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Personalitatea complexă a lui C. A. Rosetti a generat numeroase exegeze concretizate în studii, 
cărţi, teze de doctorat. Puţine s-au aplecat însă, asupra modului în care Rosetti analizează poziţia puterilor 
europene faţă de situaţia internaţională în general şi faţă de Principatele Române, în special. 

Pasiunea lui Rosetti pentru politică, înţeleasă ca mijloc de realizare a dezideratelor naţionale, îl 
determină să se concentreze asupra activităţii diplomaţiei europene, rezultatele fiind consemnate într-un 
stil original şi plin de vervă, mai ales în scrisorile trimise prietenilor şi soţiei sale. 

Atent observator al scenei politice europene, plecând de la premisajusteţii judecăţii sale, Rosetti 
îndemna neîncetat la acţiune, din exil, pe cei rămaşi în ţară. Pentru aceasta el pune Ia dispoziţia 
confraţilor, informaţii necesare dar, şi analize politice pertinente, refertoare la atitudinea, obiectivele şi 
mijloacele de acţiune ale marilor puteri. Dintre acestea, Rusia ocupa un loc aparte. Dacă Franţa este aliat, 
spaţiul refugiului, ţara societăţilor secrete şi a planurilor unei revoluţii europene, Italia este exemplu demn 
de urmat şi ajutor pentru români, Rusia reprezenta duşmanul, pericolul de la răsărit, nu numai pentru noi, 
ci şi pentru celelalte popoare care doreau realizarea dezideratului naţional. Pentru a-l combate, Rosetti 
întreprinde un minuţios proces de cunoaştere, ale cărui rezultate le traspune într-un studiu intitulat Rusia, 

publicat pentru prima dată În 1852 şi care face parte din cuprinsul ziarului Republica Română, nr.2, editat 
de Rosetti şi fraţii Brătianu, la Bruxelles, unde aceştia sunt nevoiţi să se refugieze dintr-un Paris supus 
presiunilor autoritare ale lui Napoleon a III-lea. Aflat la Vidin În 1854, Rosetti încearcă să introducă în 
ţară acest număr, dacă autorităţile otomane ar fi obţinut pentru paşoptişti acordul ruşilor în vederea 
întoarcerii acestora în patrie, ceea ce, cum aflăm din corespondenţa sa, nu s-a Întâmplat. Vintilă C. A. 
Rosetti, fiul autorului, va republica studiul, în lucrarea Scrierile lui C. A. Rosetti, vol.L în 1887 
(Bucureşti, Editura Românul). 

De asemenea, Dan Simonescu, În cartea Din istoria presei româneşti: Republica Română, 

aminteşte studiul fără a-l comenta. Rosetti mărturiseşte că a revăzut îndelung textul, chiar rescriind În 
întregime anumite părţi. În forma finală, lucrarea cuprinde unsprezece capitole, fiecare acoperind o 
anumită problemă. 

În primul, intitulat Naţia, încearcă să descopere elementele definitorii ale naţiunii ruse, 
fără a pleca, însă, de la premisa clară a conceptului ca atare, care i-ar putea orienta demersul. Cu toate 
acestea, autorul dezvăluie motivaţia Întregii scrieri: "una din nenorocirile Revoluţiei de la 1848 a fost că 
nu ne cunoaştem cu deplinătate nici naţia noastră, nici pe vrăşmaşii noştri de căpetenie". Viitorul trebuie 
ferit de repetarea anumitor greşeli, mai cu seamă că la data redactării cărţii, planurile unei noi revoluţii 
româneşti dar, şi europene nu fuseseră deloc abandonate, chiar dimpotrivă. Cu toate că scrierea nu este 
în mod clar orientată conceptual, sensul pragmatic este evident: trebuie să cunoaştem, pentru că numai 
aşa putem combate. Populaţia Rusiei nu este de aceeaşi naţie, Rosetti folosind acelaşi termen şi pentru 
cel de "etnie" - mai potrivit, credem, în contextul dat -, nu are o unitate morală iar puterile sociale nu se 
unesc într-o armonie deplină. Concluzia, Rosetti o trage fără reticenţe: Rusia nu este o naţiune, ci "o 
adunătură silnică de oameni", care poate înspăimânta, fără a fi însă, puternică şi trainică. Rosetti nu ne 
spune acum sau În altă parte, de ce, totuşi, Rusia a reuşit să se impună ca o putere europeană, cu toate 
consecinţele care au urmat acestei situaţii. 

Idealurile revoluţionarului paşoptist, ale liberalului radical, apărate cu străşnicie toata viaţa, care 
tratează despre guvern: "Pe ce temei, astăzi, când ştiinţa făcu pe fiecare om domn al naturei, când fiecare 
om se simte liber şi tare şi luminile făcându-ne pe toţi deopotrivă de înţelepţi, să persistăm a crede că o 

* 
Lucrarea de faţă se doreşte o analiză critică a textului amintit. Pentru acesta am folosit studiul original aflat în 

Biblioteca Naţională din Bucureşti la cota 1 39451.Pcntru fluiditatea lucrării am suprimat aparatul critic, făcând 
trimiteri numai la capitolele respective. 
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să mai suferim epitropia, tirania, despotismul unui om carele este întru toate egalul nostru?". Analiza 
politică lasă locul aici idealului revoluţionar, Rosetti depăşind pentru moment concretul. "Timpul castelor 
s-a sfârşit", spune el mai departe, dar această afirmaţie este mai mult un îndemn decât o realitate. In 
viziunea sa viitorul aparţine democraţiei, care nu poate exista în cadrul unei monarhii, cu toate că în 
epocă, există un exemplu viabil care este ignorat şi, deci cu atât mai mult în Rusia, definită ca supremă 
negare a drepturilor omului, guvernată de un regim autocrat, caracterizat prin: "tiranie, despuieri, 
confiscatii, închisori, exiluri, ucideri". 

Cu toate acestea, Rosetti lămureşte esenţa autocratismului, pe care o găseşte în cultul dinastiei, 
căruia îi rezervă capitolul al treilea şi care este redat într-o formulă succintă: "Împăratul este un 
Dumnezeu". Autorul ne prezintă, într-o incursiune istorică, procedeul folosit şi în alte părţi de Rosetti, 
lista cronologică a ţarilor, adică "un şir lung şi necurmat de surpători, ucigători, otrăvitori şi căIăi 
încoronaţi". Treptat însă, analiza alunecă spre o altă latură, poporul, iar concluzia contrazice pledoa:-ia 
iniţială: "Dacă Poporul Rus nu s-a revoltat până acum În toată întregimea sa şi deodată, pricina nu este 
credinţa că împăratul este Dumnezeu, ci frica şi tâmpirea sclaviei". Deşi face o corelaţie directă între 
persoana ţarului şi ortodoxism, Rosetti nu insistă asupra mijloacelor determinării unei astfel de imagini 
în rândurile mulţimii, ceea ce ar fi putut explica mai bine această atitudine. Pe de altă parte, dorind să 
anticipeze capitolul următor, autorul ajunge să se contrazică într-o oarecare măsură. 

Atunci când discută despre clasele sociale în Rusia, în al patrulea capitol, Rosetti apelează la 
statistica Rusiei, de veridicitatea căreia se îndoieşte: 60 de milioane de robi, din care 21.463.944 robi ai 
coroanei, 23.362.593 robi ai particulari lor, restul fiind cerşetori şi vagabonzi. Faptul că aceste milioane 
i-au aşteptat pe soldaţii armatei napoleoniene ca pe nişte eliberatori este, credem, o exagerare, un decor 
pentru a sublinia tragismul scenei. Cert este că, alăturând celor 60 de milioane, pe cei numai 49.970 de 
negustori, împărţiţi În patru clase, din care doar primele două aveau dreptul de negoţ, Rosetti crează o 
imagine sugestivă, completată cu multă ironie: "singura manufactură care a prosperat este aceea de cărţi 
de joc, de la Alexandrovski". În aceste condiţii, politica economică ultraprotecţionistă generează 
contrabanda, o altă trăsătură a societăţii ruse, după părerea lui Rosetti. 

În ceea ce priveşte aristocraţia rusă, Rosetti o defineşte prin antiteză cu cea britanică, pe care o 
găseşte cea mai naţională, prin morală şi prin ştiinţă. Spre deosebire de aceasta, "la muscal aristocraţia 
nu este decât o minciună şi o copie proastă". Principala cauză a acestui fenomen rezidă, conform 
autorului, în reformele lui Petru cel Mare, care a distrus vechea aristocraţie, bariera împotriva 
despotismului şi garanţie a monarhiei. De altfel Petru 1 este socotit drept "inventatorul" autocratismului 
rus, nespunându-se nimic despre modernizarea societăţii ruse în timpul său. Tabloul social ni se 
înfăţişează după cum urmează: "poporul sclav, industria stearpă, comerţul sugrumat şi aristocraţia străină 
în cea mai mare parte, toată ruinată, coruptă, neînvăţată". 

Criteriile care reglează raporturile sociale se regăsesc în administraţie şi legislaţie. Nu numai că 
aristocraţia controlează administraţia, adică o corupe în favoarea sa dar, ţarul poate "răstun;ta totul", în 
afara oricăror principii. Acesta nu poate şi nu vrea să procedeze la o eradicare a corupţiei. Nu poate 
datorită diferenţei mari dintre veniturile funcţionarilor şi nivelul ridicat al preţurilor şi nu vrea, deoarece 
"corupţia este soţia firească a sclaviei". La aceasta se adaugă poliţia politică şi cea "economică", 
însărcinată cu strânsul impozitelor. 

O altă instituţie a statului, biserica, este la rândul ei controlată îndeaproape de catre,ţar. Religia, 
fundamentul moral şi ideologic al bisericii, este definită de Rosetti drept o "şcoală de civilizaţie" mai mult 
sau mai puţin înaltă, care se mulează pe caracterul populaţiilor în inima cărora încolţeşte. Totodată, 
fenomenul religios se structurează în strânsă dependenţă de gradul de cultură al populaţiei respective. 
După un scurt istoric al religiilor, Rosetti 1ţjunge din nou la ruşi, considerând că, în condiţiile în care şeful 
bisericii este ţarul - adeseori o persoană imorală - iar sinodul este condus de un militar, nu se poate vorbi 
de ascendenţa morală a bisericii ruse, privită ca instituţie. Rosetti nu spune nimic despre caracterul 
oarecum special al ortodoxiei ruse, acela de instrument principal al ideologiei panslaviste, mărginindu-se 
să analizeze relaţia biserică-ţar şi raportul individ-biserică, în acest din urmă caz, dominat fiind 
primitivismul ambelor părţi. 

Persoana ţarului şi familia domnitoare ocupă un loc aparte. Pornind de la premisa că aceasta este 
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străină şi, deci neputincioasă şi vătămătoare ţării, Rosetti vede în Nicolae 1 prototipul perfect al ţarului, 
care are calităţile necesare şi anume: "a nu se sfii de nici o crimă, de nici o minciună, de nici o laşitate, 
a bănui pe tot omul; a linguşi pe cel tare şi a zdruncina pe cel slab, a pândi pe vrăşmaşul său ca să 
lovească tocmai în minutul când va fi adormit sau slăbit de o boală morală sau fizică". Vedem cum şi 
caracterizarea ţarului se înscrie în linia conceptuală generală pe care autorul o descoperă în urma analizei 
societăţii ruse. În opinia sa puterea ţarului Nicolae este dată de armată. 

Ce este însă, acestă armată? "Armia unui guvern autocratic este invederat că nu putea fi şi nu este 
decât o adunătură silnică de sclavi". Prin urmare, starea jalnică a armatei ţariste se explică prin lipsa de 
ideal a combatanţilor, ideal substituit prin "cuvântul(?) autocratului", ce-i menţine Într-o stare de 
promiscuitate fizică şi morală, la care se adaugă sistemul de recrutare: "fiecare proprietar de oameni este 
dator a da pentru oştire un sclav la sută" şi corupţia administraţiei militare. Însă, nu numai trupa se 
prezintă Într-o stare deplorabilă, aceeaşi situaţie se regăseşte şi în ceea ce priveşte cadrele. Şcoala de 
cadeţi, academia militară a Rusiei, "este o şcoală de sclavie iar nu de ştiinţă, o maşină ce zdrobeşte mintea 
şi inima omului". În aceste condiţii nu este de mirare că armata rusă, pe câmpul de luptă, este de obicei 
înfrântă. 

Războaiele Rusiei (capitolul nouă) ne sunt pe larg înfăţişate, în special cele cu Turcia, datorită 
faptului că acestea au influenţat direct situaţia Principatelor. Rosetti explică victoriile ruse, din păcate nu 
atât de puţine şi fără urmări pentru noi, prin mituirea demnitarilor turci, prin organizarea de răzmeriţe 
antirăzboinice În interiorul Imperiului Otoman cu complicitatea ulemalelor. Credem că şi de această dată 
autorul simplifică problema, din dorinţa de a aduce un argument În plus în susţinerea tezei sale. 

Un loc distins în cuprinsul lucrării îl deţine politica Rusiei, cu deosebită aplecare asupra 
raporturilor cu Polonia. Conflictul ruso-polonez, cotropirea Poloniei de către Rusia, împărţirea acesteia, 
Într-un cuvânt exemplul polonez, nu credem că a fost ales la întâmplare de către Rosetti. Scoţând În 
evidenţă cauzele Înfrângerii Poloniei, dezbinarea societăţii şi "sclavia naţiei", autorul Încearcă să ofere 
românilor soluţia propriei izbăviri. Accentuând faptul că expansiunea Rusiei continuă, Rosetti încearcă 
prin prezentarea amănunţită a cazului polonez, să trezească patriotismul românilor. 

Ultimul capitol îşi propune explicit aceasta. Analiza politică, cu limitele, exagerările sau lipsurile 
sale, reprezintă de fapt, suportul idealului naţional al autorului, exprimat într-o formă originală. 

Rosetti găseşte prilejul, in studiul citat, nu numai de a face cunoscută românilor "slăbiciunea şi 
puterea vrăşmaşului patriei sale", dar şi de a spune "cu asigurarea şi-ntru credinţa inimii mele ... că nu vom 
ajunge la unire, la unitate şi independenţă, că nu vom mai putea fi nici chiar precum suntem, decât dacă 
astăzi fiecare rumân va lupta şi se va pregăti necurmat pentru luptă, pentru eroism, pentru martiriu". 

În studiul amintit, tratarea Rusiei se face dintr-o perspectivă exclusiv negativă deoarece, credem, 
autorul încearcă să producă o impresie cât mai profundă, de neşters, în rândul opiniei publice. Exagerând 
cauza, pericolul pe care-I reprezintă Rusia pentru români, spera să obţină un efect proporţional; coalizare a 
acestora în faţa inamicului. Din acest punct de vedere, ar fi interesant de văzut - şi poate un studiu viitor 
o va face - în ce măsură broşura lui Rosetti a fost receptată de către cititori şi ce impresii sau atitudini a 
produs. Oricum, demersul autorului ca atare, trebuie reţinut. 

Rosetti adoptă o poziţie mult mai nuanţată în ce priveşte Rusia, în corespondenţa sa. În aceste 
epistole, Rusia este raportată în permanenţă la poziţia marilor puteri faţă de Principate. Exagerările dispar, 
iar informaţiile obţinute prin intermediul relaţiilor personale sunt coroborate cu un comentariu politic 
pertinent, desfăşurarea ulterioară a evenimentelor confirmând de multe ori concluziile sale. 

Distigem trei momente în atitudinea lui Rosetti faţă de puterea de la Răsărit. Unul marcheză 
perioada de după înfrângcrea revoluţiei, când Rusia este prezentă alături de Austro-Ungaria ca principalul 
dvşman. Urmează apoi momentul congresului de pace de la Paris din 1856, referitor la care, după ce 
analizează poziţiile marilor puteri, încheie nu fără maliţiozitate: "Am avut pentru noi pe Franţa, pe 
Sardinia şi pe Rusia. E! Cum îţi pare să vezi pe Orloff apărându-ne?". Momentul ultim îl constitue 
deceniul şapte al secolului, Rosetti atrăgând atenţia că Rusia este încă o putere în Orient, mai cu seamă 
în condiţiile în care se bucură de sprijinul populaţiilor slave, vecine României. 

C. A. Rosetti a luptat toată viaţa pentru ideile sale, fiind poate cel mai consecvent din generaţia 
paşoptistă. A avut fericirea să vadă România unită şi independentă, aşa cum o visa În anii exilului. După 



202 A. CIUPALĂ 

întoarcerea în ţară continuă să scrie, în special în paginile Românului, şi nu numai. 
Suntem convinşi că cercetări viitoare vor scoate în evidenţă şi alte aspecte ale modului în care 

Rosetti înţelegea Rusia. 
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Dans son essai politique, La Russie, qui est plutat un pamphlet, C. A. Rosetti s'efforee a souligner - en 
exagerant eonseiemment les earaeteres negatifs de la soeiete russe et, en meme temps en ignorant ce qu'il y a de 

positif - le danger que rcpresente I'Empirc de l'Orient pour les Prineipautes Roumaincs. 

Le but de cette veritabJe philippique anti-russe e'est d'induire dans la eonseienee publique une reaetion 
defensive, fondee sur les ideaux de la generation de 1848. 
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