Biobibliografie Gabriel Petric

Gabriel Petric tinerețea celor
60 de ani
vem din nou prilejul de a răsplăti, prin
această biobibliografie, una dintre
personalitățile de marcă ale județului
Hunedoara. La împlinirea a șase decenii,
scriitorul, muzicianul, filosoful și dascălul Gabriel Petric
merită întreaga noastră prețuire pentru tot ceea ce a
realizat de-a lungul vieții.
Din nou, municipiul Orăștie se dovedește un veritabil izvor de valori, un loc ce pare să
încarce cu har pe toți cei care își consacră viața culturii. Gabriel Petric este, cu adevărat, un
demn reprezentant al pleiadei de mari oameni de cultură care își au rădăcinile la Orăștie.
Muzician pasionat de chitară, pasionat de muzica rock, filosof care a avut fericirea de a
se întâlni cu Constantin Noica, eseist și dascăl îndrăgit de elevii săi, Gabriel Petric este un
intelectual autentic, frământat de întrebări, de dileme și de îndoieli. Familiarizat cu marile
categorii filosofice, bun cunoscător al sistemelor de gândire de la antici la Blaga, Noica, D. D.
Roșca, studiile și eseurile sale completează portretul unei personalități mereu preocupate de
sensul existenței. Cu aceeași ușurință se plimbă Gabriel Petric și în lumea literară, în lumea
eroilor lui Hermann Hesse, Elias Canetti, Marquez, dar și în creația unor Ioan Budai-Deleanu,
B. Hasdeu sau Nichita Stănescu.
O privire aruncată asupra lucrărilor semnate Gabriel Petric ar impresiona pe oricine
pentru că întâlnim aici peste 130 de studii și articole publicate în țară, articole publicate în
străinătate, în reviste de mare prestigiu din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, urmate
de texte poetice, cărți, traduceri din domeniul muzicii rock, de care este pasionat și cunoscător.
Nu lipsesc emisiunile televizate, interviurile, articolele publicate în volume, numeroasele
comunicări susținute la simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale din
Germania și Ungaria, pe teme de muzică sau filosofie.
Asemenea marilor înțelepți, asemenea marilor valori care nu caută popularitatea și
vizibilitatea cu orice chip, Gabriel Petric este dovada vie a atât de cunoscutei zicale „omul
sfințește locul”. Într-adevăr, la Orăștie, alături de învățăceii săi, în liniștea bibliotecii și însoțit
de acordurile chitarei, Gabriel Petric așază una câte una pietrele care, în cele din urmă, vor
forma edificiul întregii sale opere. Cu siguranță, având modestia proprie oamenilor mari, nu
este mulțumit de această operă pe care o va migăli și de acum înainte.
Această biobibliografie, pe care Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva a alcătuit-o la ceas aniversar, este o veritabilă carte de vizită a întregii creații pe care ne-a
dăruit-o omul de cultură Gabriel Petric. Îi dorim din toată inima ani mulți, cu împliniri și să
aibă sufletul la fel de tânăr cum îl are acum.

A

Ioan Sebastian Bara
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S-a născut la 15 octombrie 1956, la Deva. Este fiul funcționarei Viorica și al
protopopului ortodox Avram.Urmează Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie, promoţia 1975.
A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, Secţia Română- Franceză,
promoţia 1979, cu lucrarea de licenţă „Teorii româneşti despre conceptul de tragic”.
(coordonator:prof. univ.dr. Ion Vartic). În anul 2012 devine doctor în filologie la
Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș cu teza „Viziune şi spirit tragic în literatura
română a secolului XX”. Teza a primit calificativul summa cum laude, fiind coordonată de
prof.univ .dr. Cornel Moraru.
Profesor de limba şi literatura română din anul 1993 la Colegiul Naţional „Aurel
Vlaicu” din Orăştie. Din anul 2012 este membru în Consiliul de Administraţie al aceluiași
colegiu.
Debut în revista „Echinox” (1978), cu eseul „Revelaţie şi ironie la Hermann Hesse şi
Elias Canetti”. A fost redactor al revistei „Echinox” (1978-1980), redactor-şef la „Revista
Orăştiei” (1989-1991), redactor la revista „Semne” (1999 - prezent).
În perioada 1982-2003 a fost colaborator al Cenaclului „Agora” şi al Cercului de
filosofie „Kairos” (Sighişoara). În anul 2005 a fost director literar al Festivalului Internaţional
de poezie „Emia”, ediția a VI-a, Deva-Orăştie. Este, din 2012, membru al Asociaţiei Române
de Istorie a Presei.
Gestionar-custode între anii 1983 și 1991 la Colecţia de bunuri patrimoniale
religioase (Protopopiatul Ortodox Român – Orăştie).
Pasionat de muzică, a desfăşurat o bogată activitate de chitarist ca lider al grupului poprock „Echinox” (1980-1997), a scris studii de muzicologie, un manual de chitară, fiind şi
membru în colectivul de redacţie al revistei „Sunete” din Braşov (din 2002). Din anul 2011
este redactor al revistei virtuale „Arta sunetelor”.
În anul 1991 a participat cu o comunicare ştiinţifică la Congresul Internaţional de
Muzicologie IASPM, consacrat muzicii pop, Berlin (Germania).
În perioada 1991-1998 a fost corespondentul în România al revistei „Musikblatt” din
Germania şi în anii 1992-2003 a fost membru al Guild of American Luthiers (S.U.A.) şi al
Galpin Society (Anglia). Este membru al Asociației de protecție a animalelor „Lupy” Orăștie.
Colaborări
„Echinox”, „Vatra”, „Napoca universitară”, „Steaua”,
„Arhipelag”, „Familia”, „Discobolul”, „Altarul
Părinții, Avram și Viorica

2009 - cu Florian Chelu
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Banatului”, „Examene”, „Poesis”, „Euphorion”, „Paralela 45”, „Actualitatea muzicală”,
„Pop, Rock & Show”, „Prin Rock”, „Tomis”, „Semne”, „Guitar International” (Anglia),
„American Lutherie” (S.U.A.), „Musikblatt” (Germania), „Das Instrumentenbau Zeitschrift”
(Germania), „Galpin Society
Journal” (Anglia).

Articole și studii publicate în
România

Revelaţie şi ironie la Hermann
Hesse şi Elias Canetti, în
„Echinox”, nr. 5, 1978.
Ipostaza grotescă la Jarry şi
Rouault, în „Echinox”, nr. 8-9,
1978.
2014- cu Marius Iosif și Dorin Ștefănescu
Enciclopathia, în „Echinox”, nr. 10-11, 1978.
Ars combinatoria, în „Echinox”, nr. 1-2, 1979.
Arhitectura şi modelarea umană, în „Echinox”, nr. 3-4, 1979.
Precuvântare la o pragmatică a limbajului, în „Echinox”, nr. 5, 1979.
Cele două lumi. Dialog despre tragic şi absurd, în colaborare cu Marius Iosif, în „Echinox”,
nr. 5, 1979 (tradus în limba maghiară în „Echinox”, nr.8-9-10,1980, cu titlul Az a két vilag…).
Vorbăria – un discurs inerţial, în „Echinox”, nr. 1-2, 1980.
Din jurnalul unui stagiar, în „Echinox”, nr. 1-2, 1982.
De la text la simbol, în „Echinox”, nr. 10-11-12, 1982.
Disfuncţii ale democraţiei, în „Napoca Universitară”, nr. 1-2,1980.
Spiritul şi anarhia, în „Napoca Universitară”, nr. 6, 1980.
Anul 1970 în muzica pop. O încercare sinoptică /la cererea cititorilor/, în „Napoca
Universitară”, nr.1-2, 1982.
Actualitatea tragicului / articol pentru recuperarea gândirii Alicei Voinescu/, în „Steaua”,
nr.1, 1982.
Realitatea închipuirii, în „Vatra”, nr. 4, 1984.
550 de ani de la răscoala de la Bobâlna, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”,
Episcopia Aradului, nr. 4, 1987.
300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688-1988), în „Îndrumător bisericesc,
misionar şi patriotic”, Episcopia Aradului, nr. 5, 1988.
Medalioane – Nicolae Bălcescu – 170 de ani de la naştere/ Gheorghe Lazăr – 210 ani de la
naştere/ Ioan Rusu-Şirianu – 180 de ani de la stingerea din viaţă, în „Îndrumător bisericesc,
misionar şi patriotic”, Episcopia Aradului, nr. 6,1989.
Chitara electrică. Origini şi metamorfoze, în „Almanah Ştiinţă şi Tehnică”, 1990.
Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată, în „Revista Orăştiei”, nr. 1, 1990.
Argument, în „Revista Orăştiei”, nr. 1, 1990.
Două oraşe înfrăţite, în „Revista Orăştiei”, nr. 1, 1990.
Exilul sau cel de-al nouălea cer al suferinţei, în „Revista Orăştiei”, nr. 2, 1990.
Textul subversiv, în „Revista Orăştiei”, nr. 2, 1990.
Lucian Blaga. Existenţă tragică – existenţă creatoare (1), în „Discobolul”, nr. 4, 1990.
Lucian Blaga. Existenţă tragică – existenţă creatoare (2), în „Discobolul”, nr. 5 , 1990.
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Ambasadorii solidarităţii bearneze. Retrospective – perspective, în „Revista Orăştiei”, nr. 4,
1990.
Béarn, în „Revista Orăştiei”, nr. 4, 1990.
Paradigma tragică şi creştinismul. (1) Problema tragicului creştin, în „Familia”, nr. 10, 1990.
Paradigma tragică şi creştinismul. (2) Între dramă şi tragedie, în „Familia”, nr. 11, 12, 1990.
Însemnări despre cartea veche, în „Cuvântul liber”, 14.12.1990, an II, nr. 266, Reprodus în
„Fragmentarium documentar” – Orăştie, 1995.
Prolégomènes à une pragmatique du language (fragment) în „Cahier no.1, Cahier de la
Société Culturelle Agora de Sighişoara”, Automne 1991.
Prolégomènes à une pragmatique du language. La communication sociale (2), în „Cahier no.
3, Agora”, Automne 1992.
Quelques considérations sur la musique populaire en Roumanie, dans le contexte totalitaire,
în „Cahier no. 2, Cahier de la Société Culturelle Agora de Sighişoara”, Printemps 1992.
Muzica pop – obiect de investigaţie academică la Berlin, în „Actualitatea Muzicală”, nr. 54,
1992.
La Revue Musicale, în „Actualitatea Muzicală”, nr. 55, 1992.
Paradigma tragică şi creştinismul, în „Altarul Banatului”, nr. 10-12, 1991.
Leo Fender – legendă vie a secolului XX, în „Pop, Rock & Show”, nr. 31, 1992.
Mecanisme ale suspiciunii şi valori umane în comunicarea interetnică, în „Zugänge. Forum
des Evangelischen Freundeskreises Siebenbürgen, Heft 15, Juli 1994.
Pink Floyd în concert, în „Informaţia Orăştiei”, nr. 10, 1994.
Vedenia lui Ion Mureşan, în „Constelaţia Dragonului”, nr. 2-3, 1995.
Despre carte şi cărturar, în „Revista Orăştiei”, nr. 2, 1997.
Te(le)ologia istoriei, în „Discobolul”, nr. 2, 1997.
C. Noica – ieri şi azi. Schiţă pentru o receptare a omului şi operei (1981-1997), în „Familia”,
nr. 12, 1997.
Urecheala zeului, în „Semne”, nr. 7, 1998.
Stilistica tăcerii, în „Paralela 45. Revistă de avangardă culturală”, nr. 1, 1998.
O carte de sinteză asupra comunicării/recenzie la M.Dinu, Comunicarea, în „Semne”, nr. 2,
1998.
La despărţire /necrolog pentru prof. Ioan Râmbulea/, în „Măiastra”, nr.1, 1999.
Domesticirea gândului, Mădălina Kadar, în „Măiastra”, nr.1, 1999.
O nouă carte despre B.P.Hasdeu, în „Palia Expres”, nr. 5, 1999.
În paranteză…, în „Semne”, nr.1, 1999.
Cine este Starjaffar?, în „Revista Orăştiei”, nr. 6-9, 1998.
Vocaţie lirică în tranziţie,Nicoleta
ART MANIA Sibiu GABRIEL PETRIC FLORIN SILVIU-URSULESCU
Vonica în „Măiastra”, nr. 2, 1999.
RADU PARASCHIVESCU si RADU LUPASCU
Civilizaţia părerii, în „Semne”,
nr. 2, 1999.
Dănilă Prepeleac la MEN, în
„Examene”, nr. 159-160, 1999.
Domnule Dănilă Prepeleac (de la
MEN) /Dreptul la replică/, în
„Examene”, nr. 168, 1999.
Epilog, în „Examene”, nr. 170,
1999.
Către o peratologie a divinului, în
„Discobolul”, nr. 19-20, 1999.
Vo l u p t a t e a re m u ş c ă r i i , î n
„Euphorion”, nr. 3, 1999.
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Radu Stanca sau cothurnul preschimbat în treaptă
spirituală, în „Discobolul”, nr. 21-22, 1999.
Închinare la un om deplin, I. C. Noica în „Semne”, nr. 34, 1999.
Vasile Pârvan şi neasemuita singurătate, în „Familia”,
nr. 11-12,1999.
Marian Papahagi, în „Tomis”, nr.1, 2000.
Strălocuirea poetică (Heidegger-Doinaş), în „Poesis”,
nr.1-2, 2000.
Fragilitatea legii, în „Semne”, nr.1, 2000.
André Pieyre de Mandiargues şi Léonor Fini, în
„Semne”, nr. 2-3, 2000.
Jurnal apocrif sau cum se poate citi lumea în 7 zile, în
„Semne”, nr. 4, 2000.
Pe ce lume trăim, Traian Ștef în „Arhipeleag”, nr. 4,
2000.
Retorica metapoetică a „începuturilor” epice, în
„Semne”, nr. 1-2, 2001.
Festival de poezie EMIA cu PAULINA POPA
Eduard Pamfil. O evocare şi două scrisori, în
„Arhipelag”, nr. 1-2, 2001.
Jurnal apocrif sau cum se poate citi lumea în 7 zile, Săptămâna a II-a, în „Semne”, nr. 4, 2002.
Răspuns la Ancheta Arhipelag. Confuzia valorilor, în „Arhipelag”, nr. 1-2, 2002.
Critica raţiunii metaistorice, în „Arhipelag”, nr. 3-4, 2002.
Motivul chitarei în literatura română, în „Semne”, nr. 2, 2003.
Îngerul meu obosit sau chenoza angelică la Gabriel García Márquez, în „Semne”, nr. 2, 2004.
Ce este un riff?, în „Sunete”, nr. 9 (13), 2004.
Paul Kossoff, în „Sunete”, nr.10 (14), 2004.
Keith Richards, în „Sunete”, nr. 15-16, 2004-2005.
Ritchie Blackmore/Smoke On The Water, în „Sunete”, nr. 17, 2005.
Adnotări analitice la un text de Augusto Roa Bastos, în „Semne”, nr. 1, 2005.
Sunshine Of Your Love, în „Sunete”, nr. 19, 2005.
Jimmy Page, în „Sunete”, nr. 21, 2005.
James Hetfield (One), în „Sunete” , nr. 22-23, 2005.
Eveniment cultural de excepţie/interviu cu Gabriel Petric de Aurel Ursu, în „Buletin
informativ”, nr. 9, septembrie 2005.
Temeiul cultural creştin şi politeţea răvăşită a spiritului românesc, în „Semne”, nr. 1, 2006.
Răspuns la ancheta „Din nou despre roman”, în „Discobolul”, nr. 109-110-111, ian.-feb.mar. 2007.
Radu Ciobanu şi Peter Freund, Dialog peste Atlantic, Deva, Editura Emia, 2006, în
„Familia”, nr. 2, 2007.
Textul roditor, în „Semne”, nr. 1-2-3-4/2007.
Interviu realizat de Virgil Diaconu în „Cafeneaua literară”, nr. 6, 2007.
Răspuns la ancheta Familia „Mărcile identităţii româneşti-astăzi”, în „Familia”, nr. 4, aprilie
2009.
Interviu realizat de Radu Lupaşcu,
www,artasunetelor.ro-Interviu_cu_Gabriel_Patric.html
Radiografii electrice.O micro-anchetă în lumea rockului românesc rămasă în…suspensie,
http://www.artasunetelor.ro/RADIOGRAFII_ELECTRICE.html
Rockul românesc (şi nu doar acesta) în petece,
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http://www.artasunetelor.ro/ROCKUL_ROMANESC_IN_PETECE!.html
Revederi cu Noica, în „Cafeneaua literară”, nr. 6/72, iunie 2009.
Zile de sărbătoare pentru Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, în „Expresul de Orăştie”, nr. 14,
10-17 iunie 2009.
Răspuns la ancheta „La Echinox”, în „Vatra”, nr. 5 – 6, 2009.
Give Peace a Chance. Concert rock comemorativ la Oradea,
http://www.artasunetelor.ro/Recenzii_concerte.html
Interviul Familiei cu Gabriel Petric, realizat de Radu Lupaşcu, în „Familia”, nr. 10, 2009.
Tommy Emmanuel (Debretin, 16 noiembrie 2009)/recenzie de concert/
http://www.artasunetelor.ro/Recenzii_concerte.html
Portret 3D, Cornel Moraru în „Vatra”, nr. 12, 2009.
Ploaia dansa împreună cu noi/recenzie la romanul Pusta de Silvia Beldiman, în „Măiastra”,
nr. 36, 2010.
Fragmentaria libri, în „Vatra”, nr. 5-6, 2010.
Un călător printre litere, Radu Ciobanu. Biobibliografie, 2010, Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva, Personalități hunedorene.
Mioriţa şi actele de vorbire, în „Familia”, nr. 11-12, 2010.
Crossroads. Eric Clapton Guitar Festival 2010,
http://www.artasunetelor.ro/Recenzii_concerte.html
Interviu cu Gabriel Petric realizat de Alec Şandor,
http://www.lectii-de-chitara.ro/2011/01/interviu-cu-gabriel-petric/
David Graham–Angy,
http://www.lectii-de-chitara.ro/2011/01/davy-graham-angy-audio-tab/
Ion Budai Deleanu în interpretarea Ioanei E. Petrescu, în „Semne”, nr. 1-2, 3-4, 2010.
Paulina Popa pre versuri tocmită, în „Cafeneaua literară”, nr. 1, 2011.
D.D. Roşca şi condiţia tragică (II) (1934 – 2009: 75 de ani de la publicarea Existenței
Tragice), în „Vatra”,nr. 10-11, 2010 și nr. 2, 2011.
Inventivă, modernă, postmodernă, în „Cafeneaua literară”, nr. 5, 2011.
Pompiliu Constantinescu – criticul şi actualitatea, în „Discobolul”, aprilie-mai-iunie, nr.160161-162 (165-166-167), 2011.
Aspecte arhetipale ale dimensiunii tragice în Mioriţa, în: „Studii umaniste şi perspective
interculturale, Cercetări ale doctoranzilor în filologie, Conferinţă internaţională”, TârguMureş, 14-15 aprilie, 2011, TârguMureş, Editura Universităţii „Petru
Maior”, 2011.
Expresionismul diafan, în „Vatra”,
nr. 9-10, 2011.
Literatura română şi tragicul, în
„The Proceedings of the
EUROPEAN INTEGRATIONBETWEEN TRADITION AND
MODERNITY Congress”, Volume
Number 4, 2011,
http://www.upm.ro/facultati_depart
amente/stiinte_litere/conferinte/situ
l_integrare_europeana/lucraretric.p
df
Critica şi istoria literară
românească despre caracterul
GABRIEL PETRIC, FLORIN SILVIU-URSULESCU, RADU LUPASCU și ALEX
tragic al operei rebreniene, în REVENCO
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„Familia”, nr. 3, 2012.
Fenomenul întâlnirii în câteva tâlcuiri, în „Semne”, nr. 1-2-3-4, 2011.
Expresionismul liric blagian, Discordanţe critice şi accente atipice, în „Discobolul”, nr. 172173-174, aprilie-mai-iunie, 2012.
Cortina transparentă [George Banu], în „Vatra”, nr. 6-7, 2012.
Refuzul tragediei: Allain Robbe Grillet şi viziunea postmodernă, în „Semne”, nr. 1-2-3-4,
2012.
În căutarea sensului pierdut/Daniel Dăian/, în „Discobolul”, nr. 178-179-180, 2012.
Teoria comunicării în manualele de limba română. Ambiguităţi şi inconsecvenţe, în
„Comunicare, Context, Interdisciplinaritate - Studii şi articole”, volumul II, Iulian Boldea
(coordonator), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2012.
Riffuri de chitară, www.artasunetelor.ro/riffuri_de_chitara.html
O fotografie mişcată. /Silvia Beldiman/, în „Discobolul”, nr. 181-182-183, 2013.
Lionel Abel şi avatarul tragediei clasice - Studii şi cercetări literare, în „Arhipelag”, nr. XXI,
2013.
Prezentul cu recul/Cornel Nistea, Jurnal/, în „Discobolul”, nr. 193-194-195, 2014.
George Steiner – Moartea tragediei în nouă timpi, în „Discobolul”, nr. 193-194-195, 2014.
Gabriel Petric către Traian Ştef, în „Familia”, nr. 6, 2014.
Proscrierea tragediei în Republica lui Platon, în „Familia”, nr. 7-8, 2014.
Constantin Noica faţă în faţă cu filosofia analitică, în „Familia”, nr. 11-12, 2014.
G.- o monogramă hunedoreană, Mircea Goian.Un menestrel la umbra furnalelor,
Biobibliografie, 2015, Biblioteca Județeană „Ovid densusianu” Hunedoara-Deva.
Cornel Buda – Cal arzând pe rug, în „Semne”, nr. 3, 2015.
Articole publicate în străinătate
Letter from Romania, în „Guitar International
[A History of the Guitar in Romania]„,
February 1987.
Lutherie in Romania, în „American Lutherie”,
nr. 23, Fall 1990.
Gitarrenbau in Rumänien, în „Musikblatt”, nr.
3, 1991.
Factory-Tour bei „Hora” – Rumänien, în
„Instrumentenbau Zeitschrift – Musik
International”, nr. 1,1992.
Manuel Cano: La Guitarra / Review/, în „The
Galpin Society Journal”, March 1994, XLVII.
D.D. Roşca – a Romanian Philosopher about
the Tragic Vision în „7th International
Conference of PhD Students”, University of
Miskolc, Hungary, 08-12 August, 2010,
Humanities, p. 43-48.
Texte poetice
Introducere la Nichita, în „Semne”, nr. 3-4,
2003.
Străluminare, în „Semne”, nr. 1, 2004.
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Postfaţă, în „Arta sunetelor”, Antologie, Bucureşti, Din Condei, 2013.
Sonet brut /muzica: Florian Chelu/ , în „Sonet. Antologie românească, Partea a treia”, Oradea,
Editura Primus, 2013.
Traduceri
Politică, limbaj, putere, selecţie şi traducere a unor texte de Roland Barthes, în „Echinox”, nr.
8-9, 1979.
Hendrick Brugmans – Actualitatea mesajului creştin, în „Familia”, nr. 4, 1991.
Paul Alessandrini – Cultura rock, în „Prin rock”, a treia oară, 1994.
Wallace Stevens – Omul cu chitara bleu, în „Semne”, nr. 4, 2001.
Ladislav Racič – Despre estetica muzicii rock, în „Arta sunetelor, Antologie”, Bucureşti, Din
Condei, 2013.
Cărți
Manual de chitară, Editura Teora, Bucureşti, 1993.
Tragicul şi creştinismul. Pe firul cugetării critice şi teologice româneşti, Editura Emia, Deva,
2005.
Jarul din zăpada sclipitoare. Revederi cu Noica, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009.
Viziune şi spirit tragic în literatura română a secolului XX, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2014.
Articole, studii, interviuri publicate în volume
Electric Church, în „Radu Lupaşcu, Pe urmele lui Hendrix”, Zaka Edit 2005, pp. 224-227.
Fragmentaria libri, în „Virgil Nemoianu – 70”, Piteşti, Editura Paralela 45, 2010.
Strălocuirea poetică, în „Ștefan Augustin Doinaș, Repere critice”, Cluj-Napoca, Editura
Dacia XXI, 2011.
Lansare de carte Radu Ciobanu
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Glose la o carte, în „Al. Cistelecan sau bucuria exegezei”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012.
Interviu cu Gabriel Petric, în „Radu Lupaşcu, Interviuri rock”, Bucureşti, Editura
Blumenthal, 2012.
Cortina transparentă, în „Aproape de scenă, George Banu”, Bucureşti, Editura Curtea Veche,
2013.
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Ion Budai-Deleanu în interpretarea Ioanei Em. Petrescu, în cadrul Simpozionului
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2012.
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Interviu cu Gabriel Petric
1. Îmi face o deosebită plăcere să îţi adresez întrebări în cadrul unui interviu ce va lumina ...
după părerea mea ... multe minţi în ceea ce priveşte starea de rock prezentă şi probabil viitoare
a acestei naţii şi nu în ultimul rând, va face cunoscut un pic din istoria ta muzicală, respectiv a
trupei Echinox …
G.P.: Radu, mă bucur că ne întâlnim din nou şi că mai putem depăna pasiunile noastre. Cred,
totuşi, că în loc de „starea de rock” ar trebui să avem în vedere şi în auz „mişcarea de rock”,
pentru că iubitorii rockului - adevăraţii, nu papiţoii! – sunt tocmai cei care n-au stare. Rockul,
până la urmă, nu e… „învârteală”, un termen (i)moral care bălteşte pe la noi, ci dinamică, a
trupului, dar mai ales a minţii. Dacă prin „starea rockului” înţelegi „condiţia rockului”, atunci
putem discuta liniştiţi, doar că termenul „naţie” mă cam sperie. E plin plaiul mioritic de profeţi
care ştiu ce ni se pregăteşte, cât şi ceasul la care se va decreta la români starea (aici se
potriveşte!) de (ne)fericire. Or, rockerul nu vrea să fie musai fericit, pentru că, poate, şi este
deja, ci vrea să fie lăsat în pace. Aşa cum nu pui „cătuşe florilor”, nu e bine să atentezi la acea
dinamică a libertăţii, la acea energie cosmică a ritmului care irumpe din chitara lui Hendrix,
din tobele lui Bonham, din explozia nucleară Dream Theater, din eleganţa tumultuoasă a lui
Satriani, din „filonul aurifer” Phoenix sau Sfinx, ori din straturile cuantice Kaki King…
2. Care a fost prima ta legătură cu muzica rock? Cum te-a „prins”...
G.P.: Aici e o întreagă poveste, deşi nu cred că e mult diferită de cea a „generaţiei mele în
blugi” (şi, deşi, în blugi „sunt înfipt” mai degrabă acum decât atunci).
M-am născut într-o luni – Monday, Monday! – a anului 1956, odată cu relativa destalinizare şi
cu revolta anti-comunistă din Ungaria. Fireşte că, la acea vreme, nu puteam aprecia
însemnătatea contextului geo-politic, dar undeva, prin celulele corpului, trebuia să vibreze
Heartbreak Hotel al lui Elvis şi, mai ales, Rock Around the Clock al lui Bill Haley and His
Comets, This Land is Your Land al lui Woody Guthrie sau poemul Howl al lui Allen Ginsberg.
Timpul nu mai avea răbdare cu Ilie Moromete, în schimb se năşteau Primele iubiri ale lui
Labiş.
Anii cei mai tenebroşi ai „obsedantului deceniu”, 1951-1953, nu i-am prins, iar pe când
regimul Dej îşi întărea represiunea (1958-1959), mă aflam, mic şi fericit, departe de lumea
dezlănţuită, într-un sat de pe lângă Deva, unde se auzea doar bâzâitul albinelor, foşnetul
grâului şi somnul lent al cânepei puse la
topit în apele Căianului.
2009 - cu Angela Dumitru, Silvia Beldiman, Moircea Petean și Florian Chelu
Când am început să mai pricep câte
ceva, eram deja la oraş, la Orăştie, în
anul de graţie 1968, cu toate
deschiderile pe care le-a adus, până la
închiderea obloanelor din 1971.
Începuturile muzicale au fost…
cinematografice. The Young Ones, cu
Cliff Richard şi Shadows, In ginocchio
da te, cu Gianni Morandi, Girl Happy
(tradus la noi aiurea, O fată fericită) şi
Viva Las Vegas cu Elvis Presley,
Dragoste la zero grade, cu Iurie Darie.
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Mai era şi un film ciudat, Blow-up, pe care nu-l puteam vedea, având pe afiş inscripţia cu litere
roşii: „Interzis accesul sub 16 ani!”. Stăteam minute în şir în faţa afişului, dar mai ales a celor
câteva cadre din film prezentând nişte tipi cu plete şi chitare electrice atârnate de gât. Mă uitam
cu fascinaţie infinită la tipii ăia rebeli din poză, pentru mine, fructul interzis, neştiind că aveam
în faţă o pagină din istoria rockului: Yardbirds, cu Jimmy Page şi Jeff Beck, acesta din urmă
într-un act spectaculos de smashing guitar, à la Pete Townshend.
Rumba Fort Lauderdale Chamber of Commerce, cântată de Elvis pe marginea piscinei, în
Girl Happy, ca şi Viva Las Vegas au fost imboldul romantic decisiv în rugăminţile fierbinţi
adresate părinţilor de a-mi cumpăra magicul instrument în formă de 8 şi cu gâtul lung:
CHITARA! Iată-mă, deci, în clasa a VI-a (1968), cu o chitară bulgărească de gât, la care nu
ştiam niciun acord, dar care dădea bine… în oglindă. Same ol' story! Puteam să-l imit acum pe
Elvis, doar piscina şi „fata fericită” mai lipseau din peisaj. Repertoriul se amplifica cu hiturile
vremii, Nicola di Bari, Giramondo (versiune Dan Spătaru, fireşte!) sau Michel Polnareff, La
poupée qui fait non.
Apoi, prin 1969-1970, s-au întâmplat nişte lucruri cu adevărat miraculoase, care au venit, aşa,
în avalanşă, şi mi-au croit o imagine profundă, de neşters, privind muzica rock. Începuse
Metronomul lui Cornel Chiriac, la Europa Liberă, şi nu pierdeam o emisiune. Brusc, am trecut
de la În genunchi mă-ntorc la tine, la Hush, Hey Joe, Satisfaction, All Right Now, Travelin'
Band, Fire, Speed King. Shocking rock! Pure and straight! De la romantism, am trecut la
modernism şi avangardism. Era atâta energie vital-cosmică în cântecele acelea, încât aş putea
zice că a fost Hiroshima pozitivă a vieţii mele. Nu conta că habar n-aveam de engleză, iar
numele formaţiilor erau ortografiate, caligrafic, prin Carnetul cooperatorului: Dip Papăl sau
Cridăns Chivatăr Ribabăl! Eram un „child in time” şi asta era de ajuns. Apoi a venit Atom
Heart Mother, The Power and the Glory, Fragile, Thick as a Brick, adâncul acela cerebral al
rockului care deschidea ritmurile fundamentale ale trupului către spirit. Good vibrations!
Culmea e că, prin rock, am ajuns şi la muzica clasică, la Beethoven, Wagner , Debussy sau Eric
Satie. Ajuns aici, ştiam că nimeni nu mă va mai putea păcăli în muzică: ştiam deja pe unde-i
sunt rădăcinile şi vedeam clar buruienile şi florile artificiale care tulburau imaginea. Gurul miera Cornel Chiriac, fără de care n-aş fi ştiut mare lucru în domeniu, într-o vreme când, ani de
zile, singurul LP original străin (în afara vinilurilor cu Omega sau Illés) pe care l-am ţinut în
mână a fost LA Woman al Doors-ilor!
Aveam însă un mare avantaj. Tata era pasionat de tot felul de aparate electronice. Radio-uri,
televizoare (Rubin 102, fireşte), pick-up-uri, magnetofoane îmi stăteau la îndemână,
prieteneşte. Cred că am avut primul magnetofon în oraş, iar asta nu era puţin lucru. Umpleam
benzi Orwo întregi cu emisiunile lui Cornel Chiriac. Şi acum mai păstrez benzile cu concertul
Free, de adio, sau excepţionalele emisiuni dedicate lui Jimi Hendrix. Din păcate, comentariile
sale le-am şters atunci când am aflat că o parte din noi, cei care ascultam Europa Liberă, eram
în vizorul Securităţii.
EP-urile cu Entuziaştii, Cvintetul
Mamaia, Sincron, Mondial sau
Phoenix au avut şi ele un rol special în
acea vreme.
Şi mai era ceva: spectacolele pe care le
dădea trupa Color din Petroşani prin
anii '70. Nici acum nu pot uita emoţia
pe care o resimţeam când se dădea la o
parte cortina roşie de la Casa de Cultură
din Orăştie, iar ei începeau să cânte Bad
Moon Rising sau In-A-Gadda-DaVida. Idol îmi era chitaristul bas, un
tânăr cârlionţat care făcea show, cânta
Lansare de carte 2009
cu chitara la spate etc., nimeni altul
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decât viitorul basist la Phoenix, Joshi Kappl!
3. Odată cu pasiunea pentru muzica rock ai aprofundat studiul asupra chitarei electrice?
Când ţi-ai cumpărat prima chitară şi când ai început să cânţi?
G.P.: Acasă, puneam un microfon în chitara bulgărească, iar din magnetofonul Tesla intram în
televizorul Rubin 102. La „spectacole”, cântam pe chitare împrumutate de la prieteni,
celebrele chitare electrice româneşti Turist (branşate la „înfumuratele” – că tot timpul ieşea
fum din ele –Doina, Delta sau Sigma) sau pe chitare făcute de prieteni ingenioşi (Willy Reitz,
meştere, te salut!) Prima chitară electrică adevărată, un Ibanez RS-II, am avut-o târziu de tot şi
am luat-o de la Florin Ochescu.
Am început să cânt cu formaţia liceului. Se cânta Gypsy Queen, White Room, Negru Vodă,
Tabacco Road, dar şi piese pe care toţi le ştiam, dar nimeni nu ştia cine le cântă sau cum se
numesc. Mai târziu am dezlegat misterul: Surfaris – Wipe Out, Rollling Stones - Walking
theDog (în varianta Veniţi cu noi, veniţi cu noi, să dăm în câine c-un pietroi) sau Nancy Sinatra
–These Boots Are Made for Walking.
4. În perioada studiilor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca ai cunoscut trupe
rock celebre locale sau muzicieni rock? Ce amintiri păstrezi de atunci?
G.P.: Ca student la Litere – între 1975 și 1979, am putut să văd, în concerte, toată floarea
rockului românesc. În prim plan, Phoenix, care-şi promova Cantofabule şi Sfinx, cu Lume
albă. Unul din concertele Phoenix-ului (cărora li se alăturaseră Mondial şi Catena) – '75? '76?
– îmi este viu în minte, poate şi pentru faptul că a fost o ocazie unică să-i aud cântând piese
străine. Au cântat, între altele, Doors (Crawling King Snake) şi Mountain (sau West, Bruce
and Laing?), iar aportul lui Kappl era răzbătător. Apoi, au avut diverse apariţii cu Cenaclul
Flacăra, până ce, prin 1977, nu mai rămăsese decât Baniciu şi Kappl, să cânte Mica ţiganiadă
sau '39 (Queen). Publicul întreba insistent „Unde e Covaci?” (acesta era plecat în Olanda), iar
Kappl răspundea hâtru: „Zice că mai vine!”.
Apoi m-am răsfăţat cu Experimental Q şi Modal Q. Îmi plăceau la nebunie, mai ales că
întotdeauna m-a atras latura prog a rockului. Puteau fi văzuţi des în Clujul deceniului 8, ba la
Casa Univesitarilor, ba la Casa de cultură a studenţilor. Aveam şi piesele mele preferate:
Feriga albastră (Experimental Q) şi Din adâncul pământului (Modal Q). Pe chitariştii celor
două grupuri, Valentin Farcaş şi Cornel Moldovan, i-am cunoscut mai târziu, prin '85-'86, şi
chiar am legat prietenie.
Un concert absolut memorabil a fost cel de la Casa de cultură a studenţilor – 1976, parcă
Redacția Arta sunetelor
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– la care au participat Experimental Q, Curtea Veche Nr. 43 şi Modal Q. Crema prog-ului
românesc! Pe Curtea Veche nr. 43 îi vedeam prima oară, iar momentul de improvizaţie al lui
Sorin Chifiriuc şi Florin Ochescu a fost la cel mai înalt nivel artistic. Dacă mai pui la
socoteală că mai era şi Mircea Florian pe acolo, imaginea devine şi mai semnificativă pentru
„those days”.
Aş evoca aici şi concertul Lokomotiv GT, din 1977, foarte scurt, de doar 45', cu o Sală a
Sporturilor înconjurată de trei cordoane de miliţieni, dar răsplătit prin satisfacţia de a auzi
Ezúst nyár (Vară argintie), de a-i vedea pe Gábor Presser şi Tamás Barta cântând, totuşi, nu în
cele mai normale condiţii…
5. Între 1980 şi 2006 ai fost liderul grupului art-rock Echinox! Cum a început povestea acestui
grup şi de ce nu a fost „băgat” în seama de vreo casă de discuri? Au fost încercări, curtoazii
… din partea vreunui producător, sau din partea mass-mediei?
6. Cine erau membrii trupei şi ce mai fac ei astăzi?
7. Am ascultat de curând pe YouTube câteva mostre cu trupa Echinox şi o pot încadra în
„filonul” valoros, dar destul de subţire al rock-ului progresiv românesc ... Cu ce alte trupe din
acea vreme ai avut contact şi care te-a influenţat în conturarea acestei expresii muzicale?
8. Piesele cântate erau compoziţii proprii sau cântaţi şi cover-uri?
G.P.: Înainte de a-ţi da amănunte despre Echinox, dă-mi voie să-ţi relatez un fapt real, care
poate fi luat şi ca o parabolă.
Undeva în nordul Africii se află o peşteră. Acolo, la metri sub pământ, vizitatorii au
parte de un spectacol mirific-tulburător. În peşteră trăieşte o colonie de păianjeni-licurici,
nişte insecte care, asemenea licuricilor, emit o lumină puternică. Ei bine, aceşti licurici stau
aşezaţi cuminte pe tavanul peşterii. Până aici, nimic deosebit, dar vizitatorul care priveşte mai
atent observă cu uimire că aceste insecte luminoase, care nu văd niciodată lumina zilei, nu
stau pe plafonul peşterii în neorânduială, ci sunt grupate aşa cum sunt constelaţiile pe cer:
colonia asta de licurici subpământeni formează o Hartă a bolții cerești, cu Carul Mare, Carul
Mic, Orion etc. Fiecare licurici al tenebrelor joacă rolul unei stele şi se rânduieşte pe tavanul
peşterii asemenea constelaţiilor de pe cer!
Mă vei întreba ce are licuriciul cu… prefectura. E simplu: povestea reală de mai sus
explică, după mine, ce înseamnă UNDERGROUND, adică să fii sub pământ, invizibil, dar să
ştii exact ce se întâmplă OVERGROUND, la suprafaţă; să cânţi undeva într-o pivniţă, dar să te
orientezi după harta cerească a valorii muzicale, estetice.
E ceea ce s-a întâmplat Echinox-ului, care n-a ajuns să fie vizibil, prin vreun CD – s-ar fi
numit Avatar, zice licuriciul din peşteră – pe piaţa autohtonă, deşi am migălit mii de ore la
piesele noastre, acolo, într-o pivniţă, unde, e drept, nu ne deranja nimeni. Eram departe de
lumea înlănţuită, pentru că noi eram lumea dezlănţuită!
Echinox ia fiinţă în 1980, în Orăştie, la poalele Kogaionului, la iniţiativa mea (chitară,
compoziţii, versuri) şi a lui Pompiliu Bota (da, actualul preşedinte al Uniunii Naţionale a
Barourilor din România – aripa paralelă, pe vremea aceea mare fan Beatles, vocalist şi
chitarist, catalizator al creaţiilor Echinox de atunci). Îi mai aveam alături pe Cornel
Chioveanu (chitară) şi Jean Petruţa (tobe; era printre puţinii toboşari din zonă care putea bate
ritmuri à la Costin Petrescu!). Mai târziu, ni s-a alăturat la chitară bas Willy Reitz. Atunci am
pus la punct un soi de operă-rock, Iarba fiarelor, pe care am prezentat-o în concerte la Orăştie
şi Timişoara. Era mai degrabă un folk-rock, cu puternice influenţe Phoenix şi Jethro Tull.
După ce Pompiliu Bota pleacă pe drumuri proprii, în trupă sunt cooptaţi Emil Balomiri
(ch. bas,voce) şi Călin Ciama „Efendi” (clape), formulă cu care am participat la festivalul
„Constelaţii rock”, Râmnicu-Vâlcea, 1985. Creaţiile din acea perioadă sunt puternic marcate
de new wave. Tot atunci am înregistrat un demo, cu ajutorul unui prieten chitarist ex-Echinox,
Szilagyi Imre, piesa At the Watershed (La cumpăna apelor, pe versuri de L. Blaga) creaţie pop
pe care intenţionam s-o trimitem la concursul Billboard. După ce vameşii români au ascultat14

Biobibliografie Gabriel Petric
o şi răsascultat-o, au decretat: piesa are 4', iar caseta TDK are 90'. Oare nu cumva în celelalte
86' de bandă liberă sunt ceva mesaje criptate adresate SUA? Aşa că acea casetă n-a ajuns
niciodată la urechile lui Carlos Santana, membru în juriul Billboard. Funny, isn't it?
Prin 1994, suntem în formulă fără clape, cu Rudy Plasser la chitară, Gabriel Hărăguş la
tobe – o adevărată uzină ritmică! - şi, mai târziu, Mihai Butnariu, vocal. Ultima formulă
creativă (deh, proggerii mai cântau şi pe la nunţi…) a fost cea din 1997, formula cea mai
solidă: Gabriel Petric (ch.), Emil Balomiri (bas, voce), Florin Demea (ch.), Gabriel Hărăguş
(tobe) şi Mihai Butnariu (voce). Cântam un prog-rock modal, cu inflexiuni heavy-metal.
Piese reprezentative: Teach Me, In the Mood, Salad Days, Day after Day , Cântec de
tranziţie, Camarila (pe o temă de Richie Kotzen) , Reflector.
La repetiţii încercam Men at Work, Gentle Giant (singura piesă… abordabilă:
Underground!), Dixie Dregs… Cover-urile din concerte se mişcau în zona Focus,
Whitesnake, Police, Aerosmith, Thunder, Santana, Don Henley, Compact, Holograf etc.
Multe piese ample n-au ieşit niciodată din sala de repetiţii, între care Sarea pământului
(cu influenţe accentuate Gentle Giant), sau Tărtăria.
Publicistic, am fost sprijiniţi, în „Săptămâna”, de Florin Silviu Ursulescu şi Andrei
Partoş.
Stilul formaţiei a fost impus atât de pasiunile cât şi de… limitele noastre muzicale.
Compoziţiile (muzică şi versuri) îmi aparţineau integral - dar aportul unui muzician
excepţional ca Milu Balomiri, în zona aranjamentelor muzicale, sau pecetea unui chitarist
virtuoz ca Florin Demea sunt imperios menţionabile. Tindeam către o muzică de natură
conceptuală („idei manifestate în formă sensibilă”), din zona prog-ului, evident, mai ales că
toţi iubeam trupe ca Jethro Tull, Yes, Rush, King Krimson, Gentle Giant, Dream Theater.
Doar două lucruri ne lipseau din recuzita clasică a prog-ului: clapele (le-am avut doar în
perioada new wave) şi un anumit nivel de virtuozitate instrumentală (cu care ne luptam, toţi
fiind auto-didacţi). În rest, toate elementele erau la locul lor: armonii insolite, măsuri impare,
piese lungi, de 10-20', aranjamente baroce…
Din păcate, nu avem nicio înregistrare profesională, de studio, deşi o tentativă a existat,
în 1997. Variantele de pe Youtube sunt foarte precare la capitolul sound…
Prin trupă au mai trecut Szilagyi Imre, Lucian Darie, Ioan Lupu „Charlie”, Laurean
Bran, Richard Tauber, Harald Tauber, Gigi Stauber, Ferry Filker, Adelina Boloţ (acum cântă
cu Emeric Imre şi Twisted Cables), la sunet ne ajutau Nicky Igna şi chitaristul Mimi Marcu,
la scenografie Angela Dumitru.
Ce mai fac membrii trupei? Clăparul, Călin Ciama „Efendi”, a avut o bogată activitate
cu Iris, Compact, Semnal M şi Mike and the Blue Spirits. Rudy Plasser cântă la Slide. Florin
Demea e acum chitarist la Riff. Basistul
Emil Balomiri e în Norvegia, a cântat cu
Roy Martin Band, cu care a colaborat şi
toboşarul Gabriel Hărăguş şi e implicat,
alături de muzicieni străluciţi din ţara
fiordurilor, cum ar fi Ole Bjørn Berge şi
Geir Milton, în diverse proiecte.
Subsemnatul scrie eseuri şi cărţi de
filozofie, iar din când în când, în cerc
restrâns, mai oferă câte un recital de
fingerstyle guitar. La orice oră din zi sau
din noapte îţi poate spune cele o mie de
proiecte ale sale. Unui proiect îi alocă, în
general, 10 ani. Socotiţi acum…
9. Ai schimba ceva din trecutul tău dacă
La „Zilele Familiei”, cu Mihai Dragolea și Marius Iosif
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ai putea face aceasta? Ai alege alt drum?
G.P.: N-aş schimba nimic.Trăim în cea mai bună dintre toate lumile posibile…
10. Printre primele tale articole despre muzică este şi acesta: „Anul 1970 în muzica pop. O
încercare sinoptică /la cererea cititorilor/, publicat în „Napoca Universitară”, nr. 1-2, 1982.
Ai încercat să mai scrii despre acei ani şi după 1989? Este bine să cunoaştem acele începuturi
... pot avea un ecou în mintea tinerilor de azi?
G.P.: Articolul acela l-am scris exasperat de precaritatea informaţiilor muzicale din acea
vreme. Şi astăzi cred că acea perioadă din jurul anului 1970 e o piatră de temelie a rockului
care merită răsascultată. Există în muzica acelui timp o inventivitate extraordinară, inspiraţii
melodice absolut cuceritoare şi improvizaţii debordante, dar mai presus de toate, o onestitate a
actului artistic care, în firescul ei inaugural, cu greu se mai găseşte azi în pletora de stiluri –
multe artificiale, comerciale –ale unor artişti înghiţiţi de maşina businessului muzical. După
1989, m-am concentrat mai mult pe eseistica literar-filosofică, dar, sporadic, am scris despre
„rădăcinile” fenomenului rock şi am publicat o metodă de chitară modernă.
11. Pregătirea şi cultura de profesor de limba şi literatura română îţi pot oferi privilegiul de a
educa şi modela caractere ... Ai încercat să le atragi în „spaţiul” rock?
G.P.: La orele mele de română se cântă Phoenix, Compact, Holograf, Vama Veche, Doru
Stănculescu, Mircea Vintilă, Poesis, Pasărea Colibri ş.a. Liceenii par uneori dezorientaţi (deh,
mai ascultă şi prostii…), dar adesea mă surprind plăcut prin bunul lor gust. E plăcut să intri la
oră şi să auzi pe cineva fredonând Englishman in New York sau Lemon Tree. Ori să fiu întrebat
de discografia Rage Against the Machine. Sau să surprind pe vreunul cu chitara mea acustică,
nelipsită din cabinet, încercând rifful din Sweet Home Alabama, Floods, Iron Man sau
Highway to Hell. Într-o vreme chiar am avut un grup vocal, Woodsong, unde cântam fel de fel,
de la Cat Stevens la Nirvana. Acum mă mulţumesc să cânt cu ei Plumb de Bacovia: melodia de
la The House of the Rising Sun se potriveşte perfect pe metrica bacoviană. Şi aşa, învăţăm şi
poezia pentru BAC. Când îi surprind pe elevi în flagrant delict de ignoranţă, iau măsuri:
Youtube-ul e mereu la dispoziţie! O fostă elevă, acum prin ţări străine, mă întreba deunăzi pe
Mess dacă mai duc casetofonul la oră şi pun Stairway to Heaven. Of course I do! E drept că şi
eu mai învăţ de la ei: You and Me (Lifehouse) şi Fairytale Gone Bad (Sunrise Avenue) – două
piese superbe de rock alternativ – mi-au fost recomandate de „victimele” mele din bănci.
Când au venit Jethro Tull prima dată să concerteze la noi, am luat câţiva rockeri
împătimiţi din liceul nostru, Aurel Vlaicu, şi i-am dus la Bucureşti. Aşa s-a născut şi rubrica de
rock a revistei şcolii, Măiastra, care a debutat cu o cronică la spectacolul trupei lui Jan
Anderson din 1994!
12. Ce legătură este între revista „Echinox” din Cluj şi trupa rock Echinox din Orăştie?
G.P.: Ucenicia publicistică am făcut-o la revista studenţească „Echinox”, al cărei redactor am
fost în ultimii ani de facultate. De îndată ce am înfiinţat trupa mea de rock, am botezat-o
Echinox, dintr-un fel de nostalgie a anilor studenţiei, dar, poate, şi din dorinţa ca o parte din
spiritul rafinat al revistei clujene să se reverse, totemic, asupra muzicii noastre.
13. Există vreo contradicţie între religie şi muzica rock?
G.P.: Da şi nu. Nu, în măsura în care religia – ca legătură cu transcendentul - a avut nevoie, din
cele mai vechi timpuri, pe lângă mit, şi de rit, acesta însemnând muzică, ritm, dans. Da, în
măsura în care religia, în formele ei cristalizate, confesionale, postulează un conflict puternic
între carne şi spirit. Rockul are o componentă erotică profundă care nu se prea împacă cu
asceza religoasă. De aici, însă, până la demonizarea rockului, e o cale lungă. Sigur că acolo
unde funcţionează deviza „sex, drugs and rock and roll” ne aflăm doar la un nivel formalist, de
transă superficială. Aici e doar con-textul simplist al rockului, nu esenţa sa. Ambiguităţi
există, dar delimitările trebuie făcute. Motivul satanic, prezent în muzica rock, adus ca
argument de habotnici sau de adversarii rockului, trebuie şi el privit cu prudenţă. Lăsând la o
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parte anumite manifestări infantil-teribiliste, în rest nu cred că avem invocaţii ale Răului, ci
tragice citări sau simboluri ale acestuia, în sens baudelairian. Pe de altă parte, trupele de
christian rock, de rock creştin, dincolo de anumite rezultate remarcabile în plan muzical
(Stryper, Matt Redman) şi în pofida unor apologeţi ca Tom Beaudoin, nu mi se par
convingătoare. Cum ar arăta o orientare de rock republican? Sau de rock monarhist? Muzica
nu trebuie amestecată cu propaganda, de orice natură ar fi ea. Mesajul trebuie să transpară în
mod firesc din actul artistic (vezi protest song-urile anilor '60), nu prin program, cincinale sau
tematici exclusiviste. Mesajul muzical nu are conținut, ci substanță!
14. Ai scris în cartea ta „Tragicul şi Creştinismul” că: „Omul se află sub oblăduirea
sensului” … „Sensul este temelia existenţei. În sens e adevărul şi existenţa ei… Persoana dă
sens lucrurilor… După credinţa creştină sensul absolut necesar pentru toate e în Persoana
divină…”. Starea de rock în România are vreun sens? Suntem doar o rămăşiţă din rezistenţa
culturală rock începută odată cu opresiunea comunistă.
G.P.: Bună întrebare! Dar problema sensului poate fi pusă în relaţie, nu doar cu rockul, ci cu
arta, în general, post-1989. O radiografie (trans)lucidă a societăţii româneşti revelează multă
zvăpăială şi vulgaritate şi un slab contur al contraculturii. Or, rockul autentic asta înseamnă:
contracultură, revoltă, e acea revoltă permanentă de care vorbea Albert Camus într-o carte
celebră.
Într-o astfel de revoltă s-ar înscrie Jocul (Phoenix), Somn bizar (Iris), Dematurizarea
(Voltaj), Dumnezeu nu apare la ştiri (Vama) sau Loc lipsă (Luna amară). Dar ce impact au?
Muzica autentică ar trebui să bată, cel puţin într-o parte a temeliilor ei, către „poli-tic” (ca să
folosesc un joc de cuvinte al lui Kamo!), nu către politică, ci către politic, către acea formă de
aşezare solidară în cetate; să clatine din spoieli, să zdruncine prejudecăţi şi să dea bobârnace
ferme florilor artificiale şi aromelor sintetice. Nu prin lozinci sau prin câte-un Fuck you!
strigat de pe scenă. Prin trăire, implicare, valoare. Prea adesea folosim sintagma „rock
românesc” sau „rock balcanic”, în sens peiorativ şi, din păcate, tot adesea, pe bună dreptate.
Revolta rockului trebuie manifestată în substanţă, nu în mimetisme, mai mult sau mai puţin
facile. Rockul nu e vizibil/audibil în media, dar nici nu pare a-şi construi o imagine estetică cu
impact social ferm. E de lucru…
15. Ai publicat numeroase articole şi studii în reviste prestigioase din străinătate (Guitar
International, şi Galpin Society Journal - Anglia, American Lutherie - SUA, Musikblatt şi
Das Instrumentenbau Zeitschrift - Germania) ... Ce experienţe interesante avem noi românii
a le împărtăşi?
G.P.: E de reţinut că toate aceste articole şi studii mi-au fost cerute de redactorii-şefi ai
revistelor respective. Erau profund interesaţi în a şti cât mai multe despre condiţia chitarei –
îndeosebi a chitarei clasice – în România, despre lutierii de aici şi alte aspecte legate de istoria
şi construcţia instrumentului.
Compozitorul şi muzicologul Lance
Festival de poezie - Orăștie
George Vulturescu, Mircea Muthu, Nicolae Breban,
Bosman, de la „Guitar International”, mi-a
Gabriel Petric, Ioan Mateuț, Paulina Popa
povestit că, la şedinţele de redacţie unde s-a
hotărât, în 1987, publicarea articolului meu
despre istoria chitarei în România, membrii
redacţiei şi-au dat seama, cu jenă, că nu
ştiau aproape nimic despre ţări ca
România, Bulgaria, Ungaria. În schimb,
toţi cei cu care am discutat aici, în ţară, erau
foarte sceptici în legătură cu proiectele
mele. Ideea era că nu prea avem cu ce ne
lăuda în străinătate, că nimeni nu se va
osteni să ne bage în seamă ş.a. Realitatea,
până la urmă, a fost , din fericire, alta.
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Un lucru amuzant e că, la început, intenţionam să public o anchetă (pe care am şi
demarat-o) despre condiţia chitarei rock în România, în faimoasa publicaţie „Guitar Player”
(revista americană o văzusem prima dată la un „frumos nebun” al chitarei din Deva, Mircea
Savu, care se răsfăţa cu un Les Paul Custom şi o Messa Boogie care impuneau respect şi
admiraţie!) Cum am ajuns pe partea revistelor de chitară clasică îţi voi povesti altundeva.
Ce experienţe interesante le putem împărtăşi străinilor? Îţi dau două exemple.
La începutul anilor '90, un francez, mare amator/promotor de muzică progresivă, m-a
vizitat şi m-a rugat să-i fac o iniţiere în prog-ul românesc. I-am dăruit discuri cu Phoenix şi
Sfinx. Zalmoxe l-a fascinat teribil. A trebuit să-i traduc toate versurile în franceză. I-am dat şi
o casetă cu trupa D'aia din Petroşani şi i-am indicat unde poate asculta benzi cu Experimental
Q. Era ferm hotărât să scoată nişte CD-uri cu Sfinx şi D'aia în Franţa, la Musea. Probleme de
copyright şi alte disfuncţionalităţi au împiedicat aceste lucruri, dar rar mi-a fost dat să văd un
interes mai viu pentru prog-ul românesc…
Al doilea exemplu e legat de participarea mea, ca invitat al Universităţii Humboldt din
Berlin, în 1991, la Conferinţa internaţională organizată de IASPM (International Association
for the Study of Popular Music). Am ţinut atunci o comunicare referitoare la condiţia muzicii
pop şi rock în România comunistă dinainte de 1989 (o versiune prescurtată a comunicării,aici
http://www.freeforessays.com/show_essay/12166.html). Am avut atunci discuţii interesante
cu muzicologi din Japonia, Finlanda, Olanda, precum şi un interviu la un radio nemţesc, unde
le-am pus muzică rock românească. Toţi erau interesaţi de ce se întâmplă pe la noi. Din păcate,
însă, noi nu ştim să fructificăm acest interes…
16. De ce în Ardeal muzica rock are mai mulţi adepţi decât în alte locuri din România? Este
„de vină” numai apropierea geografică?
G.P.: N-aş intra aici prea mult în matricea transilvană. Cred că unul din motive este coexistenţa mai multor etnii, români, maghiari, saşi. Până la urmă, e vorba de circulaţia
informaţiei şi ambientul multicultural, dar, cine ştie?, poate şi de spiritul heavy (pe
româneşte: „vârtos”) al românului de pe-aici.
17. Crezi că în Occident rockul, bluesul, jazzul îşi vor pierde identitatea în acest secol…?
G.P.: Foarte probabil. Lucrurile se mişcă repede în jurul nostru. Postmodernismul aduce
fuziunea genurilor şi stilurilor. Rockul pare niţel obosit, jazzul umblă la world music, iar
bluesul e încă viu prin calitatea sa de rădăcină. Dar până când?
18. Cum justifici depravarea la care s-a ajuns în special la televiziunile comerciale? Termeni
ca: vedetă, politician, model, interlop, super, senzaţional, extraordinar şi-au pierdut
conotaţiille pozitive sau negative (după caz…)?
G.P.: De ani de zile suntem în „tranziţie”. La noi, în mod paradoxal, tranziţia nu face trecerea
de la o stare la altă stare, ci prinde o formă de sine stătătoare. E asemenea unui mutant. Nici
laie, nici bălaie, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici rece, nici fierbinte: o struţocămilă care
are deja cuiburi solide, unde-şi produce ouăle pestriţe şi cocoaşele gheboase. Nu există criterii
valorice! Între V.I.P. şi valoare e o prăpastie! Nu există principii (şi o soţietate fără prinţipuri
care va să zică…). Suntem tot în zona lui Titu Maiorescu, a „formelor fără fond”. Arta,
muzica, e şi ea afectată de o astfel de presiune a spoielii şi a ratingului. Ce e, în definitiv,
„comercialul” (nu „comerţul”!) decât ambalaj, sclipici, iluzie? Dar ce te poţi aştepta de la un
„cetăţean” a cărui viaţă interioară se rezumă la „super” şi „naşpa”? Şi care se holbează la
OTV! Păi dacă ţara te vrea prost! Tu de ce n-asculţi manele? Uite d'aia!!!
19. Împărtăşim aceeaşi dragoste pentru marele Nichita! Putem spune că avea o cultură rock?
G.P.: Îţi voi da un răspuns indirect, în două părţi.
I. L-am văzut pe Nichita Stănescu o singură dată, prin anii '70, la Cluj, când a acceptat să recite
o poezie în faţa studenţilor. Era vorba de poemul Tocirea. Aşa cum l-a rostit, apăsat, cu rifful
acela triadic format din coriambi (soldatul „măr-şă-lu-ia, măr-şă-lu-ia, măr-şă-lu-ia”) a sunat
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ca o piesă de Black Sabbath, un Iron man, să zicem. Impresionant!
II. Le-am dat odată o lucrare de control elevilor de clasa a XII-a. Trebuiau să interpreteze
versurile lui Nichita: „Leoaică tânără, iubirea/mi-a sărit în faţă./ Mă pândise-n încordare/mai
demult./Colţii albi mi i-a înfipt în faţă/ m-a muşcat leoaica, azi, de faţă”. Un elev isteţ, dar nu
prea silitor, mi-a scris pe foaie doar atât: „Wild thing/ You make my heart sing!”. Nu l-am mai
întrebat dacă e Troggs sau Hendrix. I-am dat 10!
Continuând acest joc inter-textual, aş spune că cele 11 elegii ale sale pot fi traduse prin
„necuvintele” piesei Larks' Tongues in Aspic de King Crimson .Cu siguranţă, spiritul rock
există în rostirea poetică nichitastănesciană.
20. Te-ai gândit la un clasament al celor mai bune 10 compoziţii rock din toate timpurile?
G.P.: Nu e un top, e un playlist, în ordine aleatorie:
1. Led Zeppelin - Stairway to Heaven
2. Free - All Right Now
3. Jimi Hendrix - Voodoo Chile (slight return)
4. Eagles – Hotel California
5. Yes – Owner of a Lonely Heart
6. Oasis – Wonderwall
7. Beatles - Let it Be
8. Jethro Tull – Thick as a Brick
9. Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama
10. Don Henley – Boys of Summer
Abia l-am scris, şi încep remuşcările. Ce fac cu Whole Lotta Love, Fields of Gold, Oh,Well,
Here Comes the Sun, Hocus Pocus, Surfing with the Alien, Comfortably Numb, Battle of
Evermore, Little Wing, Honky Tonk Woman, Jump…?
21. Ce este un Riff? ... parafrazănd articolul tău din „Sunete” din anul 2004...
G.P.: N-am să repet ce am spus acolo. Rifful e o ţâră de muzică, un quasar din lumea ritmic
tonală, o repetiţie cu dobândă.
22. Ne poţi oferi o succintă caracterizare a geniului Hendrix?
G.P.: Hendrix înseamnă redescoperirea unor arhetipuri pe coardele chitarei electrice,
instrument al modernităţii. Energie elementară prezentată magistral, în „vrie ascendentă”,
transformarea chitarei în membru corporal, prelungire organică, gata de sărbători dionisiace,
ctitor de „rădăcini”, trăitor „un anotimp în infern”, maestru inconturnabil al vulcanilor
interiori, fertili, dar, vai!, totul cu preţul arderii prea rapide, al combustiei auto-devoratoare.
Parafrazând un vers celebru al lui Ion Barbu: Sfânt trup şi hrană sie-şi, Hendrix rupea din el!
23. Citez din cartea ta: „Prima datorie a creştinului: a fi fericit … A simţi adânc nenorocirea
condiţiei omeneşti…”. După părerea ta, cum a evoluat muzica în România şi de ce acest
declin? Ce se mai poate face?
G.P.: Acest declin e preţul plătit pentru ani de frustrări, în timpul regimului totalitar ceauşist.
Din păcate, degringolada era de neevitat. Nebunul nu mai are ochii închişi, îi deschide şi se
sperie de propriile-i preziceri. Rockul e trăire şi mişcare profundă, de aceea el îşi găseşte greu
locul într-o societate condusă de incompetenţi fuduli şi aclamată de naivi duşi de val. Mai sunt
şi probleme de mentalitate. Mă gândesc la aspectul etico-ecologic al fenomenului rock: câţi
suntem dispuşi să adunăm – aşa cum fac fanii Grateful Dead – gunoaiele rămase în urma
concertelor?!
Tot ce se poate face e să nu lăsăm sunetele să se stingă. Aşa, poate, se vor aşeza instituţiile,
armonic, şi se vor (re)descoperi energiile autentice.
24. Unul dintre hobby-urile tale declarate este explorarea internetului! De ce?
G.P.: J.L. Borges îşi imagina paradisul ca o bibliotecă. Cam asta e internetul şi pentru mine
19

Biobibliografie Gabriel Petric
(poate fi şi iadul, fireşte!). O sursă inepuizabilă de informaţie prin care pot recupera, rapid,
multe lucruri de care n-am avut parte la vremea lor (cărţi, muzică, artă plastică, enciclopedii şi
câte multe altele). Google Books sau You Tube, ca să dau doar nişte exemple frugale, sunt
biblioteci redutabile! Mă plimb în hipertextul internetului cu sentimentul că am de înfruntat
un labirint. E aici o savoare greu de descris. Dar, atenţie, eu vin spre internet din biblioteca
tradiţională. Am un background clasic. Văd internetul ca pe o unealtă. Cartea rămâne
sacrosanctă pentru mine. Altfel, dacă porneşti dinspre internet, pur şi simplu nu ţi se deschide
Biblioteca, poţi rămâne prizonier al pălăvrăgelii pe Mess, rătăceşti prin junglă, iar Fiara te
înfulecă…
Ultimul cuvânt, te rog să îl adresezi cititorilor fideli ai site-ului www.artasunetelor.ro
G.P.: Tocmai vorbeam de virtuţile internetului. Iată că în absenţa unor publicaţii „pe hârtie”
(dă-mi voie aici să fiu puţin nostalgic după „Musical Report” şi „Art & Roll”), mai
numeroase şi de calitate, un site ca artasunetelor e apă vie în marasmul social de zi cu zi.
Personal – dar mie mi se mai adaugă prieteni numeroşi! - sunt absolut încântat de conţinutul
site-ului, de filtrul valoric ridicat în ce priveşte reperele estetic-muzicale, de ineditul
materialelor din sumar, cât şi de vioiciunea cu care sunt semnalate evenimente muzicale
valoroase. Este evident că tu, Radu Lupaşcu, binecuvântezi locul, cu dăruire şi competenţă.
Iar atâta vreme cât mai avem timp şi dorinţă de muzică bună, nu cred că totul e pierdut. La
bună vedere sau auzire în universul mirific al Artei Sunetelor!
Mulţumesc!
Radu Lupașcu
www.artasunetelor.ro, 3 martie 2009
România reală, departe de România lui Noica
Se împlinesc acum două decenii de la un Decembre plin de speranțe, dar realitatea brută
din țară a depășit chiar și profețiile sumbre ale lui Brucan. Mocirla politică a manelizat absolut
toate ungherele Cetății… Undeva, deoparte, ucenicii lui Noica așteaptă încă „ceasul bun al
culturii”. Deghizați în profesori, critici literari sau scriitori în reviste cu prea puțini cititori,
copiii de suflet ai lui Constantin Noica, cei numiți „Grupul de la Păltiniș”, veghează „întru
Spirit”, cu lămpile aprinse, sosirea unei Românii normale, România frumoasă din visele
maestrului...
Gabriel Petric trăiește și lucrează la Orăștie și este unul dintre cei 22 de tineri străluciți,
pe care Noica i-a selectat pentru școala sa de la Păltiniș. La centenarul lui Noica, Gabriel
Petric s-a decis să scrie despre ucenicia sa alături de filosof, după ce a văzut că evenimentul
trece aproape neobservat de către români: „Să fii ucenicul lui Noica este foarte greu și, dacă
ești un muritor de rând, începi să regreți că nu ești un zeu de rând. E minunat să fii în preajma
lui Noica, iar cartea pe care am publicat-o la editura Limes, «Jarul din zăpada sclipitoare.
Revederi cu Noica», este de fapt o carte de memorialistică, o carte care încearcă să îl facă
prezent pe Noica, astăzi, când el nu mai este prezent printre noi, dar spiritul lui rămâne și aș
vrea să rămână și să fie în actualitate”.
Scrierea, apărută de curând la o editură din Cluj - Napoca, este, de fapt, povestea
câtorva tineri și a întâlnirii lor cu gândirea lui Noica: pe lângă jurnalul întâlnirilor sale cu
maestrul din Păltiniș, cartea adună și corespondența dintre filozof și mai mulți dintre ucenicii
lui, alături de amintirile lor. Memoria lui Petric a păstrat vie fiecare așezare a clipei alături de
marele filosof: „Noica în mijlocul iernii este cea mai frumoasă amintire pe care o am cu el, de
aceea și titlul acesta... Mie îmi place acest anotimp, are ceva special, iar metafora din titlu
arată pasiunea mea pentru acest anotimp și pentru lumina care a fost filosoful Constantin
Noica”. Până și editorul cărții, poetul Mircea Petean, recunoaște că este o carte mare, care se
poate măsura oricând cu „Jurnalul de la Păltiniș” al lui Gabriel Liiceanu: „Mi s-a ivit acest
prilej și am socotit că nu este bine să trec pe lângă el și trebuie să valorific această șansă, pe
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care am transformat-o într-o carte - eveniment pentru că deja are ecouri dintre cele mai
favorabile”. De ce Noica în titlu? Pentru că numele unei personalități vinde și, de ce nu, după
cum spune și autorul în chiar ultimul rând al cărții, „va veni o vreme când vom citi doar titlurile
cărților și vom fi mulțumiți”.
Insula de la Păltiniș
Autorul este recunoscut după ce a publicat mai multe eseuri de filologie și filosofie, este
fost redactor al celebrei reviste studențești „Echinox”, momentan „prof” de română la un liceu
din Orăștie. Gabriel Petric este și un mare pasionat de muzică, a publicat un „Manual de
chitară” foarte bine primit, și a scris studii de muzicologie în reviste de profil din Anglia și
Statele Unite. După terminarea studiilor de filologie la Cluj-Napoca și după lecturarea câtorva
scrieri ale lui Noica, Gabriel Petric tânjește să-l cunoască, să-l „revadă”, pentru că de văzut l-a
văzut în cărțile citite. La Păltiniș, „Jarul din zăpada sclipitoare” nu oferă răspunsuri și soluții la
o vreme de mare restriște pentru țară și spiritele ei vii. Noica refăcea prin bucurie, bunătate și
generozitatea cu care se oferea ucenicilor în munții și în mințile tinerilor adoptați, patria
pierdută în anii '40. La 100 de ani de la nașterea sa, într-un an declarat „Noica”, dar trecut cu
vederea de VIP-urile culturale ale țării din 2009, copiii de suflet ai maestrului recunosc într-un
glas: „Am învățat să facem atâta bine cât era posibil, păstrând și întărind legăturile cu Europa
prin cultură... nu aveam decât să lucrăm pentru România normală, pentru o frumoasă Românie
europeană pe care o aveam doar în imaginația noastră”.
Și atunci, a fost într-adevar Noica un maestru spiritual pentru ucenicii săi? Iar aceștia
răspund în cartea lui Gabriel Petric: „Se vede că a fost devreme ce n-a fost.”
Mântuirea prin cultură
Ajuns profesor de română la școala generală din satul Luminești, în Apuseni, după un an
de concediu neplătit, cere transferul pe un post de custode la Orăștie, „post prost plătit, dar cu
mult timp pentru lecturi”. Așa scapă Petric de „învățământul rural” pentru a se alătura
eforturilor celorlalți ucenici, toți pasionați de filozofie și literatură, dar legați de mâini,
„dezrădăcinați, rupți de dialog, de marile biblioteci”, la ore istovitoare de călătorie până la
casele lor. Gabriel Petric recunoaște în carte și, mai apoi, în declarații, că nu a adoptat „calea
lui Noica”. Îndrăgostit iremediabil de muzică bună, cercetător al ritmurilor străvechi și al
acordurilor de chitară, Petric constată cu tristețe că, pentru Noica, „muzica e ceva sub Spirit,
cel mult o întruchipare misterioasă”. La întâlniri, povestesc, combat și se bat între idei și căi,
citesc și se răscitesc scrisori. Maestrul le citește chiar și o misivă de la prima sa soție din
Anglia, care îi scrie că fiul său, Rafail, are nevoie de o Biblie veche, un dicționar etimologic și
altul englez-român. Este o școală unde „nu se predă nimic” și unde „nu se știe cine dă și cine
primește”. Autorul „Jarului…” își amintește: „Polemos-ul lui Noica e raza laser de chirurg. Pe
unde trece, vindecă, iar când își alege alte direcții decât cele pentru care a fost menită, nu
distruge, ci străluminează”. Noica raționează și nu judecă: „Raționamentul implică răbdare,
disciplină, pioșenie. Judecata are tupeu. Vrea să impună, nu să se impună”. Gabriel Petric
surprinde pe fondul iernii din țară „ceva din arheul gânditorului. Un contur arhetipal,
brâncușian, pe fundalul zăpezilor baroce. Linia și volumul. Plasma și troienele. Spiritul și
realitatea”. Noica, deși nu a fost foarte pasionat de creștinism, și-a dedicat viața spiritului, iar,
pentru el, acest spirit putea fi împlinit numai prin cultură. Dacă în țară mai sunt cu siguranță
români „înzestrați întru cultură”, apoi cu siguranță lor le lipsește acum cel mai mult ceea ce
Noica se declara pentru ucenicii săi: un antrenor.
Revederi cu Noica
Gabriel Petric ajunge să-l caute pe Noica după ce prietenul său, Marius Iosif, îi scrie
maestrului vorbind de preocupările lor. Sunt invitați la Păltiniș unde, de-abia a doua oară,
apucă să se întâlnească cu maestrul, în 22 februarie 1981: „Nu știu ce gândește Marius alături
de mine. Mai mult tăcem. Se aude doar zăpada scârțâind sub pașii noștri... Doar aerul tare, ca o
apă vie zburătoare, ne hrănește răsuflarea. Când ridicăm ochii obosiți de drum, zărim o siluetă
urcând agale. Se profilează tot mai clar pe ecranul zăpezii. Îl ajungem pe Noica abia la intrarea
în chilioara sa de Confort II”.
Cei doi descoperă un om „afabil și grijuliu”, care se străduiește să facă focul
mărturisind că el crede în suflul focului care trebuie enervat ca să se dezlănțuie, un om care
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trăiește într-o cămăruță unde de-abia încap trei persoane, unde „puținele cărți și reviste stau
cuminți pe pat”, unde un om de-abia poate duce un minim trai decent. Maestrul le descoase pe
cele două calfe în ale spiritului și, de îndată ce apar cusururile, imediat maestrul oferă soluția:
„Fără germană nu faci nimic. Nu poți înțelege cultura română... Dacă vrei să fim prieteni,
înveți germana și greaca. Doi ani din viața ta. Cu silință. Sunt trei metode: cu abecedarul, cu
profesorul sau cu „nemțoaica”. Ți-o recomand pe prima”. Maestrul le explică cum și de ce s-a
născut „Grupul de la Păltiniș”, adică „tineri înzestrați întru cultură, până la 25 de ani”:
„Probabilistic vorbind, la o populație de 22 de milioane de locuitori, la fiecare milion se poate
descoperi cel puțin un element înzestrat care, prin 1% talent și 99% transpirație, poate să facă
isprăvi în cultură. Acest element ar trebui însă ajutat, stimulat”. Noica le explică viziunea sa:
vede cultura de performanță similara sportului de performanță: „Muncă multă, renunțări,
sacrificii. Și un antrenor”.
Calea lui Noica
„Nu este bine când știi unde ajungi! Partea cea mai frumoasă a vieții e când vrei să
ajungi undeva și te trezești cu totul în altă parte!”, spunea Noica. Dacă e să-i judecăm viața
după aceste spuse ale sale, apoi marele gânditor a avut parte de o cale cu adevărat frumoasă: șia pierdut averea, a fost arestat și închis, s-a văzut nevoit să divorțeze și apoi să ia calea
muntelui. Gabriel Petric scrie: „Deviza sa e, în prezent: Nulla dies sine laetitia (Nicio zi fără o
bucurie!). Noica nu s-a plâns de vitregiile vieții, ba face gesturi surprinzătoare pentru poporul
din jur: în 1943, Noica intenționează să candideze pentru prima și ultima oară pentru un post
universitar: acela de conferențiar la catedra de Filosofia istoriei și culturii unde, drept
contracandidați, Noica i-a avut pe Mircea Eliade și un anume Ion Zamfirescu, necunoscut
astăzi. Noica anexează însă dosarului prezentat comisiei de examinare o declarație de intenție
unde cerea ca, în cazul în care Eliade, atașat cultural la Lisabona, se prezenta la examen, el,
Noica, înțelegea să se retragă, recunoscând astfel că Eliade este mai pregătit de a ocupa acest
post. Este una dintre puținele dovezi de onestitate culturală pe care le are cultura română, care
de obicei a fost și încă este un viespar de orgolii și meschinării. Pentru a ajunge pe culmile
singurătății, dar printre vârfurile elitei, a făcut, după cum lui îi plăcea să spună, „turism
cultural”: „Să-l citești, de exemplu, pe Platon, în pat, fără să-ți bați capul prea mult cu cele
citite, fără aprofundare. Să ai ideea de ce spune. Apoi să reiei la alt nivel, mai adânc”. Maestrul
predă „cu evlavia profanului luminat” despre aplecarea asupra Spiritului cu pioșenie, își
îndeamnă tinerii să „stea cu candela aprinsă” și profețește un „ceas bun al culturii românești”,
încă o dovadă a patriotismului său. „Nu născut, nu recunoscut, ci devenit. Flacăra străvezie a
exilatului în propria patrie”, scrie Petric întărind credința maestrului său: „Omul - spunea el este ceea ce rămâne după ce lumea din jur îl desființează”.
Țara minunată a lui Noica
„Era o Românie care, în ciuda anormalității ei politice, era mai normală decât cea de
astăzi, pentru că nu își pierduse direcția și prevalau valorile de creație care, într-o Românie
debusolată, cum e cea în care trăim, par a fi fost cu totul înlocuite de valori de consum. Prin
Noica ni s-a dezvăluit însă o patrie firească în locul celei derivate (...). Viața noastră era prinsă
în visul unor asasini. România se afla, de fapt, și se află și astăzi într-un vid de putere în care
guvernările, chiar și cele alese democratic, nu reprezintă și nu servesc intereselor unui neam,
ci unui grup de paraziți venali pentru care totul e doar materie”, scrie în prefața volumului
Marius Iosif. Pentru ucenicii lui, Noica reușise „redesenarea firescului și despărțirea apelor”,
iar, potrivit lui Marius Iosif, „Noica juca rolul unui erou civilizator într-o lume ce, de fapt, se
sălbăticise, într-o țară în care elita fusese distrusă aproape în totalitate și abia începuse să se
refacă, alături însă de o elită a răului”. Drumul indicat de maestru copiilor săi de suflet era
„drumul unei Românii ce ar fi fost să fie, dacă istoria nu ar fi împins-o pe căi aberante”. Retras
în munți, tăind poteci prin zăpada proaspătă, Noica reașază, pentru ucenicii lui, țara într-o
matcă a firescului: aici se forma o elita autentică, dincolo era o falsă ordine bazată pe minciună
și crimă; aici, valori nepervertite, dincolo, destine cu cariere falsificate, unde oameni cu patru
clase au ajuns savanți de talie mondială.
În concluzie, Marius Iosif scrie: „Marea lecție a lui Noica a fost una de locuire și nu e
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puțin lucru când această lecție este dată de un filosof. A te înrădăcina în pământul tău, a da rod
în această țară ce se dorea pustiită spiritual, redusă, fie la o ploconire în fața invadatorului- fie,
mai apoi, la o cântare deșănțată a dictatorilor, a fost unul dintre miracolele care ne-au făcut să
ne continuăm drumul”.
Profețiile lui Noica
„Cultura filosofică se va întemeia, în viitor, pe o formație științifică sau teologică.
Extremele, deci!”, apoi, în alt context, Noica prorocește: „Omenirea e tânără, mai are multe de
înfăptuit. Iar cei care și-au întors fața de la «om» se vor întoarce la el, văzând că n-au altceva
mai bun pe pământ decât omul”. Acuzat de Radio Europa Liberă de „abdicare civică” într-o
vreme când „țara e în secare și nemântuire”, într-un timp caracterizat de „sărăcia de eroi”,
maestrul îi spune lui Petric: „Ca să te bați cu cineva, acel cineva trebuie să existe. Or, ei pentru
mine nu există. La urma urmei, dacă istoria a făcut pipi pe mine, îmi permit și eu să fac pipi pe
ea!”. Este un destin căruia Noica i se împotrivește blând: în fața unui sistem care nu-i
recunoștea valoarea, Noica și-a construit propriul sistem încercând să adune în jurul țării sale
cât mai mulți „locuitori” cu spiritul vrednic de un asemenea spațiu ideal. „Dacă viața spiritului
are un sens, atunci el este de a fi «întru ceva», iar acest lucru l-ar putea spune, cu modestie, dar
cu fermitate, spiritul românesc unei lumi pe care maladiile ei constituționale, reactivate prea
violent astăzi, riscă uneori să o strămute, după vorba indiană, în condiția sinelui înnebunit”.
Noica refuză să-și continue viața alături de pseudo-talentele din Capitală: fuge la Păltiniș,
unde se gândește, macină nedreptatea și superficialitatea și propune soluții.
Din vârful unei generații care ar fi putut urca România în istorie și în cultură, o generație
spulberată de vremuri și ciuma roșie, Noica nu se sfiește să arate cu degetul către noroiul țării:
„Genul eseistic, la noi, stă sub semnul precarității. Majoritatea eseiștilor români fac lăutărie.
Pornesc de jos în sus, nu de sus în jos. Sunt pătrunși de modelul Cantemir, enciclopedist, bun
la vremea sa, dar, astăzi, ineficace: a ști de toate după ureche!”. Noica îi scria lui Mircea
Eliade, la Paris, în 1947: „Încep să înțeleg că societatea românească a trăit și trăiește prin
poussée-uri; principalul este să ne păstrăm intacți pentru viitor. Mă gândesc cât de privilegiați
suntem că ne-am putut împlini spiritualicește. Și cât de utili vom putea fi!”.
Sfaturi de maestru
Pentru Gabriel Petric: „Cultura românească este o cultură de regăsire, nu de plecare.
Întârzii prea mult în cultura românească. Fă-ți mai bine turismul filosofic.
Ia-l pe Platon, pe presocratici, pe stoici. Dar nu așa, câte un pic din fiecare.
Citește-i într-o primă lectură, integral, urmărindu-le toată desfășurarea operei”.
Lui Dorin Ștefănescu: „Ar merita să te ocupi de patronii mei, de Platon, Kant și Hegel, iar abia
apoi să vezi dacă mai e cazul să te ocupi și de mine. (…)
Fii egoist în adâncime. Ocupă-te de dumneata, de înzestrarea și gândul d-tale, iar dacă
vrei să faci lucrul cum trebuie, lasă-mă să te ajut…”. Către Mihai Caratas: „Nu înțeleg cum ai
ajuns la Kant. Ai sărit Porfir etc. peste Augustin? Peste Toma din Aquinas (de găsit prin mine
la oraș)? Ai trecut prin empirismul englez și raționamentul francez? Aud că faci germana cu...
Nietzsche. Altul mai ușor nu găseai? Sfatul meu este să continui turistic deocamdată: Kant,
cele 4 mari; Fichte ce e tradus, la fel Schelling; apoi 18 vol. Hegel, în românește, Nietzsche –
Schopenhauer – Bergson în franceză. Abia a doua oară vei citi în original, la sânge, ceea ce-ți
place. Deocamdată trebuie să înfrunți plictisul ca să ai imaginea întregului”. Către Gabriel
Petric: „Să duceți o viață completă, să aveți copii! Copilul e un miracol... În ordine culturală, e
de remarcat miracolul german, după cel grecesc... În ordine antropologică, există cele două
miracole: miracolul erotic și miracolul spiritual!”
Scrisoare din Păltiniș
„Iubite Gabriel Petric, (…) Nu am absolut nimic cu copiii-minune și cu tinerii de care se
interesează alții. M-am oprit la tinerii părăsiți de toți, ca dumneata, între 25 și 30 de ani, când
mai pot fi salvați dacă au o înzestrare deosebită. În acest sens încerc să le impun o disciplină de
lucru, ceea ce văd că nu-mi reușește pe deplin cu dumneata. Îmi spui că studiezi elina și
germana „cu greu”, ceea ce înseamnă fără nici o bucurie, poate chiar fără convingerea că-ți
sunt indispensabile, mai ales ultima. Pe de altă parte nu-mi spui ce lecturi organizate faci. Îți
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repet: cineva poate fi foarte citit, fără a fi cult, și poate rătăci oricât în cultură, fără a ajunge la
cultura mare. Printre cei 20-25 de tineri căutați și reținuți de mine (pentru ei, nu pentru gloria
mea didactică), te puneam între primele rânduri, dacă nu în frunte. (…) Nu am nimic
împotrivă dacă afli căi mai potrivite decât cele sugerate de mine. Nici măcar nu condiționez
amiciția noastră de ascultarea d-tale. Îți cer, numai, să-mi dovedești în timp că ești pe o cale
bună și nu pe o cărare de pădure, vorba lui Heidegger.
Cu dragoste, Al d-tale, C. Noica”.
Nicăieri de singur
„Stai lângă mine și ascultă”, pare a le spune Noica celor bineveniți. Lor, privilegiaților,
le mărturisește că nu înțelege văicăreala lumii, fie din țară, fie din Apus. Pentru el, totul părea
un moment propice pentru cultură când există un public de carte: „Nu suntem deloc într-o
perioadă de catastrofă catastrofică, cum zic unii. Acum este momentul să se desfășoare
mințile, să dea ceea ce pot. S-o facă însă cu plăcere. Ce mare lucru e să faci, orice lucru ar fi, cu
plăcere!”. Ucenicii de la Păltiniș află din gura maestrului binefacerile lucrului bine făcut: „E
plin de semnificații că unii, care au avut experiența Canalului, mărturisesc că simțeau nevoia
să-și sape bine norma de doi metri cubi ce le era dată... După 40 de ani, dacă nu ajungi să faci
ceea ce îți place, ce te interesează, și nu ești plătit de societate pentru asta, destinul ți-e ratat”.
Aceste vorbe vin din partea unui om care a răspuns pe vremea comuniștilor: „Eu nu slujesc
tiranilor, eu slujesc zeilor!”, iar vorbele i s-au transformat mereu în fapte: în 1946, când
teroarea se întețise și viitorul României se rusifica, Noica face un gest ce stârnește uimirea: se
duce la Tribunalul Poporului din București și se autodenunță ca fost legionar și chiabur.
Curajul nebunesc al celui ce simțea nevoia de solidaritate cu prietenii săi atunci urmăriți și
terorizați în pușcării a provocat stupefacție și cei din tribunal l-au privit ca pe un picat din lună.
I-au cerut apoi să se ducă acasă...
Laura Oană, Special: România reală, departe de România lui Noica
„Replica”, nr. 369, 17 - 23 decembrie 2009

„Este o lucrare de referință nu numai pentru că în literatura noastră de specialitate
lipsește o sinteză de ample dimensiuni consacrată tragicului și tragediei, ci și pentru faptul că
această temă și-a dobândit, în persoana lui Gabriel Petric, un interpret și un analist de mare
acribie în comentariul aplicat și nu mai puțin în cel al conexiunilor culturale, de sinteză,
urmărind dialectica evoluției istorice a conceptului de tragic, din antichitate și până în zilele
noastre, luând în dezbatere de profunzime faptul tragic în literatura română și situându-se
polemic față de C. Noica, cel care socotea că tema tragicului e una secundară în literatura
noastră, alți cercetători opinând că românului îi lipsește simțul tragic. Autorul demontează
aceste opinii într-o amplă și întru totul convingătoare lucrare.”
Constantin Cubleșan, Viziune și spirit tragic
în literatura română a secolului XX -Petric,Gabriel
Gabriel Petric,
Tragicul şi creştinismul, Editura Emia, Deva, 2005.
Gabriel Petric publică la Editura Emia din Deva o carte surprinzătoare: Tragicul şi creştinismul – pe firul cugetării critice şi teologice româneşti. De ce este surprinzătoare? În
primul rînd pentru că autorul ei nu este un teolog cunoscut, nici cel puţin un tînăr teolog care să
susţină o lucrare de doctorat pe această temă. Gabriel Petric este profesor la un liceu din
Orăştie. Are, însă, în desaga sa biografică şi bibliografică merindea care îl îndreptăţeşte spre o
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astfel de meditaţie şi încercare critică. Este fiu de preot, a fost bibliotecar la biblioteca
Protopopiatului de Orăştie şi a mai fost echinoxist – aparţinînd unei promoţii echinoxiste
dedate spre ale filosofiei şi eseisticii. Formaţia sa a fost marcată de apariţia Tragicului lui
Liiceanu, ca şi a altui prieten al său (al nostru) Marius Iosif (acum profesor pe lângă
Sighişoara), care a încercat să descopere tragicul în hai-ku. A scotocit mulţi ani în ideea de a
consemna exhaustiv orice mică trimitere spre temă şi a publicat sporadic câteva fragmente
inclusiv în „Familia”. O primă observaţie ar fi că, se pare, pe laici i-a preocupat subiectul mai
mult decât pe teologii români ortodocşi, dar mai mult în ordine politică, a absenţei tragicului
în detrimentul pasivismului nostru mioritic.
Cartea de faţă, însă, este o sinteză judicioasă şi bine construită. Are calmul celui care face
un lucru fără termen impus, fără orgoliul pionieratului, sau al verdictului, dar cu mulţumirea
că dacă discuţia va fi preluată, teologii noştri îşi vor asuma un dialog pe o idee cu valoare
universală. Bibliografia sa este impresionantă, iar meticulozitatea trimiterilor, adnotărilor şi
lămuririlor de subsol seamănă cu a harnicilor scolastici ardeleni. O mărturisire despre metodă
găsim abia la pagina 112: „Precizăm aici că datorăm mult şi consimţim teoriei tragicului cu
fundament peratologic, elaborată de Liiceanu, dar considerăm necesară o adâncire a
registrului transcendent al fiinţei, în cadre creştine, prin evaluarea pas cu pas a elementelor şi
dinamicii divinului ca dramatis personae. Toate acestea – suntem conştienţi – vor trebui
realizate în pofida unor dificultăţi dogmatice cvasiinsurmontabile, tatonând feluritele căi ale
catafaticului şi ale apofaticului”. Mai mărturiseşte Gabriel Petric teama de a cădea în clişee,
idei facile şi verdicte fără acoperire, surmontată prin apelul la texte. Astfel, cartea lui este
deschisă atât intelectualului laic, cât şi teologului. De altfel, citatele cele mai frecvente sunt
din Gabriel Liiceanu şi Ileana Mălăncioiu, dintre contemporanii noştri, de fiecare dată puncte
de pornire dinspre cugetarea din afara bisericii spre aceea teologică, autorul fiind cel care
transmite sugestii de o parte şi de cealaltă. Dintre teologi, Dumitru Stăniloae apare drept
autoritatea de neconstestat a teologiei româneşti, dar nu lipsesc nume cunoscute: Bartolomeu
Anania, Ilie Cleopa, Constantin Galeriu, Nicolae Corneanu, N. Steinhardt, precum şi altele
mai puţin cunoscute. Gabriel Petric apreciază, de exemplu, contribuţia lui Sebastian Chilea,
autorul unui studiu despre ironia biblică. Nu-i mai amintesc pe interbelici, nici pe părinţii
bisericii, pe autorii de dogmatici, estetici etc., dar confirm, pentru cine întreabă, că Berdiaev e
o prezenţă plină.
Într-o arhitectură bine cunoscută, Gabriel Petric urmăreşte textele care ar putea aduce o
confirmare a ideii prezenţei tragicului în creştinism. O face parcurgând diferite paliere, de la
ideea comună a negării lui prin salvarea în transcendenţă, pînă la a-l discuta pe Dumnezeu ca
Persoană, de la compararea tragismului epopeic cu al eroilor biblici, de la Dionysos pînă la
Hristos cel înţeles astăzi, de la criteriul estetic pînă la fenomenul sau sentimentul sau spiritul
tragic, inventariind temeiuri şi
paradoxuri, uzînd de subtilităţi
precum „transascendenţă” şi
„transdescendenţă”, urcînd şi
coborînd diferite trepte, culegînd fărîme, vorbindu-ne, în acelaşi timp,
despre certitudine, ironie, spirit
agonal, credinţă şi încredere, iubire
şi mai deloc despre moarte.
Concluzia mea, la sfîrşitul cărţii, este
că prezenţa tragicului în credinţa
creştină, dacă este acceptată de către
teologi şi biserici, îndeamnă la o
regîndire a sensului existenţei. Pe
credincios îl sustrage pasivismului, îl
îndeamnă spre libertate, alegere,
într-un dramatism al confruntării, în
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calitate de creatură, cu creatorul ale cărui limite sîntem.
Tragicul şi creştinismul poate fi considerată şi o carte de morfologie a limitei care este
declinată „pînă la Dumnezeu” sau de fenomenologie, Gabriel Petric cercetînd, cu bibliografia de rigoare – unde îl descoperă cu bucurie pe teologul Emanuel Banu, „fiinţa limitei”. El
demonstrează acea inteligenţă fină dar îndrăzneaţă a cercetătorului apropiat care îl convinge
pe cel oarecum îndărătnic că opinia lui sau tema pe care i-o propune îl îmbogăţesc, chiar dacă
este vorba despre discuţia unor paradoxuri sau situaţii aporetice. El nu lansează concluzii
uşoare, ci analizează cu grijă şi lasă în urmă întrebări pentru un posibil capitol al teologiei
morale unde tragicul creştin să fie privit în structură şi nu în ideologie. Cu atît mai greu este de
înţeles. Noi trăim astăzi – poate şi bisericile noastre - în ideologie. „Democratizarea
martirajului” este, cred, atributul ideologiei. Mă tem că şi ideea nemuririi, care contestă
tragicul, duce tot acolo prin simplificare rurală. Gabriel Petric îl citează pe D. Belu care
consideră credinţa în „nemurirea personală trans-istorică” un susţinător moral pentru
credincios. Aceasta ar conduce spre o diminuare a eroismului, a excepţionalităţii persoanei
îmbărbătate de ideea nemuririi. Democratizarea martirajului ar fi, atunci, un cîştig, în sensul
unei mai largi accesibilităţi a credinciosului în sfera agonală „dominată de mărturisirea
credinţei şi împotrivirea la rău”. Ideologia, însă, a dus la pervertirea eroismului tragic în
fanatism. Ideologia se foloseşte de termenii credinţei, în acest politeism postmodern,
mistificîndu-l pe Dumnezeu şi răul. Cineva stabileşte pentru credincios cui să mărturisească şi
care este răul.
Spre finalul cărţii, Gabriel Petric citează un dialog dintre părintele Galeriu, Andrei Pleşu,
Gabriel Liiceanu şi Sorin Dumitrescu. Gabriel Liiceanu afirmă: „Condiţia sufletului eliberat
din trup este infinitatea”. Părintele Galeriu răspunde: „Eu nu mă pot concepe altfel nici
dincolo, decît ca finit în dialog cu infinitul. Eu îmi simt încă de aici sufletul finit şi în acelaşi
timp deschis către infinit şi în fiecare clipă parcă fac experienţa acestui lucru”. Andrei Pleşu
intervine: „Gabriel, tu vezi finitudinea cuplată strict cu corporalitatea şi atunci orice ieşire din
corp îţi pare a fi cuplată cu infinitatea. Or, această finitudine se menţine şi în afara corpului.”
Cu alte cuvinte, nemurirea nu anulează tragicul. Tragicul şi creştinismul e mai aproape de
aceia care stau sub semnul sintaxei, precum Berdiaev: „Dar există în Dumnezeu o pasionată
tînjire şi un pasionat dor de om. În Dumnezeu există un tragic neajuns, care este umplut printrun mare cîştig – naşterea în El a omului (…).
Numai mitul dorului lui Dumnezeu de om şi de iubirea omului ne apropie de taina ultimă.
Traian Ștef, Revista „Familia”, nr. 11-12, 2005
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