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UN PICTOR BUCOVINEAN:
DIMITRIE LOGHIN.
GÎNDURI LA UN CENTENAR

C

entenarul naºterii artistului ºi eminentului
profesor sucevean Dimitrie Loghin
(13.10.1910 – 18.07.1982) nu impune celor
care îl sãrbãtoresc, foºtilor ºi actualilor lui contemporani, efortul anevoios al resuscitãrii memoriei sale.
Neºtearsã, amintirea lui predispune retrospectiv, dar
mai ales devine model ºi impuls sucevenilor sãi
urmaºi – pictor ºi profesor; ca ºi în alte cazuri, apelul
la memorie nu e un lux gratuit, ci devine un aliat al
unor spe-rate împliniri viitoare. Ca ºi vestigiile istorice
pe care artistul le-a înveºnicit nu o datã în pînzele sale,
efigia profesorului de la Colegiul Naþional „ªtefan cel
Mare” a devenit în oraºul sãu o permanenþã.
Dincolo de parcursul anevoios al studiilor întrerupte pe moment datoritã lipsurilor materiale, D.
Loghin a avut ºansa de a fi, în intervalul 1929-1933,
studentul lui ªt. Dimitrescu. Marele artist va avea de
altfel un rol decisiv în activitatea sa de viitor profesor,
dar mai ales în creaþia sa, eºalonatã pe parcursul a peste
patru decenii.
Din iunie 1936, de la sfîrºitul primului sãu an de
învãþãmînt (profesat la Botoºani), cînd se semnaleazã
prima sa participare la o expoziþie de grup, ºi pînã la
ultima sa prezenþã în public, cu cîteva luni înainte de
trecerea sa în nefiinþã, artistul îºi înscrie, într-un adevãrat palmares expoziþional, activul a 13 personale* ºi
peste 40 de participãri la expoziþii de grup ºi colective.
Factorul determinant al acestei prodigioase activitãþi la constituit fireºte ºi profesoratul în specialitate ca ºi
eforturile personale de organizare a vieþii artistice din
oraºul sãu, dar mai cu seamã s-a datorat acelei febre
creatoare care l-a stãpînit pînã în amurgul vieþii.
Dorinþa permanentã de a fi în contact cu publicul, prin
intermediul artei sale, ºi-a avut ºi ea rolul sãu. Nu era
la mijloc nici vanitatea, nici orgoliul personal, ci
conºtiinþa cã bucuriile create de el se cuvin în dar celor
în mijlocul cãrora a trãit. Pictura – iubita sufletului
sãu, cum îl deconspira unul din prietenii sãi, a constituit raþiunea sa de a fi – elevata sa condiþie existenþialã.
Intrarea sa ca student la Iaºi la vechea ªcoalã de
Belle Arte a avut loc într-un moment de rãscruce al
acesteia. Tradiþia realismului academic de obîrºie
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münchenezã, ce domina ºcoala ieºeanã, cunoºtea, dincolo de gloriile locale care o consacrase, un moment
de inevitabilã anchilozã. O vor scoate din acest impas
foºtii elevi ai ºcolii – ªt. Dimitrescu ºi N. Tonitza,
deveniþi profesori (primul din 1927) ºi succesiv rectori
ai instituþiei devenitã, prin eforturile celor doi, un
aºezãmînt de învãþãmînt artistic superior – Academia
de arte frumoase. Cei doi revoluþionaserã toate structurile acesteia, sincronizînd învãþãmîntul artelor
vizuale ieºene cu mutaþiile survenite în arta modernã
europeanã. Este o mutaþie de care tînãrul D. Loghin
beneficiazã din plin.
Maestrul i-a clarificat studentului D. Loghin, sub
semnul unui imperativ al desenului, exigenþele de claritate, precizie ºi fermitate pe care acesta le impunea.
Marea lecþie va fi însã rezervatã compoziþiei – ca principiu ºi artã a organizãrii elementelor limbajului plastic într-un anumit ansamblu echilibrat ºi unitar –
mãiestrie la capãtul cãreia se contura actul apoteotic ºi
tainic al armoniei. Apelul general ºi omniprezent la
sobrietate se va confirma ºi el ulterior într-o activitate
artisticã intensã, desfãºuratã de-a lungul a peste patru
decenii.
L-am cunoscut pe pictor în mijlocul lucrãrilor sale
în primãvara anului 1957, cu ocazia sãrbãtoririi, la
Suceava, a 500 de ani de la înscãunarea lui ªtefan cel
Mare. Eram, ca elev, delegat al Liceului „Grigore
Ghica” din Dorohoi, mîndru de a fi onorat de cele
douã diplome premiind participarea mea la concursul
literar ocazionat de eveniment dar, mai ales, pentru
prilejul de a cunoaºte pentru prima oarã Cetatea
Sucevei, muzeul oraºului, bisericile; am intrat în liceul
„ªtefan cel Mare” cu sfiala pe care mi-o impunea prestigiul instituþiei cu profesorii ºi elevii acesteia, pe carei cunoscusem anterior la tabãra de elevi de la
Bucºoaia. Doi elevi mai mari, cu obligaþii de protocol,
m-au condus în douã sãli adãpostind o frumoasã
expoziþie de peisaje ºi flori; pentru mine a fost o revelaþie. Pe scãri se ducea, la etaj, un mare tablou în care
poza, lîngã tronu-i, însuºi marele voievod, tablou care
se pare cã se aflã ºi acum în sala de festivitãþi a
colegiului. Autorul lor era unul din profesorii liceului,
cãrora le-am fost prezentat. Îi datorez astfel pictorului
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Dimitrie Loghin primul meu contact cu o expoziþie de
artã.
Tentat în a aborda ºi alte sectoare ale artei, artistul
ºi-a continuat experienþele studenþiei sale din atelierul
sculptorului Ion Mateescu, încercîndu-se ºi în sculpturã; a avut expoziþii remarcate de graficã ºi acuarele;
a fãcut portrete ºi compoziþii. Statornic a fost însã în
genul care i-a relevat mai toate disponibilitãþile sale
creatoare – peisajul.
A fost episodic poet, cu versuri publicate în revistele din Fãlticeni, Suceava sau cele din Cernãuþiul
interbelic. Audient pasionat al cursurilor profesorului
A. Naum – de esteticã ºi istoria artei – în aceeaºi
Academie a studenþiei sale – i-a perpetuat el însuºi
mesajul devenind, în Suceava, un consecvent popularizator al valorilor artei româneºti ºi universale.
Întinderi de obcine ºi domoale vãi subcarpatice,
rariºti de pãdure ºi periferii urbane în care nu ºi-au
fãcut încã apariþia blocurile, ierni unice ºi primãveri de
neuitat, ascensiuni cu cetini de brad, turnuri de biserici ºi alte vestigii istorice circumscriu un repertoriu
derulat între prima sa apariþie în public ºi ultimele sale
participãri, înainte de trecerea sa în veºnicie, în 1982.
Peisajele lui Dimitrie Loghin se constituie drept tot
atîtea stãri de suflet, dar fãrã exagerãri sentimentale ºi
nici evidente nostalgii paseiste. Se simte ataºamentul
sãu profund faþã de aceastã, plinã de farmec, Þarã de
Sus a Moldovei, cãreia artistul i-a surprins, în lucrãrile
sale, notele definitorii, dimensiunile ireductibile ºi
greu decantabile ale unui sol în care oamenii ºi
harurile peisajului se contopesc simbolic într-o sintezã
unicã ºi indivizibilã: este Bucovina...
Artistul este obiectiv-raþional, dar niciodatã
detaºat. Simþi uneori cã priveliºtile sale sunt pãtrunse
de o durere ascunsã, numai de el ºtiutã, greu disimulatã în jocul luminilor obosite de toamnã...; realizezi
fãrã voie un act de secretã consonanþã afectivã.
Temperat ºi sobru cu mijloacele de expresie ale
artei sale, temeinic ºi fãrã nostalgia spectaculosului,
pãtrunzãtor în psihologia efigiilor sale sau cele ale
cunoscuþilor ce i-au portretizat ocazional, dar mai ales
în cea a peisajelor sale – tot atîtea stãri de suflet,
Dimitrie Loghin, prin opera sa, reprezintã, înainte de
toate, un triumf al echilibrului cromatic ºi compoziþional. O încercare, poate obstinatã, de a-l integra în
ambianþa artisticã a epocii sale identificã în el un
postimpresionist, cu respect pentru figurativ ºi puterea
viabilã a tradiþiei. Om al pãmîntului, s-a ferit, în funciara sa cuminþenie, de exagerãri ºi jocuri gratuite; a
picta, pentru el, a însemnat înainte de toate o mãrturie
de iubire.
Dimitrie Loghin este înainte de toate un remarcabil
componist. Modul sãu de organizare ºi ordonare a
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spaþiului plastic îi relevã o personalã abilitate ºi naturaleþe în dispunerea echilibratã a tuturor elementelor
limbajului plastic în sinteza unei compoziþii. Se simte
lecþia marelui ªt. Dimitrescu, dar ºi ingeniozitatea ºi
originalitatea celui care a preluat-o creator.
Existã în creaþia artistului compoziþii închise în
care tensiunile ºi energiile sugerate de linii ºi tonalitãþile culorilor converg spre un interior al lucrãrii, dar
cel mai adesea reversul acesteia, cel al compoziþiilor
deschise. În acestea tendinþele centrifuge sînt evidente. Tensiunile ºi energiile tind spre un exterior al
zãrilor, nãzuind ºi dincolo de acestea; noþiunea de
spaþiu limitat este rarã, rezervatã îndeosebi peisajelor,
periferiilor urbane sau naturilor statice.
Ambele modalitãþi de abordare ale peisajului stau
sub semnul aceluiaºi echilibru, care le unificã pe toate
planurile. Ambele trãiesc armonia dintre volume ºi
planuri, dintre verticale ºi întinderi orizontale, echilibrul poetic al ecuaþiei de culoare ºi al acordurilor
tonale rezumînd, mai presus de toate, armonia dintre
om ºi ambientul sãu. Este o armonie înscrisã temeinic
în tiparul civilizaþiei acestor locuri, de al cãrei spirit
artistul s-a pãtruns ºi a nãzuit, înãlþîndu-se spre ea.
Este omagiul suprem adus Bucovinei ºi operei sale ºi
prin aceasta raþiunii sale de a fi.
Existã în mare parte din peisajele artistului un
incontestabil sentiment al timpului. Nu este numai
timpul materializat în cronologii precise, cel al turnului de la biserica Sf. Dimitrie sau cel al ctitoriilor magnific-voievodale, din veacul marelui ªtefan. Este un
timp al Istoriei, dupã cum existã unul organic, dramatic implicat în destinul individului solitar, timp nãscut
ºi dispãrut odatã cu acesta. Existã un timp al vîrstelor
istoriei, dar ºi unul al anotimpurilor vegetaþiei, încorporat integral peisajului. Întîlnim, în transfigurarea
acestuia, valori de sensibilitate aparte, ce ne scapã în
iureºul necontenit ºi trepidant al unor vremuri care nu
mai au rãbdare...
Este sentimentul timpului plecat fãrã întoarcere, în
care perisabilul firesc tîrãºte cu el ºi multe din valorile
destinate a fi permanenþe de spirit ºi de suflet. Pictura
lui D. Loghin dezvoltã astfel un act de recuperare a
acestora, cãzute astãzi în uitare sau în curs de a se
pierde. Artistul se asociazã ºi se integreazã astfel unei
civilizaþii a aducerii aminte.
* Autorul enumerã 11 expoziþii personale pe parcursul activitãþii sale; în realitate, sunt cel puþin 13, în afara numeroaselor
participãri la expoziþiile de grup ºi colective.
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