
Îngrijindu-le scrierile, am devenit mama părinţilor mei – interviu cu Monica Pillat, autor Mirela Vişan 

Luni, 5 decembrie 2011, în Rotonda 13 a Muzeului Literaturii Române, a avut loc o evocare prilejuită de 

aniversarea a 90 de ani de la nașterea scriitorului Dinu Pillat. Moderat de Lucian Chișu, evenimentul i-a 

avut ca invitați pe Monica Pillat, Barbu Cioculescu, Roxana Sorescu, Nicolae Florescu, George Ardeleanu, 

Ioan Crăciun și Simona Cioculescu. În cadrul aceleiași manifestări, Editura Ars Docendi – Universitatea din 

București a participat cu o miniexpoziție și cu volumul Ion Barbu de Dinu Pillat, recent lansat la Tîrgul de 

Carte Gaudeamus 

„Sfîrșitul lui Dinu Pillat a fost pentru noi o dramă colectivă“, a afirmat primul dintre invitați, Barbu 

Cioculescu, coleg de generație cu cel evocat, care a amintit împrejurările în care s-au cunoscut și a vorbit 

despre sfîrșitul tragic al scriitorului, despre neîmplinirile generației, despre detenție și trecutul comun, cu 

accent atît pe biografia scriitorului, cît și pe opera sa literară 

„Eu nu voi vorbi deloc despre biografia lui Dinu Pillat [...], refuz biografismul pentru că el însuși îl refuza“, 

a spus Roxana Sorescu, deranjată de modul în care se face biografia lui Dinu Pillat în momentul de față, 

care accentuează laturi exploatabile foarte ușor în contextul actual, lăsînd la o parte complexitatea omului 

și a manifestărilor sale. Prin situarea romancierului Dinu Pillat într-un context literar, Roxana Sorescu a 

vorbit despre intertextualitatea romanelor sale, pe care le-a raportat la diferite modele literare. Directorul 

Editurii Ars Docendi, Ioan Crăciun, s-a referit la reeditarea volumului Ion Barbu de Dinu Pillat, mărturisind 

că prin aceasta a vrut să urmărească două momente importante: 90 de ani de la nașterea lui Dinu Pillat și 

semicentenarul Ion Barbu 

Împărtășind părerea Roxanei Sorescu în privința refuzului biografismului în analiza romanelor lui Dinu 

Pillat, George Ardeleanu a mărturisit că au existat mai multe trepte de acces către scriitorul și omul Dinu 

Pillat: monografia despre Ion Barbu, pe care o consideră una dintre cele mai bune monografii pe această 

temă, dosarul de urmărire informativă aflat în arhivele CNSAS-ului, dar și romanele și cărțile de critică 

literară: „M-a frapat, și în aceste cărți de critică literară, această vocație teoretică a lui Dinu Pillat. Cred că 

Dinu Pillat era și un bun teoretician al poeziei și al romanului“. [...] 
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