
PAUL GOMA -

„…singurul disident autentic 

al României” 

Monica Lovinescu

Omagiu la 80 de ani



– Ce eşti tu, Paul Goma? Eşti disident? Opozant? 

Comunist, fascist? Anarhosindicalist, liberschimbist? 

Eşti de dreapta, de stînga? 

De centru-trei-sferturi-spre-nord-est-faţă-de-sud-est? 

Ce eşti?

...Întîmplător, sunt scriitor. Prin structură, prin educaţie, 

formaţie, întîmplător gîndesc, acţionez potrivit unui cod 

moral... Am învăţat, acasă, să fiu pentru bine şi împotriva 

răului – orice culoare ar avea, indiferent dacă poartă

în frunte svastică ori secere-şi-ciocan, indiferent dacă 

dictează în numele naţionalismului sau în al 

internaţionalismului…

(GOMA, P. Culoarea curcubeului ’77. Ch. : FLUX, 

2003. 270 p. ISBN 9975-77-038-X)



TABEL CRONOLOGIC
 1935 – 2 octombrie se naşte Paul Goma în satul

Mana, comuna Vatici, judeţul Orhei

 1940 – în urma ocupării Basarabiei de ruşi, familia Goma

încearcă o refugiere peste Prut

 1941 – tatăl său (Eufimie Goma) este ridicat de NKVD

şi deportat în Siberia

 1942 – începe să frecventeze şcoala primară în satul

natal

 1946 – intră prin concurs, ca elev bursier, la Şcoala

Normală „Andrei Şaguna” din Sibiu

 1948 – elev în clasa a VII-a de „Ciclul Doi” la Gimnaziul

din Şeica Mare, judeţul Târnava Mare

 1949 – intră prin concurs elev bursier în clasa a VIII-a

a Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu



 1952 – elev în clasa a X-a, este „convocat”

la suritatea din Sibiu şi „reţinut” opt zile, după care

este exmatriculat din toate şcolile din ţară. Reuşeşte

să se înscrie la Liceul „Negru Vodă” din Făguraş

 1953 – absolvă liceul. Încearcă să dea examen

de admitere la Institutul de Cinematografie

 1954 – intră prin concurs la Institutul de literatură

„Mihai Eminescu” din Bucureşti

 1856, 22 noiembrie – este arestat şi condamnat la doi ani

de închisoare pentru „agitaţie publică”

 1958 – eliberat din Gherla, dar trimis pentru 36 de luni în

domiciliu obligatoriu în Bărăgan (urmate de alte 24

de luni)

 1966, ianuarie – depune la ESPLA manuscrisul romanului

Ostinato



 1967, ianuarie – constatînd că romanul Ostinato nu-i va fi

publicat în România, îl trimite în Occident

 1968, 22 august – apare volumul de proză Camera

de alături – primul şi ultimul în România, pînă în 1990

 1970 – i se interzice să publice

 1971, 14 octombrie – la Tîrgul de carte de la Frankfurt/M

se lansează romanul Ostinato de Paul Goma în

traducere germană (Suhrcamp), franceză (Gallimard)

 1976 – continuă (din 1971) să se transmită la Europa

liberă, în lectura autorului, fragmente din cărţile sale

 1977, ianuarie – printr-o scrisoare difuzată de Europa

liberă, Goma se solidarizează cu Charta 77, iniţiată

de intelectualii cehoslovaci

 1977, 1 aprilie – arestat



 1977, 2 noiembrie – împreună cu soţia şi fiul ajung în Franţa,

unde cer azil politic

 1980 – director al colecţiei Est-Ouest de la Editura Hachette şi

apoi Albin Michel

 1981 – primeşte prin poştă un colet conţinînd o bombă

 1982 – o nouă tentativă a Securităţii de a-l asasina pe P. Goma

 1986, februarie – este numit Chevalier de l’Ordre des Arts et des

Lettres de către ministerul Culturii al Franţei

 1990 – după 20 de ani de inexistenţă ca scriitor român, Paul

Goma debutează editorial în româneşte

 1992 – Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Ostinato. Îi apar în

româneşte şi alte cărţi editate iniţial în mai multe ţări din

Europa: Culoarea curcubeului, Cardă inversă, Patimile

după Piteşti, Din calidor, Arta refugii, Sabina, Gherla, Astra,

În cerc, Bonifacia etc.;

 1994 – Paul Goma scrie Viaţa la Castel care devine Castelana, 

text nepublicat. 



 1995, 21 martie – Paul Goma se anunţă candidat la alegerile

prezidenţiale din 1996 (România). Scrie Adam şi Eva,

devenit Adameva. Apar cărţile: Amnezia la români,

Scrisori întredeschise – singur împotriva lor, Justa

 1997 – apare, la editura Univers Gardă inversă, ediţie îngrijită

de Sanda Anghelescu

 1998 – apar: Altina – grădina scufundată, Alte jurnale,

Jurnalul unui jurnal

 1999 – Roman-intim apare la ALLFA, deschizînd o nouă colecţie.

 2000 – Paul Goma scrie romanul „poliţist” Profil, tradus în

franceză de Hélène Lenz - Profil bas - apare în acelaşi an

la Editiond de Syrtes

 2001– Scrie romanul Infarct - nepublicat

 2002 – Editura Jurnalul literar publică roman Basarabia.

Paul Goma scrie Bătrânul şi fata

 2004 – apare dicţionarul Alfabecedar.

 2005 – La editura Criterion apare carte „Paul Goma – 70” de

Elvira Iliescu. La Universal Dalsi apare volumul semnat

de Mariana Sipoş: „Destinul unui disident: Paul Goma”.



„Ilustru disident politic şi neobosit denunţător al 

comunismului din România, Paul Goma şi-a văzut 

aproape toate manuscrisele blocate de cenzura 

regimului dictatorial. Refugiat la Paris, şi-a publicat 

romanele în prestigioase edituri din Franţa, Germania, 

Olanda şi Suedia. „Un Soljeniţîn român”, s-a spus 

despre Paul Goma şi nu fără îndreptăţire.” 

Marta PETREU

Actualmente, Paul Goma 

locuieşte cu familia sa –

soţia Ana şi fiul Filip –

tot la Paris şi tot în exil...



OPERA





„Nu cunosc alt scriitor român căruia 

să i se fi impus o grilă de receptare

mai nedreaptă şi mai de nepătruns 

în propria-i cultură, spre cititorul

de acasă, ca lui Paul Goma” 

Petru URSACHE  







„Paul Goma e un om ieşit din comun, 

şi ca simplu cetăţean şi ca scriitor. 

Este un etalon de conştiinţă, 

de consecvenţă, de moralitate. 

Paul Goma nu a cedat nimic

din convingerile sale de tinereţe, 

nu a pactizat cu minciuna –

este mereu egal sieşi”. 

Vladimir BEŞLEAGĂ



„Avînd la temelie o zbuciumată experienţă de viaţă –

socială, politică, morală – scrierile lui Paul Goma sînt, 

totodată, cărţi-document, cărţi-mărturii, cu oameni 

adevăraţi şi întîmplări reale. Romanele lui sînt, după 

cum s-a observat, nişte memoriale ale durerii, 

o diagramă a revoltei şi un protest al conştiinţei etice

în faţa terorii, împotriva unor perfide încercări 

de a înstrăina de sine fiinţa umană.” 
Nicolae VIERU



REFERINŢE CRITICE



„Paul Goma este unul dintre cei mai prolifici scriitori 

ai literaturii române. Opera sa, vastă şi complexă, 

cuprinde cărţi din diferite genuri: romane, eseuri, 

jurnale, lucrări de memoralistică şi de publicistică, 

documente, un „alfabecedar” etc.” 

Aliona GRATI





„Marele merit al lui Paul Goma e acela 

de a exprima adevărul cu o autenticitate

ce nu admite nici o notă de contrafăcut 

şi cu o ardoare etică ce nu permite nesocotirea 

măcar parţială a lui...” 

Mihai CIMPOI







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



„Nu ştiu cît de convingător este Paul Goma

ca om al scriiturii, dar este dincolo de orice 

îndoială exemplul generic pentru normalitate,

în sensul în care explică însuşi Domnia Sa 

înţelesul simplu al menirii scriitorului: acela

de a rosti adevărul, indiferent de împrejurări,

cu atît mai apăsat într-un mediu sugrumat

de cenzură şi de tot felul de constrîngeri.” 

Flori BĂLĂNESCU



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Paul Goma primul disident român, iniţiator 

al unei mişcări pentru drepturile omului în ţara 

sa, trăind astăzi în exil, aduce mărturie,

cu talentul scriitorului care dăruieşte naraţiunii 

un suflu tragic, cu convingerea omului

care refuză profanarea fiinţei umane.” 

Lucien GUISSARD



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.paulgoma.com/

http://www.timpul.md
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Goma

https://www.facebook.com

http://www.paulgoma.com/
http://www.timpul.md/articol/paul-goma-un-cavaler-al-adevarului-37633.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Goma
https://www.facebook.com/


http://www.literaturasiarta.md

http://www.metaliteratura.net

http://www.istoria.md/articol/606/Paul_Goma

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/paul-goma

http://www.literaturasiarta.md/
http://www.metaliteratura.net/
http://www.istoria.md/articol/606/Paul_Goma
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/paul-goma


http://www.observatorcultural.ro

http://www.librariaromanilor.com

https://twitter.com/paulgoma

https://www.youtube.com

http://www.observatorcultural.ro/
http://www.librariaromanilor.com/Literatura-romana/un-dizident-inflexibil-i-controversat-paul-goma.html
https://twitter.com/paulgoma
https://www.youtube.com/


http://flori-balanescu.blogspot.md

http://romaniabreakingnews.ro/paul-goma http://www.9am.ro/stiri-revista-presei

http://www.radiochisinau.md

http://flori-balanescu.blogspot.md/
http://romaniabreakingnews.ro/paul-goma
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei
http://www.radiochisinau.md/
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