C.A.. ROSETTI, O VIAŢĂ PUSĂ
ÎN SLUJBA. IDEALURILOR
DEMOCRATICE
,...
A.LE POPORULUI ROMAN
Camelia ENE
Numele Rosettiştilor este legat, de-a lungul a mai bine de 400 de ani de evenimente
majore ale istoriei noastre, având multiple ramificaţii, atât în Moldova cât şi în Ţara
Românească.

Originari din Genova, în sec. al XIII-iea s-au strămutat la Constantinopol,
amestecându-se cu aristocraţia bizantină. În Ţările Române, primii Rosetteşti, fiii lui
Lascaris Rousaitos au venit la începutul veacului al XVII-iea: Constantin devine paharnic
în Ţara Românească, la 1627, iar Antonie, fratele său, prin intermediul Porţii devine
domn al Moldovei (1675-1678).
A treia generaţie a dat, de asemenea reprezentanţi cu un rol politic însemnat în
istoria Ţărilor Române. Iordache Ruset, care înfruntându-se necontenit cu susţinătorii
familiei Duca, cu Cantemireştii, cu Cantacuzinii, a doborât şi a înălţat în Moldova mai
mulţi domni. Chiar şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a fost silit să şi-l apropie,
oferindu-i ca noră pe fiica sa Ancuţa pentru fiul Nicolae. Acesta din urmă a ocupat
funcţia de mare logofăt, în 1704, ceea ce nu l-a împiedicat să ajungă în conflict cu
socrul său şi să fie expulzat de acesta. Brâncoveanu însă, îl reprimeşte la stăruinţa lui
Iordache. După decapitarea lui Brâncoveanu şi a fiilor săi, Nicolae Rosetti a fost
surghiunit în Asia Mică de unde revine în Bucureşti abia în 1717, la intervenţia lui
Nicolae Mavrocordat.
Drept recunoştinţă, în 1727 Nicolae scrie o monografie - rămasă netipărită consacrată lui Nicolae Mavrocordat pe care îl consideră „prea bun şi înţelept stăpânitor
a toată Ţara Românească".
În veacul domniilor fanariote, Rosetteşti - care au dat în această perioadă un nou
domn, pe Manoil Giani Rosetti (1770-1771 în Ţara Românească, 1778 în Moldova) şi-au consolidat situaţia politică, şi-au sporit înrudirile, devenind una dintre importantele
familii boiereşti din Ţările Române, divizată în mai multe ramuri.
În Ţara Românească, rândurile lor sporesc prin stabilirea unor noi ramuri venite
de la Constantinopol, unele descendente chiar din spiţa lui Antonie Voievod. Cca mai
însemnată dintre acestea a fost familia din care avea să se ridice personalitatea lui C.A.
Rosetti.
Bunicul lui CA.Rosetti, descendent din Ioan Rosetti, fiul lui Antonie domnul
Moldovei, a avut patru fii: Constantin, Scarlat, Alexandru şi Gheorghe, care la începutul
sec. al XIX-iea s-au stabilit cu toţii în Bucureşti.
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Constantin a fost mare clucer şi mare paharnic şi totodată ocrotitor al
versificatorului Ion Pralea - menţionat de M. Eminescu în Epigonii - care şi-a scris în
cusu lui cunoscuta creaţie Psaltirea în versuri, tipărită la Braşov în 1827.
Scarlat, fost mare hatman al Ţării Româneşti, s-a refugiat în 1821, după invazia
turcilor, la Braşov, unde s-a afiliat grupului de boieri reformatori care cereau şi înlăturarea
domnilor fanarioţi. Şi celalţi doi fraţi, Alexandru (tatăl lui C.A.Rosetti) şi Gheorghe, au
ocupat locuri însemnate în ierarhia de stat. Toţi patru au fost depăşiţi însă de către fiii
lor care, „ îndeplinind multe slujbe politice, administrative şi judiciare - cum scrie
hiograful familiei, generalul R.Rosetti - au fost părtaşi la toată viaţa politică şi
intelectuală a Ţării Româneşti de la mijlocul veacului XIX".
Putem exemplifica: Ioan Rosetti ( 1800-1866), fiu al lui Constantin, a fost deputat
în Obşteasca Adunare din 1831, reprezentant al Partidei Naţionale condusă de Ion
Câmpineanu şi unul dintre întemeietorii Socităţii Filarmonice, iniţiate de acelaşi
Câmpineanu.
O activitate deosebită a avut fratele său, Scarlat Carol (1802- 1872), care a fost
în mai multe rânduri senator şi vicepreşedinte al Senatului, viceprimar al Bucureştilor
~i totodată preşedintele Ateneului român, calitate în care şi-a legat numele printr-o
importantă donaţie de înfinţare a Bibliotecii Ateneului. A publicat o hartă generală a
Principatelor Române şi a întreţinut strânse legături cu românii din Transilvania stimulând
prin premii traducerile clasicilor latini făcute de Andrei Mureşeanu şi George Munteanu,
punând la dispoziţia lui A. Şaguna ca premiu suma de 1000 florini pentru o „Istorie a
românilor" ( 1858).
În semn de omagiu pentru Gheorghe Lazăr a restaurat mormântul de la Avrig al
acestuia, dedicându-i totodată şi un elogios epitaf.
Cea mai expolzivă figură a acestor Rosetteşti avea să fie C.A. Rosetti (18161885), una dintre cele mai proeminente personalităţi ale generaţiei sale.
Actor, ofiţer şi poet romantic, autor al acelei tulburătoare romanţe ,,A cui e
vina?" (1839), cântată timp de decenii la toate şi petrecerile, şi al unui volum de poezii
intitulat „ Ceasuri de mulţumire" (1843), primul treducător în limba română, din limba
engleză, al dramei lui Lord Byron, „Manfred", librar, tipograf, negustor de vinuri şi
coloniale, C.A.Rosetti - crescut la Şcoala lui l.Câmpineanu căruia i-a dedicat volumul
de poezii - urma să devină alături de N.Bălcescu, Ion Ghica, M.Kogălniceanu, Ion C.
Brătianu, Al. G. Golescu, unul dintre cei mai reprezentativi ziarişti şi bărbaţi politici din
trecut, unul dintre cei mai de seamă ctitori ai României modeme.
Numele lui a figurat printre primii membrii ai Societăţii Filarmonice (1838), ai
societăţii secrete Frăţia (1843), care urma să organizeze revoluţia de la 1848 şi al
Asociaţiei literare a României (1845).
În anul 1845, C.A.Rosetti înfiinţează o librărie şi o tipografie de care se va ocupa
timp de câteva decenii, ceea ce avea să-i şi aducă calitatea de staroste al negustorilor
din Bucureşti.
Plecat pentru studii la Paris, la Co/lege de France, va avea un rol important în
înfiinţarea Societăţii studenţilor români din Paris (2 dec. 1845), intrând în contact cu
personalităţi progresiste franceze: Jules Michelet, Edgar Quinet, Lamartine şi alţii.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

438

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XVII

Printre membri fondatori ai acestei societăţi s-au aflat atât munteni cât şi
moldoveni, iar dintre personalităţile vremii: Ion Ghica, (care va deveni preşedinte),
Nicolae Bălcescu, M. Kogălniceanu, Ion şi Dumitru Brătianu, Al. G. Golescu, Ion
Ionescu de la Brad, D. Bolintineanu, etc.
Societatea, care îşi propunea să susţină la Paris tinerii români de pretutindeni
pentru desăvârşirea studiilor, va înfiinţa şi o bibliotecă românească (Place de Sorbone
nr. 3), care va deveni locul de întâlnire şi consfătuiri politice al tuturor românilor aflaţi
în capitala Franţei.
După revenirea sa în Bucureşti, în primăvara lui 1847, librăria din Calea
Mogoşoaiei şi locuinţa din str. Izvorului devin adevărate focare revoluţionare, vor fi
locurile de întâlnire a comitetului revoluţionar şi a comisiei executive. Lui C.A. Rosetti,
Ion Ghica, N. Bălcescu, Radu Golescu, Ion C. Brătianu, Cezar Boliac, le revine misiunea
de a ridica tabacii, mărginaşii şi tinerimea. În urma activităţii intense a lui C.A. Rosetti
care includea şi întâlnirile cu tabacii şi mărginaşii, devine suspect organelor de stat, şi,
ca urmare, în noaptea de 9 iunie 1848 va fi arestat împreună cu câţiva aderenţi ai săi.
Dar, peste două zile, ca urmare a Adunării de la Islaz, Bibescu Vodă va fi nevoit să
semneze Constituţia şi să recunoască guvernul revoluţionar, şi, mai mult, să-l elibereze
pe C.A. Rosetti, numindu-l chiar şi prefect al poliţiei Bucureştilor. În această nouă
calitate, Rosetti va face să apară, chiar de a doua zi primul ziar al revoluţiei, Pruncul
român, inaugurându-se stilul ce avea să se numească apoi „paşoptist ", punându-se
bazele presei române democratice.
La 14 iunie, după abdicarea lui Bibescu, C.A.Rosetti părăseşte prefectura şi
aceptă, alături de N.Bălcescu, Ion C. Brătianu şi Al. G. Golescu - „Arăpilă" funcţia de
secretar de stat.
Arestând, în împrejurările cunoscute, guvernul vremelnicesc, colonelul Odobescu,
ministrul Armatei, a trimis 15 soldaţi să-l ridice şi pe C.A. Rosetti, care se afla la
tipografie.
Acesta, reuşind să se salveze, a dat la timp alarma pentru mobilizarea maselor ce
urmau să elibereze pe cei arestaţi. O parte din plumbul cu care au fost încărcate puştile
revoluţionarilor (care au izbutit, sub conducerea Anei Ipătescu, să elibereze guvernul şi
să aştepte apoi pe Odobescu şi pe complicii săi), a fost luat de la tipografia lui C.A.Rosetti,
unde servea la turnatul literelor.
La 13 septembrie, revoluţia - pe care Rosetti o considera „ un act de civilizaţie
socială" - avea să fie lichidată de către trupele turceşti intrate în Bucureşti, iar căpeteniile
ci arestate, urcate într-o „ghimie" pe Dunăre, şi apoi exilate pe o perioadă nedeterminată.
C.A.Rosetti, împreună cu soţia sa Maria Grant, s-au stabilit la Paris. Revoluţia - avea
să scrie el din capitala Franţei - ar fi putut să dobândească alt rezultat, „ dacă acel
guvern. care s-a temut să împroprietărească făranii - mai punea urechea jos pe pământ
să audă glasul poporului său".
În toţi cei nouă ani de exil C.A. Rosetti a activat necontenit pentru a face din
cauza Principatelor Române, o cauză europeană.
În septembrie 1850 el a sprijinit iniţiativa lui Bălcescu de a înfiinţa la Paris
revista România viitoare, iar în anul următor, în noiembrie, va înfiinţa propria sa
publicaţie, intitulată semnificativ: Republica română.
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În timpul Congresului de pace de la Paris convocat pentru a pune capăt războiului
din Crimeea, el a desfăşurat o intensă activitate de persuasiune pe lângă delegaţii francezi,
englezi şi italieni. La 7 iulie 1857 i s-a ridicat sancţiunea exilului, C.A.Rosetti punând
din nou piciorul pe pământ românesc, începând, de data aceasta o nouă luptă, lupta
pentru Unirea Principatelor. Astfel, la 9 august 1857 înfiinţează ziarul Românul, care,
sub deviza „ Semnează-te şi vei fi, voieşte şi vei putea'', urma să fie o adevărată şcoală
ziaristică pentru noile generaţii de scriitori şi publicişti. Timp de zeci de ani Românul
a fost o tribună a lui Rosetti, el scriindu-i atât articolele de fond cât şi o bună parte din
reportajele şi cronicile literare şi artistice.
Alegerea lui Cuza i-a adus lui Rosetti o satisfacţie de a fi purtătorul de cuvânt
al delegaţiei Ţării Româneşti trimisă la Iaşi. Militant înfocat pentru alegerea lui Cuza,
în prima parte a domniei acestuia a îndeplinit un timp funcţia de director al Teatrului
Naţional din Bucureşti (1859-1860) şi ministru al Cultelor în guvernul lui Nicolae
Golescu ( 1860).
Începând cu anul 1864 el devine unul dintre principalii adversari ai lui Cuza,
jucând un rol esenţial în detronarea sa. Sub Locotenenţa domnească instituită la 11
februarie 1866, C.A.Rosetti a înfiinţat guvernul prezidat de Ion Ghica ca titular al
Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, calitate în care a iniţiat înfiinţarea
Societăţii Academice Române (12 martie 1866), care avea să devină ulterior Academia
Română (1878).
A deţinut şi două mandate în funcţia de primar al Bucureştilor: ian. 1871-martie
1871; aprilie 1877-august 1877.
Raporturile dintre Carol I de Hohenzollern şi C.A.Rosetti n-au fost dintre cele
mai bune, noul domnitor - informat despre sentimentele sale republicane - l-a considerat
de la început aşa cum va consemna în memoriile sale, ca aparţinând extremei stângi
(Ausserte Linke) şi chiar ca şef al radicalilor extremişti (das Hampt der extremen
Radikalen). C.A.Rosetti, la rândul său, n-a şovăit să intre, la 1870 în complotul organizat
de Eugeniu Carada, împotriva domnitorului.
Rosetti a fost, atât prin ziarul Românul şi prin discusurile sale, cât şi în Consiliul
de Coroană de la 1 aprilie 1877, unul dintre cei mai înflăcăraţi susţinători ai proclamării
Independenţei.

La 9 mai a avut satisfacţia de a prezida Şedinţa Camerei prin care s-a votat
a României şi s-a luat act de războiul pentru neatârnare între ţara
noastră şi Turcia.
În timpul războiului ziarul Românul a relevat vitejia de care au dat dovadă
dorobanţii români. Familia lui C.A.Rosetti a fost implicată adânc în evenimentele
războiului. Soţia sa, Maria Grant a condus unul dintre spitalele de răniţi, iar doi dintre
fii săi, Vintilă şi Horia, care îşi făceau studiile la Paris s-au întors în ţară pentru a intra
ca voluntari în rândurile armatei.
În timpul Congresului de la Berlin, C.A.Rosetti, numit în martie 1878 Ministru
de interne, a fost însărcinat cu interimatul preşedinţiei Consiliului de Miniştri, iar în
1879 a fost trimis la Roma pentru a solicita din partea guvernului italian recunoaşterea
independenţei României.
Independenţa absolută
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în viaţa lui C.A.Rosetti începe o nouă
interne a României.
Imediat după căderea Plevnei, el a anunţat că a sosit momentul să „cucerim şi
Plevna internă", ceea ce în concepţia sa însemnau largi refonne social-politice pentru
democratizarea ţării, o nouă împroprietărire a ţăranilor. Această atitudine avea să-l
aducă în conflict cu alţi politicieni, şi în primul rând cu Ion C. Brătianu care, între timp
se despărţiseră de idealurile radicale ale revoluţiei, devenind exponenţi tipic burghezi.
După câţiva ani de activitate separată în cadrul Partidului Liberal, constatând
incapacitatea acestuia de a se adapta noilor cerinţe, C.A.Rosetti a părăsit partidul la a
cărui înfiinţare şi dezvoltare avusese o contribuţie covârşitoare, retrăgându-se din viaţa
politică. El a adus o contribuţie substanţială la organizarea muncitorilor tipografi din
România.
A murit întristat şi bolnav la data de 8 aprilie 1885, fiind condus la monnântul
de la cimitirul Bellu de peste 100.000 locuitori ai Bucureştilor.
În 1902 i s-a ridicat frumoasa statuie - opera sculptorului W.Hegel, care
împodobeşte şi astăzi piaţa ce îi poartă numele .
cu proclamarea

Independenţei,

perioadă politică, consacrată construcţiei

•
*

*

Muzeul Municipiului Bucureşti tezaurizează un număr relativ mare de obiecte
personale ale lui C.A.Rosetti şi ale unor membrii ai familiei sale în colecţiile de artă
decorativă (mobilier, vestimentaţie şi accesorii), sculptură, stampe, litografii, fotografii,
numismatică, documente.
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SUMMARY

C.A. Rosetti - A Life At the Service of the Democratic ldeals
of the Romanian People
The authoress stresses upon the personality of the man of arms, of arts and upon his tormented life
dedicated to the ideals of social justice of the Roman ian people. The Rosetti family have linked their name
with major events in our existence, during more than 400 years. Having their origins in the l 3th century
Genoa, they moved to Constantinopole, mixing up with the Byzantine aristocracy, then they came to
Wallachia by the beginning of the l 8th century, where they became highly important political personalities
having played an important part in the history of the Romanian people.
Their most expressive member of the Rosetti family was tobe C.A. Rosetti (1816-1885) - one of
the most prominent personalities of his generation.
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I. Georgescu - C.A. Rosetti - bust

C.A. Rosetti Foto:
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C.A.Rosetti, carte poştală,
Institutul de arte grafice Carol Gobl, Bucuresci

fraţii

Sarigar -

laşi

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂn BUCUREŞTENE

443

Comodă, atribuită

familiei Roseui,
sec. XIX, stil Biedermaier

Masă circulară

atribuită

fam. Rosetti,
sec. XIX,
stil Biedermaier
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Scaun, atribuit fam . Rosetti, sti l Biedermaier, sec. XIX.

Robă

de magistrat, atribuită lui
C.A. Rosetti, sec. XIX
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