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Iată bune mesaje, cele cu care traversează existenţa, artistul plastic despre care 
vom face aici vorbire. Mesaje ce vrem a fi de neocolit şi de domnia sa, cititorul. 

Copleşit de fenomenul soarelui răsare, în misterul vieţii şi morţii iniţiat, un copil 
dorea să coboare din înalt ca să se joace în lut, în satisfacţia creaţiei. Tocmai era loc pe 
pământ, de cele mai bune încercări în arta monumentală. 

Vladimir Florea s-a născut la 3 octombrie 1922, în satul Corlata, comuna 
Berchişeşti, judeţul Suceava, în familia învăţătorilor Trifan şi Galafira Florea. 

Este al treilea din cei patru băieţi ai familiei Florea: Liviu, cel mai mare şi viitor 
aviator, Radu, viitor învăţător, cel  mai mic, Arcadie, eroul Bucovinei la 16 ani, viitor chimist. 
Doar Radu şi Arcadie au avut urmaşi, respectiv Doina şi Cătălin, copiii celui dintâi, şi Mario, 
Antonella, Livio şi Anne Maria, copiii eroului Bucovinei, trăitor aproape toată viaţa în Belgia.      

 

Ambii părinţi puteau să marcheze semnificativ destinul descendenţilor. 

Suntem în casa care nu a cunoscut odihna faptului mărunt, ci neodihna pusă iubitor 
în slujba neamului, a colectivităţii.  

O casă roditoare, cu bune gânduri şi taine, cu îndemnuri înalte şi devoţiuni 
nemărginite. 



 7 

 

         Galafira a rostuit treburile casei, a cusut, 
ţesut, citit, a predat cu dedicaţie, secondând 
faptul pedagogic iniţiat de soţ. A rafinat gusturi 
în bucate, a povestit  frumos, s-a îmbrăcat 
ales, a adus duminica în firea casei  pentru 
soţul ei, fiii ei, adică sărbătoarea tihnei şi 
odihnei; a măsurat de zece ori înainte să taie, 
a dat aceeaşi măsură de iubire tainică, iară nu 
zgomotoasă, fiecăruia dintre copii. A fost 
multă înţelepciune a aşteptării în zilele ei bune 
şi în cele cu boală. Cu smerită încredere şi 
prin miracolul ierburilor culese exact când îţi 
dau darul lor, folosite exact când semnalul 
astral este maxim, a învins boala după 4 ani 
de zăcut la pat. 

Era surâs şi nu “scurtcircuitare plângăcioasă”, o româncă tare din neamul Florenilor, 
cel şi al lui Simion Florea Marian, căci mama sa, Eufrosina Florea Marian, era sora 
distinsului cărturar.  

 

        Trifon, venit de departe de tot, credea el, 
din viţă de aromân, era un depozitar de 
talente. El a pus vocaţia sa de orator, iubirea 
mare pentru desen, modelaj, cântec, toate 
calităţile sale analitice, de vizionar, de lider, în 
slujba învăţământului românesc aflat în 
suferinţă şi, în slujba reînvierii sentimentului 
românesc al fiinţei în Bucovina ocupată. Era 
unul din  bărbaţii “forţei şi acţiunii, îmbătat de 
drag de neam”, „un om de cursă lungă, cu 
spiritul îndrăzneţ al culmilor, spirit milităros de 
ordine şi de jertfă”. În liniştea sa, când 
luminoasă, când posacă, vibra subtil, adânc 
sentiment  românesc. 

Te trimitea întotdeauna simplu, din privire sau prin exemplul personal, la rânduiala 
lucrurilor mici pentru fapte mari. Te trimitea la demnitate, la pace în tot locul, la doină “să-ţi 
baţi gândurile” prea multe şi de prisos, la ie şi catrinţă, să-ţi bucuri trupul şi tăinui dorul. Te 
trimitea la ierburi să te tămădui, să te îndrepţi, să te şi sporeşti, adică să înveţi să le cauţi, a 
tăifăsuire, a poveste, a înţelegere şi, dacă erai în stare, să le apropii. Avea o veneraţie 
definitivă pentru doină, port, obicei popular, vorbă senină, cea scurtă şi de esenţă. 
Discursul său nu se repeta; era apăsat, ca să reţii povestea măreţiei descălecării, 
devoţiunii în întruchiparea hatmanilor lui Ştefan, lecţia de memorat despre rost şi tărie, dar 
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şi slăbiciune. Despre toate cele de folos, căci nimic din rostirea sa nu era în deşert. 
Niciodată cuvânt de prisos, niciodată faptă fără adânc rost. Niciodată obositor în afirmaţii 
didactice. Întotdeauna dascăl, lăsând discret în urma-i o  puternică impresie, precum florile 
parfumul,  şi o mare dorinţă de a fi urmat. O figură de poveste acest Trifon, despre care am 
scris o cronică distinctă, el însuşi fiind cu o viaţă de povestit. 

              Toate detaliile aceste sunt pentru cunoscători, cei ce-l pot găsi uşor şi pe Vladimir  
Florea printre cele de sus amintite. 

              De la el, Trifon cel trudnic, cu siguranţă, toţi fiii au învăţat şi ce este munca. Eu, la 
rându-mi şcolită de acelaşi dascăl, am aflat că munca este cel mai ”exact sentiment al 
omului, căci e asemenea unui dans uriaş în care prinzi ca să slăveşti viaţa, pe Dumnezeu, 
pe tine însuţi, propria iubire” aşa cum spune un înalt alt dascăl al meu. „Nu e încleştare, nu 
e durere. E bucurie.”  

Iată doi părinţi ale căror determinări, subtile trăiri, idealuri, inundă desigur şi matricea 
născutului sub steaua artei modelării lutului, structura intimă a vieţii şi creaţiei artistului, 
Vladimir Florea.         

              Suntem la Corlata anului 1922, Corlata sat al lui Ştefan cel Mare şi al lui Petru 
Rareş, un sat istoriceşte în continuă mişcare involuntară care, cu greu în timp se aşează 
să-şi tragă sufletul, după atâta forfotă năvălitoare. Verdele şi istoria erau la ele acasă 
:păduri de fag, molid, pin, livezi în păduri de pe vremea bejeniei, logofeţi, vornici, paharnici, 
plăieşi; o lume eterică din înalturi venind în ajutorul gospodăriilor cu cerdacuri largi, pereţi 
albi, foarte albi, parcă acum zugrăviţi, cu grădini cu multe soiuri de pomi, cu şura plină de 
animale frumos ţesălate, cu coteţe pline de păsări. Oh, şi gherghine, pe lângă  albe 
ferestre! 

 

Va scrie minunat despre universul Corlata Ioan Piersic, ruda actorului cu nominaţie 
atât de  dăruitoare  sufletului,  Florin Piersic, care îşi are rădăcinile aici. 

Iată o lume, lumea “aproapelui” în care-şi începe jocul Vladimiruţu, Ruţu, cum îl vor 
striga ai casei,  apoi prietenii. 
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“Dumnezeu le-a dat tuturor oamenilor iubire / Dar cum inimile noastre sunt mici / A 
menit ca fiecare să poată dovedi / Iubirea de pretutindeni; / Că, aşa cum El a vegheat 
Facerea, / Şi noi, în chip dumnezeiesc, / Putem din dragostea noastră crea pământul 
nostru / (Kipling) 

Timp vine, timp trece. 

Primele clase primare 1929-1933  sunt parcurse de copil în satul natal, apoi la 
Ilişeşti unde se mută părinţii, ca dascăli. Din 1933 până în 1941, este licean la Suceava. 
”Intrat în atmosfera unei pedagogii impunătoare a renumitului Liceu Ştefan cel Mare”. 
Vladimir a cumulat la zestrea genetică, a trăirilor sale imediate şi pe cea  cu care venea 
ofertant corpul profesoral de elită sau distinşi colegi de generaţie.             

           O personalitate în formare caută drum interior, printre provocările vieţii. Ruţu era un 
meditativ, nu risipea emoţiile, nu risipea energia. Avea nevoie de exerciţiul conservării 
pentru întâmplările vieţii. O alcătuire orfică, iar nu retorică. 

Era puţin antrenabil în joaca colegilor de vârsta sa. Îl interesa modelajul în lut (hlei) 
încă de mic, acasă la ai săi, în tăcere, tăcerea tainică în care doar mâinile-i vorbeau. El 
însuşi le urmărea fascinat  în concentrarea-i, ca şi cum nu i-ar fi aparţinut. 

           Avea mâinile neamului. Le regăsim la tatăl său 
şi la toţi fraţii. Era o filigramare atentă a structurii, o 
supleţe aparte a degetelor, o distincţie a aşezării, 
dincolo de care bănuiai o vectorizare; se întrezărea un 
soi de impuls ca-n freamătul frunzei la ţâşnire.  

           Ruţu era dintre cei calmi, cuminţi, interiorizaţi. 
Prefera să  observe, să  tacă, să deseneze şi să 
modeleze. Era modalitatea lui de comunicare cu 
lumea, dar şi trăirea repetată a plăcerii dată şi de 
uşurinţa cu care îi reuşeau micile creaţii. Desena orice 
cu o rapiditate şi exactitate uluitoare - spune fratele 
său, Florea Radu. Desena cu predilecţie chipuri 
umane, atent să le surprindă, încă de pe atunci, 
expresia definitorie.       
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