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I. Date de istorie literară despre autor/text 
 Cine este şi cînd a trăit Miron Costin? 1633-1691, boier şi cărturar moldovean; a copilărit în 

Polonia pentru că acolo s-a refugiat tatăl său, hatmanul Costin, în 1633; a învăţat acolo la colegiul iezuit 

de la Bar; la vîrsta de 19-20 de ani (1652-1653) se întoarce în ţară → s-a căsătorit cu Ileana Movilă (de 

neam domnesc) → a dobîndit o zestre substanţială (ţinuturi, terenuri); a avut mai multe „funcţii”: sol 

(diplomat), translator, mare vornic
1
 (1669-1675), mare logofăt

2
 (1675-1683); în 1683 este exilat în 

Polonia; în 1685, C-tin Cantemir îl pune pe fratele lui Miron Costin, Velicico, să-l cheme în ţară. Miron 

Costin revine; fratele său, Velicico avea aspiraţii domneşti → probabil de asta a fost decapitat de C-tin 

Cantemir în 1691 (şi pentru că simpatiza cu polonii, nădăjduind în ajutorul lor pentru eliberarea de sub 

turci, în timp ce C-tin Cantemir se aliase în secret cu Habsburgii). 

 Ce a scris? Texte cu caracter istoric + literar. Cele mai importante sînt poemul Viiaţa lumii (1671-

1673), Letopiseţul ţărîi Moldovei de la Aron-vodă (încheiat în 1675); Poema polonă (1684) – Istorie în 

versuri, scrisă în limba polonă, despre Moldova şi Ţara Românească, dedicată lui Sobieski, regele 

Poloniei, De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor 1686-1691 (o „monografie despre 

originea neamului nostru”, P. P. Panaitescu, M. C., Opere, p. 404). 

 

II. Explorarea textului 
a. Text şi paratext: Predoslovie – Voroavă la cetitoriŭ → Observaţii despre scrierea în versuri + 

dubla justificare a poemului + imagine asupra spaţiului cultural → „În toate țările, iubite cetitoriule, 

să află acestǔ fél de scrisoare, care elinéște ritmos să chiamă, iară slovenește stihoslovie, și cu acestǔ chip 

de scrisoare au scris mulți lucrurile și laudile împăraților, a crailor, a domnilor și începăturile țărâlor și a 

împărăției lor. (...) Cu această pildă scrisu-ț-am și eu această mică carte, a căriia numile îi ieste Viiața 

lumii, arătându-ți pre scurtǔ cum ieste de lunecoasă și puțină viiața noastră și supusă pururea primejdiilor 

și primenélilor. Nu să poftescǔ vreo laudă dintr-această puține osteneală, ci mai multu să să vază că poate 

și în limba noastră a fi acest féliu de scrisoare ce să chiamă stihuri. Și nu numai aceasta, ce și alte dăscălii 

și învățături ar putea fi pre limba românească, de n-ar fi covârșit vacul nostru acesta de acum cu mare 

greotăți, și să fie și spre învățături scripturii mai plecate a lăcuitorilor țării noastre voie”. 

 

b. Axe tematice majore 
 ethos auctorial (tema eului) → trăsăturile eului liric: „jalea” („A lumii cîntu cu jale cumplită 

viiața,/Cu griji și primejdii cum iaste și ața”); frămîntarea (vezi interjecţiile: „O, lume hicleană, lume 

însălătoare”; „O, vrăjmaşă, hicleanu, tu vinezi cu sacul”, întrebările retorice: „Ce nu petrece lumea şi-

n ce nu-i cădere?” „Ce hălăduieşte/Neprăvălit, nestrămutat?”; luciditatea („Aşa ne poartă lumea, aşa 

amăgeşte,/Aşa înşală, surpă şi batjocureşte”); fatalismul („Suptu vreme stăm, cu vreme ne mutăm 

viiaţa,/Umblăm după a lumii înşelătoare faţa./Vremea lumii soţie şi norocul alta,/ El a sui, el a surpa, 

iarăşi gata”); moralismul („Nime lucruri pre voie de tot să nu crează,/Nime grele nădejde de tot să nu 

piarză”; „Orice faci, fă, și caută fîrșitul cum vine./Cine nu-l socotéște, nu petrece bine./Fîrșitul ori 

laudă, ori face ocară;/Multe începuturi dulci, fîrșituri amară./Fârșitul cine caută, vine la mărire;/Fapta 

nesocotită aduce perire”; „fericită viiaţa făr de valuri multe,/ Cu griji şi neticneală avuţiia pute./ 

Vieţuiţi în ferice, carii mai puţine/Griji purtaţi de-a lumii; voi lăcuiţi bine”; „Ia aminte, dară, o, oame, 

cine ești pe lume/Ca o spumă plutitoare, rămîi fără nume./Una fapta, ce-ți rămîne, buna, te lățéște,/În 

ceriŭ cu fericie în véci te măréște”); 

 tema căderii/nestatorniciei/transformării (mai mult decît efemeritatea omului şi a lumii!) → frecvenţa 

elementelor lexicale şi morfosintactice din sfera mişcării şi a trasformării („trec”, „fug”, „nu să 

opreşte”, „nu să conteneşte”, „cădere”, „primeneşti”/„primenele”, „nestătătoare”, „ne mutăm viiaţa”, 

„a sui... a surpa”, „schimbă” → „Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?”; „Lumea din primenele nu 

să mai deşteaptă”;  

 tema inconsistenţei: „Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi părere”; „Toate-s nestătătoare, toate-s nişte 

spume”; 

                                                           
1
 Mare dregător, conducătorul curţii domneşti + atribuţii judecătoreşti. 

2
 Conducătorul cancelariei domnești; supraveghea redactarea actelor domnești, punea sigiliul domnesc pe aceste acte. Treptat a 

devenit primul dregător în sfatul domnesc. 



 

 motive literare universale: vanitas vanitatum: „«Deşertarea deşărtărilor şi toate sînt deşarte»” 

(Ecclesiastul), fugit irreparabile tempus: „Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară;/ Cele ce trec nu 

mai vin, nici să-ntorcu iară”; fortuna labilis: „Norocul la un loc nu stă, într-un ceas schimbă pasul”; 

ubi sunt: „Unde-s cei din lume/Mari împăraţi şi vestiţi?”. 
 

III. Perspective critice 
Mircea Scarlat: „Ideea nestatorniciei, provenită din experineţa concretă acumulată în patru decenii de 

viaţă atît de zbuciumată, a fost asociată fatalismului Eccleziastului, iar sinteza rezultată între 

experienţa faptelor trăite şi influenţele livreşti a fost concretizată în poemul Viiaţa lumii” → 

„Acesta a scris poemul dintr-o convingere intimă, dobândită în viaţa-i zbuciumată şi nicidecum 

culeasă din cărţi. Motive livreşti, cu mare circulaţie în epocă, s-au asociat ulterior (motivul «ubi 

sunt», cel al roţii norocului), în timpul scrierii poemului, dar numai spre a concretiza mai plastic 

convingerea intimă a poetului. Ne-o dovedeşte şi Letopiseţul, ale cărui comentarii sînt de cele mai 

multe ori în spiritul poemului Viiaţa lumii” (Introducere în opera lui Miron Costin, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1976, p. 143-145).  

Elvira Sorohan: „Starea de suflet a poetului, tristeţea provocată de conştiinţa finitudinii fiinţei sînt 

autentice. Neliniştea e comunicată sub forma unei mărturii de credinţă, atinsă, ca toată opera sa, de 

aripa unui moralism obsesiv, ca şi problema destinului, de altfel”. „Condiţia umană, în genere, şi 

condiţia fiinţei pradă istoriei sînt «cîntate» pe coarda lirismului grav, ori cu inflexiuni biblice. 

Nota de îndurerare fiind bine, intelectual strunită. În Viiaţa lumii, jalea e a conştiinţei lucide, 

lămurită asupra limitei impuse fiinţei de forţa negativă a destinului, imposibil de depăşit altfel 

decît printr-o etică a acţiunii pozitive, singura şansă de realizare. I se propune omului i traiectorie 

morală, o soluţie raţională, liniştitoare, care să învingă melancolia viziunilor escatologice. Nuanţa 

creştină nu ne scapă, dar orizontul deschis scuteşte fiinţa de sentimentul sfîşietor al inutilităţii care 

bîntuie lamentaţia Eclesiastului, cu toate că numeroasele-i versete sentenţioase pot fi recunoscute 

sub scriitura versurilor din Viiaţa lumii” (Introducere în istoria literaturii române, p. 335, 339). 

Nicolae Manolescu: „După cum au arătat atîţia (Al. Piru, D. Velciu), absolut toate motivele din care se 

ţese filosofia Viieţii lumii provin din literatura religioasă medievală şi din vechii poeţi latini” 

(Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 

30) 
 

IV. Direcţii de discuţie 
 

A. Ce v-a plăcut şi ce nu v-a plăcut din acest poem? 
 

B. Precizaţi cîteva asemări şi deosebiri dintre poemul lui Miron Costin şi fragmentele de mai jos:  
 

1. Ecclesiastul, cap. I: 2. Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt 

deşertăciuni! 3. Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare? 4. Un neam trece şi altul vine, 

dar pământul rămâne totdeauna! 8. Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să o spună: ochiul nu se 

satură de câte vede şi urechea nu se umple de câte aude. 9. Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a 

întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. 11. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost 

înainte, şi tot aşa despre cei ce vor veni pe urmă; nici o pomenire nu va fi la urmaşii lor. 12. Eu Ecclesiastul am fost 

regele lui Israel în Ierusalim. 14. M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se fac sub soare şi iată: totul este 

deşertăciune şi vânare de vânt 18. Că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte 

ştiinţa îşi sporeşte suferinţa. 

2. M. Eminescu: „Dar mai ştii?... N-auzim noaptea armonia din pleiade?/Ştim de nu trăim pe-o lume, ce pe 

nesimţite cade?” (Memento mori) 

3. M. Eminescu: „În van cat întregimea vieţii mele/Şi armonia dulcii tinereţi;/Cu-a tale lumi, cu mii de mii de 

stele,/O, cer, tu astăzi cifre mă înveţi;/Putere oarbă le-aruncă pe ele,/Lipseşte viaţa acestei vieţi;/Ce-a fost frumos e 

azi numai părere –/Cînd nu mai crezi, să cînţi mai ai putere?//Şi dacă nu-i nimic de cît părere/Tot ce suspină inimei 

amor,/Istoria cu lungile ei ere/Un vis au fost amar – amăgitor;/Tot ce-aspirarăm, toat’ acea putere/Care-am robit-o 

falnicului dor/Am cheltuit-o ca nişte nebuni/Pe visuri, pe nimicuri, pe minciuni.//Sînt ne-nţelese literele 

vremii/Oricît ai adînci semnul lor şters?/Sîntem plecaţi sub greul anatemii/De-a nu afla nimic în vecinic 

mers?/Sîntem numai spre-a da viaţă problemei,/S-o deslegăm nu-i chip în univers?/Şi orice loc şi orice timp, 

oriunde,/Aceleaşi vecinice-ntrebări ascunde?” (O-nţelepciune, ai aripi de ceară!) 

4. . M. Eminescu: „Tot alte unde-i sună aceluiaşi pîrău:/La ce statornicia părerilor de rău,/Când prin această lume 

să trecem ne e scris/Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?” (Despărţire) 


