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După o perioadă în care scrierile memorialistice ocupă prim-planul, în care 
genul cunoaşte o prodigioasă carieră, interesul cititorilor pentru reconstituirea 
trecutului începe să se domolească şi are loc ceea ce Ion Simuţ numeşte „reabilitarea 
ficţiunii”. Între timp, literatura însăşi, poezia, ca şi proza de după 1990, au optat 
pentru autenticitate, pentru consemnarea milimetrică, cu mijloacele literalităţii, a 
experienţei directe, devenind o fişă clinică. Cum mijloacele genului confesiv au 
fost reciclate de literatură, şi impactul acestuia s-a micşorat. 
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REMUS  ZĂSTROIU∗ 

MICLESCU, Dimitrie Scarlat (29.II.1820, Iaşi – 20.XI.1896, Botoşani), autor 
dramatic. Este primul fiu al Mariei (n. Beldiman) şi al lui Scarlat Miclescu, mare 
logofăt. Învaţă acasă cu poetul Daniil Scavinschi şi cu profesorul francez Étienne 
Malgouverné, apoi în diverse şcoli particulare şi la Academia Mihăileană. Călătorise, 
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ca mai toţi boierii vremii, în Apus şi în 1846 intră în magistratură. La 1848, amestecat 
în mişcările revoluţionare de la Iaşi, se vede obligat, pentru a scăpa de represalii, să se 
ascundă, dar în 1849 este din nou judecător şi după puţini ani ajunge prezident al 
Divanului de Apel din Iaşi (1855) şi membru al Divanului Obştesc. La 30 mai 1856 se 
află printre cei care iscălesc actul de înfiinţare a Comitetului Unirii şi după un an este 
ales în Divanul Ad-hoc. După Unire primeşte funcţii importante în guvernul de la Iaşi 
(ministru la Departamentul Lucrărilor Publice, apoi la Finanţe şi la Justiţie). În 1861 
abandonează activitatea politică şi se retrage la una dintre moşiile sale. Mai predă, 
gratuit, lecţii la şcoala din Cotnari şi la liceul din Botoşani, iar în 1864 primeşte de la 
Mihail Kogălniceanu însărcinarea de a explica ţăranilor legea rurală. Reacţia lui M. 
este surprinzătoare, şi Kogălniceanu e nevoit să intervină energic pentru a-l determina 
să renunţe la această activitate, care ameninţa să devină o campanie de propagandă 
antiboierească. Detronarea lui Al.I. Cuza l-a afectat profund. Abia după 1875 îşi va 
relua acţiunile politice (un an mai târziu e ales deputat) şi, după ce conservatorii îl 
închid pentru un delict de presă (critica violent regimul), liberalii îl destituie din funcţia 
de avocat al statului, tot din cauza atitudinii independente şi radicale. M. a fost frate cu 
mitropolitul Calinic Miclescu. 

Puţinele scrieri literare rămase de la acest boier activ, democrat şi iubitor de 
dreptate, nu sunt pe măsura omului. Înainte de 1848, M. cunoscuse unele satisfacţii ca 
autor dramatic, jucând în mai multe rânduri pe scena teatrului din Iaşi, precum şi în 
turneele diverselor trupe care străbăteau ţara. Piesele lui se aflau în repertoriu şi către 
1870, ba chiar şi în 1875, când la Iaşi i se reprezenta melodrama Dracul şi ciobanul sau 
Fluierul fermecat, localizată după un text francez. Debutase în ianuarie 1844 cu Ionică, 
dragul mamei, de asemenea melodramă, probabil originală, oricum atingând realităţile 
sociale şi preocupările protipendadei moldoveneşti de atunci. În această piesă, cu 
replică vie şi lovituri de teatru atent pregătite, sunt înfăţişate urmările nefaste ale unei 
educaţii neîngrijite şi relele aduse de jocul de cărţi. Pe M. îl atrăgeau subiectele actuale, 
temele sociale. El prefera aspectele vesele ale vieţii şi critica, în felul lui Vasile 
Alecsandri, dar într-o manieră mai facilă, predilect comică, nu lipsită totuşi de asprimi. 
Ştia să înjghebeze o intrigă verosimilă, să alterneze momentele de acalmie ale acţiunii 
cu schimbări surprinzătoare de situaţie sau să mascheze cât de cât concluziile morale, 
dar nu construia caractere, personajele, mereu aceleaşi, fiind conturate cu stângăcie. Îi 
lipsea şi fantezia verbală. În 1845, la teatrul din Iaşi se juca piesa Rezeşii la Iaşi sau 
Iaşanca la ţară, comedie în două acte. Pe aceeaşi scenă se reprezenta, în spectacol 
cuplat cu Baba Hârca de Matei Millo, comedia într-un act Fata cojocariului (tipărită în 
1851), o critică superficială, amuzantă, a cosmopolitismului lingvistic şi a ambiţiilor de 
schimbare a stării sociale, pe care le observa la burghezia în formare. Se pare că M. a 
scris sau a adaptat şi alte piese, jucate de trupele Tardini-Vlădicescu, Luchian, 
Lupescu. Câteva poezii patriotice, satire şi fabule, compuse cu destulă uşurinţă şi 
pricepere de versificator, a publicat în „Steaua Dunării”, „Curierul”, „Bârladul” şi în 
gazetele redactate de el: „Opiniunea”, „Curierul de Dorohoi”, „Cucoşul în pragul uşii”. 
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SCRIERI: Fata cojocariului, Iaşi, 1851. 
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MIRON, Paul (13.VI.1926, Giuleşti, j. Suceava – 17.IV.2008, Freiburg, 
Germania), poet, prozator, dramaturg, eseist şi editor. Este fiul Elenei (n. Danielescu) 
şi al lui Vasile Miron, prim-grefier la Curtea de Apel din Iaşi. Îşi începe studiile la 
Fălticeni, oraş care îi va inspira monografia sentimentală Fălticeni – mon amour 
(1996), semnată împreună cu Grigore Ilisei. Ulterior, urmează cursurile Liceului Militar 
din Iaşi. După război, face studii filologice la universităţile din Bonn (1947–1949) şi 
Paris (1949–1951). În 1954 devine doctor în filologie la Universitatea din Bonn, cu 
o teză despre structura tipologică a limbii române în comparaţie cu latina clasică şi 
populară. Este fondatorul lectoratelor de limba română din Köln (1952), Bonn 
(1954) şi Freiburg im Breisgau (1964). În 1967 înfiinţează la Freiburg Societatea 
„Mihai Eminescu”, în scopul susţinerii şi dezvoltării relaţiilor ştiinţifice şi culturale 
dintre Est şi Vest. La iniţiativa sa, apare la München, începând din 1973, noua serie 
a anuarului filologic şi literar „Dacoromania”. Elaborează mai multe lucrări ştiinţifice, 
printre care Aspekte der lexikalischen Kreativität im Rumänischen (1973) şi Der 
Wortschatz Dimitrie Cantemirs (1977). Coordonează reeditarea, integral revizuită, 
a lucrării Rumänisch-deutsches Wörterbuch a lui H. Tiktin (I–III, 1986–1989), iar 
din anul 1988 este coordonator al unei ediţii filologice monumentale din vechile 
Biblii româneşti – Monumenta Linguae Dacoromanorum, ambele realizate împreună 
cu o echipă de filologi ieşeni. Semnează numeroase articole ce au ca miză promovarea 
literaturii române în spaţiul cultural european, în special în lucrările Lexikon der 
Weltliteratur şi Moderne Weltliteratur, editate la Stuttgart. Este şi autor al mai 
multor eseuri radiofonice şi al unor piese de teatru reprezentate atât în Germania, 
cât şi în România. De asemenea, a fost primul profesor universitar de limba şi 
literatura română din Republica Federală Germană. 
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