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1. Este îndeobşte cunoscut faptul că 
trecutul a reprezentat un capitol esenţial 
în gândirea politică de tip conservator a 
secolului al XIX-lea1, ştiut fiind că aceasta 
se articula în jurul ideilor de tradiţie şi de 
experienţă. În consecinţă, conservatorii au 
privilegiat în discursul lor acele momente 
istorice care se constituiu în norme 
culturale, economice, morale, politice 
şi sociale pentru comunitate. Astfel, în 
reflecţia conservatoare a acelor vremuri 
s-au înseriat ideile evoluţiei organice, ale 
progresului gradual, care contextualizau 
proiectele politice, definindu-le ca unele ce 
ţineau exclusiv de experienţa trecutului şi 
de tradiţia societăţii respective. 

Dar trecutul, în viziunea conservatorilor, 
nu era numai unul liniar; el cunoaştea 
adesea momente de cumpănă, de totală 
tulburare a cursului natural al istoriei. 
De aici, teama de mişcările politice ori 
sociale violente, şi, în consecinţă, critica 
revoluţiei, precum şi a raţionalismului 

excesiv al proiectelor de la 1789 (pentru spaţiul românesc era valabil şi momentul 
1848), de inventare a unei lumi noi, artificiale, greu de înţeles pentru oamenii acelor 
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1  Vezi, de exemplu, Robert Nisbet, Conservatorismul, traducere din engleză şi introducerea la 
ediţia în limba română de Sorin Cucerai, Editura Du Style, Bucureşti, 1998, pp. 45-102. 
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timpuri, care se vedeau rupţi de propriul trecut. Din punctul de vedere al doctrinei 
conservatoare a veacului al XIX-lea, revoluţia sfida norma (ordinea şi legalitatea), 
astfel că orice proiect politic trebuia să fie atent la derapajele trecutului şi să caute să 
le evite, să le prevină pe viitor.

Aşadar, în gândirea conservatoare a secolului al XIX-lea, trecutul avea valenţe 
normative şi formative. 

*
2. Aceste reflecţii generale relative la trecut parcurg în mod evident şi imaginarul 

politic conservator românesc2 din aceeaşi perioadă. Este de presupus faptul că 
şi Constantin N. Brăiloiu, înregimentat în grupul conservatorilor munteni, le 
împărtăşea. 

În fapt, eseul nostru îşi propune să aducă în discuţie maniera concretă, nuanţată, 
particulară, prin care Constantin N. Brăiloiu a perceput trecutul, mai apropiat sau 
mai îndepărtat, astfel fiindu-i marcată reflecţia politică. În cercetarea noastră am avut 
în vedere o serie de date ale unor articole din presa vremii sau ale unor broşuri 
politice semnate de liderul conservator. Totodată, am utilizat şi câteva detalii din 
corespondenţa politică ori din intervenţiile sale de la tribuna corpurile legiuitoare. 
De asemenea, extrem de importante în delimitarea subiectului au fost şi o seamă de 
detalii din biografia eroului nostru, care ne-au permis să desluşim felul în care s-a 
raportat acesta, de-a lungul studiilor şi a carierei de profesor de drept, respectiv de 
editor de texte juridice, la trecutul istoric. 

*
3. Dar cine era Constantin N. Brăiloiu?3 Personajul nostru s-a născut la Craiova 

în ziua a treia a lui octombrie 1809 (după unii autori în 1810). Era fiul cel mare al 
lui Nicolae Brăiloiu şi al Zoei ori Zincăi Vlădăianu sau Vlădoianu, în a căror familie 
mai veniseră pe lume alţi cinci copii. Tatăl lui Constantin era un boier bogat, care 
a îndeplinit mai multe slujbe domneşti ajungând în 1844 Mare Logofăt al Credinţei 
(rangul al IV-lea în ierarhia boierilor valahi după nomenclatorul Arhondologiilor şi 
intrarea în vigoare a Regulamentului Organic). Cât despre mama sa, aceasta se trăgea 

2  Vezi, de pildă, Conservatorismul românesc (concepte, idei, programe), antologie, prefaţă, note 
introductive, bibliografie şi indici de Laurenţiu Vlad, Editura Nemira, Bucureşti, 2006 / (au 
mai colaborat la redactarea notelor introductive: Daniela Costache, Dan Drăghia, Ana-Maria 
Rădulescu, Andrei Sabin, Adrian Sandu, Marius Stan). 

3  Mai nou despre Contantin N. Brăiloiu în studiul nostru „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. Două versiuni 
în limba română ale acestui text, cu o seamă de detalii noi, vor vedea lumina tiparului în 
Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei „A.D. Xenopol” din Iaşi, XV, 2007, respectiv în Familiile boiereşti 
din Moldova şi Ţara Românească, coautor şi coordonator: Mihai Dim. Sturdza, II, Editura 
Simetria, Bucureşti, 2008. 
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dintr-o cunoscută familie de boieri olteni, a căror urmă o regăsim, ca şi în cazul 
Brăiloilor, tot în secolul al XVII-lea. 

De prin 1822 tânărul Brăiloiu a început să frecventeze şcolile Sibiului, Genevei şi 
Parisului (bacalaureat în litere şi studii juridice neterminate), pentru ca, în 1832 să-l 
aflăm supranumerar la Secretariatul Statului. Astfel, în anii ‘30-’50 ai veacului al XIX-
lea, a mai deţinut funcţiile de procuror la secţia criminală a Curţii Judiciare (1837), 
la cea de Apel (1841, 1842), pentru ca în fine să fie şi membru al Curţii Apelative 
Criminaliceşti (1853); în 1855 a revenit la Secretariatul Statului ca asesor, pentru ca în 
1856 să fie numit în Comisia pentru dezrobirea ţiganilor, iar apoi membru al Înaltei 
Curţi de Justiţie şi preşedinte al Curţii Comerciale, demnitate pe care a deţinut-o 
efectiv în 1859. 

În 1838 şi între 1841-1843 Constantin N. Brăiloiu se regăsea printre profesorii 
Colegiului Sfântul Sava, fiind titular la „drept criminalicesc”, iar apoi la procedură 
judecătorescă civilă şi comercială. După consumarea evenimentelor din vara anului 
1848, devenea director al Eforiei Şcoalelor. În aceeaşi perioadă el a cunoscut şi o 
ascensiune considerabilă 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) şi agă (1855); aşadar, conform nomenclatorului, 
el a urcat de la rangul al IX-lea în ierarhie până la cel de-al V-lea. 

Pe 28 august 1846 viitorul lider conservator devenea tată pentru prima oară. Nu 
avusese copii din prima căsătorie cu Coralia Ghica, dar cea de a doua soţie, Ecaterina 
(Catinca) Hagi Mosco, îi dăruia trei fete şi trei băieţi. Semnalăm dintre aceştia doar 
pe Nicolae, căsătorit cu Maria Lahovari, care au fost părinţii cunoscutului folclorist 
Constantin Brăiloiu. 

Din 1859 s-a dedicat politicii militante. A fost un critic acerb al politicilor de tip 
liberal, găsindu-se adesea printre deputaţii, senatorii ori miniştrii conservatori ai acelor 
ani. Astfel, a fost ales deputat de Gorj în Adunarea Electivă şi apoi în cea legislativă 
a Ţării Româneşti (1859, 1861), pentru ca mai apoi să fie desemnat de Cameră în 
Comisia Centrală de la Focşani (1859-1861). A fost Secretar de Stat (1858-1859), 
deţinând şi portofoliul Justiţiei în două rânduri în guvernele Barbu Catargiu (aprilie 
- mai 1861, ianuarie - iunie 1862). Apoi a luat parte la dezbaterile Adunării Legislative 
a Principatelor Unite (1862-1864), pentru ca în 1866 să fie trimis în Constituantă de 
alegătorii din Târgu Jiu. Îl regăsim în Cameră între 1873-1874, fiind apoi reales în 
1875, ca reprezentant al Gorjului. A îndeplinit de-a lungul timpului şi mandatele de 
senator de Dolj (1866, 1868), respectiv de Craiova (1869), respectiv pe cele de primar 
al Bucureştilor (1873) ori de preşedinte al Adunării Deputaţilor (1876). 

Aparent, după 1876 Constantin N. Brăiloiu dispare din viaţa politică; mai înregistrăm 
totuşi prezenţa sa în dezbaterea publică din 1879 asupra revizuirii constituţiei. Se 
pare că s-a dedicat avocaturii, pe care o mai practicase în anii ’50-‘60 ai secolului al 
XIX-lea. În 1889 se stingea din viaţă la Bucureşti, în a nouăsprezecea zi a lunii iunie, 
iar de atunci, odihneşte la Cimitirul Bellu, acolo unde i s-a alăturat în 1904, iubita şi 
iubitoarea lui soţie, Catinca. 

*
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4. O serie de date din biografia lui Constantin N. Brăiloiu ne dau imaginea unui 
personaj cu lecturi consistente din literatura clasică, cu performanţe bune în domeniul 
istoriei, dar şi al ştiinţelor juridice. Toate acestea au conturat o anumită înclinaţie a 
personajului nostru spre trecutul istoric, spre valorizarea lui pozitivă; au determinat, 
de asemenea, o atenţie particulară îndreptată spre detaliul juridic validat în timp, 
spre o anumită întocmire legală seculară (a se vedea aici, în special cursurile sale de 
la Sfântul Sava şi ediţiile de texte juridice din anii ‘40-’60 ai veacului al XIX-lea). Dar 
să trecem în revistă câteva dintre aceste date biografice la care am făcut referire. 

La Geneva, tânărul Brăiloiu studia algebra, geometria, logica, dreptul4, economia 
politică, latina, greaca, intenţionând să ia chiar lecţii de muzică şi de pictură (iunie 
1828)5. Din epistolele către tatăl său din vara – toamna anului 18286 aflăm că personajul 
nostru dorea să ia drumul Parisului, de unde, spunea el, putea aduce diploma de 
„bachelier ès lettres”. Din aceleaşi surse ştim că avea răgazul lecturii: primise cărţile 
solicitate tatălui său pe 12 septembrie 1828, anume traducerile în româneşte ale 
vornicului Alexandru Beldiman, publicate în 1820, „Numa Pompiliu şi Orest”: era 
vorba de Jean-Pierre Claris de Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea crai al Romei, 
Iaşi, 1820 şi de François Marie Arouet (Voltaire), Tragodia lui Orest, Buda, 1820, ambele 
traduse din franceză7. Acestora li se adăugau o seamă de texte din „Plutarc”, pe care 
le ceruse „ca să nu-şi uite limba”, după cum ne spune Nicolae Iorga8. Nu ştim sigur 
despre ce text din Plutarh era vorba, cert este că înainte de 1828 nu existau decât 
două traduceri din acest autor, una datorată lui Constantin Diaconovici-Loga, Plutarh 
pentru educaţia sau creşterea pruncilor, iar cealaltă, lui Teodor Racoce, Chrestomaticul 
românesc sau Adunare a tot feliul de istorii şi alte făptorii, scoase din autorii di pe osebite limbi, 
Cernăuţi, 1820, în aceasta din urmă regăsindu-se Diodor din Sicilia, Quintus Rufus, 
Plutarh, Lucian din Samosata, Diogene Laertiu, Ioannes Stobeu, Chr.M. Weiland, 
M-me de Genlis9. 

Este posibil ca eroul nostru să fi avut şi o seamă de lecturi în domeniul istoriei; 
deţinem informaţia, ce ne-a fost pusă la dispoziţie de profesorul Andrei Pippidi, 
prin care Constantin N. Brăiloiu avea în biblioteca personală un volum semnat de 

4  L-am regăsit pe Constantin N. Brăiloiu 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 Stelling-Michaud, I, Librairie E. Droz, Genève, 1959, p. 440. 

5  Regestul scrisorii lui Constantin N. Brăiloiu către tatăl său din 17 iunie 1828 în Documente 
privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzachi, adunate, adnotate şi publicate 
de Neculai Iorga, X, Bucuresci, 1897, p. 623. 

6  Regestele scrisorilor lui Constantin N. Brăiloiu către tatăl său din 29 iulie, 12 septembrie şi 
10 noiembrie 1828 în Ibidem. 

7  Apud Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 
1979, p. 97. În comentariile la regestele scrisorilor lui Constantin N. Brăiloiu către tatăl său, 
publicate în Documente privitoare la istoria românilor, p. 623, Nicolae Iorga nota că ambele 
volume fuseseră editate la Buda. 

8  Documente privitoare la istoria românilor, p. 623. 
9  Apud Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, p. 719. 
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Ph. Le Bras, ce se prezenta ca „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), ce are pe pagina de titlu o ştampilă care certifică 
afirmaţia noastră de mai sus. 

Pe 20 august 1830 Constantin N. Brăiloiu îşi îndeplinea promisiunea făcută la 
Geneva tatălui său, devenind „bachelier ès lettres” la Sorbona; avea calificativele 
„bine” la greacă, istorie & geografie, „mediu” la latină şi „suficient” la retorică10. Nu 
era singurul tânăr din Principatele Române care obţinea titlul, 99 de persoane trecând 
aceste examene în perioada 1818-1860. Dintre titularii unui bacalaureat în litere îi 
amintim pe Gheorghe Bibescu (1821), Ion Vlădoianu (1826), Alexandru Ioan Cuza 
(1835), Dumitru Brătianu (1836), Ioan Emanoil Florescu (1842), Constantin Bosianu 
(1847), Alexandru Odobescu (1853), Alexandru Lahovari (1859) etc.11 

Studiile de drept, începute la Geneva, continuate apoi Paris (dar neterminate12) şi 
buna pregătire în domeniul istoriei au influenţat cariera didactică a lui Constantin N. 
Brăiloiu la Colegiul de la Sfântul Sava, precum şi pe cea de editor de texte juridice. 
În 1841 el edita în greacă şi în română Pravilniceasca Condică a Domnului Alexandru 
Ioan Ipsilant VV la Tipografia Curţii a lui Frederic Valbaum din Bucureşti13. De altfel, 
în lecţiile sale de procedură a dreptului civil şi comercial ţinute în primăvara anului 
1842, parţial înregistrate de un cursant de la Sfântul Sava, Andrei Danilov, era evocată 
această condică, alături de legiuirile lui Matei Basarab, Constantin Mavrocordat sau 
Ioan Gheorghe Caragea14. Cursul începea cu o serie de teme legate de organizarea 
judecătorească în Ţara Românească, continuându-se cu câteva notaţii referitoare 
la separaţia puterilor în stat în legislaţia valahă, la diferitele instanţe de judecată 
instituite de Regulamentul Organic, la probele cu martori ori „la rânduiala cancelariei 
judecătoreşti”; toate aveau ca referinţe vechile întocmiri legale autohtone, dar şi 

10  Pompiliu Eliade, „Din arhivele Sorbonei”, în Viaţă Nouă, I, 10, 15 iunie 1905, p. 226. Date cu 
privire la prezenţa lui Constantin Brăiloiu la Paris în anii 1829-1831 şi în Pompiliu Eliade, 
Histoire de l’esprit public en Roumanie au XIXe siècle, I, Société Nouvelle de Librairie et Édition, 
Paris, 1905, pp. 244, 252 sau Nicolae Isar, „Românii la studii în Franţa”, în Analele Universităţii 
din Bucureşti, Seria „Istorie”, XXVIII, 1979, pp. 55-56. 

11  Pompiliu Eliade, „Din arhivele Sorbonei”, pp. 226-231. 
12  Idem, „Din arhivele Şcoalei de Drept de la Paris”, în Viaţă Nouă, I, 16, 15 septembrie 1905, 

p. 367. 
13  De-a lungul timpului, Constantin N. Brăiloiu a mai editat şi alte texte juridice, precum 

Legiuirile civile ale Ţării Româneşti, Imprimeria Santei Mitropolii - Librăria Adolf Ulrich, 
Bucureşti, 1854; Condica de comerciu a Ţării Româneşti, Imprimeria Naţională Josef Romanow & 
Comp., Bucureşti, 1858; Codul procurorilor. Legiuiri atingătoare de atribuţiunile lor, Typographia 
Naţională Stephan Rassidescu, Bucuresci, 1862; Legiuirea Caragea, ediţia a II-a, Typographia 
Naţională Stephan Rassidescu, Bucuresci, 1865; Collecţiune de legi, ordonanţe şi decrete domneşti, 
Typographia Naţională C.N. Rădulescu, Bucuresci, 1867. 

14  BAR, mss. rom. nr. 2710, f. 197r. 
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instrucţiunile Logofeţiei Dreptăţii ori ofisele domneşti puse în circulaţie în acea 
vreme15. 

*
5.1. Lectura trecutului, esenţială, cum am mai spus, în imaginarul conservator, 

a însemnat întâi de toate, în reflecţia politică a personajului nostru, elogiul vechilor 
întocmiri culturale, economice, morale, politice şi sociale, care fundamenta un discurs 
de tip naţional, patrimonial, cu o seamă de formule ce ţineau de universul religios. 

Acest discurs avea înlăuntrul său însemnate reminiscenţe romantice, frecvente 
chiar şi la adversarii politici ai lui Constantin N. Brăiloiu (bunăoară, la Mihail 
Kogălniceanu), cu toţii formaţi intelectual în anii ‘30-’40 ai vreacului al XIX-lea, 
atunci când curentul prindea contur în Principatele Române. În aceea perioadă, 
viitorul lider politic conservator a rezonat alături de alţi tineri ai generaţiei sale fiind 
atras de ideea romantică de renaştere naţională. Astfel, îl regăsim pe eroul nostru 
printre semnatarii unei scrisori adresată lui Ion Heliade Rădulescu (octombrie 1829), 
alături de Nicoalae Băleanu, Dumitrache Golescu, Costache Filipescu, Alexandru 
Lenş, Constantin Lenş, Ştefan Mărgeală şi Ion Vlădoianu, scrisoare care făcea 
elogiul iniţiativei de a publica o gazetă în limba română16. De asemenea, îl regăsim 
şi printre printre cei 53 de susţinători financiari ai Societăţii Filarmonice17, înfiinţată 
de acelaşi Ion Heliade Rădulescu şi de Ion Câmpineanu, care-şi propunea, printre 
altele, înfiinţarea unui teatru naţional. 

Totodată, în imaginarul cultural al lui Constantin N. Brăiloiu am detectat şi o 
seamă de accente protocroniste în argumentaţie, precum şi o identificare cu trecutul, 
pasională, personală, ca şi cum acesta ar fi fost unul familial, organic. Este perspectiva 
din care citim articolul intitulat „Cutezarea napoleoniană”, publicat în Unirea din 5 
ianuarie 1862, în care liderul conservator se afla într-o polemică acerbă cu Ion Brătianu 
pe tema reglementărilor rurale (temă care ţinea capul de afiş şi în Cameră): 

„Voimu să întoarcem ţara în nenorocirile trecutului ei? D. I. Brătianu şi tovarăşii 
dumisale aşa ne o zice. Liberu este să o crează şi noi îi dăm toată voia să condamne 
toate relele trecutului. Dacă noi avemu o afecţie şi un cultu pentru trecutu, este fiindcă 
zărimu într-însul pe părinţii noştri, şi găsimu că nu suntem străini de ţeară, că cu 
noi şi cu ei patria noastră ş-a păstratu numele de Ţara Românească. Dacă avemu 
grĳă să nu să uite acelu trecutu, aceasta este pentru că respectămu orice durere, orice 
nenorocire, fiindcă nenorocirile şi durerile le au suferitu părinţii noştri în inimile 
şi în trupurile lor. Acele nenorociri voimu să ne fie ca o icoană înaintea ochilor ca 
să fugimu de greşelile părinţilor, să putemu compara presentul cu trecutul, să ne 
bucurămu de ceia ce poate fi bunu astăzi, să conservăm ceia ce a fost bunu în trecutu, 

15  V.A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800 la 1864, II, Imprimeria Statului, Bucuresci, 1892, pp. 
40-41. Vezi şi Andrei Rădulescu, Cercetări asupra învăţământului dreptului în Ţara Românească 
până la anul 1865, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Flacăra”, Bucureşti, 1913, p. 38. 

16  Vezi Curierul Românesc, 58, 28 octombrie 1829, p. 247. De asemenea, vezi şi Albina Românească, 
46, 3 noiembrie 1829, p. 182. 

17  V.A. Urechia, op. cit., IV, 1901, p. 436. 
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ca să putemu lucra pentru viitor cu cugetul binelui, fiindu-ne întotudauna în brasda 
deschisă de părinţi pă unu tărâmu românesc, iar nu să ne rătăcimu în labirintul 
deschis de ligioane străine. 

Noi nu ne uitămu la trecutu ca să lu blestemăm, ci ca să învăţămu. Şi oricâte 
au pututu fi suferinţele şi nenorocirile lui, noi privim, cum am mai zisu şi altădată, 
suferinţele şi nenorocirile ca o taină prin care omul este ursitu a trece spre a cunoaşte 
binele şi a se înălţa moraliceşte, găsimu că acel trecutu a lăsatu în urma lui principii 
mântuitoare şi n-a fost fără folosu pentru generaţia de astăzi. Toate principiile liberale 
s-au semănatu şi au prosperatu în Ţara Românească mai lesne şi mai fără de luptă 
decâtu în alte ţări. Desrobirea ţăraniloru la noi a precedatu cu patruzeci de ani epoca 
în care s-au desrobitu în Francia. La noi această desrobire s-au urmatu în linişte, fără 
turburare, pe când în Franţa a trebuitu o revoluţie şi vărsare de sânge. Legislaţia 
noastră civilă, oricât de amestecată o priveşte D. I. Brătianu, n-are nici urmă de 
feudalitate, proprietatea a fost şi este accesibilă pentru toţi românii (...). Ca instituţie 
politică libertatea transacţiilor şi a comerţului face parte din legislaţia noastră în fiinţă, 
monopolurile nu există. 

Acestea toate le avemu ca o moştenire a trecutului, ca un ce foarte naturale, fără 
să ne fălimu şi fără să facemu tapaju care face D. I. Brătianu şi Românul când să pun 
ca mântuitori ai patriei şi propoveduitori ai principiilor de la 1789.”18

Dorim să precizăm că accentele naţionale, patrimoniale ale acestor rânduri le-am 
regăsit şi într-un text de la apusul carierei politice a lui Constantin N. Brăiloiu: este 
vorba de broşura sa relativă la revizuirea constituţiei din 1879: „Condiţiunea pentru 
noi de a reuşi în opera transformaţiunei sau transfiguraţiunei noastre este de a nu 
rătăci în sisteme şi teorii, ci a ne ţine mai mult în matca noastră, în tradiţiunile care 
ne-au scăpat naţionalitatea, combinându-le cu necesităţile nouei situaţiuni. Părinţii 
noştri au avut bunul simţ să se conforme totdeauna cu împrejurările, profitând de 
orice reformă, de tot ce ne putea fi folositor. Să facem şi noi ca dânşii.”19. 

De asemenea, protocronismele şi asumarea familială, organică a trecutului, ne duc 
cu gândul la un alt text al lui Constantin N. Brăiloiu, ce identifica o serie de acţiuni 
politice prin care „clasa privilegiată”, a „boierilor” „a luat iniţiativa acestei idei de 
regenerare, mai nainte de a cădea în domenul public şi de a se vulgariza”20. Era în 
septembrie 1857 când scria aceste rânduri, ca drept la replică la un articol din Românul 
semnat de C.A Rosetti, care acuza lipsa de activitate politică a marilor boieri valahi. 
În fapt, Brăiloiu, care nu se înregimentase la acea dată în grupul conservator, definea 
statutul special al politicii, de apanaj al elitei tradiţionale, validată ca atare de timp 

18  Brăiloiu, „Cutezarea napoleoniană”, în Unirea, IV, 2, 5 ianuarie 1862, pp. 6-7.  
19  Const. Nic. Brăiloiu, Revisuirea Constituţiunei, Tipografia Curţii – F. Gobl, Bucuresci, 1879, 

p. 30. 
20  Acte şi documente relative la istoria renascerii României, V, publicate de Ghenadie Petrescu, 

Dimitrie A. Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucuresci, 
1890, pp. 632-633. 
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şi de întocmirile morale ale societăţii, principiu contrarevoluţionar prin excelenţă, în 
descendenţa lui Joseph de Maistre21. 

5.2. Activitatea profesională în domeniul juridic, ca şi lunga experienţă în funcţiile 
publice, l-au făcut pe Constantin N. Brăiloiu să valorizeze în timp întocmirea legală 
convenţională, ordinea impusă de legea civilă fiind de necontestat, iar actul legislativ 
în sine, unul cumpănit, atent la experienţe similare şi ancorat în tradiţia culturală, 
istorică, politică. 

De aceea, poate, îşi exprima fidelitatea pentru principiile Convenţiei de la Paris cu 
privire la prinţul străin; spre exemplu, în 1859, în răspunsul Comisiei Centrale la mesajul 
domnesc, pe care l-a redactat un comitet ce-l avea ca raportor, i se reamintea principelui 
Cuza că instituţia ce o reprezenta se găsea într-o situaţie de „provizorat”22. 

De aceea, poate, răspundea metaforic unor acuze ale Românului din 19 februarie 
1859, care-l asemuise cu un „Don Quĳote” al „întunericului”, şi se autointitula, cu 
o ironie ostentativă, „un muritor supus la nălucirile şi rătăcirile autorităţii istoriei 
vechi”23 (tot astfel, într-o intervenţie din Adunarea Electivă a Ţării Româneşti din 
24 februarie 1859, în toiul dezbaterii cu privire la regulamentul respectivei instituţii, 
atunci când argumenta ideea folosirii votului secret pentru luarea deciziilor, preciza, 
printre altele, că „istoria, şi ea, ne aduce destule exemple”24). 

De aceea, poate, invita la prudenţă în 1866, când o nouă construcţie politică prindea 
contur: „să lăsămu dar de asta dată nerăbdările la uă parte, şi să procedămu cu paşi 
măsurăţi întru tote şi la tote, ca să nu cădemu iarăşi în ispitele şi în ruşinele trecutului 
abominabil de care ne-a scăpatu zioa de 11 fevruarie; căci deşi geniulu nefastu de la 
2 maiu s-a detronat, orice răsadu reu se aruncă pe tărrâmulu politicu, din nebăgare 
de seamă rodesce întocmai ca ciulinii care au cotropitu cămpiile, şi mai cu seamă 
bătăturile satelor nostre, din timpul ciumei de la 1828”25. 

21  Vezi Joseph de Maistre, Consideraţii asupra Franţei, traducere de Şerban Velescu, prefaţă de 
Mihai Sorin Rădulescu, Editura Albatros, Bucureşti, 2000, p. 120: „În fiecare stat există un 
anumit număr de familii pe care le-am putea numi cosuverane, chiar în monarhii, deoarece 
nobilimea, în aceste guvernări, nu este decât o prelungire a suveranităţii. Aceste familii 
sunt depozitarele focului sacru, care se stinge când ele încetează de a mai fi pure.” La p.121 
regăsim o notă a lui Joseph de Maistre, care cita din Scienza Nuova a lui Vico, precizând 
că savantul italian sesiza, printre altele, faptul că „nobilimea este păstrătoarea firească şi 
întrucâtva depozitara religiei naţionale [...], caracteristică [...] tot mai impresionantă pe 
măsură ce înaintăm spre obârşia naţiunilor şi lucrurilor [...]”.

22  Apud Constantin C. Angelescu, „Proiectul de Constituţie din 1859 al Comisiei Centrale de 
la Focşani”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie – A.D. Xenopol, XVII, 1980, p. 367. 

23  Scrisoare adresată jurnalului Românul din 20 februarie 1859 (Biblioteca Academiei Române, 
fond Corespondenţă Constantin N. Brăiloiu, S 4/CXXIV), publicată de noi în „Două epistole 
din corespondenţa lui Constantin N. Brăiloiu”, în Conservatorul. Revistă de Cultură Politică, 
I, 1, p. 11. 

24  Acte şi documente relative la istoria renascerii României, VIII, publicate de Dimitrie A. Sturdza 
şi J.J. Skupiewski, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucuresci, 1900, p. 928. 

25  C.N. Brăiloiu, „Nerăbdările”, în Desbaterile, I, 3, 1 martie 1866, p. 10. 
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De aici, a doua dimensiune a trecutului în reflecţia politică a lui Constantin N. 
Brăiloiu. Era vorba de asumarea, ca principiu politic, a unei experienţe cu o istorie 
mai îndelungată sau nu, cu o valoare normativă şi una formativă. Astfel, se sprĳinea 
pe argumente de autoritate politică, de funcţionalitate instituţională şi de tradiţie, 
pentru a construi un proiect politic, ce trebuia să respecte neapărat spiritul autohton. 
Liderul conservator publica prin 1866 în jurnalul Desbaterile un articol care aducea în 
prim plan un atare raţionament: 

„Să dămu uă ochire retrospectivă în istoria la cele două popoare ce stau astăzi în 
capul civilisaţiunii, la Francia şi Engliterra. Francia de şapte-zeci de anni a trecut 
prin vreo două-zeci de guverne şi prin totu atâte constituţiuni şi astăzi o vedemu 
plângându-se că n-are libertăţi şi se luptă a le dobândi. Engliterra de doi secoli intregi 
îşi păstresa unu şi acelaşi guvernu, cu uă singură dinastie, cu instituţiuni liberale pe 
care le desvoltă din ce în ce mai multu. 

De ce acestă diferenţie? 
Pentru că Francia a procedatu cu nerăbdare în reformele ei, de urgenţia, cu teorii 

a priori, prin constituante, modu de procedare care pune periodicesce in questia fiinţei 
chiar a societăţii şi dă aşia nascere la tote intinsăturile partideloru, încâtu constituţiunile 
Franciei sunt pline de consecuenţi.

Engliterra, din contra, cu spiritu ei practicu, a fugitu totu-de-una de teorii a priori, 
nu cunosce urgenţia şi nerăbdarea în procedările ei constituţionale, nu s-a adresatu la 
nici uă constituantă ca se facă uă constituţiune, şi tote reformele ce face treptatu, dupe 
lungi desbateri, dupe matore chipsuiri, dupe ce reforma intră prin discuţiuni prealabile, 
şi prin luptă intellectuală, în sângele şi în vinele fie-quarui Englesu. De aceea vedemu 
la dânşii un respectu religiosu pentru legalitate şi nu-şi mai găsescu omeni care să 
cutese măcar a visa la loviri de statu. 

Să imitămu şi noi da pe Englesi de astă-dată în reformele şi în isnstituţiunile nouă 
ce ceremu; să nu ne grăbimu, să nu fimu nerăbdători; şi să le discutăm în pressă cum 
se cuvine între omeni inteligenţi şi iubitori de patrie, lăsându şi corpurile leguitore şi 
consiliului de stat libertatea de acţiune şi libertatea de cugetare.”26 

Argumentaţia lui Constantin N. Brăiloiu, ca şi exemplul său (comparaţia între 
sistemul politic britanic şi cel francez, temă clasică a conservatorismului secolului 
al XIX-lea, venită pe filiera lui Edmund Burke27), erau de regăsit în epocă, în aceeaşi 

26  Ibidem, p. 11. 
27  Edmund Burke, Reflecţii asupra Revoluţiei din Franţa, traducere, studiu introductiv şi note 

de Mihaela Czobor-Lupp, Editura Nemira, Bucureşti, 2000, pp. 302-303: „Aş vrea să cred 
că, oricare ar fi ei, compatrioţii mei ar prefera mai degrabă să le propună drept exemplu 
vecinilor lor [propria] constituţie [...], decât să se inspire de la ei pentru o îmbunătăţi pe 
a noastră [...]. Chiar şi în împrejurările în care au dat dovadă de o hotărâre nestrămutată, 
strămoşii noştri au avut ca principiu călăuzitor acela de a nu avansa decât purtaţi de prudenţă 
politică şi ferindu-se cu grĳă de orice exces [...]. Să imităm dar prudenţa lor, dacă vrem să 
merităm soarta lor fericită sau dacă vrem să conservăm moştenirea pe care ne-au lăsat-o. 
Să le desăvârşim opera dacă vrem, dar să facem astfel încât să o conservăm; şi să rămânem 
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substanţă chiar, într-una din scrierile unui colaborator apropiat al său, Barbu Catargiu28, 
cel dintâi prim-ministru unic al Principatelor Unite. 

* 
6. Am insistat în aceste câteva rânduri asupra a două reprezentări ale trecutului, aşa 

cum s-au conturat ele în gândirea politică a lui Constantin N. Brăiloiu. În mod evident, 
se înscriu firesc în dogmatica ideologiei conservatoare, dar şi în cea a curentului 
romantic, ce au traversat Europa veacului al XIX-lea. De asemenea, reprezintă 
maniere distincte de a argumenta poziţii politice. Pe de o parte, printr-un discurs 
de tip naţional, patrimonial, romantic, cu accente protocroniste şi cu o identificare 
cu trecutul, pasională, personală, ca şi cum acesta ar fi fost unul familial, organic. Pe 
de altă parte, printr-o abordare în care prevalau argumente de autoritate politică, de 
funcţionalitate instituţională, de tradiţie ori de experienţă, pe baza cărora se puteau 
construi proiecte politice, atente la condiţia respectării evoluţiei fireşti, naturale a 
spiritului autohton. 

 pe terenul solid al constituţiei engleze, mulţumindu-ne să-i admirăm de departe mai degrabă, 
decât să-i urmăm pe aeronauţii Franţei în zborul lor disperat către înalturi.” 

28  Vezi État social des Principautés danubiennes, Imprimerie Bols-Wittouck, Bruxelles, 1855, p. 
29; fragment tradus de noi şi publicat mai nou în Conservatorismul românesc (concepte, idei, 
programe), p. 63: „De aceea, este de o mie de ori mai dezastruos ca o ţară să aibă legi bune, 
călcate însă în picioare, decât să aibă legi mediocre, dar respectate sau chiar să nu aibă deloc. 
În Anglia, englezii se supun legilor vechi care sunt chiar contrare secolului nostru şi nu fac 
altele decât cu foarte mare circumspecţie. În Franţa s-au schimbat patru sau cinci charte 
constituţionale în ultimii 60 de ani. Care dintre cele două ţări totuşi, ne întrebăm, este mai 
bine guvernată?” 




