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REZUMAT
Medicii, prin formaţia lor, deţin o ştiinţă şi o conştiinţă comunitară, o cultură generală, iar dacă intră în politică
depun o muncă exigentă, tehnică, în interes naţional. Medicina, filozofia şi ştiinţele sociale sunt discipline
apropiate, iar activitatea medicală are rol în societate. Medicina şi politica sunt ambele acte raţionale. Constantin I. Angelescu a fost preşedintele Ligii Culturale în anii 1941-1947. C.I. Angelescu a fost chirurg, cu
doctorat şi specializare în Franţa, apoi la Facultatea de Medicină din Bucureşti, a fost profesor universitar şi
șef de clinică chirurgicală. A fost nu numai „un chirurg de elită“, dar şi „un om al școlii şi culturii“. A susţinut
şcoala şi cultura în România. Deviza sa era: „Școală cât mai multă, şcoală cât mai bună, şcoală cât mai românească“. A reuşit să înfăptuiască aceasta prin numeroasele funcţii pe care le-a avut. A fost preşedinte al
Universităţii Populare „Nicolae Iorga“ de la Vălenii de Munte (1941-1948), preşedinte al Ateneului Român
(1923-1647), preşedinte al Academiei de Ştiinţă şi al Academiei de Medicină (1935-1948), a fost membru de
onoare al Academiei Române (1934-1948), membru al Consiliului Sanitar de Medicină din Paris, al Societăţii
Naţionale de Medicină din Bruxelles, ministru plenipotenţiar al României la Washington (din ianuarie 1918),
deputat şi senator în toate legislaturile din ianuare 1914, ministrul Instrucţiunii Publice, prim-ministru interimar al României (decembrie 1933 – ianuarie 1934). Om de aleasă cultură, colecţionar de artă, pasionat bibliofil, conducător al numeroaselor instituţii ştiinţifice şi om politic, C.I. Angelescu a avut o mare contribuţie în
organizarea şi modernizarea învăţământului, mai ales prin funcţia politică şi funcţia de preşedinte al Ligii
Culturale Române. Fiind şi un personaj bogat, a ajutat la construirea de şcoli, de edificii, de o reală estetică
arhitecturală, a ajutat personalităţi, scriitori, profesori, care aveau nevoie de sprijin. A fost numit „ministrul
inamovibil“, „ministrul cărămidă“, toate pentru evoluţia societăţii româneşti, ce nu se putea face decât prin
şcoală, instruire, cultură.
Cuvinte cheie: Liga Culturală, C.I. Angelescu, medic, politician

ABSTRACT
Doctors, through their formation, own a science and a communitary conscience, a general knowledge, and if
they enter politics they perform a overparticular technical work in national interest. Medicine, philosophy and
social sciences are close areas, and the medical activity has a role in society. Medicine and politics are both
rational acts. Constantin I. Angelescu was the president of The Cultural League in the years 1941-1947. C.I.
Angelescu was a surgeon, with a doctorate and specialisation in France, then at the Faculty of Medicine of
Bucharest he was a university teacher and head of surgery clinic. He was not only an “elite surgeon”, but also
a “man of culture”. He supported the school and culture in Romania. His slogan was “as much school*, school
as best*, school as Romanian (*as possible)”. He managed to do this through his numerous functions that he
had. He was president of The Folk University from Vălenii de Munte (1941-1948), The Romanian Athenaeum
(1923-1647), president of The Academy of Science and The Academy of Medicine (1935-1948), he was a
member of honor of The Romanian Academy, member of The Sanitary Council of Medicine, of The National
Society of Medicine of Bruxelles, the Romanian plenipotentiary minister in Washington (from January 1918),
deputy and Senator in all the legislations from January 1914, Minister of Public Instruction, Acting Prime
Minister of Romania (December 1933 – January 1934). C.I. Angelescu, man of chosen culture, art collector,
passionate bibliophile, head of numerous scientific institutions and man of politics, had a big contribution in
the organization and modernization of education, especially through his political function and position as
president of The Romanian Cultural League. Being a rich man, he helped the construction of school, buildings, of a real esthetic architecture, he helped important people, writers, professors that needed support. He
was called “the irremovable Minister”, “the brick Minister”, all for the evolution of Romanian society, that could
not be done otherwise than through school, instruction, culture.
Keywords: The Cultural League, C.I. Angelescu, politician, doctor
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Medicii, prin formaţia lor, deţin o ştiinţă şi o
conştiinţă comunitară, o cultură generală, iar dacă
intră în politică, depun o muncă exigentă, tehnică,
în interes naţional. Medicina, filozofia şi ştiinţele
sociale sunt discipline apropiate, iar activitatea medicală are rol în societate. Medicina şi politica sunt
ambele acte raţionale.
Constantin I. Angelescu a fost preşedintele Ligii
Culturale în anii 1941-1947. C.I. Angelescu a fost
chirurg, cu doctorat şi specializare în Franţa, apoi la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, a fost profesor universitar şi şef clinică chirurgicală.
Pentru a prezenta o personalitate precum a fost
Constantin Angelescu este necesară constituirea
evoluţiei sale, aşa cum nota Ştefan Heym (19):
„Rădăcinile copacului sunt ascunse privirii cu toate
că merg adânc în pământ până dau de apă“.
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chirurg la Spitalul Brâncovenesc şi apoi la Filantropia. Devine „operator abil şi cercetător“, aşa cum
notează C.

FIGURA 2. Şcoala Primară „Obedeanu“, Craiova

Kiriţescu (7); obţine o catedră de cli-nică chirurgicală la Facultatea de Medicină Bucureşti, iar pe
15 februarie 1903 este numit director al clinicii chirurgicale a Facultăţii de Medicină (8).
A fost membru activ al Societăţii Naţionale de
Chirurgie din Paris din 1927, al Societăţii Internaţionale de Chirur-gie de la Bruxelles din 1929 şi al
Societăţii Internaţionale Chirurgicale din Paris din
anul 1930.

FIGURA 1. Constantin Angelescu

Constantin Angelescu s-a născut pe 22 iunie
1869 la Craiova. Tatăl său, Dumitru Angelescu, era
“comersant” în Craiova (4), iar mama sa, Teodora,
născută Geblescu, era din Transilvania (13).
Şcoala primară a efectuat-o la Craiova, iar dascălul său a fost Diaconu D. Ionescu.
A urmat liceul „Carol I“ din anul 1881, iar în
1887, la absolvire, se înscrie la Facultatea de Medicină din Paris. A fost „intern al spitalelor“ (un titlu
care se obţinea greu) (7).
Obţine doctoratul în anul 1897, în care an colaborează la revistele de specialitate medicală: „Le
mércredi medical“, „Les annales de medicine“, „La
gazzette des hôpitaux“, „La presse médicale“, „Les
archives de sciences médicales“.
Are comunicări la societăţi ştiinţifice din Paris
de biologie, anatomie, chirurgie (15).
I s-au facut propuneri să rămână în Franţa, dar
C. Angelescu se întoarce în ţară în anul 1897. A fost

FIGURA 3. Colegiul „Carol I“, Craiova

Cităm din lucrările ştiinţifice medicale ale lui
Constantin Angelescu: „La marche de la temperature dans l’anesthésie par l’éther“ (1894); „135 cas
de l’anesthésie par l’éther dans l’anesthésie“
(1895); „Cancer primitif de l’épiglotte“ (1895);
„Hysterectomie abdominale totale pour tumeurs fibreuses de l’utérus chard“ (Paris, 1897); „La septicémie post-operatoire et son traitement“ (1900);
„Le tratiement du tétanos chirurgical“ (1900);
„Asepsia mâinilor în chirurgie“ (1904); „Aparat
pentru sterilizarea şi întrebuinţarea săpunului în
chirirgie“ (1908); „Seroterapia în chirurgie“ (1906).
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FIGURA 4. Susţinerea de teze de doctorat în medicină
la Paris, desen de Paul Destez

1905) a fost profesor la Catedra de Drept Constituţional şi administrativ al Facultăţii de Drept din
Iaşi, a fost închis în anii comunismului la Jilava,
Văcăreşti, Midia, Oneşti, iar la reîntoarcere a lucrat
ca muncitor zidar necalificat, iar mai târziu la Institul de Istorie „A.D. Xenopol“; Ioana (născută în
1906) s-a căsătorit cu Ştefan Ghica-Budeşti, membru corespondent al Academiei. Aceasta a trăit până
în decembrie 1993; Elisabeta (născută în 1908), s-a
căsătorit cu matematicianul Alexandru Ghica,
membru al Academiei (19).

FIGURA 5. Spitalul Brâncovenesc 1900

Familia: C. Angelescu s-a căsătorit în anul 1899
cu Virginia G. Monteoru, care era moştenitoarea
unei averi mari.
Grigore Monteoru era „milionarul cu o intuiţie
genială în afaceri“ (19).

FIGURA 7. Grigore Monteoru

Profesia de medic şi afecţiunea pentru familie
au fost coordonatele care i-au ghidat viaţa şi au acţionat ca principii care vor direcţiona şi vor influenţa activitatea sa politică şi culturală (17).
Înainte de a discuta despre Constantin Angelescu şi monumentala sa activitate culturală, subliniem şi faptul că în Liga Culturală, de-a lungul istoriei, am avut mari oameni de cultură, iar realizările
lui C. Angelescu au fost trecute „sub semnul tăcerii“ în perioada comunistă.
FIGURA 6. 1853: „Şcoala de mică chirurgie“ de la
spitalul Filantropia

Constantin Angelescu a fost consilier judeţean,
apoi senator, apoi deputat de Buzău, fiind membru
în Parlamentul României din partea Partidului Naţional Liberal. A murit în anul 1948.
Soţia a decedat în anul 1908 şi au avut împreună
şase copii: Elena, născută în anul 1900, s-a căsătorit cu diplomatul George Valimarescu; Grigore,
născut în 1901, care a murit la 21 de ani de ftizie şi
care era student la drept; Alexandru, născut la 1902,
a ajuns profesor de drept civil la Universitatea din
Cluj şi a murit la 45 de ani; Constantin (născut în

FIGURA 8. Conacul Brătianu de la Florica
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C. Angelescu a murit pe 14 septembrie 1948, pe
patul unui sanatoriu francez, „Vincent de Paul“,
după o boală care l-a chinuit mult trupeşte.
Moartea însă l-a scutit de arestarea şi trimiterea
în închisorile comuniste. Rămăşiţele sale se află în
cavoul unui binevoitor prieten politic (7,13).

În timpul Marelui Război, la cererea lui Brătianu, a organizat Serviciul Sanitar al armatei. A înfiinţat ateliere de pansamente şi comprimate, unde
munceau sute de lucrătoare, iar în toamna anului
1916 a organizat 600 de vagoane de material sanitar, a menţinut spitalele, în general a avut o activitate apreciată ca „demnă de toată lauda“.

FIGURA 11. Constantin Angelescu alături de Nicolae
Iorga şi alţi politicieni ai vremii

FIGURA 9. Biserica de la Florica

Uitarea s-a aşternut timp de peste 60 de ani asupra activităţii deosebite a lui C. Angelescu.
C. Angelescu a fost nu numai „un chirurg de elită“, dar şi „un om al şcolii şi al culturii“.
Activitatea politică şi patriotică
Activitatea politică a lui C. Angelescu se poate
analiza pe două planuri: a) planul politicii interne
(deputat 1901, preşedinte al organizaţiei Partidului
Naţional Liberal din Buzău, senator, Ministru al Instrucţiunii şi Lucrărilor Publice); b) planul politicii
externe (ministru polipotenţiar la Washington,
membru în Consiliul Naţional Pentru Unitatea Românilor).

Pe plan extern, C. Angelescu a dovedit că România nu e un neam de sălbatici, ce are oameni politici de succes.
Pe plan naţional a luptat pentru desăvârşirea
unităţii naţionale. A contribuit la consolidarea Unirii, a fost şi ministru secretar de stat şi Consilier al
Coroanei (8).
C. Angelescu a susţinut problema Basarabiei,
insistând pentru luptă şi rezistenţă şi a combătut cedarea Ardealului (4).
Activitatea culturală
Activitatea lui C. Angelescu este de mare amploare în educaţia şi cultura societăţii româneşti
pentru pătrunderea filozofiei progresului în România, pentru a fi la nivel european.

FIGURA 12.
Constantin Angelescu,
prim-ministru al României
29 decembrie 1933 –
3 ianuarie 1934

FIGURA 10. Constantin Angelescu alături de elita
politicii româneşti

Cităm dintr-un text al lui C. Angelescu la inaugurarea Ateneului Român: „Să ne ocupăm împreună cu poporul nostru de ţară, de consolidare pentru
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dezvoltarea culturală, socială, economică a neamului românesc“ (4).
„Valoarea unui popor se măsoară după contribuţia pe care el o dă culturii şi ştiinţei universale“.
C. Angelescu a dat dovada că a fost „un adevărat
manager“, demonstrând putere de muncă, spirit de
observaţie, tenacitate, dorinţa permanentă de informare, preocupare pentru echipa în care lucra; considera necesară stabilitatea şi buna pregătire a corpului didactic, accepta propunerile colaboratorilor,
era pentru modernizarea, pentru inovarea în şcoli.
Constantin Angelescu a susţinut şcoala şi cultura în România: „Şcoală cât mai multă, şcoală cât
mai bună, şcoală cât mai românească“ şi a reuşit
aceasta prin numeroasele funcţii pe care le-a avut.
Constantin Angelescu spunea că „Valoarea unui
popor se măsoară după contribuţia pe care el o dă
culturii şi stiinţei universale“.
C. Angelescu nota că este necesară o bună activitate şcolară şi alături şi o activitate extra-şcolară:
conferinţe, cercuri culturale, cinematografe cu filme instructive.
A înfiinţat un număr de 14.000 de biblioteci şcolare cu cărăi de la Casa Şcoalelor (1). A definitivat
proiectul societal românesc în perimetrul rezervat
educaţiei şi culturii. A formulat în 29 martie 1923
textul contituţional cu privire la învăţământ: libertatea învăţământului, obligativitatea şi gratuitatea
învăţământului primar.

FIGURA 14. Piscina Lido

A fost un bibliofil îndârjit şi un biblioman. Avea
o biliotecă foarte bogată cu numeroase cărţi rare,
ediţii de lux şi cărţi de istorie a poporului român (4).
A avut cărţi medicale rare din secolele trecute,
albume cu gravuri privitoare la Bucureşti şi principate şi cărţi privind „călători străini“ care ne-au vizitat ţara.
C. Angelescu a fost colecţionar de medalii,
mărci poştale şi ceasornice vechi.
La Ateneul Român, pe care l-a condus un număr
mare de ani, a construit săli studio, săli cu expoziţii
artistice, biblioteca Ateneului, notăm şi „Marea
frescă a istoriei neamului nostru“ de la Ateneu, pictată de pictorul Petrescu şi dezvelită la 23 mai 1938.

FIGURA 17. Bustul lui Al.
Odobescu

FIGURA 15. Hotelul Lido
FIGURA 13. Diplomă bacalaureat 1925

A contribuit la adoptarea Legii învăţămantului
primar al statului şi anume normal primar (pe 26
iunie 1924), uniformizarea sistemului de educaţie
din România Mare şi reintroduce în învăţământul
secundar bacalaureatul.
C. Angelescu s-a dovedit atât un bun organizator
cât şi un bun constructor. A fost numit „doctorul
cărămidă”, a construit numeroase şcoli, dar a avut
şi construcţii personale: parcul englezesc de la Sărata Monteoru, hotelul Lido şi piscina cu valuri
Lido, fiind a doua asemenea construcţie în Europa.
A fost colecţionar de tablouri, opere de artă şi
antichităţi.

Constantin Angelescu a notat, cu această ocazie,
scopul pictării: „Era glasul tainic al vremii, erau
sufe-rinţele trecute ale poporului nostru, erau momentele de glorie ale vieţii lui care şopteau să aşteptăm ca visul secular al neamului nostru să se
împlinească pentru a fi reuşită“ (4).
C. Angelescu a fost organizator de expoziţii retrospective de artă românească (astfel, în anul 1928,
au fost prezenţi cu expuneri un număr de 142 de artişti, iar în anii 1929-1930 au expus 171 de artişti).
C. Angelescu a susţinut la Ateneul Român numeroase conferinţe precum: „Centenarul chimistului Marcellor Berthelot“, dezvelirea bustului marelui literat şi arheolog Alexandru Odobescu.
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FIGURA 16. Ateneul Român

C. Angelescu a înfiinţat „Misiunea istorică la
Viena“: cercetări de arhivă din Austria.
Notăm din discursurile şi lucrările ale lui Constantin Angelescu: Activitatea Ministerului Instrucţiunii. 1922-1926, Editura „Cartea Românească“
S.A., Bucureşti, 1926; Omagiu lui P. Gârboviceanu,
Editura Văcăreşti, Bucureşti, 1926; Politica şcolară a Partidului Naţional-Liberal în „Revista Generală a Învăţământului“, nr. 3, martie 1927; Discurs
rostit în Şedinţa Senatului de la 7 iulie 1931 relativ
la Legea Învăţământului Secundar, Imprimeriile
„Curentul“, Bucureşti, 1931; Preparator metodic
pentru examenul de admitere în liceele militare şi
şcoalele secundare de orice grad, Editura „Cugetarea“, Bucureşti, 1938; Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 ani, Imprimeriile
„Curentul“, Bucureşti, 1940; Lege pentru învăţământul primar al statului (şcoale de copii mici,
şcoale primare, şcoale şi cursuri de adulţi, şcoalele
şi clasele speciale pentru copii debili şi anormali
educabili) şi învăţământul normal – primar, Editura „Cartea Românească“ S.A., Bucureşti, 1925; Învăţătorul. Pregătirea şi perfecţionarea lui, Tiparul
Universităţii, Bucureşti, 1941; America despre România, în „Universul“, anul XXXVI, nr. 39, din
8/21 decembrie 1918; Ion I.C. Brătianu, în „Revista Generală a Învăţământului“, nr. 9, Bucureşti, noiembrie 1927; (15/16).
C. Angelescu a fost preşedinte a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român.
C. Angelescu avea un caracter serios, sever, dar
dinamic, pasional, avea bunătate şi o inimă generoasă. C. Angelescu „poseda bagheta miraculoasă
a fericirii altora“.
C. Angelescu dorea ca şcoala românească să
aibă caracter informator, să aibă corp didactic de
toate gradele şi să „arunce“ în viaţă şi economie
specialişti de toate gradele, iar conducerea în învăţământ să fie, aşa cum spunea domnia sa, „după o
direcţiune unică a ministerului pentru plămădirea
prin cultură a unităţii naţionale“.

FIGURA 17.
Bustul lui Al. Odobescu

A fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional
pentru unitatea românilor înfiinţat de Take Ionescu
la Paris în 1918. A fost ministru al Instrucţiei Publice timp de 10 ani şi patru luni.
A construit aproape toate şcolile României interbelice („doctorul cărămidă“).

FIGURA 18. Şcoala din judetul Gorj 1940

Şcolile construite au fost chiar numite „tip Constantin Angelescu“ şi ele cuprindeau patru săli de
clasă, cancelarie şi camera directorului.
Între anii 1922 şi 1926 s-au construit 4.007 de
şcoli noi primare, 660 de şcoli în construcţie, 268
de şcoli cumpărate şi 889 au fost supuse unor reparaţii. În total, până în anul 1928 s-au construit 7.800
de şcoli noi.
S-au mai construit case pentru directorii de
şcoala, în număr de 1.511.
Titlurile şi funcţiile marelui om de cultură şi
politic Constantin Angelescu au fost numeroase:
Ministru al Lucrărilor Publice 1914-1916; ministru
al Cultelor şi al Instrucţiunilor Publice 1918-1919;
ministru al Instrucţiunilor Publice 1922-1926, mi-
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nistru plenipotenţiar al românilor în SUA 19171918 (primul nostru ambasador în America); a înfiinţat Comitetele şcolare şi s-au construit 12.000
localuri de şcoală între anii 1922 şi 1938; preşedinte al Ateneului Român 1923-1947, timp de 24 de
ani; preşedinte al Academiei de Medicină 19351948; membru de onoare al Academiei Române
(1934-1948); membru fondator al Academiei de
Ştiinţe România; membru al Consiliului Sanitar de
Medicină de la Paris; membru al Societăţii Internaţionale de Medicină din Paris şi Bruxelles.

– a construit „arhitectura finală a sistemului de
învăţământ“, la propriu şi la figurat;
– a fost un om politic şi un om de mare cultură;
– a fost un mare patriot;
– a fost „o personalitate văduvită de o adevărată exegeză privitoare la educaţia şi învăţământul în istoria României“, cu uitare de
peste 60 de ani.

FIGURA 20. Ordinul
Coroana Romaniei în grad
de Comandor 1916

FIGURA 21. Ordinul
Meritul Cultural

Figura 19. Universitatea Populară „N. Iorga“ Vălenii de
Munte

A contribuit la promulgarea legii învăţământului
primar, care, nota C. Angelescu, „este temelia întregului nostru organism şcolar“; preşedinte al
Universităţii „N. Iorga“ de la Vălenii de Munte
1941-1948, Preşedinte al Ligii Culturale Române,
1941-1948.
C. Angelescu, marele om de cultură şi marele
om de ştiinţă, a primit numeroase titluri şi decoraţii: Ordinul României în grad de comandor, Ordinul
Coroana României în grad de ofiţer, Ordinul Meritul Cultural, Ordinul Crucea Legiunii de Onoare în
grad de mare ofiţer, Legiunea de Onoare a Franţei,
Ordinul Sfântul Sava al Iugoslaviei, Ordinul Leul
Alb al Cehoslovaciei, Ordinul Polonia Restituită,
Ordine ale Belgiei şi Greciei (13).

CONCLUZII
C. Angelescu, după cum afirmă Spiru Haret, „a
fost un om al şcoalei prin excelenţă“;
– a avut o activitate de peste 40 de ani în care a
lucrat pentru învăţământ;
– a fost timp de şapte ani preşedintele Ligii
Culturale Române;
– a făcut parte din galeria iluştrilor oameni de
şcoală din România;

FIGURA 22. Ordinul Crucea
Legiunii de Onoare

FIGURA 23. Ordinul
Polonia Restituita

FIGURA 24. Ordinul
Belgiei

Încheiem cu un citat al lui Constantin Angelescu: „Puterea unui popor nu este numai forţa sa
militară, nu sunt numai factorii săi economici, ci
şi cei spirituali, mai presus de toate fiind vitalitatea sa sufletească“.
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