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CÂTEVA DATE DESPRE EDUCAÞIA UNUI TÂNÃR BOIER VALAH.
STUDIILE LUI CONSTANTIN N. BRAILOIU LA
SIBIU, GENEVA ªI PARIS ÎN ANII 1822-1832
Résumé: Cet article s’est proposé de se pencher sur les études faites à Sibiu, Genève et
Paris dans la période 1822-1832 par un jeune boyard valaque, Constantin N. Brãiloiu. Nous nous
sommes intéressés à ces détails relatifs à son éducation afin de déduire si elles ont eu une influence
quelconque sur la carrière publique de notre héros.
On peut dire que, en grandes lignes, la carrière de Constantin N. Brãiloiu aurait été prévisible sans
tenir compte de ses études. Fils d’un grand boyard, Nicolae Brãiloiu – qui avait des importantes
fonctions dans l’apareil d’État –, Constantin aurait pu parcourir aisément l’échelle de la hiérarchie
administrative. Il en était déjà convaincu lorsqu’il revenait de ses études parisiennes, en janvier 1832,
au moins c’est ce qu’il confiait au Michel Chevalier, son mentor socialiste (utopique) de l’époque.
Mais peut-être Constantin N. Brãiloiu ne serait-il pas arrivé si loin sur la scène publique autochtone
s’il n’avait pas eu la culture juridique offerte par les études qu’il n’a pas quand même terminées.
N’oublions pas que, pendant les années 30-70 du 19e siècle, il a été magistrat, professeur de droit,
éditeur de textes juridiques, avocat, Ministre de la Justice, plusieurs fois sénateur et député
conservateur, Président de l’Assemblée etc., ce qui lui a attiré une grande notoriété dans la société
roumaine de l’époque. L’ouverture culturelle qu’il a acquise pendant ses études genevoises ou
parisiennes a largement contribué à son ascension socioprofessionnelle et politique. Celle-ci a été
également favorisée par le fait que le paradigme de l’ascension parmi les élites autochtones s’est
modifié sensiblement autour de la moitié du 19e siècle. C’était le temps où la méritocratie associée à
l’appartenance à une grande famille nobiliaire – qui ne renvoyait pas nécessairement à la persistance
de certains privilèges (c’était aussi l’époque du démantèlement des rangs nobiliaires), mais plutôt à la
tradition d’un passé exemplaire –, constituaient les fondements des grandes carrières publiques
roumaines.
Introducere
Încercãm, în cele ce urmeazã, sã vedem cum au decurs studiile unui tânãr valah, fiu de mare
boier cu importante slujbe în administraþie, care a avut apoi o carierã însemnatã pe scena publicã
româneascã în anii ’30-’70 ai veacului al XIX-lea, când s-a ilustrat ca magistrat, profesor de drept,
Ministru de Justiþie ori Preºedinte al Adunãrii Deputaþilor. Am fost interesaþi, de asemenea, sã
înþelegem felul în care formaþia sa intelectualã ºi educaþia pe care a primit-o în anii 1822-1832 au
înrâurit aceastã carierã.
*
Cine era aºadar personajul nostru? Constantin N. Brãiloiu1 s-a nãscut la Craiova, în ziua a treia a
lui octombrie 1809 (dupã unii autori, în 1810). Era fiul cel mare al lui Nicolae Brãiloiu ºi al Zoei
1

Datele biografice, atât cele din introducere, cât ºi cele din încheierea acestui articol, pot fi regãsite în studiile noastre mai
noi despre Contantin N. Brãiloiu: Constantin N. Brailoiu (1809/1810-1889): esquisse de biographie d’un homme politique
conservateur, în „Traditionel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie
intellectuelle au XX-e siècle” (Actes du colloque international Bulgare – Français, 1-2 octobre 2004, Sofia), textes réunis
par Roumiana Stantcheva et Alain Vuillemin, Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques – Artois Presses Université,
Sofia – Arras, 2007, pp. 275-289, sau Conservatori români din veacul al XIX-lea: Constantin N. Brãiloiu, 1809-1889, în
Conservatorismul românesc. Origini, evoluþii, perspective, coord.: Liviu Brãtescu ºi Mihai Chiper, Iaºi, Editura Pim,
2008, pp. 18-39.
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(Zincãi) Vlãdãianu (Vlãdoianu), în a cãror familie mai veniserã pe lume alþi cinci copii (George,
Ioan, Casia, cãsãtoritã Rosetti, Cleopatra, soþia lui Grigore Racoviþã, ºi Maria, mãritatã Faca). Tatãl
lui Constantin era un boier bogat, care a îndeplinit mai multe slujbe domneºti, ajungând în 1844 Mare
Logofãt al Credinþei (rangul al IV-lea în ierarhia boierilor valahi dupã nomenclatorul
Arhondologiilor ºi intrarea în vigoare a Regulamentului Organic). Cât despre mama sa, aceasta se
trãgea dintr-o cunoscutã familie de boieri olteni, a cãror urmã o regãsim, ca ºi în cazul Brãiloilor, tot
în secolul al XVII-lea.
La ºcoala lui Trautmann din Sibiu
Prin 1822 Nicolae Brãiloiu îl trimitea pe Constantin – probabil ºi pe fratele sãu, Ioan – la o ºcoalã
din Sibiu, condusã de un anume Trautmann, unde luau lecþii de francezã, germanã, greacã ºi italianã,
alãturi de alte odrasle de boieri valahi, printre care se numãrau Costache, fiul lui Nicolae Glagoveanu
sau Grigoraºcu, feciorul lui Gheorghe Bengescu.2 Nicolae Brãiloiu îºi motiva gestul depãrtãrii
copiilor de casa pãrinteascã prin aceea cã în Þara Româneascã nu prea se mai gãseau dascãli, dupã
cum aflãm dintr-o scrisoare din 5 noiembrie 1822 cãtre Pãunica lui Hagi Constantin Pop; tot ei îi scria
ºi în 13 ianuarie 1823, anunþând-o cã dã „banii din vânzarea râmãtorilor la cheltueala copiilor”,
cãrora le mai cumpãrase pãlãrii, „o vioarã bunã”, un ceasornic de buzunar, dãruindu-le, pe deasupra,
30 de zloþi.3
În primãvara anului 1823, în ºcoala lui Trautmann au apãrut o seamã de neînþelegeri între
dascãli, ceea ce a tulburat în bunã mãsurã programul de studiu al tinerilor aflaþi aici.4 Îngrijoraþi de
aceastã situaþie, Nicolae ºi Zoe Brãiloiu se interesau de soarta ºcolii, încercând totodatã sã gãseascã
soluþii mãcar pentru o bunã pregãtire a copiilor lor într-o limbã strãinã (occidentalã); nu erau uitate
nici plata dascãlilor, inclusiv „clavir maister”-ul lui Constantin, sau problemele legate de primenirea
garderobei celor doi bãieþi aflaþi la studii, cãrora pãrinþii le comandau veºminte nemþeºti, „fiindcã
numai iei sãntu cu haine turceºti ºi le vine cu grãutate la umblet”5. Aºa cum preciza Zoe Brãiloiu
într-una din epistolele sale, aceste haine trebuiau „sã fie de anghin (nanchin – n.n.) ca sã fie mai
uºoare de varã, ºi sã ºi spalã: poate sã li facã ºi cãte un rãnd de postav, pentru sãrbãtori, de sã vor fi
înveichit cele ce au avut de aici; însã postavu(l) sã fie pãnã la zece sloþ cotu, cã nu mai scump, cãci
vremea ºi starea þãri(i) noastre nu ne iartã a ne întinde la cheltueli mari ºi de prisos”6.
Un an mai târziu, ºcoala lui Trautmann îºi închidea porþile, iar Nicolae Brãiloiu se gândea sã-i
trimitã pe cei doi feciori ai sãi, Constantin, atunci în vârstã de 15 ani, ºi Ioan, de 11, la studii la Viena,
numai cã l-ar fi costat prea mult, 600 de florini de hârtie pe an; ar fi putut, urma el în scrisoarea din 25
aprilie 1824, sã amaneteze o moºie, iar de nu va fi fost de ajuns, o ruga pe Pãunica, soþia lui
Constantin Hagi Pop, destinatara scrisorii sale, sã-i gãseascã pe la Viena „un dascãl cum trebue, bun
pentru francezã, germanã ºi italianã, ºi chiar ºtiinþe” ce avea sã-i ºcoleascã pe toþi copiii sãi pentru o
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Nicolae Iorga, Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc în þarã ºi strãinãtate (1780-1830), în „Analele Academiei
Române. Memoriile Secþiunii Literare”, II, XXIX, 1906-1907, pp. 33-58/pp. 46-48. Date despre prezenþa Brãiloilor în
ºcolile sibiene ºi în Nicolae Iorga, Istoria învãþãmântului românesc, ediþie îngrijitã, studiu introductiv ºi note de Ilie
Popescu-Teiuºan, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1971, pp. 66-67.
Idem, Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc în þarã ºi strãinãtate (1780-1830), p. 44. Date din corespondenþa lui
Nicolae Brãiloiu aflatã la Biblioteca Academiei Române (BAR), Manuscrise, pach. DCCXLVII, doc. nr. 69; apud Nicolae
Isar, ªcoala naþionalã de la Sf. Sava ºi spiritul epocii (1818-1859), Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti, 1994, p.
22.
Nicolae Iorga, Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc în þarã ºi strãinãtate (1780-1830), p. 45.
Date din corespondenþa lui Nicolae Brãiloiu la BAR, Manuscrise, pach. DCCXLVII, doc. nr. 123; apud Nicolae Isar,
ªcoala naþionalã de la Sf. Sava ºi spiritul epocii (1818-1859), p. 22, respectiv, Principatele Române în epoca luminilor
(1770-1830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naþionale, Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti, 1999, p. 62.
Citat dintr-o scrisoare a Zoei Brãiloiu cãtre Pãunica lui Constantin Hagi Pop, din 31 ianuarie 1823, în Nicolae Iorga,
Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc în þarã ºi strãinãtate (1780-1830), p. 45.
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simbrie bunã de aproximativ 3000 de lei pe an, dar ºi pentru casã, câteva slugi, având ºi pentru
posibilitatea de a mai da lecþii particulare altor tineri.7
Geneva: sejurul elveþian
Nu ºtim ce se va fi întâmplat în perioada imediat urmãtoare, unii cercetãtori sugereazã cã ar fi
urmat cursurile unei ºcoli la Odessa (dar se pare cã este mai degrabã vorba de unul din fraþii sãi,
Ioan8). Cert este cã prin 1828, la sfârºitul lunii mai ori în prima parte a lui iunie, Constantin N.
Brãiloiu asista la „sãrbãtoarea promoþiilor” de la Geneva, unde erau premiaþi cei mai merituoºi elevi
ai colegiului sãu. Într-o epistolã din 17 iunie 1828, el îi povestea tatãlui sãu cu nedisimulatã emoþie
cum a decurs ceremonia, prezidatã de rectorul Academiei, apreciind la superlativ „încurajarea pe
care o primesc (...) ºtiinþele ºi artele” în Elveþia9.
Modelul helvetic transpare din întreaga scrisoare, junele Brãiloiu neezitând sã critice vechea
administrare a Valahiei, în contextul în care, spunea el, contele Pahlen, guvernatorul general rus al
Principatelor Române, se ocupa „cu întocmirea unei bune organisãri interioare a ambelor þeri”10.
Aºadar, experienþa genevezã l-a fãcut pe tânãrul boier valah sã înþeleagã anumite deficienþe politice
ºi sociale ale þãrii sale ºi sã imagineze, uneori într-un registru patetic, dar, cu certitudine, influenþat de
sentimente umanitariste11 ori de echitate ºi dreptate socialã, soluþii pentru remedierea lor: „Este
evident deci cã monarhul rus îºi întinde bunãvoinþa ºi asupra bietelor noastre þinuturi, iar boierii nu
au decât sã profite ºi împreunã cu contele sã lucreze la buna stare a þerii noastre. Iatã o foarte bunã
ocasie ºi toþi aveþi datoria de a vã gândi sã asiguraþi fericirea bieþilor þerani, sã stabiliþi legi bune ºi
sã basaþi pe echitate ºi dreptate o nouã administraþie pentru a ni asigura un viitor strãlucit, cãci
numai atunci þara va putea prospera ºi opune o stavilã forþei împrejurãrilor. Ah, dacã þi-aº putea
zugrãvi imaginea acestei virtuoase naþii, ai simþi cã-þi creºte cu multã putere acest sentiment
patriotic, care ºtiu cã þi-e înãscut ºi care mã inspirã ºi pe mine. Abia acuma, tatã dragã, vãd mai
limpede imperfecþiunea ºi viciile organisãrii noastre sociale. A venit vremea sã ne gândim mai serios
la viitor. Avem nevoie de o îmbunãtãþire a constituþiei noatre politice ºi mai ales în învãþãmânt,
fiindcã numai ºtiinþa poate civilisa tineretul care va trebui sã fie odatã podoaba ºi forþa þerii noastre.
De-ar da Dumnezeu ca dorinþele mele sã se îndeplineascã! Aº vãrsa lacrimi de bucurie ºi m-aº socoti
cel mai fericit între oameni dacã într-o zi mi-ar fi dat sã vãd strãlucind astrul ºtiinþei asupra acestor
þinuturi favorizate de naturã ºi persecutate de oameni”12.
Mai mult chiar, în timpul sejurului sãu parizian, îl gãsim pe Constantin N. Brãiloiu tot mai
aproape de critica socialã; era un cititor pasionat al jurnalului „Le Globe”, girat de unul dintre adepþii
de marcã ai doctrinei lui Saint-Simon, Michel Chevalier, cu care ºi coresponda în decembrie 1831.13
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Ibidem, p. 46.
Sugestia lui Marcel Romanescu; apud Mihai Sorin Rãdulescu, Les ancêtres de Constantin Brailoiu, în „Sociétés
Européennes”, 11, sous la rédaction de Paul H. Stahl, Paris-Bucarest, 1995, pp. 11-25 / p. 19. Andrei Pippidi precizeazã cã
este vorba de Ioan; vezi Andrei Pippidi, Un saint-simonian român, în „Vatra”, Serie nouã, XXXIII, 7 (424), 2006, pp.
75-78/p. 78.
Documente privitore la istoria românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzachi, adunate, adnotate ºi publicate de Neculai
Iorga, X, Bucureºti, 1897, pp. 621-623. Noi am utilizat traducerea Lilianei Iorga publicatã în Scrisori de studenþi
(1822-1889), adunate de N. Iorga, Bucureºti, 1934, pp. V-VII. Detalii referitoare la studiile lui Constantin N. Brãiloiu la
Geneva ºi în Nicolae Iorga, Istoria învãþãmântului românesc, pp. 90-91.
Scrisori de studenþi (1822-1889), p. V.
Pompiliu Eliade, Histoire de l’esprit public en Roumanie au XIXe siècle, I, Société Nouvelle de Librairie et Édition, Paris,
1905, p. 258. Aserþiunea sa se referã la prezenþa, în imaginarul socio-politic al românilor aflaþi la studii în strãinãtate, a ideii
de eliberare a robilor þigani de pe moºiile familiilor lor. Pompiliu Eliade îºi susþinea punctul de vedere prin câteva detalii
dintr-o scrisoare a tânãrului Brãiloiu cãtre tatãl sãu (10 noiembrie 1828), în care era prezentatã în termeni superlativi
iniþiativa regelui Franþei, ce hotãrâse sã-i rãscumpere pe sclavii greci din Egipt.
Scrisori de studenþi (1822-1889), pp. V-VI.
Andrei Pippidi, loc. cit., pp. 75-78.
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Dar sã ne întoarcem la Geneva pe urmele lui Constantin N. Brãiloiu, unde acesta studia algebra,
geometria, logica, dreptul14, economia politicã, latina, greaca, intenþionând sã ia chiar lecþii de
muzicã ºi de picturã, motiv pentru care îi cerea tatãlui sãu un supliment de bani (iunie 1828)15. De
altfel, cheltuielile de întreþinere erau destul de ridicate, îi trebuiau mãcar 190 de franci pe lunã, aºa
cum nota într-o epistolã din 10 noiembrie 1828, în care îºi expunea bilanþul financiar alãturi de cel al
verilor sãi, feciorii logofãtului Golescu, aflaþi ºi ei la Geneva; tot atunci îºi exprima recunoºtinþa
pentru dascãlii sãi de odinioarã: Constantin Munteniotis, Grigore (Pleºoianu) ºi Stanc(i)u
(Cãpãþâneanu).16 Împreunã cu scrisoarea de care vorbeam, el trimitea acasã un program al
Universitãþii din Strasbourg, adãugând cã acolo materiile de studiu ar fi fost mai numeroase, iar
timpul ce putea fi alocat pentru fiecare în parte era mai generos. Desigur cã informaþia aceasta fãcea
parte dintr-o strategie a tânãrului Brãiloiu care încercase în varii rânduri sã-ºi convingã pãrintele cã ar
fi mai bine sã ia drumul Franþei pentru a-ºi definitiva studiile; ar fi putut s-o facã destul de repede,
chiar în 1829, luând cu el ºi pe fratele mai mic, Gheorghe (probabil acel George pe care-l amintea
Octav George Lecca). Aºadar, era decis sã pãrãseascã Elveþia, nefiind în fapt interesat de Strasbourg,
ci de Paris, de unde, spunea el, putea aduce diploma de „bachelier ès lettres”; gãsise o soluþie ºi
pentru locuinþã, ar fi stat la unchiul sãu Vlãdoianu.17
Aflãm din aceeaºi sursã cã avea rãgazul lecturii: primise cãrþile solicitate tatãlui sãu cu douã luni
înainte, anume, traducerile în româneºte ale vornicului Alexandru Beldiman, Numa Pompiliu ºi
Orest (era vorba de Jean-Pierre Claris de Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea crai al Romei,
Iaºi, 1820, ºi de François-Marie Arouet (Voltaire), Tragodia lui Orest, Buda, 1820, ambele tãlmãcite
din francezã18), împreunã cu o seamã de texte din „Plutarc”, pe care le ceruse „ca sã nu-ºi uite
limba”, dupã cum ne spune Nicolae Iorga. Nu ºtim sigur despre ce text din Plutarh vorbea Constantin
N. Brãiloiu, cert este cã înainte de 1828 nu existau decât douã traduceri din acest autor, una datoratã
lui Constantin Diaconovici-Loga, Plutarh pentru educaþia sau creºterea pruncilor, iar cealaltã, lui
Teodor Racoce, Chrestomaticul românesc sau Adunare a tot feliul de istorii ºi alte fãptorii, scoase
din autorii di pe osebite limbi, Cernãuþi, 1820, în aceasta din urmã19 regãsindu-se Diodor din Sicilia,
Quintus Rufus, Plutarh, Lucian din Samosata, Diogene Laertiu, Ioannes Stobeu, Chr. M. Weiland,
M-me de Genlis. Cãrþile fuseserã solicitate într-o epistolã din 12 septembrie20, în care tânãrul
Brãiloiu se arãta extrem de afectat de faptul cã pãrintele sãu avea îndoieli cu privire la seriozitatea
studiilor sale; de aceea încerca sã-l convingã cã nu diplomele, medaliile sau premiile sunt importante,
ele sunt simple jucãrii pentru copii, uºor de cumpãrat, ci faptul cã el se simþea un tânãr conºtient, care
îºi pregãtea cariera îndemnat fiind de dragostea sa pentru familie, patrie, precum ºi de „sentimentul
propriei demnitãþi”. Eroul nostru a avut ºi o seamã de lecturi în domeniul istoriei, nu ºtim însã dacã
ele dateazã din aceeaºi perioadã, dar deþinem informaþia21 prin care Constantin N. Brãiloiu avea în
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L-am regãsit pe Constantin N. Brãiloiu înscris, sub nr. 121, în documentele oficiale, la un ciclu de studii de drept în Le livre
du Recteur de l’Académie de Genève (1559-1878), publié sous la direction de Sven Stellung-Michaud, I, Librairie E. Droz,
Genève, 1959, p. 440. Aceeaºi sursã (p. 371) reþine ºi numele lui ªtefan, respectiv, Nicolae Golescu, înscriºi la un ciclu de
studii de filosofie (sub numerele 8150, 8151 în documentele oficiale).
Regestele scrisorilor lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu din 17 iunie, 29 iulie ºi 10 noiembrie 1828, în Documente
privitore la istoria românilor, p. 623.
Ibidem, Scrisoarea lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu din 10 noiembrie 1828. Cu privire la identificãrile celor doi
dascãli, vezi sugestiile lui Nicolae Iorga, Istoria învãþãmântului românesc, p. 97.
Scrisorile lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu din 17 iunie, 29 iulie 1828, 10 noiembrie, în Documente privitore la
istoria românilor, p. 623.
Apud Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900, Bucureºti, Editura Academiei RSR, 1979, p. 97. În
comentariile la regestele scrisorilor lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu, publicate în Documente privitore la istoria
românilor, p. 623, Nicolae Iorga nota cã ambele volume fuseserã editate la Buda.
Apud Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900, p. 719.
Regestul scrisorii lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu din 12 septembrie 1828, în Documente privitore la istoria
românilor, p. 623.
Detaliu ce ne-a fost comunicat de profesorul Andrei Pippidi, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale.
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biblioteca personalã (o ºtampilã certifica explicit acest lucru) un volum semnat de Ph. Le Bras,
„membre de l’Institut, maître de conférences à l’École Normale, conservateur-administrateur de la
Bibliothèque de la Sorbonne”. Ne referim la al doilea tom al volumului Histoire du Moyen Age
depuis l’invasion de l’Empire romain par les barbares jusqu’à la formation du système d’équilibre
des États européens (Firmin Didot Frères Libraires, Paris, 1847).
În 1829, în scrisorile din 9 ianuarie ºi 25 martie22, care aveau acelaºi destinatar, Constantin N.
Brãiloiu sugera din nou cã ar trebui sã plece la Paris. Sugestia era indirectã, în opinia editorului celor
douã texte, Nicolae Iorga: atunci când Constantin comenta cu simpatie decizia tatãlui sãu de a-l
trimite pe Ioan, la un institut militar imperial de la Odessa ori de la Petersburg, el opta fãrã sã ezite
pentru varianta secundã, fiind convins cã un oraº mai mare putea oferi mai multe posibilitãþi.
Raþionamentul era aplicabil ºi în cazul „Geneva ori Paris”, ºi fusese utilizat adesea direct în
epistolele sale anterioare. În rest, stãruia asupra evenimentelor politice româneºti ori europene (cum
mai fãcuse ºi în alte scrisori), asupra marilor cheltuieli impuse de lecþiile sale particulare de
„matematici, latinã ºi drept public”, problemelor lui Petrache Poenaru de la Paris, unde era „extern”
al ªcolii Politehnice, sau asupra faptului cã, „spre mirarea tuturor”, Dinicu Golescu îºi rechemase în
þarã copiii „cari, neºtiind la sosire decât greceºte ºi franþuzeºte, n-au apucat a înveþa nimic”.
Bacalaureat la Sorbona: studiile pariziene
Pe 20 august 1830 Constantin N. Brãiloiu îºi îndeplinea promisiunea fãcutã la Geneva tatãlui
sãu, devenind bachelier ès lettres la Sorbona; avea calificativele „bine” la greacã, istorie & geografie,
„mediu” la latinã ºi „suficient” la retoricã.23 Nu era singurul tânãr din Principatele Române care
obþinea acest titlu, 99 de persoane trecând aceste examene în perioada 1818-1860; dintre aceºtia îi
amintim pe Gheorghe Bibescu (1821), Ion Vlãdoianu (1826), Constantin Filipescu (1827), Dimitrie
Golescu (1827), Dimitrie Filipescu (1828), Nicolae Creþulescu (1835), Vasile Alecsandri (1835),
Alexandru Ioan Cuza (1835), Nicolae Docan (1835), Dumitru Brãtianu (1836), Ioan Emanoil
Florescu (1842), Alexandru Catargi (1842, 1844), Constantin Bosianu (1847), Adolf Cantacuzino
(1849), Nicolae Bibescu (1849), Georges Bibescu, fiul domnitorului (1852), Vasile Pogor (1852),
Alexandru Odobescu (1853), ªtefan Fãlcoianu (1857), Alexandru Lahovari (1859) etc.24
În paralel, tânãrul Brãiloiu a încercat sã obþinã ºi un bacalaureat în drept. Aºa cum era întocmitã
legea francezã în acea vreme, el ar fi trebuit sã-l obþinã numai dacã avea 12 înscrieri la cursurile
Facultãþii de Drept ºi dacã susþinea douã examene anuale, în urma cãrora i se elibera un certificat de
aptitudini.25 Nu a reuºit: din 9 noiembrie 1829 ºi pânã în 15 noiembrie 1831, perioadã în care a locuit
la un anume Morand, pe rue de Fleurus (nr. 10), el nu a putut sã adune decât nouã „inscripþii” la
cursuri.26 De fapt, dupã datele lui Pompiliu Eliade, din 1816 ºi pânã la finele anilor ’50 ai veacului,
dintre cei 69 de români ce s-au perindat pe la Facultatea de Drept de la Paris, 11 au trecut
bacalaureatul (Ion Vlãdoianu – 1830, Constantin Filipescu – 1831, Constantin Creþulescu – 1832,
Nicolae Cantacuzino – 1834, Ion Cantacuzino – 1845 etc.), 17 au fost licenþiati (Ion Filipescu – 1834,
22
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Regestele scrisorilor lui Constantin N. Brãiloiu cãtre tatãl sãu din 9 ianuarie sau 25 martie 1829, în Documente privitore la
istoria românilor, pp. 623-624.
Pompiliu Eliade, Din arhivele Sorbonei, în „Viaþa Nouã”, I, 10, 15 iunie 1905, pp. 223-232/p. 226. Date cu privire la
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Idem, Din arhivele ªcoalei de Drept de la Paris, în „Viaþã Nouã”, I, 16, 15 septembrie 1905, pp. 365-380/p. 367. Pentru
licenþã, care se finaliza în trei ani, mai era nevoie de susþinerea a douã examene ºi de redactarea unui memoriu, iar pentru
doctorat, care se încheia în patru ani, de încã patru „inscripþii”, de douã examene parþiale ºi de o tezã. Descrierea sistemului,
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Mihai Anagnosti – 1837, Nicolae Docan – 1838, Dumitru Brãtianu – 1841, Gheorghe Cretzeanu –
1853 etc.), cinci au obþinut doctoratul (Gheorghe Costa-Foru – 1850, Constantin Bosianu – 1851,
Vasile Boerescu – 1857, Gheorghe Cantacuzino – 1858, Gheorghe Ion Vernescu – 1860), iar restul
s-au ales numai cu experienþa audierii unor cursuri de specialitate (Vasile Alecsandri, Gheorghe
Bibescu, Ion Ghica, Vasile Pogor, Barbu ªtirbei etc.).27
*
Perioada parizianã a lui Constantin N. Brãiloiu este marcatã ºi de prima sa apariþie publicã; îl
aflãm printre semnatarii unei epistole entuziaste adresate lui Ion Heliade Rãdulescu, exprimându-ºi
bucuria pentru iniþiativa acestuia de a publica o gazetã în limba românã, apreciind cã astfel „sã fac
lucruri ºi aºãzãmânturi mântuitoare (...) care înlesnesc a sã rãvãrsa luminile ºi cunoºtinþele care
contribuiesc spre fericirea ºi folosul Rumânilor”28. Scrisoarea, publicatã în „Curierul Românesc”
(nr. 58, 28 octombrie 1829, p. 247), mai era semnatã de Nicolae Bãleanu, Dumitrache Golescu,
Costache Filipescu, Alexandru Lenº, Constantin Lenº, Mãrgealã ºi Ion Vlãdoianu. Acelaºi text, cu
aceleaºi semnãturi, se regãseºte ºi în paginile „Albinei Româneºti” (nr. 46, 3 noiembrie 1829, pp.
181-182).
*
Aºa cum am mai spus, pe vremea când se gãsea la Paris, tânãrul Brãiloiu s-a apropiat de cercurile
„saint-simoniene”, cel puþin aºa susþinea Ion Ghica într-o scrisoare din 1883 cãtre Vasile Alecsandri,
în care fãcea referire la „prietenii ºi camarazii” lui Teodor Diamant din capitala Franþei; pe lângã
numele lui Brãiloiu mai erau amintite cele ale lui Iancu (Ion) Bãlãceanu, Barbu Catargiu, Niculache
Niculescu, Stavrache Niculescu ºi Iancu (Ion) Vlãdoianu.29
Mai cunoaºtem câte ceva relativ la acest episod din viaþa lui Constatin N. Brãiloiu; pe 24
decembrie 1831, el îi scria30 lui Michel Chevalier, redactorul girant al jurnalului „Le Globe” cu
apelativul „mon père”, mãrturisindu-i devotamentul total pentru „religia saint-simonianã”, pe care o
numea în fraze avântate „noua credinþã”, „noua doctrinã” ori „noua ºtiinþã”. Epistola în chestiune
aducea în discuþie ºi o donaþie de 200 de franci, pe care semnatarul ei sconta sã o facã din banii ce-i
trimitea pãrintele sãu, Nicolae, pentru o mai bunã propagandã a ideilor în care credea; mai mult, ea
conþinea ºi promisiunea de a pune la dispoziþia noii legi poziþia onorabilã ce era convins cã o va
ocupa în administraþia Principatului Valahiei. Siguranþa pe care o avea tânãrul nostru erou în aceastã
chestiune era datã de faptul cã fãcea parte dintr-o ilustrã familie boiereascã, în care tatãl, ca sã nu mai
vorbim ºi de alþi ascendenþi, avea (ºi avusese) funcþii importante în administraþie. Era unul dintre
factorii determinanþi de ascensiune în societatea româneascã a vremii.
Aceeaºi scrisoare ne dã o seamã de detalii cu privire la încheierea sejurului parizian ori despre
gazda ºi companionii junelui Brãiloiu din capitala Franþei. Astfel, se pare cã medicul Louis Morant
(Morand) la care stãtea, împreunã cu un alt locatar al acestuia, americanul Diaz, extern la ªcoala de
Mine, pãreau sã fie câºtigaþi pentru cauza saint-simonianã în urma discuþiilor purtate cu el ºi a
lecturilor din „Le Globe”. Implicat cu pasiune în propaganda saint-simonianã, tânãrul boier valah îi
sugera lui Michel Chevalier sã trimitã în continuare numere din jurnalul pe care-l gira la pensiunea
medicului Louis Morant (Morand), chiar ºi dupã ce el va fi pãrãsit Parisul (ianuarie 1832), convins
fiind cã numeroºi tineri ce erau gãzduiþi acolo puteau fi influenþaþi în timp de ideile promovate în „Le
27
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Globe”. În încheiere, tânãrul Brãiloiu îºi exprima dorinþa de a primi ºi la Bucureºti numere din
jurnalul amintit, lãsând sã se întrevadã o înþelegere ulterioarã în acest sens.
Încheiere
Dupã încheierea studiilor, Constantin N. Brãiloiu chiar va fi ocupat poziþii onorabile în
administraþie, aºa cum îi scrisese lui Michel Chevalier, numai cã opþiunea lui nu mai avea nimic a
face cu înclinaþiile socialist-utopice din vremea studiilor pariziene. În 1832 îl aflãm supranumerar la
Secretariatul Statului, apoi procuror la secþia criminalã a Curþii Judiciare (1837), la cea de Apel
(1841, 1842), pentru ca, în fine, sã fie ºi membru al Curþii Apelative Criminaliceºti (1853). În 1855 a
revenit la Secretariatul Statului ca asesor, pentru ca în 1856 sã fie numit în Comisia pentru dezrobirea
þiganilor, iar apoi membru al Înaltei Curþi de Justiþie ºi preºedinte al Curþii Comerciale, demnitate pe
care a deþinut-o efectiv în 1859.
În 1838 ºi între 1841 ºi 1843 Constantin N. Brãiloiu se regãsea printre profesorii Colegiului
„Sfântul Sava”, fiind titular la „drept criminalicesc”, iar apoi la procedurã judecãtorescã civilã ºi
comercialã. Dupã consumarea evenimentelor din vara anului 1848, devenea director al Eforiei
ªcoalelor. În aceeaºi perioadã el a cunoscut ºi o ascensiune considerabilã din punctul de vedere al
rangului ocupat în ierarhia boierilor valahi. Astfel, Arhondologiile vremii l-au înregistrat pe rând ca
pitar (1841), serdar (1842), paharnic (1847), clucer (1850) ºi agã (1855); aºadar, conform
nomenclatorului, el a urcat de la rangul al IX-lea în ierarhie pânã la cel de-al V-lea.
Pe 28 august 1846, viitorul lider conservator devenea tatã pentru prima oarã. Nu avusese copii
din prima cãsãtorie cu Coralia Ghica, dar cea de a doua soþie, Ecaterina (Catinca) Hagi Mosco, îi
dãruia trei fete ºi trei bãieþi. Semnalãm dintre aceºtia doar pe Nicolae, cãsãtorit cu Maria Lahovari,
care au fost pãrinþii cunoscutului folclorist Constantin Brãiloiu. (Peste ani, Constantin N. Brãiloiu a
cãutat sã ofere copiilor sãi o educaþie aleasã, aºa cum o fãcuse ºi tatãl sãu. ªi a ales tot Parisul pentru
aceasta, astfel cã, prin 1864, unul dintre fiii sãi se gãsea la studii la în capitala Franþei31.)
Din 1859 s-a dedicat politicii militante. Fãcea parte din grupul conservatorilor munteni conduºi
de Barbu Catargiu, fiind alãturi de Apostol Arsache, Ioan Emanoil Florescu, Dimitrie Ghica etc. A
avut, în anii 1859-1862, o intensã activitate publicisticã, ocupându-se îndeaproape de destinul
jurnalelor „Conservatorul Progresist” ºi „Unirea”. A fost deputat ºi senator în mai multe rânduri,
începând din 1859 ºi pânã în 1876, reprezentând pe alegãtorii doljeni ºi gorjeni. Secretar de Stat
(1858-1859), membru al Comisiei Centrale de la Focºani (1859-1861), Constantin N. Brãiloiu a
deþinut apoi portofoliul Justiþiei în douã rânduri, în guvernele Barbu Catargiu (aprilie-mai 1861,
ianuarie-iunie 1862). A îndeplinit ºi mandatele de Primar al Bucureºtilor (1873), de Vicepreºedinte al
Senatului, respectiv, de Preºedinte al Adunãrii Deputaþilor (1876).
Aparent, dupã 1876, Constantin N. Brãiloiu dispare din viaþa politicã; mai înregistrãm totuºi
prezenþa sa în dezbaterea publicã din 1879 asupra revizuirii Constituþiei. Se pare cã s-a dedicat
avocaturii, pe care o mai practicase în anii ’50-’60 ai secolului al XIX-lea. În 1889 se stingea din viaþã
la Bucureºti, în a nouãsprezecea zi a lunii iunie, iar de atunci, odihneºte la Cimitirul Bellu, acolo unde
i s-a alãturat, în 1904, iubita ºi iubitoarea lui soþie, Catinca.
*
În linii mari, cariera lui Constantin N. Brãiloiu era previzibilã, indiferent de studiile sale. Fiu de
mare boier cu înalte funcþii în stat, el putea sã parcurgã destul de lesnicios treptele ierarhiei
31
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administrative. Era convins cã o va face încã din ianuarie 1832, când se pregãtea sã se întoarcã în þarã
de la Paris, cel puþin aºa îi mãrturisea lui Michel Chevalier, mentorul sãu socialist (utopic) din acea
vreme.
Dar poate Constantin N. Brãiloiu nu ajungea atât de departe pe scena publicã autohtonã dacã nu
ar fi avut cultura juridicã pe care studiile, chiar ºi aºa neterminate, i-au conturat-o. Sã nu uitãm cã a
fost magistrat, profesor de drept, editor de texte juridice (spre exemplu, Pravilniceasca Condicã ori
Legiuirea Caragea), avocat, Ministru de Justiþie, Preºedinte al Adunãrii Deputaþilor etc., ceea ce a
însemnat o importantã recunoaºtere în societate. Deschiderea culturalã, pe care a dobândit-o în
studiile sale geneveze ori pariziene, a contribuit foarte mult la ascensiunea sa socio-profesionalã ºi
politicã. A mai contribuit ºi faptul cã paradigma ascensiunii în rândul elitelor autohtone se schimba
simþitor pe la mijlocul veacului al XIX-lea. Era epoca în care meritocraþia – asociatã cu apartenenþa la
o mare familie nobilã, dar care nu trimitea neapãrat la persistenþa unor privilegii (tot atunci erau
desfiinþate rangurile boiereºti), ci la tradiþia unui trecut exemplar – construia marile cariere publice
româneºti.
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