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FĂGEŢEL, CONSTANTIN ŞABAN 
Publicist, critic literar, editor 
N. 17 oct. 1884, Făgeţel, Olt - m. 5 dec. 1947, Craiova. 
 
Clasele primare le urmează la Şcoala 

din Stoicăneşti-Olt, cele secundare le în-
cepe la Liceul Radu Greceanu din Slatina, 
continuându-le la Liceul Fraţii Buzeşti din 
Craiova (cls.a-III-a şi a-IV-a), apoi la Liceul 
Traian din Turnu-Severin (cls. a-V-a şi a-
VI-a). Cursul superior îl urmează la Şcoala 
Comercială din Craiova (1909). 

A debutat în Amicul tinerimei din Târgu 
Jiu şi Bunul prieten (1903-1904). Primul 
volum publicat este culegerea de folclor 
Verde şi iar verde, 1909, care cuprinde 
balade, colinde, cântece de dragoste, de călătorie, poezii satirice, 
jocuri şi cimilituri. 

Numele său a fost legat de cele mai însemnate iniţiative culturale 
şi literare craiovene. 

La 5 decembrie 1905, împreună cu D. Tomescu, înfiinţează 
revista Ramuri, iar în anul 1912 întemeiază tipografia Ramuri (1912), 
devenită, în 1915, Institutul Ramuri, Societate anonimă, al cărui 
director a fost până în 1947. În anul 1929 iniţiază apariţia unui număr 
jubiliar al revistei Ramuri. Este principalul fondator şi preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor Olteni (12 dec. 1936), din care mai făceau parte: 
N.M. Condiescu, C. Rădulescu-Motru, Elena Farago, Alexandru 
Dima, C.D. Ionescu şi P. Pandrea. 

În anul 1937 i se încredinţează direcţia Fundaţiei Culturale 
(Regiunea Oltenia), în cadrul căreia înfiinţează şcoli rurale şi cămine 
culturale la Segarcea, Govora, Dioşti. Împreună cu Ion Dongorozi şi 
Al.C. Calotescu-Neicu, conduce revista Vatra, care apare cu 
intermitenţe (martie 1929 - martie 1947). A fost vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ, deputat şi preşedinte al Sindicatului Presei din 
Craiova. 

În perioada februarie – august 1932 editează Secolul, publicaţie 
de politică şi de cultură, la care colaborează, cu continuitate, T. 
Arghezi. 

A editat revista Vatra (din 1929, cu întreruperi, până în 1947). 
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A colaborat la Semănătorul, Luceafărul, Neamul Românesc, 
Floarea darurilor, Tribuna de la Arad, Cosânzeana, Bunul prieten 
etc., sub diferite pseudonime: Corneliu Vultur, Tocheramură, 
Chesefe, Petroniu ş.a. 

A publicat versuri, o piesă de teatru, evocări şi o variată 
publicistică literară (cronici, recenzii, note de lectură, articole etc.). 

Opera: Verde şi iar verde, Culegeri populare (1909); Copiii 
nopţii, Piesă în versuri (Craiova, 1911); Credinţe literare (Craiova, 
1913); Figuri discrete din viaţa culturală a Craiovei (din care n-a 
mai apucat să tipărească decât o mică parte, dedicată lui Traian 
Demetrescu, August Pessiacov, G.D. Pencioiu, Mariei Chiţu şi altora 
- Craiova, 1947) ş.a. 

 


