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Moare toamna în petale de cicori, 

Mor pe-ncetul şi cicorile-n vâlcea, 

Fâlfâie-n răstimpuri sumbrul crep de ciori 

Peste câmpul gol şi peste viaţa mea…

Perpessicius „Brancardier”



TABEL CRONOLOGIC

1891, 21 octombrie, s-a nascut, la Brăila, Dumitru S. Panaitescu, ce va fi consacrat în literatura

română sub pseudonimul Perpessicius.

1902 – absolvind şcoala primară, devine elev al liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila.

1910 – absolveşte liceul „N. Bălcescu” din Brăila. Devine student al Facultăţii de litere din

Bucureşti, la secţia de filologie modernă. Audiază cursurile lui O. Densusianu, Nicolae Iorga, Ion

Bianu, Ion Bogdan, Mihail Dragomirescu.

1911 – îşi face debutul publicistic cu schiţa „Omida. Din lumea celor care se târăsc”. Schiţa,

semnată cu pseudonimul Victor Pribeagu, a aparut în revista Flori de câmp.

1913 – debutează ca poet, cu poezia „Reminiscenta”, în revista Versuri şi proza, semnată cu

pseudonimul D. Pandara.

1915 – luându-şi licenţa în litere, obţine mai întâi un post de funcţionar la Biblioteca Academiei,

lucrând la întocmirea catalogului, sub conducerea eminentului bibliograf Al. Sadi-Ionescu. Intră

în şcoala de ofiţeri de rezervă din Dealul Spirei. În revista Cronica publică poezia „Ad

provincials, meum in Gretchen amorem, spernentes”, semnând pentru prima dată cu

pseudonimul Perpessicius.

Perpessicius - Dumitru S. Panaitescu a fost un istoric şi critic literar, 

folclorist, eseist şi poet român, traducător, cercetător şi editor al operei 
eminesciene, membru titular al Academiei Române.



1916 – la intrarea României în război, e trimis, cu Regimentul 38 Infanterie-Brăila, pe frontul

de sud, în Dobrogea. La 13 octombrie cade rănit grav, la mâna dreapta. Transportat din spital

în spital, ajunge la Botoşani, unde medicul francez Dufrèche îi salvează mâna de la amputare,

prin rezecţia cotului.

1919 – îşi ia examenul de capacitate, ca profesor de limba şi literatura română. În toamna

este numit profesor la liceul „Moise Nicoara“ din Arad. Inaugurează, în ziarul Românul din

Arad, rubrica Săptămâna bibliografică, proiectată a fi „un îndreptar al cetitului românesc”.

1925 – apare primul volum din „Antologia poeţilor de azi”, alcătuit împreună cu Ion Pillat.

Tipăreşte, la Arad, volumul „Repertoriu critic”.

1926 – tipăreşte primul său volum de versuri, „Scut şi targă”. 

1929 – îşi începe colaborarea la Radio, la numai câteva luni de la înfiinţarea postului naţional 

de emisie, care a avut loc la 1 noiembrie 1928.

1933 – luând iniţiativa de a tipări o ediţie integrală a operei lui Eminescu, editorul Ciornei 

încredinţează această nobilă misiune lui Perpessicius.

1938 –tipăreşte volumul „De la Chateaubriand la Mallarmé”, subintitulat „antologie de critică

literară franceză“.



1939 – cu prilejul semicentenarului morţii lui Eminescu, vede lumina tiparului primul volum al

monumentalei ediţii critice de Opere, îngrijită de Perpessicius. Timp de 24 de ani (1939-1963)

publică 6 volume de „Opere” de M. Eminescu.

1940 – publică volumul „Dictando divers”. Obţine Premiul naţional pentru literatură.

1948 – este ales membru corespondent al Academiei Române. Face parte din comitetul de

direcţie al revistei Viaţa românească.

1951 – este numit şef de secţie la Institutul de istorie literară şi folclor al Academiei.

1954 – laureat al Premiului de Stat pentru editarea Operelor lui M. Eminescu.

1955 – este ales membru titular al Academiei.

1957 – este numit director general al Bibliotecii Academiei. Tipăreşte volumul „Menţiuni de

istoriografie literară şi folclor”. Pune bazele Muzeului Literaturii Române, în calitate de director.

1970 – apare volumul „Memorial de ziaristică”. Întemeiază şi conduce revista Manuscriptum a

Muzeului Literaturii Române.

1971 – se publică volumul „Lecturi intermitente”.

29 martie Perpessicius se stinge din viaţă.



OPERA

„Imaginea personalităţii lui Perpessicius, aşa cum s-a

conturat în ultima jumătate de secol şi cum s-a

transmis posterităţii, este aceea a unui cărturar şi

creator polivalent. În îndelungata şi rodnica sa

activitate literară, desfăşurată timp de şase decenii, şi-

a dobândit un binemeritat prestigiu nu numai ca critic

şi istoric literar, ci şi ca poet, prozator liric, publicist,

memoralist şi traducător”.

Teodor Vârgolici





EDITOR, COORDONATOR, REDACTOR, 

SELECŢIE, STUDIU INTRODUCTIV 

În anul 1954 Perpessicius obţine Premiul

de Stat pentru elaborarea ediţiei critice a

operelor lui Eminescu. Perpessicius

depune o muncă asiduă dar, din păcate,

condiţiile şi sănătatea nu i-au îngăduit să

încheie acest proiect.



REFERINŢE CRITICE



„Mereu în căutare de „frumuseţe”, pe care să le

încredinţeze şi semenilor săi, Perpessicius a

rămas în memoria celor ce se îndeletnicesc cu

cetitul cărţilor drept savantul remarcabil, drept

Cărturarul de cea mai pură alcătuire şi, oricum,

unul din marile spirite ce s-au ilustrat în cultura

românească a veacului pe care îl trăim.”
Ion Şeuleanu





„Perpessicius a avut un singur ideal: cultul cărţii, iar viaţa

lui, aşa cum o arată şi numele, a fost o lungă şi grea

suferinţă (şi bucurie) în preajma cărţii şi pentru carte. El

este criticul român care ne-a învăţat pentru întâia oară ce

înseamnă cu adevărat „farmecul manuscriselor”, ce

înseamnă pasiunea nobilă şi generoasă de a te jertfi

pentru a scoate din întuneric întinse oaze de delicii

estetice, cu preţul greu al luminii propriilor ochi.”
Mircea Popa



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



COLABORARE CU PUBLICAŢII PERIODICE

În timpul vieţii Perpessicius a colaborat cu mai multe reviste literare: Cuvântul, Lumea,

Universul literar, România, Revista Fundaţiilor Regale, Letopiseţi, Neamul românesc,

Cartea vremii, Flacăra, Gândirea, Cugetul românesc, Ideea europeană, Gazeta literară,

Contemporanul, Viaţa românească, România literară, Steaua, Luceafărul; a fost director

general al revistei Manuscriptum.



„Lansată în anul 1970 de către Dumitru Panaitescu-Perpessicius, revista

„Manuscriptum” este unica în peisajul literar european (şi poate chiar în lume).

Omul care a înfiinţat Muzeul Literaturii Române s-a simţit dator să împărtăşească

şi altora comorile pe care le avea în custodie. De ce este unică această

publicaţie? Pentru că în ea sunt tipărite numai opere necunoscute, nepublicate.”
Radu Băieşu



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.autorii.com/ http://www.romlit.ro/perpessicius

http://brailapebune.nethttp://www.braila.djc.ro/
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http://casememoriale.ro

CASA MEMORIALĂ PERPESSICIUS

http://casememoriale.ro/


„În literatura română contemporană, Perpessicius se
înscrie, indubitabil, pe unul din locurile de frunte,
prezentând o prestigioasă şi prodigioasă personalitate
creatoare. Desfăşurând o activitate complexă, a izbutit
să se realizeze deplin pe multe din coordonatele ei
esenţiale, marcând în literatura română contemporană
o prezenţă de distinctă şi distinsă originalitate.”

Teodor Vârgolici
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RESURSE ELECTRONICE
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