
Octavian Goga
Nascut la 1 aprilie 1881 in Marginimea Sibiului, la Rasinari, pe Ulita popilor, la numarul 778,  " poetul
patimirii noastre ", Octavian Goga reprezinta una dintre personalitatile de seama ale Sibiului. Deopotriva
poet, dramaturg, publicist (debutant in " Tribuna " pe cand era elev, in 1897, cu poezia " Atunci si acum
") si politician (fost deputat, ministru de Interne si chiar prim-ministru al Romaniei timp de o luna si
jumatate, in perioada 28 decembrie 1937-11 februarie 1938), Goga s-a nascut intr-o familie de
intelectuali, tatal sau fiind preot ortodox iar mama invatatoare. A urmat scoala primara in satul natal, dupa
care in 1990 se inscrie la liceul de stat din Sibiu (actualmente Colegiul National " Gheorghe Lazar ") ale
carui cursuri le absolva in 1899. Un an mai tarziu se inscrie la Facultatea de Litere si Filosofie a
Universitatii din Budapesta, studii superioare continuate la Berlin si incheiate in 1904. În capitala
Ungariei, alaturi de alti studenti romani, Goga fondeaza revista " Luceafarul " care, in anul 1906 este
mutata la Sibiu, oras  unde acesta va deveni secretar al ASTREI si primul custode al Muzeului
Asociatiunii. Aparitia, in 1905 a volumului de debut al lui Goga,  intitulat " Poezii ", avea sa beneficieze
de o presa extrem de favorabila, consacrandu-l repede drept unul dintre marii lirici ai timpului.
Frecventele articole politice publicate de acesta il va impune atentiei generale, astfel ca politicienii vremii
vor incearca sa-l convinga pe Goga sa se inregimenteze politic. În 1907 va intra in randurile Partidul
National Roman, insa doi ani mai tarziu, din cauza convingerilor sale politice, va fi intemnitat la
Budapesta de catre regimul austro-ungar. Ales membru al Academiei in 1920, poetul incepe sa scrie tot
mai putin dedicandu-se aproape exclusiv politicii de dreapta.si totusi, in 1932 Universitatea din Cluj avea
sa-i acorde titlul de " doctor honoris causa " pentru intreaga sa activitate publicistica, incluzand si doua
piese de teatru:Domnul notar si Mesterul Manole. 
 Octavian Goga s-a stins din viata la varsta de 57 de ani, in data de 7 mai 1938, dupa ce a suferit un atac
cerebral in timp ce se afla in parcul Castelului de la Ciucea (jud.Bihor). 
 Bustul din bronz al lui Octavian Goga, realizat in 1973 de sculptorita Ada Geo Medrea a fost amplasat in
Parcul Astra, in galeria personalitatilor sibiene si il infatiseaza pe poetul, publicistul si luptatorul pentru
libertate nationala. Pe langa Casa Memoriala de la Rasinari care reuneste piese de mobilier, biblioteca si
alte amintiri de familie, locul unde poetul s-a stins din viata, respectiv palatul Ciucea, proprietate a
poetului si a sotiei sale, Veturia a fost transformat in Muzeul Memorial " Octavian Goga ", o adevarata
ctitorie a poeziei, asa cum mai sunt Ipotesti, Mircesti sau Lancram, localitati ce ii reprezinta pe
Eminescu, Alecsandri sau Blaga. 
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