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GYR, RADU 
Scriitor 
N. 15 mart. 1905, Câmpulung - m. 29 apr. 1975, Bucureşti. 
 
Numele de stare civilă: Radu Şt. Demetrescu.  
Fiul lui Coco Demetrescu. 
Studii la Liceul Carol I din Craiova, 

Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. 
Doctor în litere. 

A fost profesor secundar, asistent la catedra 
de estetică a lui Mihail Dragomirescu, 
conferenţiar la aceeaşi catedră; profesor de 
franceză la Şcoala de Geniu. A participat la 
mişcarea legionară pentru care este arestat în 
1933 şi internat în lagăre până în 1940, 
rearestat în 1941 şi trimis pe front . Simplu 
soldat în al doilea război mondial este rănit. După război este judecat 
şi condamnat la 12 ani muncă silnică. Eliberat în decembrie 1955, 
arestat din nou şi condamnat la moarte în 1958. A stat un an în 
celula morţii, după care pedeapsa îi este comutată la muncă silnică 
pe viaţă. În 1963 este eliberat şi obligat, între 1963-1975 să 
colaboreze la Glasul Patriei, organ de propagandă destinat românilor 
aflaţi în afara ţării. 

Debuteazã în revista liceului Tinerimea şcolară cu poemul 
dramatic în versuri În munţi (1919). Adevãratul debut are loc în 
1922, când îi apare în Rampa o cronică rimată, semnată Radu Gyr. 
Pseudonimul era anagrama toponimului muscelean Grui, folosit şi 
acesta anterior, pentru a nu contraveni regulamentelor şcolare. 

Primul volum publicat este volumul de versuri Linişti de schituri 
(Craiova, 1924). A scris poezie, eseuri, dramaturgie, literatură pentru 
copii, studii critice şi a făcut traduceri. A primit Premiul Societăţii 
Scriitorilor Români pentru sonet (1926); Premiul Institutului pentru 
Literatură (1927); Premiul Adamachi al Academiei (1928) şi Premiul 
Socec pentru poezie (1939). 

A mai semnat: Radu Grui, Ioachim Puşcaşu, Nenea Răducu. 
A colaborat la Năzuinţa, Adevărul literar, Ramuri, Ritmul vremii, 

Axa, Falanga, Gândirea, Arhivele Olteniei, Suflet românesc, Revista 
Fundaţiilor Regale, Secolul, Linia nouă, Generaţia nouă, Abecedar, 
Vremea, Familia, Convorbiri literare, Pământul, Presa, Universul 
literar, Viaţa literară, Pleiada, Grai moldovenesc, Gând românesc, 
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Gândul nostru (Iaşi), Mioriţa (Galaţi), Cele trei Crişuri (Oradea), 
Clipa, Ritmul vremii. 

Opera: Linişti de schituri. Versuri (Craiova, 1924); Căciuliţa 
roşie. O poveste în pădure cu pitici şi cu o fetiţă ( colab., 1926); 
Floarea lui Sânzien ( colab., 1927); Plânge Strâmbă-Lemne. 
Versuri (1927); Cerbul de lumină. Versuri (1928); Eposul popular 
iugoslav (1935, colab.); Stele pentru leagăn. Versuri (1936); 
Cununi uscate. Versuri (1938); Corabia cu tufănici (1939); Muţu 
Cotoşmanu. Poveste în versuri (1942). Poeme de război (1942); 
Balade (1943); Poezii, I-III (1992-1994); Anotimpul umbrelor 
(1993); Ultimele poeme (1994); Calendarul meu (1996); 
Anotimpul umbrelor (1998); Crucea din stepă (1998); Balade 
(1999); Cununi uscate: Stele pentru leagăn (1999); Sângele 
temniţei. Stigmate (2003).  

Traduceri: J.Kessel, Păpuşa ( 1930); J.London, Când şi-aduce 
omul aminte (s.a.). 

 


