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u destui ani în urmã, nici nu îmi mai
amintesc în ce împrejurare, ochii mi-au
cãzut pe o imagine ce m-a frapat. Era
fotocopia unui tablou ce înfãþiºa un þãran bãtrîn: faþa
brãzdatã de riduri adînci, ºuviþe lungi ºi rare de pãr
alb cãzînd pe umeri, mustaþã bogatã, straie albe,
bundiþã ce mãrturisea ani de ploi, vînt ºi soare
dogoritor... De ce m-a frapat? Pentru cã era
strãbunicul meu! Sau, mã rog, aºa pãrea. Îl
cunoscusem în copilãrie ºi figura lui, chiar dacã
mama, nepoatã-sa, îmi spusese cã fusese un om dur,
emana împãcare, dãruire, bunãtate. Pentru copilul ce
eram, era imaginea unui sfînt ce trebuia sã ºadã în
icoanele bisericii (acelea nu-mi plãceau, cã erau
întunecate).
Mai tîrziu, într-o emisiune tv, aveam sã revãd
tabloul acela: era Niculae ªorodoc, pãlimarul. Un
þãran bucovinean de altãdatã, pus pe carton cu culori
în ulei de cãtre un pictor de care habar n-avusesem
cã a existat vreodatã: George Löwendal. Cine a fost?
Cînd a trãit? Ce a lucrat? Unde a locuit?... O cascadã
de întrebãri m-a izbit atunci. ªi aveam sã aflu
rãspunsuri de la o doamnã în vîrstã, cu pãr alb ºi
voce domoalã, cu þinutã aristocraticã, cu ochi strãlucitori: Lidya Löwendal Papae, fiica acestui pictor
necunoscut mie. Dumneaei vorbea în prim plan, iar
de jur împrejur, în plan secundar, pe pereþii
locuinþei, se înºirau numeroase figuri de þãrani ce-mi
aminteau de copilãria mea minunatã dintr-un sat situat în inima Bucovinei, înconjuratã de numeroºi
bãtrîni cu plete ºi mustãþi, îmbrãcaþi mereu în straie
româneºti albe ca sufletele lor. ªtiu cã e o imagine
prea idilicã a comunitãþii în care am crescut, cã vor
fi fost ºi ei furioºi uneori, ºi-or fi altoit ºi ei odraslele
ori nevasta, s-or fi sfãdit ºi ei cu megieºii, or mai fi
cãlcat ºi ei strîmb din pricinã de tentaþii feminine ori
bahice, dar o fãceau discret, protejîndu-ºi
gospodãria ºi obrazul.
Pe aceºti oameni i-am întîlnit dãunãzi, într-o
dupã-amiazã de cuptor, într-un vechi tîrg nord-moldav devenit, prin eforturile oamenilor lui, un orãºel
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cochet, primitor ºi cald. La Gura Humorului, la ora
la care aristocraþii altor spaþii îºi iau, cu eleganþã,
ceaiul, în 25 iulie 2013, s-a petrecut un eveniment
elegant ºi discret, minunat de elegant ºi poate prea
discret: vernisajul expoziþiei George Löwendal,
ecoul celei deschise cu o sãptãmînã înainte în fosta
capitalã a Bucovinei, Cernãuþi, în cadrul proiectului
Dialoguri estetice bucovinene. Expoziþia urma sã
rãmînã deschisã publicului pînã la sfîrºitul lui
august.
Sub mottoul „Îþi mulþumesc, strãine, cã ai milã
de trecutul nostru...”, Fundaþia Löwendal îi aduce
acasã pe þãranii zugrãviþi de un adevãrat psihologpictor acum mai bine de 70 de ani, dar ºi pe cel care
i-a zugrãvit – baronul George Löwendal. Omul acesta cu ochi mari ºi cu un zîmbet ºãgalnic agãþat în
colþul gurii mã priveºte pe sub borurile unei pãlãrii
imense care-i scoate în evidenþã faþa cu gropiþe în
obraji ºi mã îndeamnã la a mã bucura de viaþã, la
joacã, la abordarea relaþiei cu viaþa cu optimism, cu
încredere, cu curaj. E o fotografie micã, marcatã de
patina vremii, dar face atît de vie prezenþa artistului
global Löwendal printre noi!
Cãci da, George baron Löwendal, despre care
criticul Valentin Ciucã spunea cã „veritabil om de
Renaºtere, George Löwendal a aspirat spre modelul
uomo universale”, e un exponent al unei globalizãri
care, acum un veac, încã nu era foarte evidentã; nãscut la Sankt Petersburg (27 aprilie/10 mai 1897), din
mamã rusoaicã ºi tatã descendent al familiei regelui
Frederic al III-lea al Danemarcei ºi Norvegiei,
copilãreºte lîngã Kiev, unde-ºi face ºi studiile
liceale, revine la Sankt Petersburg pentru a studia
belle-arte, este surprins de revoluþia bolºevicã în
capitala þaristã, îºi pierde tatãl (ofiþer imperial ucis
într-o misiune ce urmãrea salvarea lui Nicolae al II
lea) ºi mama (deportatã în Uzbekistan), ajunge în
Basarabia de unde, dupã unirea din martie 1918, se
stabileºte la Bucureºti, învaþã limba românã ºi, pînã
la dispariþia sa (1964) va munci ºi va expune, va
contribui esenþial la dezvoltarea patrimoniului cultural naþional ºi nu numai. „A fãcut de toate ºi a
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fãcut bine. Talentul lui plural a dovedit cã, în sfera
spiritualului, marile arte se pot întîlni în substanþa
unor exprimãri marcate de talent ºi de generoase
deschideri artistice. Vocaþia umanistã a pictorului sa potenþat continuu prin exerciþiile de admiraþie în
raport cu capodoperele lumii”, aprecia acelaºi critic
ieºean într-o lucrare consacratã artei bucovinene, Un
secol de arte frumoase în Bucovina.
O viaþã de om. De artist. De român. Cãci a fost
mai român decît cei care-ºi fac din originea etnicã un
drapel ºi un slogan. Cãci numai un mare român
poate sã se adreseze celor ce-i iau în derîdere
românismul astfel: „Dumneata eºti român prin
ocazia naºterii, dar eu sunt român prin liberã opþiune”. Numai un bun ºi sensibil român s-ar fi coborît
de la rangul nobiliar ºi filiaþia sa aristocraticã sã
cunoascã ºi sã nemureascã pe þãranul român, plecînd
de la principiul cã „þãranii aceºtia au clãdit þara, ei
sunt pãrinþii întregului popor”, pe care l-a exprimat,
repetat, familiei sale. „Chipurile de þãrani din
Bucovina, remarcabile prin acuitatea observaþiei,
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expresivitatea desenului ilustrînd
veºnica dramã a þãranului român, mãcinat de suferinþe ºi lipsuri, în luptã cu
greutãþile vieþii, impresioneazã profund”
(Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei).
A fost, dincolo de ataºamentul sãu
faþã de ceea ce însemna cultura ºi civilizaþia româneascã, ºi a rãmas un iremediabil îndrãgostit de Bucovina, pentru cã
„acolo am petrecut cei mai fericiþi ani ai
vieþii mele”, cum mãrturiseºte în Însemnãrile sale, o Bucovinã întreagã, bãtutã
la pas, admiratã din multiple unghiuri de
observaþie, transpusã pe cartoanele ce lau însoþit mereu: „poate nu existã kilometru pãtrat, în acest colþ al României,
prin care sã nu fi trecut ºi sã nu fi pictat;
nu este nici un pisc de munte, nici o
mãnãstire ºi nici o regiune în care sã nu
fi pictat scene din viaþa þãranilor ºi nesfîrºitele lor portrete”.
Puternica sa personalitate, activitatea
sa complexã (a fost pictor, scenograf,
regizor, actor, balerin, cîntãreþ de
operetã, a cochetat cu poezia, a înfiinþat
primul teatru de marionete în spaþiul
românesc, a fost membru fondator al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România,
a fost director de teatru ºi profesor universitar) au fost evocate, în alese cuvinte
ºi cu evidente emoþii, de gazdã – prof. Vera
Romaniuc, directorul Muzeului Obiceiurilor
Populare de la Gura Humorului – ºi de invitaþi:
Ariadna Avram, preºedinta Fundaþiei Löwendal,
prof. Petru Bejan, Vasili Boeciko, consulul Ucrainei
la Suceava.
Au fost prezente cîteva zeci de persoane, de la
ºcolari veniþi de mînã cu bunicii lor, pînã la nonagenari. Spunea doamna Romaniuc, referindu-se la cei
prezenþi în salã, cã unii dintre spectatori l-au cunoscut personal pe înzestratul pictor, în vremea cînd
acesta a locuit la Gura Humorului, lucrînd la
portretele þãranilor pe care-i zugrãvea în 40 de
minute ori, uneori, cinci ceasuri, rãgaz în care,
bãtînd blînd la uºã, era primit în sufletele lor sincere,
încãrcate de temeri ºi de nãdejdi, gata sã se
destãinuie ca înaintea unui prieten.
Drumul cãtre descoperirea omului-artist
Löwendal s-a deschis cu sunetele limpezi, domoale,
ale flautului profesorului Nicolae Maxim, de la
Conservatorul bucureºtean, el însuºi fiu al
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meleagurilor noastre nord-moldave, bucãþile muzicale alese avînd darul de a aºterne calmul ºi rãbdarea
cu care sã asculþi povestea unei vieþi atît de energice
ºi atît de puþin ºtiute. În acestã atmosferã ºi-a spus
Ariadna Avram poveºtile: a bunicului ei, pe care na apucat sã-l cunoascã pentru a-l þine minte, ºi a
Fundaþiei ce pãstreazã numele lor scandinav. ªi au
curs vorbele. Nu prea multe, dar încãrcate de emoþie,
de trãire fireascã a descendentului unui mare artist.
ªi am aflat povestea vieþii lui George Löwendal, în
varianta prescurtatã, desigur. Am mai aflat despre
preocupãrile, visurile ºi realizãrile sale, despre
familia sa, despre expoziþiile la care a participat,
despre lucrãrile sale rãspîndite în cele patru vînturi
ale lumii, despre colecþiile rãmase fiicelor sale,
despre contribuþia lui George baron Löwendal la
pãstrarea patrimoniului cultural românesc din
Bucovina (s-a împotrivit mitropolitului Visarion
Puiu, care, luînd modelul ucrainean, voia sã
vãruiascã în alb toate frescele mãnãstirilor din partea
noastrã de Þarã, dupã cum s-a împotrivit ºi a reuºit
sã opreascã vînzarea Voroneþului cãtre un oareºicare
american multimilionar, act pus la cale de Ana
Pauker). Am aflat despre înfiinþarea Fundaþiei
Löwendal, în 2010, ºi despre activitatea acesteia,
despre scopul pe care ºi l-au propus, acela de a valorifica creaþia lui George Löwendal, dar ºi sprijinirea ºi încurajarea artei contemporane, a creaþiei
tinere. Ne-au fost dezvãluite proiecte de perspectivã
ale fundaþiei: extinderea concursului naþional de
scenografie pentru tineret la nivel internaþional, sudest european mai întîi ºi apoi, de ce nu, mondial,
realizarea unei expoziþii itinerante Löwendal (anul
viitor se vor comemora 50 de ani de la trecerea sa în
lumea fãrã dor), care sã cutreiere Europa, sã ajungã
inclusiv în nordul scandinav, la matricea existenþialã
a Löwendalilor, publicarea însemnãrilor artistului, a
întîlnirilor sale cu þãranii bucovineni, scrise cu talent
ºi umor, identificarea urmaºilor þãranilor lui ºi
realizarea unor interviuri cu aceºtia, continuarea
explorãrii moºtenirii baronului pentru descoperirea
operei sale rãspînditã prin lume, realizarea unui catalog al operei sale...
Criticul de artã Petru Bejan, de la Iaºi, a precizat,
dintru începutul intervenþiei sale, cã vorbeºte despre
o personalitate puþin cunoscutã dar de-a dreptul fabuloasã, care a realizat o adevãratã saga vizualã a
Bucovinei, un pictor format pe tiparul avangardei
ruse curajoase ºi constructiviste, un pictor cu ochi
ascuþit ºi profund în acelaºi timp, ce-ºi concentreazã
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tioneazã expresivitatea. În acest context, George
Löwendal este vãzut ca fiind un promotor al avangardismului în spaþiul artistic românesc într- vreme
(începutul sec. XX) cînd pictura româneascã era
oarecum amorþitã ºi mult prea idilicã. Considerã
portretele þãranilor adevãrate studii de antropologie
sociologicã, recunoscînd aplecarea artistului cãtre
tipologia umanã, cãtre civilizaþia ruralã, pe care
acesta o considera mai bogatã, mai autenticã, mai
valoroasã decît cea cultã, a oraºelor-tîrguri aflate în
cãutarea identitãþii.
„Perioada atît de bogatã a vieþii mele, trãitã acolo
– în Bucovina – unde am creat mai mult decît în
restul vieþii mele este datoritã cred numai acelui fapt
cã am fost purtat de aripile dragostei populaþiei
întregi care mã înconjura”, preia curatoarea Dorana
Coºoveanu din însemnãrile artistului. ªi tot ea ne
aminteºte cã perioada bucovineanã a artistului „a
fost perioada la care se va întoarce nostalgic toatã
viaþa, pentru cã acolo, sub dominaþia minunilor picturale istorice ale zugravilor de biserici, sub vraja
frumuseþii curate a naturii, dar ºi a afecþiunii oamenilor, a simþit îmbrãþiºarea larg cuprinzãtoare a unui
popor primitor ºi generos”.
L-a iubit Bucovina. L-au iubit oamenii ei, pentru
cã ºi el i-a iubit, i-a înþeles, i-a mîngîiat cu vorba ºi
i-a luminat cu penelul sãu. Peisajele lui sunt adevãrate mãrturii despre ce a fost cîndva, bisericile lui
aºiºderea, martori muþi ai trecerii timpului peste
locuri, ca ºi peste oameni. Se cuvine sã-l redescoperim, sã-l cunoaºtem, sã-l aducem între oamenii care,
iremediabil, i s-au nemurit în sufletul sãu mare ºi
generos ºi care, prin urmaºii lor, îi sunt datori.
Pentru lumina din ochii lui, pentru zîmbetul cu care
îºi însoþea cuvintele, pentru încrederea într-o altfel
de viaþã, pentru hãrnicia ºi perseverenþa cu care i-a
scos în lume, pentru evlavia cu care s-a apropiat de
spiritualitatea lor, pentru tenacitatea cu care a luptat
pentru ei ºi moºtenirea lor, pentru zestrea lãsatã
urmaºilor lor. Se cuvine sã-l preþuim pentru cã, de ce
nu, el este, sau, mai degrabã, poate fi un brand al
Bucovinei ºi, ca orice brand, trebuie pus pe firmament, acolo unde ºi-a rezervat, de multã vreme, un
loc binemeritat. ªi acest Lord al artei tocmai s-a
întors acasã.
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