
 

 

Geo CĂLUGĂRU 

 
S-a născut pe data de 27 ianuarie 1942, la Mărășești, jud. Vrancea, în familia Ana 

(din Corbița, județul Vrancea) și Dumitru Călugăru (Strâmba – Jiu, Turceni, Gorj).  

 

Studii: 

  

A absolvit Facultatea de Filologie (1966), ulterior și Facultatea de Ziaristică, ambele 

din cadrul Univerșității București.  

 

Profesie:  

 

A activat timp de 6 ani ca profesor la școli din Județul Călărași, după care a fost 

director adjunct al Bibliotecii Nicolae Labiș, a Casei de Cultură a M.A.I. (1972-

1990), redactor la publicațiile Poliția Română și Pentru Patrie (1990-2001), apoi 

director al aceleași Biblioteci a Casei de Cultură a M.A.I. până la pensionare (2004).  

 

Activitatea literară:  

 

Este poet, prozator şi eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din RomâniaS și al 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști.  

A publicat sute de reportaje, comentarii, interviuri. A condus activitatea Cenaclului 

Literar Ioan Tecșa, de pe lângă instituția amintită mai sus. Este membru activ al 

Ligii Culturale Fiii Gorjului, inițiatorul și cordonatorul Cenaclului literar Octavian 

Goga, al Centrului Socio-Cultural Mihai Eminescu al Primăriei Sectorului 2 al 

capitalei, unde a avut participări la momentele poetice susținute de actorii îndrăgiți, 

cu creații proprii. A fost de asemenea inițiatorul și coordonatorul Clubului de Satiră 



și umor Amza Pellea din cadrul Centrului de zi Sfinții Mihail și Gavril, inițiatorul și 

coordonatorul ciclului de activități culturale Ferestre de dialog cultural, împreună cu 

Excelanța sa, domnul ambasador George Călin, scriitor, inițiatorul și coordonatorul 

Clubului Tolba cu povești dedicat copiilor din sistemul D.G.A.S.P.C. Sector 2, 

inițiatorul și coordonatorul ciclului de activități Datoria de a nu ne uita valorile, din 

cadrul Centrului de zi Sfinții Mihail și Gavril. 

A publicat o serie de interviuri cu personalități culturale și științifice precum: Toma 

Caragiu, Radu Beligan, Dorel Vișan, Irinel Popescu etc.  

A participat în juriile unor concursuri literar-artistice organizate de Filiala București 

a Uniunii Scriitorilor din România pentru copii și tineret, care s-au desfășurat la 

Bușteni, Casa memorială Cezar Petrescu, la audițiile Redacției Teatrului Radiofonic 

pentru Copii și Tineret, participă activ la întâlnirile cu elevi din școlile bucureștene, 

în cadrul unor activități cultural-educative.  

A fost și actor amator în cadrul Trupei de teatru Ioan V. Maftei-Buhăiești, al 

Centrului de zi Sfinții Mihail și Gavril – Primăria Sector 2, participând cu trupa de 

teatru la Festivalul de teatru Mereu tânăr, Craiova, la trei ediții, Festivalul La 

teatrale cu matale, București, colaborator al Cenaclului Literar ing al AGIR – 

Asociația Generală a Inginerilor din România, cu creații proprii și lansări de cărți.  

 

Colaborări la reviste:  

 

- Revista Poliția Română;  

- Revista Pentru Patrie;  

- Revista Contemporanul;   

- Almanahul Revistei Pentru Patrie;  

- Revista Sud;  

- Revista Bogdania, Focșani;  

- Revista Independența Română- Independența prin cultură;  

- Revista Crinul Satelor;  

- Revista Fundației Culturale Apollon, Urziceni ș.a.  

 

Cărți publicate:  

 

- Focul Pământului, proză pentru copii, Editura Ion Creangă, București, 1986;  

- Prințul năzuros, proză pentru copii, Editura Făt Frumos, București, 1988;  

- Vânare de vânt, poezie, Editura Sagittariu, București, 1995;  

- Anotimpul iertării, poezie, Editura Sagittarius, București, 1997;  

- Amară dulce răstignire, poezie, Editura Sagittarius, București, 1997;  

- Țara lui Talmeș-Balmeș, proză pentru copii, Editura Sagittarius, București, 

1998;  

- Clipa Singurătății, poezie, Editura Sagittarius, București, 1998;  

- Remember Ioan Tecșa, Editura Perpessicius, București, 2001;  



- Capricii, poezie, Editura Perpessicius, București, 2001;  

- Farmecul luminii-itinerar critic anual, Editura Sava, Craiova, 2005;  

- Confesiunile unui terorist, proză polițistă, Editura Făt-Frumos, București, 

2005;  

- Toma Caragiu - Magicianul, Editura Coresi, București, 2006;  

- Femeie, fluture de floare, poezie, Editura Arvin Press, București, 2005;  

- Răsfrângeri lirice”, poezie, Editura Arvin Press, București, 2008;  

- Centenarul insomniilor, poezie, Editura Arefeana, București, 2009;  

- Cuvintele veșmânt pentru marea trecere, evocări, Editura Rawexcoms, 

București, 2016; Editura Orizonturi, București, 2016;  

- Sfinte firi vizionare, monografie literar-istorică, dedicată fraților eroi 

Constantin T. Stoika, Cezar Al. Stoika și Titus T. Stoika, temeiul moral al 

înființării în ianuarie 2011 a Fundației Literar-istorice Stoika care editează 

revista Independența Română, Editura Laurent, București 2014; 

- Cartea vieții mele, proză scurtă, Editura Paul Editions, București, 2019.  

 

Premii și diplome: 

 

- Diplmă de excelență pentru întreaga activitate în domeniul culturii, Academia 

Dacoromană, 2013; 

- Diploma Nichita Stănescu, Societatea Culturală APOLLON, 2015; 

- Premiul Opera Omnia. Literatură pentru copii și tineret, Uniunea Scriitorilor 

din România, Filiala pentru copii și tineret, 2018. 

 

Referințe în lucrările altor autori: 

  

- Dumitrescu Aurelian Titu, Domnul cu catrenele, în volumul Scrisori către părintele 

Niculae;   

- Opriș Tudor, Gând de întâmpinare, în volumul Clipa Singurătății, 1998;  

- Constantin Niculae, Cuvânt de întâmpinare, în volumul Remember Ioan Tecșa, 

2001;  

- Dumitrescu Aurelian Titu, O mașinărie renascentistă, în Revista Pentru patrie nr. 

1, 2003, p.29.  

 

Referințe critice: 

 

Depre poetul Geo Călugăru și poezia lui. Puțini oameni au disponibilitatea de a-și 

sluji semenii, prin uneltele de care dispun, dăruindu-și din timpul și energia lor 

celorlalți, fie spre a-i încuraja, acolo unde este cazul, fie a le oferi un feedback, de 

care nu puțini țin cont în eforturile lor de a se perfecționa. Un astfel de om este și 

dl. prof. Geo Călugăru, autor de poezie, de proză, literatură pentru copii etc., care, 

poate, lăsându-și mai la urmă propria creație, își dedică o mare parte din timp 



cărților celorlalți, moderând întâlniri, conducând Cenaclul Octavian Goga de la 

Clubul J. L. Calderon din sectorul 2, beneficiind de experiența Cenaclului Ioan 

Tecșa, pe al cărui mentor nu l-a uitat dedicându-i cartea Remember Ioan Tecșa 

(2001).  

(Victoria Milescu, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România)  

 

În aceste momente, când cultura este distrusă sistematic, când se pierd toate 

bunele maniere ale societății față de creatori, când nimic din artă nu mai poate fi 

stimabil, a întâlni un om ca Geo Călugăru este un eveniment. 

… Disponibilitatea nelimitată a lui Geo Călugăru pentru existența ca risc moral 

asumat ne-a făcut prieteni atât de buni, încât iau asupra mea cei șaizeci și unu de 

ani ai săi, dorindu-i o viață lungă și fericită. 

(Aurelian Titu Dumitrescu, scriitor, în O mașinărie renascentistă) 

 

Poetul Geo Călugăru rămâne un îndrăgostit de locurile natale, de satul pitoresc, de 

puritatea vieții meditative închinate contemplației naturii și prețuirii nobilelor afecte. 

Rămâne un maestru versificator al nobilelor simțăminte omenești, prezentate într-o 

formă plină de alese mlădieri verbale și de o rară măreție spirituală.  

(prof. Dan Smântânescu, fost secretar particular al lui Nicolae Iorga) 

 

Geo Călugăru, mai ales clasicizant, curajos și îndemânatic mânuitor al verbului 

metric, într-o vreme când formele se dizolvă, marginile se tocesc, este un rapsod 

de tip eminescian dar care duce mai departe și cu tandre sclipiri moderne o 

moștenire scumpă românilor. 

(Prof. Tudor Opriș, în Gând de întâmpinare din volumul Clipa singutătății) 

 

… Poetul Geo Călugăru a scris cartea Remember Ioan Tecșa cu inima, carte ce, 

de altfel, nici nu poate fi citită decât cu inima. E scrisă cu același inegalabil 

sentiment al prieteniei și filele ei nu se pot parcurge fără o lacrimă în colțul ochilor. 

Nici fără deschiderea dată de lipsa orgoliilor, a patimii ambițiilor, de atât de 

prețiosul altruism. 

(Dumitru Dumitrică, despre Ioan Tecșa o voce distinctă în cultura românească) 

 

Mic de statură, poate cel mai scund dintre scriitorii pe care-i are Uniunea de profil, 

acest spiriduș nu este, cum greșit s-ar putea crede, un clown al vieții noastre 

cultural, ci mai degrabă un ins plin de jovialitate, mereu zâmbitor (odată avea u 

surâs în colțul buzeor chiar când îmi spunea că îl chinuie niște dureri la coloană și 

pleacă într-o stațiune să se amelioreze) și curtenitor, politicos până peste poate, 

înțelegător chiar cu mulți grafomani și veleitari care-l “onorează” cu prezența lor la 

un cenaclu literar pe care-l conduce, Geo Călugăru îmi pare a fi unul dintre puținii 

inșipe care cred că nu te-ai putea supăra niciodată pentru că nu-ți dă prilejul. 



(Florentin Popescu, “Mititelul” cu suflet mare: Geo Călugaru, în volumul Noi 

portrete în peniță, București, 2010) 

 

… Eu îl știu din junețe. A mea. Era pitorescul și proletcultistul staroste al Cenaclului 

literar “N. Bălcescu” al Casei de cultură a M.I. și mai marele Bibliotecii acelui 

așezământ cultural. Lansator de talente, CTC-ist de creație literară, trăgator de 

concluzii “domnul Geo” a înaintat discret, dar oltenește. Și când l-am avut (l-am 

luat) în subordine ca redactor la “Pentru Patrie”, unde a continuat osârdia social-

culturală, voluntar-culturală. De fapt, era abonatul tuturor activităților (de obicei în 

week-end) la care nu puteam merge: lansări, aniversări, vernisaje, slujbe, 

comemorări, inaugurări, simpozioane, cateheze, spectacole, întâlniri. Pe scena, în 

public, la microfon nu are trac. Nici rețineri, își dă cu presupusul, laudă, lansează, 

elogiază și-ncheie cu câte un catren sau cronică rimată. Dacă lipsește un V.I.P. la o 

activitate, Geo e imediat înlocuitorul, reprezentantul, trimisul, mandatatul. 

(Nicolae Rotaru, Inlocuitorul, în volumul Mirabile dictu. 101 nemuritori, Editura 

Detectiv, București, 2005) 

 

Geo Călugăru este un pasionat evocator de mari personalități în “Sfinte firi 

vizionare” ca și în “Cuvintele – veșmânt pentru marea trecere” în care se referă la 

mari personalități precum: Toma Caragiu, Amza Pellea, Mircea Eliade – oameni care 

după opinia regretatului maestro Radu Beligan “n-ar trebui să moară niciodata”.  

… Geo era ceea ce a rămas până azi: un scriitor harnic, inimos, foarte active, 

generos, pentru care prietenia e o valoare supremă – sugestiv ceea ce a scris el 

despre Dumitru Dumitrică și acesta despre el, ceea ce a scris despre Geo, 

admirabil, poeta Victoria Milescu. 

… Într-o vreme cu multă lume și puțini oameni, cel ce va căuta un om adevărat, de 

omenie și acțiune, îl va găsi aici, acum printre noi pe cel pe care îl aniversăm la 75 

de ani. E Geo Călugaru, omul vremii noastre fiind mai longeviv decât, să zicem, cel 

din Ev Mediu și Renaștere. 

(Prof. Ion Dodu Bălan, scriitor) 

 

Din fiecare pagină a lui Geo Călugaru desprindem atâta emoție și dragoste față de 

cuvântul scris sub formă artistic încât rămâi impresionat de marea putere de creație 

a acestui scriitor modest și harnic. Geo Călugăru este un binefăcător, atât prin 

exprimarea liberă, în cadrul unor ședințe culturale, când se referă la o carte nou 

apărută, cât și prin gânduri adunate între coperțile unui volum de sinteza. El este 

un cronicar de lumină al celor care i s-au adresat cu încredere, iar pe cei care au 

avut cu adevărat har i-a scos din anonimat, așezându-i cu încredere în rândul 

scriitorilor adevărați. 

(Ion C. Ștefan, Un cronicar de lumină, despre volumul Cuvintele – veșmânt pentru 

marea trecere) 

 



Geo Călugăru este unul dintre cei mai bine intenționați reprezentanți ai peisajului 

literar contemporan, dispus să facă mari eforturi pentru evocarea valorilor 

trecutului și promovarea noilor veniți în acestă tumultuoasă lume. Nu vorbește 

niciodată nefundamentat și, lucru mai rar întâlnit astăzi, nu se pronunță asupra 

unei lucrări pe care n-a citit-o.  

Încrederea în forța de muncă și corectitudinea lui Geo Călugăru, m-a condus decizia 

la a-l propune să coordoneze Proiectul Scriitori din Generația 2000, inițiativă la care 

nu s-a încumetat având în vedere complexitatea lucrării care presupune utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare pe care le utilizează mai puțin. 

Dovezile devotementului său cultural au, uneori, și o parte mai puțin agreată de cei 

prezenți la cenaclurile coordinate de el, având tendința de a le transforma ad-hoc în 

adevărate simpozioane, prin citirea unor ample materiale, minuțios pregătite 

anterior, foarte interesante de altfel, dar care ar fi putut fi citite de auditoriu în 

extenso în revistele care le publicau ulterior, lăsând loc și unor dezbateri pe tema 

respectivă. Lunga activitate de coordonotar de cenaclu nu a reușit să-l facă să 

renunțe la acest obicei. 

(Nicolae Vasile, coordonator Cenaclul Literar ing) 

 

Extrase din operă:  

 

Amara-dulce răstignire 

 

Amara-dulce răstignire 

Pe crucea verbului a fi 

Să intri-n cartea de citire 

A neamului, ce te-o iubi. 

Amara-dulce răstignire 

Limba sfântă de la mamă 

Cum e a codrului foșnire, 

Ce, la umbra lui te cheamă, 

Amara-dulce răstignire 

Pe care mi-o doresc mereu, 

Între cuvinte- ncărunțire, 

Blestem, ce l-am ales și eu; 

Să las în urmă, în cuvinte, 

Din dulce amara-dulce răstignire, 

Ceva spre aducere aminte 

Păstrat în cartea de citire. 

 

Dor de Amza Pellea 

(acrostih) 

 



A trecut peste un sfert de veac. 

Mi-e dor de tine, Amza, și nu știu 

Zădărniciei vieții, niciun leac. 

Azi, făra tine, mi-e frig și pustiu. 

 

Până la tine-n orasul Băilești 

E timp destul pentru o rugăciune… 

Luminează gutuile-n ferești, 

La Băilești, umorul nu apune, 

E ca și tine, al locului, acasă, 

A crescut ca iarba și e bun de coasă. 

 

A mai căzut o stea 

(acrostih) 

 

Și-a mai căzut o stea din cer, 

Tăindu-mi respirația, deodată. 

E firesc, când geniile-ți pier- 

Făr-a le mai întâlni vreodată. 

A fi sau a nu fi, stare de risc- 

N-a ocolit-o-n scurta-i viață 

 

Iar dac-a suit acolo-n pisc, 

O merită, căci a ajuns prin față. 

Rămâne, sigur, lumea mai săracă 

Dacă, Dumnezeu ne-o dijmuiește, 

Aproape săptămânal din ea ne pleacă 

Câte o lumină și se nemurește. 

Hotărât lucru; e sfârșitul lumii- 

E-n derivă timpul. Se grăbește … 

 

Timp 

 

Timp pentru boală și nervi, 

Timp destul să înnebunim, 

Timp să fim altora servi, 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru arme și moarte, 

Timp ca-n curând să nu fim, 

Timp apucat zdravăn de toarte 

Și atât de puțin să iubim. 



 

Timp pentru lustrul minciunii, 

Timp de care-aproape nu știm, 

Timp pentru contemplarea genunii 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru tăcere și rugă, 

Timp pentru timp risipim, 

Timp pentru timpul de fugă 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru nevăzuta rană, 

Timp în uitare s-o știm, 

Timp pentru aspra dojană 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru a face de toate, 

Timp să învățăm să murim, 

Timp, cât timpul se poate  

Și atât de puțin să iubim. 

 

 

 

                                            Profil de autor realizat de Nicolae VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


