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 HOTĂRÎRE   
   
“  31  ”   ianuarie      2013 mun.Chişinău                       Nr.  

   

 

Cu privire la  
 

Examinând demersul Institutului de Filologie,  Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
HOTĂRĂŞTE: 

1. A susţine iniţiativa Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova de a propune 

candidatura lui Paul Goma la Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2013.  

2. A aproba textul Scrisorii de recomandare (se anexează) 
3. A transmite prezenta hotărâre în adresa Uniunii scriitorilor din 

Republica Moldova. 
 

Preşedintele A.Ş.M. 
Academician         Gheorghe DUCA 
 
Secretatul ştiinţific  general al A.Ş.M. 
Membru corespondent               Ion GUCEAC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ  

la hotărârea CSŞDT nr….  

din 31.01.2013 

 
 

 



Scrisoare de recomandare 

Academia de Ştiinţe a Moldovei susţine iniţiativa Uniunii Scriitorilor din Republica 

Moldova de a propune candidatura lui Paul GOMA la Premiul Nobel pentru literatură pe 

anul 2013. 

Născut la 2 octombrie 1935 în satul Mana, judeţul Orhei (azi în Republica Moldova), 

Paul GOMA este unul dintre cei mai reprezentativi prozatori români contemporani, autor al 

unor lucrări de mare răsunet în rândul cititorilor şi al criticilor de specialitate, unele din ele 

fiind traduse în mai multe limbi. 

A fost un adversar al regimului ceauşist. Pentru atitudinile sale anticomuniste a fost 

arestat şi condamnat la mai mulţi ani de închisoare. În 1970 i se interzice să mai publice, 

fiind obligat să trimită romanul Obstinato în Occident, unde apare în traducere germană. 

Criticile dure la adresa sistemului comunist îl face indezirabil în România, el fiind nevoit să 

se expatrieze şi să se stabilească, în 1977, în Franţa. 

Activitatea sa anticomunistă continuă sub forme de interviuri la postul de radio 

„Europa liberă”, articole publicate în presa periodică. Ocupă posturi importante, care-i 

permit să dea o deosebită amploare activităţii sale anticomuniste: membru fondator al 

Comitetului Intelectualilor pentru Europa Libertăţilor (CIEL), membru fondator al revistei 

„L’Alternative”, membru în colegiul de onoare al revistei „Kontinent”, director al colecţiei 

„Est-Quest” de la editura Hachette, membru fondator al Internaţionalei Rezistenţei. 

Refugiul şi exilul, marele probleme ale existenţei umane (libertatea, singurătatea, 

revolta, conştiinţa morală) devin temele dominante ale romanelor sale Gherla, Patimile 

după Piteşti, Soldatul câinelui, Arta refugii. 

Fiind înzestrat cu un profund spirit de observaţie, cu un deosebit dar analitic, Paul 

GOMA descrie întregul tablou inuman al universului concentraţionar, lupta omului cu 

puterea infernală a Leviathanului. 

Romanul Din Calidor (La Calidor) abordează destinul românilor basarabeni, care se 

confruntă cu realităţile socialiste şi procesele de înstrăinare, fiind deportaţi şi exterminaţi. 

Paul GOMA a susţinut procesele renaşterii naţionale din Republica Moldovenească, 

prin intervenţii publicistice, dar şi întreţinând relaţii de colaborare cu uniunile de creaţie, 

Academia de Ştiinţe, cu numeroşi cititori. Opera sa a cunoscut mai multe ediţii în republică. 

Ţinând cont de prestanţa deosebită a personalităţii sale culturale, morale, artistice, de 

valoare naţională şi universală a operei sale, Academia de Ştiinţe a Moldovei consideră că 

Paul GOMA merită pe deplin încununarea activităţii dumnealui cu prestigiosul Premiu 

Nobel. 


