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Fănică (Fănuș) Neagu (n. 5 aprilie 1932, Grădiștea-de-Sus, județul interbelic Râmnicu Sărat — 
acum în județul Brăila, România – d. 24 mai 2011, București) a fost un povestitor, memorialist, 
nuvelist, romancier și dramaturg român. A colaborat adeseori în cinematografie ca scenarist sau 
creator de dialoguri. A îndeplinit funcția de director al Teatrului Național din București (1993-
1996); a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1993 și membru titular în anul 
2001. 

S-a născut la 

Studii 

5 aprilie 1932, în orașul Grădiștea-de-Sus din județul Râmnicu Sărat, într-o familie 
de țărani. A studiat primii cinci ani de școală primară în satul natal. Își continuă studiile între 
1944 și 1948 la Liceul Militar din Iași (trei ani îi urmează la Liceul Militar din Câmpulung-
Muscel). Urmează apoi Școala Pedagogică nr. 2 din București, iar în 1951 devine cursant al 
școlii de literatură „Mihai Eminescu” până în anul 1952, fiind coleg de generație cu Nicolae 
Labiș, Radu Cosașu etc. Între 1954 și 1957 învață la Facultatea de Filologie din București, dar nu 
își încheie studiile. 

24.05.2011, ora 3.30 a.m.: "...a încetat din viață la Spitalul Universitar de Urgență «Elias» 
maestrul Fănuș Neagu, ca urmare a unei afecțiuni neoplazice metastazante, consumptive și cu 
evoluție îndelungată", se arată într-un comunicat al unității sanitare. 

Fănuș Neagu a fost internat mult timp la Spitalul Elias din cauza unui cancer la prostată, iar în 
ultimele săptămâni a fost în comă. A murit pe data de 24 mai 2011 la spitalul Elias din București. 

În anul 1954 debutează cu povestirea „Dușman cu lumea”, în revista „Tânărul scriitor”. În anul 
1960 are loc debutul editorial cu volumul de povestiri „Ningea în Bărăgan”, volum retipărit în 
1964 sub titlul „Cantonul părăsit”. În anul 1960 publică „Somn de la amiază”, iar în 1962 
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„Dincolo de nisipuri”. În anul 1967 publică „Vara buimacă”, piesa „Scoica de lemn”, care peste 
ani se va juca la Teatrul Nottara din București. În anul 1979 „Cartea cu prieteni”. În anul 1981 
„Insomnii de mătase”. În anul 1985 „A doua carte cu prieteni”. În anul 1985 i se joacă piesele 
„Echipa de zgomote” la Teatrul Majestic și „Olelie” la Teatrul Național din București. În anul 
1987 „Întâmplări aiurea și călătorii oranj”, volum de publicistică. În anul 1988 „Scaunul 
singurătății”, roman. În anul 1993 i se joacă la Teatrul Național din București și la Teatrul 
Național din Timișoara piesa „Casa de la Miezul Nopții sau Paiața sosește la timp”. În anul 1994 
republică „Dincolo de nisipuri”, nuvele, la Editura Porto-Franco, Galați. 
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