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În România, istoria artei ca specializare a istoriei, obiect al cercetării instituţionalizate 

şi domeniu academic de sine stătător, îşi datorează în mare parte existenţa lui G. Oprescu (27 

noiembrie 1881, Câmpulung-Muscel – 13 august 1969, Bucureşti). Fără îndoială, acesta şi-a 

pus amprenta asupra modului în care se studiază, se cercetează şi se scrie istoria artei, dar mai 

ales asupra modului în care este organizată cercetarea artistică în cadru instituţional. De la 

catedra universitară la muzeu şi la institutul de cercetare, de la cronica artistică la sinteza şi 

monografia istoriografică, Oprescu a fost un reper pentru domeniul istoriei artei aproape patru 

decenii, din anii ’30 şi până la sfârşitul anilor ’60 ai secolului XX. Influenţa sa ca istoric de artă 

persistă până în ziua de azi, titlurile lui figurând în bibliografiile de specialitate folosite în 

universităţi şi în institutele de cercetare autohtone. A fost preocupat în egală măsură de arta 

românească şi de cea europeană, abordând atât arta tradiţională, cât şi arta modernă şi 

contemporană, cea din urmă făcând obiectul cronicilor de presă. Contribuţiile istoriografice şi 

critice au fost dublate de vocaţia sa de organizator instituţional. A fost directorul Muzeului 

„Toma Stelian” (1931–1947), a condus Catedra de Istoria Artei din cadrul Facultăţii de Litere 

şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, fiind fondatorul şi, timp de douăzeci de ani, directorul 

Institutului de Istoria Artei, care astăzi îi poartă numele. Relaţia lui G. Oprescu cu opera de artă 

nu s-a limitat doar la interesul profesional şi academic, istoricul fiind şi un colecţionar pasionat 

de artă, bibliofil şi un meloman avizat. De-a lungul vieţii a adunat o colecţie impresionantă de 

peste 10 000 de piese: desene şi gravuri, picturi, sculpturi şi obiecte de artă aplicată, donate în 

1962 Academiei R.P.R. Dincolo de rolul său în procesul de fundamentare a disciplinei istoriei 

artei în mediul universitar românesc şi de calitatea sa de colecţionar de artă, G. Oprescu a activat 

şi în sfera diplomaţiei culturale. Cariera sa de peste hotare s-a desfăşurat între anii 1923 și 1939, 

fiind unul dintre trimişii României la Liga Naţiunilor, unde a îndeplinit funcţia de secretar al 

Comisiei Internaţionale pentru Cooperare Intelectuală (1923–1930) şi de expert în comisii de 

specialitate (după 1931). 

Pluralitatea şi complexitatea preocupărilor profesionale ale lui G. Oprescu, influenţa 

contribuţiilor sale în istoriografia şi critica de artă autohtonă, precum şi semnificativul aport 

pentru instituţionalizarea domeniului în Universitate şi în Academie mi-au suscitat interesul şi 
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au constituit un teren fertil pentru cercetarea şi redactarea acestei teze. Un studiu despre G. 

Oprescu s-ar fi putut limita doar la cariera sa profesională, care, prin diversitatea preocupărilor 

constituie o istorie instituţională şi intelectuală în sine. Cu toate acestea, am ales să-i dau 

cercetării o dimensiune biografică, construită pe baza vastului material memorialistic şi de 

corespondenţă privată cercetat. Aşadar, lucrarea este structurată pe două paliere care comunică 

între ele: cel biografic, înţeles ca o poveste a vieţii, care urmăreşte într-o succesiune cronologică 

viaţa şi cariera lui G. Oprescu, şi cel istoriografic şi instituţional, care analizează contribuţiile 

sale publicistice şi organizatorice, cu un accent pus pe continuitatea discursivă și de practică 

instituțională, observate de-a lungul carierei sale publice.  

În ciuda potenţialului temei şi a numeroaselor surse arhivistice relevante – din ţară şi din 

străinătate –, stadiul actual al cercetării este incipient. Cele câteva lucrări ce alcătuiesc literatura 

privitoare la activitatea lui G. Oprescu sunt, în principal, texte omagiale, scrise înainte de 1990, 

ce îmbină istoria cu memorialistica, cărora li se adaugă o serie de studii istoriografice despre 

istoria artei în România. Literatura privitoare la G. Oprescu este, aşadar, una restrânsă şi nu are 

caracterul biografic urmărit în această teză. Este vorba despre câteva categorii de studii şi 

lucrări: amintiri şi mărturii despre G. Oprescu; articole şi studii bazate pe corespondenţa inedită 

a acestuia; texte dedicate aniversărilor sau omagii postume; texte ce prefaţează expoziţii cu 

piese din colecţia de artă Oprescu sau texte privitoare la colecţia propriu-zisă. O excepţie este 

studiul care tratează în mod exclusiv genealogia paternă a istoricului – Considerații despre 

genealogia lui George Oprescu –, publicat de Mihai Sorin Rădulescu în volumul 70 de ani de 

la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (a se vedea Bibliografia selectivă de la 

finalul acestui rezumat). 

 

Surse şi metodologie 

Lucrarea are la bază cercetarea unor fonduri arhivistice şi corpusuri de documente din 

colecţii publice şi private, precum şi relatările autobiografice lăsate de G. Oprescu. Fundamentul 

acestei teze este constituit de sursele primare la care am avut acces: manuscrisul inedit al 

autobiografiei G. Oprescu – intitulat Fragmente autobiografice –, păstrat în Arhiva „Radu 

Bogdan” şi pus cu generozitate la dispoziţie de Mădălina Mirea; scrierile cu caracter 

autobiografic publicate de Oprescu în timpul vieţii; corespondenţa inedită oficială şi personală 

studiată în arhive şi biblioteci din Bucureşti şi din ţară, precum şi epistolara Oprescu publicată 
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începând cu anii ’70; memorialistica celor care l-au cunoscut şi evocat; presa vremii; documente 

oficiale birocratice şi administrative ce compun arhivele istorice ale instituţiilor în cadrul cărora 

a activat Oprescu.  

Izvoarele primare edite folosite pentru a completa naraţiunea autobiografică a lui G. 

Oprescu au fost: Jurnalul de călătorie publicat în 1957; volumul Amintiri, evocări, publicat în 

1968; discursul lui Oprescu din 1956, cu ocazia aniversării sale de 75 de ani şi cel rostit în 1961, 

în Aula Academiei, la sărbătorirea de 80 de ani; tableta memorialistică din volumul Amintiri 

despre anii de şcoală; şi proiectul de testament, dublu datat 1958 şi 1962, publicat de Alin 

Ciupală în 2014. În demersul de a verifica, lămuri, corobora sau explica anumite evenimente şi 

fapte, am completat informaţiile strânse din textele autobiografice cu cele extrase din 

documentele de arhivă studiate. De exemplu, la confruntarea cu sursele primare de epocă – în 

special cu corespondenţa – am constatat că unele date menţionate în textul autobiografic erau 

eronate: anul naşterii mamei lui G. Oprescu sau anul în care acesta s-a mutat la Turnu Severin.  

Am parcurs numeroase fonduri arhivistice – de la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 

Arhivele Municipiului Bucureşti, Arhivele Judeţene din Cluj, Mehedinţi şi Satu Mare, Arhiva 

Academiei Române, Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Arhiva 

Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, Arhiva Universităţii Naţionale de Arte, fondurile de 

manuscrise de la Biblioteca Academiei Române şi Biblioteca Naţională din Bucureşti –, însă 

doar o parte dintre informaţiile adunate de-a lungul cercetării au fost integrate în teză. 

Foarte utile au fost documentele cuprinse în Fondul G. Oprescu–Constantin Ionescu-

Mihăeşti de la Biblioteca Naţională a României, deoarece acolo am depistat primul fragment 

autobiografic semnat de G. Oprescu – cel despre experienţa sa din timpul Primului Război 

Mondial –, fragment ce se regăseşte şi în manuscrisul Fragmente autobiografice, păstrat în 

Arhiva „Radu Bogdan”. Fondul de documente de la Biblioteca Naţională se distinge de restul 

arhivelor exploatate, prin faptul că este alcătuit din corespondenţa personală a celor doi prieteni, 

Oprescu şi Constantin Ionescu-Mihăeşti (12 septembrie 1883, București – 14 aprilie 1962, 

București), cuprinzând numeroase scrisori din anii 1899–1920, perioadă nereprezentată 

documentar în nicio altă sursă. Fondurile de la Biblioteca Academiei Române şi de la Arhivele 

din Satu Mare conţin corespondenţa personală şi oficială de după 1924, fiind relevante pentru 

cercetarea activităţii şi vieţii lui Oprescu în epoca Ligii Naţiunilor. În Arhivele Mehedinţi am 

găsit importante mărturii ale persoanelor arestate şi deportate odată cu Oprescu în Bulgaria, în 
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timpul Primului Război Mondial, iar Arhivele Naţionale din Cluj şi Bucureşti, precum Arhiva 

Universităţii de Arte din Bucureşti, au fost esenţiale pentru reconstituirea traseului universitar 

al lui Oprescu în intervalul 1931–1962. În fondul Universităţii din Bucureşti am găsit un dosar 

întreg cu documente administrative şi corespondenţă Oprescu. Am cercetat exhaustiv Fondul 

Casei Şcoalelor dintre anii 1931 şi 1947 pentru a dezvolta un studiu privitor la Muzeul „Toma 

Stelian” sub conducerea lui G. Oprescu. Cercetarea Arhivei Institutului de Istoria Artei „G. 

Oprescu” a contribuit la documentarea activităţii de director a lui G. Oprescu în această 

instituţie. Documentele aflate în custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii au constituit şi ele o sursă importantă pentru cercetarea epocii postbelice. Abundenţa 

de materiale şi informaţii regăsită în această arhivă a fost privită cu reţinerea metodologică 

impusă de faptul că ele au fost generate de birocraţia unui organ de represiune al statului 

autoritar comunist, figura lui Oprescu apărând distorsionată de filtrul Securităţii, alcătuit din 

rapoartele ofiţerilor de caz şi din notele informative semnate de agenţii lor, cu relatări inevitabil 

subiective, potenţial defăimătoare sau compromiţătoare.  

Lucrarea valorifică sursele documentare studiate prin metoda istorică clasică, 

privilegiind expunerea cronologică a naraţiunii, menită să reconstituie, în linii mari, viaţa lui G. 

Oprescu. Abordarea se află la intersecţia biografiei cu microistoria. Relatările autobiografice şi 

cele epistolare au fost reunite pentru a reda experienţele subiective ale protagonistului şi pentru 

a ilustra frânturi din viaţă. Componenta biografică este completată, într-un demers monografic, 

cu episoade de istorie instituţională şi de analiză istoriografică, ce pot fi integrate ca studii de 

caz pentru istoriile generale ale instituţiilor respective: G. Oprescu, profesor la gimnaziul „Ion 

Maiorescu” din Giurgiu şi liceul „Traian” din Turnu Severin, ca fragmente din istoria 

învăţământului românesc la începutul secolului XX; Oprescu şi Muzeul „Toma Stelian” ca un 

aspect al istoriei instituţiilor muzeale autohtone. Detaliul (auto)biografic, coroborat cu 

corespondenţa şi mărturiile vremii, conferă unor capitole şi subcapitole calitatea de microistorie 

sau de istorie a vieţii cotidiene: viaţa unui pacient de tuberculoză în Bucureştiul lui 1907; viaţa 

de zi cu zi a internaţilor civili din lagărele din Bulgaria în timpul Primului Război Mondial; ziua 

de lucru a unui funcţionar diplomatic de la Liga Naţiunilor.  

Plecând de la o atare abordare, se poate schiţa un portret al lui G. Oprescu, dincolo de 

imaginea sa oficială şi de figura de autoritate elogiată în textele academice care au fost scrise în 

onoarea sa. Interesul pentru portretul intim, informal al lui G. Oprescu a fost generat tocmai de 
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scrierile sale memorialistice, pline de firesc şi francheţe. Se pare că, spre sfârşitul vieţii, el îşi 

dorea să lase posterităţii un autoportret sincer, eliberat de pompă, fapt relevat şi în testamentul 

său. Aşadar, în demersul de reconstituire biografică am plecat de la perspectiva de jos, specifică 

microistoriei, adică de la relatările şi experienţele lui Oprescu spre exterior, lărgind perspectiva 

pentru creionarea marii istorii ce înglobează istoria personală.  

Pentru a încadra conceptual demersul acestei lucrări am apelat, încă din titlul tezei, la 

formula povestea vieţii, care face trimitere la metoda culegerii de autobiografii folosită de 

sociologi şi antropologi în interviurile de istorie orală. Povestea vieţii este relatarea retrospectivă 

a celui intervievat despre propria viaţă, o formă de naraţiune care are ca principală caracteristică 

conferirea, deliberată sau inconştientă, de sens vieţii trăite. Citind Fragmentele autobiografice 

scrise de G. Oprescu la vârsta de 87 de ani, am regăsit structura acestui tip de naraţiune, în care 

autorul îşi construieşte biografia în aşa fel încât evenimentele să se succeadă liniar şi logic 

pentru a descrie un parcurs coerent al vieţii de la naştere, prin copilărie şi adolescenţă şi până la 

maturitate. Am ţinut cont de criticile formulate asupra aceste metode de Pierre Bourdieu, care 

atrăgea atenţia asupra „iluziei biografice”, adică a ideii că viaţa este un ansamblu cursiv de 

evenimente ce pot fi povestite. Asemenea oricărei naraţiuni biografice, şi aceasta este o schiţă 

simplificată, în care evenimentele şi faptele au fost selectate, atât de G. Oprescu, cât şi de 

autoarea acestei teze, pentru a spune povestea unei vieţi. Cercetarea admite, aşadar, cadrul 

autobiografic consemnat de G. Oprescu, care este însă moderat şi citit critic cu ajutorul surselor 

documentare primare şi ale celor secundare, adică prin metoda istorică consacrată.  

 

Structura lucrării  

Lucrarea este structurată în zece capitole: primele nouă reconstituie biografia lui G. 

Oprescu – atât în aspectele sale oficiale şi instituţionale, cât şi în cele ce ţin de viaţa privată, de 

familie şi de anii de formare –, ultimul capitol fiind dedicat contribuţiilor istoriografice şi critice 

care îl au ca autor pe G. Oprescu.  

Primul capitol descrie copilăria lui G. Oprescu, petrecută la Câmpulung-Muscel. Sunt 

expuse informaţii anterior necunoscute despre familia istoricului, ce vin să îi completeze 

genealogia, în special pe ramura maternă. Sunt prezentate figurile feminine ce i-au marcat 

copilăria şi anii de formare – bunica, Ana Oprescu, şi mama, Maria Oprescu – în contrast cu 

figura paternă absentă a magistratului Ion Bălteanu, care s-a debarasat de fiul său încă de la 
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naştere. Acest capitol este urmat de cel în care sunt relataţi anii de studii secundare şi 

universitare urmate la Bucureşti – la liceul „Matei Basarab” şi la Facultatea de Filosofie şi Litere 

a Universităţii – şi se încheie cu un subcapitol despre tânărul Oprescu, în care sunt descrise 

preocupările sale din timpul liber şi cercul de prieteni din care făcea parte, cu un accent deosebit 

pe relaţia sa cu Constantin Ionescu-Mihăeşti, de care îl va lega o prietenie de-o viaţă. Lucrarea 

continuă cu capitolul dedicat perioadei de după absolvirea facultăţii, adică celor două decenii în 

care Oprescu a activat ca profesor de limba franceză la gimnaziul „Ion Maiorescu” din Giurgiu 

şi la liceul „Traian” din Turnu Severin. Un subcapitol acoperă experienţa istoricului din timpul 

Primului Război Mondial, când a fost arestat de autorităţile Puterilor Centrale, fiind deţinut 

iniţial la Turnu Severin şi la mănăstirea Tismana şi apoi deportat în Bulgaria, în lagăre de 

internaţi civili din Plovdiv şi Golemo Konare. Următorul capitol tratează ascensiunea 

profesională şi intrarea în rândul universitarilor clujeni, precum şi primele acţiuni de diplomaţie 

culturală în care a fost implicat Oprescu, la Lyon, unde l-a cunoscut pe istoricul de artă Henri 

Focillon (n. 7 septembrie 1881, Dijon, Franţa – d. 3 martie 1943, New Haven, Connecticut, 

Statele Unite al Americii). Povestea vieţii avansează cu capitolul despre activitatea lui G. 

Oprescu la Liga Naţiunilor, unde a lucrat ca secretar al Comisiei Internaţionale pentru 

Cooperare Intelectuală, activitatea sa fiind prezentată din perspectiva corespondenţei private, a 

vieţii de zi cu zi, dar şi a aderării sale la crezul internaţionalist al Ligii Naţiunilor. În continuare 

am reconstituit traseul pe care istoricul l-a urmat până când a fost numit titular la Catedrele de 

Civilizaţie franceză şi de Istoria Artei de la Universitatea din Bucureşti, precum şi activitatea 

didactică desfăşurată aici până în anul 1948, şi care s-a prelungit postbelic cu profesoratul de la 

Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”. Un alt capitol tratează activitatea întreprinsă ca 

director al Muzeului „Toma Stelian”, analizând aspectele administrative legate de funcţionarea 

muzeului, direcţiile expoziţionale şi situaţia muzeului în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, încheind cu comasarea sa, după 1948, în Muzeul de Artă al R.P.R. Capitolul tratează, 

în debut, contextul în care a fost înfiinţat muzeul, şi activitatea lui George Olszewski, directorul 

care l-a precedat pe Oprescu. Urmează capitolul care prezintă destinul postbelic al lui G. 

Oprescu, aşa cum reiese el din documentele studiate în Arhiva Securităţii, ce-i creioneză 

portretul de obiectiv urmărit de poliţia secretă a statului român comunist. Penultimul capitol 

tratează rolul lui G. Oprescu în fondarea şi conducerea Institutului de Istoria Artei, sub egida 

Academiei R.P.R./R.S.R., vizând aspecte precum împărţirea pe secţii, activitatea ştiinţifică, 



8 

politica organizatorică a directorului, relaţia sa cu subordonaţii şi cei din urmă ani de viaţă. În 

ultimul capitol sunt analizate contribuţiile istoriografice şi critice ale lui G. Oprescu, prin 

examinarea ca studii de caz a unor titluri reprezentative din bibliografia autorului: arta 

ţărănească, arta secolului al XIX-lea, monografiile de artişti, sintezele istorice postbelice. 

Subcapitolul despre cronicile publicate în ziarul „Universul” este împărţit în trei direcţii ce trec 

în revistă aspecte legate de viziunea lui G. Oprescu, atât în perioada interbelică, precum şi după, 

în materie de politici culturale şi în ceea ce priveşte raportul dintre artă şi ideologie.  

Lucrarea se încheie cu concluziile cercetării, cu o anexă bibliografică a scrierilor lui G. 

Oprescu, organizată cronologic pe categorii, ce includ ediţiile postume (1905–2019), şapte 

anexe documentare, lista ilustraţiilor şi bibliografia completă a lucrării.  

 

Concluzii 

Rezultatele cercetării sunt promiţătoare, fiind în măsură să creioneze o schiţă biografică 

ce deschide noi perspective spre ramificarea unor direcţii viitoare de studiu. Prelucrarea 

Fragmentelor biografice scrise de G. Oprescu şi păstrate în Arhiva „Radu Bogdan” s-a 

concretizat printr-un aport informaţional inedit pe baza căruia am elaborat primele capitole ale 

lucrării, care tratează începutul vieţii istoricului, din copilărie şi până la numirea sa ca secretar 

al Comisiei Internaţionale pentru Cooperare Intelectuală, la vârsta de 43 de ani, reconstituind 

portretul intim al tânărului Oprescu. Am ilustrat tabloul detaliat al carierei sale oficiale, de la 

Liga Naţiunilor la Institutul de Istoria Artei, şi am adus o interpretare a operei istoriografice şi 

critice, citită în cheie biografică. Se pare că scrisul lui G. Oprescu a avut tendinţa generală de a 

merge în siajul activităţii profesionale: când lucra la Geneva era preocupat de deschiderea 

internaţională şi de stabilirea unor punţi de comunicare între România şi restul lumii; când se 

afla la catedră îşi orienta opul către sinteza didactică şi monografia ştiinţifică; iar activitatea de 

director de muzeu şi-a găsit debuşeul în articolele de presă menite să popularizeze cultura 

muzeografică şi să atragă interesul decidenţilor politici. Am evidenţiat contribuţia lui G. 

Oprescu la metoda de studiu a istoriei artei, influenţat de pozitivism şi formalism, precum şi 

pragmatismul cu care a coordonat sau a elaborat unele lucrări în cadrul Institutului de Istoria 

Artei – cum a fost Sculptura statuară romînească (1954) – ce aveau rolul de a livra ideologic 

şi de a justifica existenţa şi funcţionarea Institutului, fiind gândite strategic pentru a conserva 
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un anumit grad de autonomie profesională şi instituţională a colectivului de cercetători coagulat 

în jurul său. 

Am urmărit biografia lui G. Oprescu din mai multe unghiuri: protagonistul este privit 

prin ochii apropiaţilor, aşa cum rezultă din corespondenţa privată, şi din perspectivă 

instituţională – aşa cum reiese din studierea fondurilor de arhivă ale Universităţilor din Cluj şi 

Bucureşti, ale Casei Şcoalelor/Muzeului „Toma Stelian”, ale Institutului de Istoria Artei –, dar 

am privilegiat perspectiva autobiografică datorită accesului pe care l-am avut la manuscrisul 

memorialistic. Autobiografia Oprescu, scrisă la sfârşitul vieţii, într-un stil ce ne-a orientat 

metodologic către povestea vieţii, este un construct retrospectiv, dar rămâne unul veridic, 

naraţiunea autorului fiind coroborată în mare parte cu sursele primare şi secundare pe care le-

am consultat. 
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