,Cuvântul ce s-a zis de d.
Medelnicerul F. Aaron vicedirectorul Colegiului Naţional şi profesorul de
istorie generalã”, o lucrare marcatã de romantismul culturii româneşti din
acea perioadã şi în care este susţinutã cu tãrie importanţa istoriei
naţionale. Aceleaşi idei sunt dominante în ,,Precuvântare” la Idee repede de
istoria Prinţipatului Ţãrii Româneşti (1835) şi în introducerile la alte volume.
În ,,Introducţia” la Elemente de istoria lumii din 1845, profesorul de la
Bucureşti se aratã influenţat de ideologia lui Voltaire, David Hume,
August Ludwig Schlözer şi Johann Gottfried Herder (1744-1803).1
Iluminismul european al epocii a lãsat o amprentã puternicã
asupra formãrii lui Aaron Florian. Acesta preia ideea iluministã a statelor
puternice care au decãzut din cauza pervertirii moravurilor. 2 Este
interesat de cultura şi valorile ei, de difuzarea culturii în societate, pentru
crearea unei conştiinţe active. Este influenţat de Engel şi Gebhardi în

Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei din România, Cluj-Napoca, Editura
Accent, 2002, p. 112.
2 Octavian Marcu, Aaron Florian: între iluminism şi romantism, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2014, p. 217.
1
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privinţa concepţiei etatiste în materie de periodizare. 3 Elementele
iluministe din opera istoricului de la Bucureşti se estompeazã treptat,
odatã cu dezvoltarea unor metode noi în cunoaşterea istoricã şi în
abordarea criticã a acesteia, însã vor persista în viziunea sa despre
necesitatea de a ajuta la formarea conştiinţei naţionale. Fundamentalã
pentru formarea iluministã a lui Florian a fost preluarea de la Şcoala
Ardeleanã a ideilor privind începutul, latinitatea şi continuitatea
românilor.4
Pentru înţelegerea operei istorice a cãrturarului transilvãnean, este
utilã cunoaşterea filosofiei epocii în care s-a format. Istorismul, ca
revoluţie intelectualã, a dus la cristalizarea unui nou mod de gândire a
procesului istoric. Hegel şi Schleiermacher, doi corifei ai filosofiei
germane de dinainte de 1850, au contribuit la rãspândirea conştiinţei
istoricitãţii în sistemele de culturã (limbaj, drept, mit, religie, poezie şi
filosofie). 5 Conform lui Troeltsch, istorismul are ca înţeles
,,[...] istoricizarea a întregii noastre gândiri despre om, cultura şi valorile lui”. Totul
este produsul proceselor particulare ale istoriei, al cauzelor istorice.
Istorismul s-a nãscut în interiorul curentului de idei al iluminismului, însã
pretindea sã se extindã domeniul cunoaşterii raţiunii. Existã elemente de
continuitate, preluate de istorism de la iluminism, dar şi aspecte diferite,
care marcheazã o nouã direcţie în istoria ideologiei europene.6
Ideile lui Herder au fost decisive în procesul de dezvoltare a
istorismului şi al iluminismului. Acesta a elaborat teoria naţionalismului,
care va avea un impact de profunzime şi de duratã asupra istoricilor
români din secolele XVIII-XX. O altã teorie herderianã, foarte
importantã pentru istoria ideilor europene, este cea a legãturii strânse
dintre naţiune şi limbã, aceasta din urmã reflectând caracterul unic al
unui popor.7 Filosoful german a susţinut necesitatea apãrãrii limbii şi a
valorizãrii ei. Aceasta reprezintã elementul constitutiv fundamental al
culturii, dreptul limbii condiţionând existenţa naţiunii.8 Are o puternicã
Pompiliu Teodor, ,,Contribuţia lui Aaron Florian la dezvoltarea istoriografiei
naţionale”, în Acta Mvsei Napocensis, numãr V, 1968, pp. 579-580.
4 Jerzy Topolski, Metodologia istoriei, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1987,
pp. 49-50.
5 Ioan C. Ivanciu, Filosofia istoriei: idei şi controverse, Bucureşti, Editura Fundaţiei România
de mâine, 2007, p. 134.
6 Frederick C. Beiser, The German Historicist Tradition, New York, Oxford University
Press, 2011, pp. 1-12.
7 Ibidem, pp. 98-127.
8 I. Wolf, ,,Herderianismul-componentã a ideologiei generaţiei române de la 1848 din
Transilvania”, în Marisia, volum VIII, 1978, p. 151.
3
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forţã unificatoare, fiind organul puterii noastre sufleteşti. 9 Poezia
popularã este influenţatã de factori naturali şi psihologici etnografici,
reprezentând un mare izvor istoric.10 În viziunea lui Herder, ca şi în cea a
lui Fichte, istoria este chematã sã joace rol de pedagogie naţionalã.
Unitatea distinctã a unui popor este marcatã de o forţã interioarã
(Volksgeist). 11 Opera lui Herder, pãrintele romantismului, se pare cã a
influenţat profund opera lui Aaron Florian. În volumele istoricului
transilvãnean nu existã trimiteri directe la scrierile lui Herder, dar este
evident cã a consultat mult lucrãrile acestuia.12 Profesorul de la Colegiul
Sfântul Sava considera cã limba este un element definitoriu al specificului
naţional, militând pentru o literaturã originalã.13
Dreptul istoric, specific iluminismului, apare adesea în volumele
publicate de Aaron Florian, în special în ,,Precuvântare” la Idee repede
despre de Istoria Prinţipatului Ţãrii rumâneşti.14 Acest principiu este evident în
fraza urmãtoare: ,,Nimic nu poate fi la o naţie mai scump decât începutul sãu,
numele ce-l poartã, pãmântul pe care-l locuieşte, starea întru care se aflã acum şi grija
de ceea ce poate sã fie în vremea viitoare”. 15 Individualitatea naţiunii prezintã
elemente care sã justifice pãstrarea lor în istorie şi în faţa vecinilor. Ideea
dreptului istoric apare şi în legãturã cu domnia lui Mihai Viteazul, când
românii s-au bucurat de drepturile care li se cuvin. 16 Este evidenţiatã
cunoaşterea adevãrurilor preţioase pentru naţiune: ,,[...] aflã civilizaţia la
care a ajuns şi cu aceasta cumpãneşte fericirea lor de care se bucurã acum”.17
Cãrturarul transilvãnean a acordat o atenţie specialã domniei şi
faptelor personale ale lui Mihai Viteazul. Unele dintre ideile expuse de
acesta au fost preluate de Nicolae Bãlcescu: ,,Unind pe toţi rumânii într-un
stat, fãcea o naţie mare, vrednicã de recunoaşterea altor naţii, destoinicã de a se apãra
şi în stare de a se civiliza. Aceasta era vremea cea mai slãvitã pentru români, era o
Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã a lui Aaron Florian”, în Analele Ştiinţifice ale
Universitãţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, numãr XVI, 1970, p. 152.
10 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Valori şi echivalenţe umanistice, Bucureşti, Editura Eminescu,
1973, p. 26.
11 Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei universale, Cluj-Napoca, Presa
Universitarã Clujeanã, 2000, pp. 124-125.
12 Octavian Marcu, Aaron Florian, pp. 28-32.
13 Pompiliu Teodor, ,,Contribuţia lui Aaron Florian”, p. 583.
14 Aaron Florian, Idee repede de istoria Prinţipatului Ţãrii Româneşti, volum I, Bucureşti,
Editura Librãriei Socec&Co., p. 317.
15 Ibidem.
16 ,,Istoricii români”, în Ibidem, p. 32.
17 Idem, ,,Cuvântul ce s-au zis de D. Medelnicerul A. Florian vice-directorul Colegiului
Naţional şi profesor de istorie generalã”, în România, supliment la numãrul 180, 1837, p.
15.
9
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epohã care prevestea pentru dânsa un veac de aur. Încã puţin şi rumânii s-ar fi
fericit”. Scena cu Mihai Viteazul în faţa cãlãului, din Românii supt Mihai
Voevod Viteazul a lui Bãlcescu, este aproape identicã cu cea din Idee repede
a lui Florian, 18 dovadã a influenţei profunde pe care a avut-o asupra
acestuia şi a admiraţiei pe care a purtat-o Bãlcescu faţã de profesorul sãu.
Eruditul de la Colegiul Sfântul Sava evidenţieazã avantajele oferite de
solidarizarea românilor: ,,Ce poate face o naţie unitã. 19 Sã pãstreze în veacuri
isprãvile acele minunate ale acestui Ahile românesc, demn de a-şi avea Omerul
sãu”.20 Ideea de unitate apare deseori în scrierile sale, fiind strâns legatã de
figura domnului Ţãrii Româneşti. Acesta ,,[...] s-a alãturat în rândul
bãrbaţilor celor mari.21 Geniu rar al veacului aceluia şi care în admirarea isprãvilor
lui celor minunate, nu-i tãgãduiau titlul de MARE”. 22 Acesta reprezintã un
model pentru elevii români, care ,,[...] vor cunoaşte mai curat din ce strãlucitã
viţã sînt nãscuţi şi mai ageri vor fi spre a urma strãmoşilor lor în deprinderea
virtuţii.23 Era eroul, era idolul lor, era viaţa şi fericirea lor, era rumânul care fãcea cât
toţii rumânii”.24 Eroii sunt, în viziunea romanticã, excepţionali, victorioşi şi
virtuoşi, întruchipând un ideal mãreţ; din acest punct de vedere, Mihai
Viteazul din viziunea lui Florian este înzestrat cu calitãţi tipic romantice.
Acesta evidenţiazã acele momente şi personalitãţi istorice care au jucat
un rol important în istoria provinciilor locuite de români, elaborând o
istorie a conducãtorilor politici şi a marilor boieri.25 Mai mult, se aratã
preocupat de relevarea foloaselor pe care istoria o poate aduce
principilor.26
Autorul de manuale istorice a fost influenţat de ideea romanticã a
Evului Mediu, ca perioadã eroicã a poporului-naţiune. Romanticii
promovau ideea de mândrie patrioticã, pe care vroiau sã o popularizeze,27
şi au contribuit la formarea simţului istoric.28 Interpretarea istoricã a fost
marcatã de reacţia faţã de raţionalismul iluminist, prin valorificarea
Alexandru Dobrescu, ,,Bãlcescu şi Aaron Florian”, în Viaţa româneascã, an CI, numãr
4-5, 2006, p. 57.
19 Aaron Florian, Idee repede, volum II, p. 198.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 137.
22 Ibidem, p. 317.
23 Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã”, p. 43.
24 Aaron Florian, Idee repede, volum II, p. 320.
25 Octavian Marcu, Aaron Florian, p. 198.
26 Ibidem, p. 212.
27 Ibidem, p. 35. Pentru o mai bunã înţelegere a fenomenului romantic în ţinuturile
locuite de români, vezi Dumitru Popovici, Romantismul românesc, Bucureşti, Editura
Albatros, 1972.
28 Ioan C. Ivanciu, Filosofia istoriei, p. 137.
18
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sentimentelor umane. Cãrturarul transilvãnean a fost interesat de istoria
medievalã şi de mântuirea socialã a românilor, preocupãri specifice
romanticilor. 29 Istoria este vãzutã de acesta, în repetate rânduri, într-o
manierã sentimentalã. Ideea providenţialismului apare în scrierile sale:
,,[...] greutatea soartei mai dinainte”, 30 iar unele personaje sunt eroizate.
Florian pare sã fi considerat cã trecutul este şi obiectul inspiraţiei
creatorilor de literaturã, fiindcã ,,[...] cuprinde o comoarã nemãsuratã de
persoane şi fapte”.31
În lucrãrile lui, este acordatã o atenţie specialã credinţei creştine.
Istoricul român a fãcut eforturi pentru educaţia religioasã a elevilor,
predând la Colegiul Sfântul Sava catehism şi istoria sfântã.32 Una dintre
lucrãrile sale, dovadã a interesului pentru religia creştinã şi pentru
predarea ei elevilor, este Catehismul omului creştin, moral şi social. Promova
ideea toleranţei şi înţelegerii între oamenii diferiţi, recomandând o iubire
de patrie de inspiraţie creştinã.33 Imaginea lui Mihai Viteazul este însoţitã
de ideea de creştinãtate, care trebuie apãratã de turci: ,,[...] a asigurat
omenirei creştine pace şi linişte” 34 În ,,Precuvântare” la Idee repede de Istoria
Prinţipatului Ţãrii rumâneşti, autorul face dese referiri la credinţa creştinã,
legând-o de providenţialismul de tip romantic.
În centrul preocupãrilor istoriografice ale lui Florian se aflã
principiul naţional. A participat la revoluţia din 1848 din Ţara
Româneascã, susţinând drepturile naţionale ale românilor. Poporul cu
tradiţiile şi cultura lui reprezintã pentru acesta un interes special. Specific
istoriografiei paşoptiste a fost ideea cã pedagogia naţionalã oferã
sentimente de demnitate şi de utilitate, întreţinând cultul naţiunii şi al
patriei.35 Istoria unei naţiuni este ,,[...] oglinda aceea magicã a veacurilor trecute,
icoana cea adevãratã a vremii de acum, şi cheia cea de mare preţ cu care se descuie
oarecum şi adâncurile viitorului”. Prin cercetarea trecutului se poate lumina
,,[...] întunericul viitorului şi sã se apropie cu ideea de soarta ce aşteaptã pe acea
naţie”. În secolul formãrii identitãţilor naţionale şi al construirii statelor
moderne, Florian este interesat de individualitatea istoricã a unui popor.
În viziunea naţionalistã, organizarea unei naţiuni trebuie sã porneascã de
Simona Nicoarã, Naţiunea modernã. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura
Accent, 2002, p. 120.
30 Aaron Florian, Idee repede, volum I, p. 322.
31 Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã”, p. 584.
32 Idem, Contribuţia istoriografiei la pregãtirea ideologicã a revoluţiei române de la 1848, Bucureşti,
Editura Academiei R. S. R., 1985, p. 157.
33 Octavian Marcu, Aaron Florian, pp. 170-171.
34 Aaron Florian, Idee repede, volum I, p. 320.
35 Simona Nicoarã, Naţiunea modernã, pp. 172-176.
29
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la tradiţiile şi caracteristicile istorice ale acesteia, iar cercetarea trecutului
conduce cãtre conştientizarea identitãţii naţionale.36 În acest sens, a fost
influenţat profund de Herder, care susţinea cã existã o strânsã legãturã
între naţiune şi stat. A fãcut dese referiri la nevoia de unitate a românilor,
la nevoia de a-şi câştiga independenţa 37 şi de a ajunge prin culturã la
libertate. Astfel, trebuie înţeleasã preocuparea istoricului transilvãnean în
predarea istoriei naţionale elevilor: pentru a le forma o educaţie şi o
conştiinţã civicã activã. Un fragment reprezentativ este acesta: ,,[...] tinerii
trebuie sã-şi însuşeascã nişte sentimente sfinte de a-şi cunoaşte patria, de a o iubi, de a
se umplea de un respect evlavios cãtre aceastã maicã de obşte a românilor, de a o
iubi”. 38 A dedicat o lucrare întreagã acestor idei, Patria, patriotul şi
patriotismul (1843), în care este subliniatã importanţa pe care istoria o are
pentru popor.
În scrierile autorului existã elemente care reflectã o concepţie
dezvoltatã asupra metodei şi înţelegerii istoriei. El este conştient de
necesitatea unei abordãri critice a trecutului: ,,[...] înaintea tribunalului celui
neîmblânzit al criticii istorice şi filosofice”. 39 Este conştient de nevoia de a
interpreta critic izvoarele şi de nevoia de a le compara: ,,Dintr-o mulţime de
hronografuri ce se aflã pe la unii alţii nu se potrivesc douã; istoriile streine, afarã cã
nu conglãsuiesc nici decum cu hronografurile ţãrii, apoi şi ele singure îşi contrazic una
altia”. În plus, înţelege care sunt dezavantajele lipsei surselor istorice.40
Mai mult, nu evitã sã se implice în polemici. De asemenea, se remarcã
marele numãr al surselor folosite: volumele corifeilor Şcolii Ardelene,
cronici interne, manuscrise şi articole ştiinţifice,41 având chiar o concepţie
pozitivistã asupra tratãrii trecutului. De la Gatterer preia ideea necesitãţii
cunoaşterii ştiinţelor auxiliare,42 fiind probabil primul istoric român care
menţioneazã necesitatea folosirii acestora. Este atras de teoria ştiinţei
istorice, de ideea evoluţiei culturilor, este conştient de influenţa statelor
vecine asupra evoluţiei naţionale şi este preocupat de istoria economicã şi
socialã.43 A folosit cercetarea geograficã în scrierile sale, a acordat atenţie
tradiţiilor, oralitãţii populare, cântecelor ca sursã istoricã, statuilor,

Ibidem, pp. 112-113.
Aaron Florian, Idee repede, volum II, p. 198.
38 Ibidem, volum I, p. XXII.
39 Ibidem, p. XXIV.
40 Ibidem, p. 318.
41 Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã”, p. 46.
42 Octavian Marcu, Aaron Florian, p. 112.
43 Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã”, pp. 585-584.
36
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monedelor, diplomelor şi altor acte publice. 44 Cunoştea bine limbile
maghiarã, germanã, francezã, latinã, italianã, latinã, 45 şi a citat inclusiv
lucrãri strãine în scrierile sale.
Notabil este faptul cã a cunoscut foarte bine lumea medievalã
româneascã sau a avut o intuiţie meritorie, atunci când a observat cã
unirii ,,[...] nu îi lipsea decât ideea de a se forma un singur Stat consolidat, o putere
mai mare”. 46 Aceastã propoziţie aratã cât de bine cunoştea mentalitatea
epocii medievale, fãrã a crede în existenţa unei conştiinţe naţionale în
jurul anului 1600. A acordat o mare atenţie manierei de expunere istoricã,
de clasificare a istoriei: geograficã, cronologicã, sinopticã, etnograficã,
pragmaticã.47 Prima lucrare originalã din Ţãrile Române, care a abordat
problematica patriotismului, a fost Patria, patriotul şi patriotismul (1843) a
lui Aaron Florian, cu idei preluate de la Rousseau şi Haller.48 Nu are o
viziune tipic pozitivistã atunci când îmbinã istoria cu arta şi naraţiunea
romanţatã cu eroizarea personajelor istorice din trecutul naţiunii.
Expunerea lui este în mare parte romanţatã, însã este clarã şi riguros
sistematizatã. Este atent la detalii, la aspectele sociale şi politice, inclusiv
la intrigile politice. Prin urmare, putem concluziona cã existã în opera lui
elemente care anunţã pozitivismul şi istoria criticã de mai târziu din
istoriografia româneascã şi cã plasarea sa în ansamblul istoriografiei
româneşti trebuie reconsideratã.
În urma celor analizate mai sus, observãm cã Florian este tributar
mai ales istoriografiei de limbã germanã, deşi nici cultura francezã nu i-a
fost strãinã. Cunoaşterea filosofiei germane i-a fost uşuratã de perioada
petrecutã printre studenţii români la Pesta şi prin contactele cu tipografia
româneascã de la Buda. Sunt evidente principiile istorismului,
iluminismului şi ale romantismului din opera lui şi în activitatea de
profesor şi de revoluţionar. Şcoala Ardeleanã i-a insuflat ideea romanitãţii
şi a începuturilor poporului român, iar scrierile lui Herder au avut, cu
siguranţã, un impact considerabil asupra concepţiei sale istorice. A
acordat o mare atenţie domniei şi faptelor personale ale lui Mihai
Viteazul, prefigurându-l în parte pe Bãlcescu, a militat prin scris pentru
ideea de unitate şi independenţã naţionalã şi a cãutat în trecut acele
elemente care sã justifice dreptul istoric naţional. Însã, existã o
Aaron Florian, Elemente de istoria lumii. Pentru trebuinţa tinerimei începãtoare din aşezãmintele
de învãţãturã publice şi private, Bucureşti, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1845, p. 7.
45 Vasile Cristian, ,,Activitatea istoriograficã”, p. 43.
46 Nicolae Iorga, ,,Cursul de istoria românilor al lui Florian Aaron”, în Revista Istoricã, an
XIII, numãr 7-9, 1927, p. 262.
47 Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei din România, p. 112.
48 Vasile Cristian, Contribuţia istoriografiei, p. 39.
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caracteristicã definitorie a scrierilor mai târzii ale istoricului transilvãnean
care nu a fost îndeajuns subliniatã pânã acum: pozitivismul. Din acest
punct de vedere, profesorul de la Colegiul Sfântul Sava apare ca un
veritabil istoric, care meritã sã fie numit astfel şi care este departe de a fi
fost lipsit de originalitate, aşa cum au considerat unii istorici români.
Contribuţia lui la dezvoltarea istoriografiei româneşti nu trebuie
desconsideratã, cu atât mai mult cu cât a introdus numeroase metode în
scrisul istoric românesc şi a beneficiat de o culturã considerabilã şi
variatã.
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