
Octavian Goga 
poet, traducator şi om politic, 

membru al Academiei Române

140 ani de la naştere



Date biografice

http://www.istoria.md/Octavian_Goga_biografie

Octavian Goga se naşte la 1 aprilie 1881 în satul Răşinari,de lângă Sibiu fiul

preotului ortodox Iosif Goga şi al soţiei sale, Aurelia, învăţătoare. Goga a fost un

poet român, ardelean, de origine aromână, politician de extremă dreaptă, şi prim-

ministrul României din 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938. Membru al

Academiei Române din anul 1920.

Între anii 1886-1890, Goga a urmat şcoala primară din satul natal. În 1890, poetul

s-a înscris la liceul de stat din Sibiu (astăzi Liceul Gheorghe Lazăr), ale cărui cursuri

l-a urmat până în 1899, când s-a transferat la liceul românesc din Braşov. La

absolvirea liceului, în 1900 s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie a

Universităţii din Budapesta, continuându-şi apoi studiile la Berlin şi încheindu-le în

1904.

http://www.istoria.md/articol/519/Octavian_Goga,_biografie


Lansarea în literatură

Goga a intrat în publicistica literară cu recomandări din partea lui Ilarie

Chendi, Sextil Pușcariu, Nicolae Iorga, Ion Gorun, Vasile Goldiș, Eugen Lovinescu.

În 1905 a apărut la Budapesta volumul Poezii, reeditat apoi de editura „Minerva”,

la București în 1907 și la Sibiu în 1910. După acest debut editorial, devenit

un adevărat eveniment literar, poetul a intrat tot mai mult în conștiința opiniei

publice.

Criticul literar Ion Dodu Bălan aprecia că volumul lui Goga „înseamnă începutul

unei noi epoci pentru sufletul nostru românesc”, pentru că „nimeni n-a întrecut la noi

vigoarea, puritatea și muzica limbii, bogăția colorilor, originalitatea ideilor,

seninătatea concepțiilor, candoarea expresiilor și fondul sănătos național, ce se

concentrează în aceste poezii”. Poeziile din acest volum sunt socotite „creațiuni

geniale” și cei mai valoroși critici „înțeleg rosturile sociale, naționale și estetice ale

acestei apariții în istoria liricii românești



Opera

„Octavian Goga trăieşte în conştiinţa noastră literară în primul

rând ca un mare poet. Contemporanii lui au avut însă în persoana lui

Goga şi revelaţia unui strălucit gazetar, precum şi a unui orator de

înaltă clasă. Structură eminamente combativă, O. Goga reprezintă

cazul fericit al îmbinării poeziei cu acţiunea, continuând tradiţia

scriitorilor paşoptişti din pilda cărora şi-a hrănit propriile-i crezuri

ideologice şi artistice. Publicistica lui O. Goga face parte integrantă

din activitatea sa politică, reflectându-i culmile şi scăderile.

Atitudinea etică şi civică din jurnalistica lui O. Goga derivă dintr-o

concepţie responsabilă şi exigentă despre misiunea gazetarului. In

acest punct poetul şi publicistul se întâlnesc.”

Silvia Urdea



„ El va fi un poet local, în cel mai înalt şi mai adânc înţeles al

cuvântului, şi va ajunge unul din poeţii naţionali, nu plecând de la

teorii sau de la sentimente generale, ci de la nemărginita dragoste

pentru casa sa, pentru brazda sa, pentru biserica sa, pentru satul

său, pentru ţinutul său oltean şi pentru ţara sa ardeleană.

El va iubi poporul românesc, nu din datorie, nu din conştiinţă

de cărturar sau din simpatie de artist, ci din iubirea trainică şi

veşnică pentru părinţii de-acasă, pentru fraţii de joc, pentru vecinii

bine cunoscuţi, pentru preotul satului şi pentru lăutarul satului, şi

de aici pentru toţi oamenii satului,ţinutului şi ţării sale ardelene.”

Nicolae Iorga

O luptă literară, Sămănătorul, voi. II.

Ed. Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1916



„Şi Eminescu şi Goga cântă un inefabil de origine

metafizică, o jale nemotivată, de popor străvechi, îmbătrânit în

experienţa crudă a vieţii, ajuns la bocetul ritual, transmis fără

explicarea sensului. [...] După Eminescu şi Macedonski, Goga

e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea

aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul

mulţimii, poet naţional totdeodată şi pur ca şi Eminescu.”

G. Călinescu



„Viaţa unui om nu trebuie judecată după avânturile cu

care a pornit la drum, ci după obstacolele pe care

societatea le-a pus de-a curmezisul gândului lui”

Octavian Goga





Prezenţă în antologii







Până la declanşarea primului război, Goga s-a impus ca ziarist strălucit prin

articolele publicate în revista Ţara noastră, ziarul Epoca, Adevărul,

revista Flacăraşi revista România, proza sa jurnalistică fiind comparabilă,

stilistic şi tematic, cu a celei eminesciene.

Goga şi-a axat publicistica pe problemele „românismului”. Prin

revista Luceafărul a reuşit să-şi întărească legăturile culturale cu România, spre

unirea politică de mai târziu. Şi revista Ţara Noastră, axată pe ideologia lui

Goga, şi-a întărit legătura cu oamenii de la sate, fiindu-le sfătuitor, dar şi un

factor capabil să le rezolve nevoile spirituale şi materiale.
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