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Abstract
The present historical research, entitled The Life and Activity of
Constantin Stere proposes to evoke some biographical and publicistic
aspects from the activity of the writer, publicist and politician Constantin
Stere. The current stage of the research in the theme domain consists in a
reevaluation of sources. In this way, we can mention that about Constantin
Stere there were written important works, studies, articles, numerous online
sites published articles about his activity, etc.
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Constantin Stere (1865- 1936) - Constantin Stere2 s-a născut la data de 14
noiembrie 1865, în localitatea Cerepcău- Soroca, într-o familie de moşieri
cu tradiţie istorică venită din Botoşani. Stabilit la Cerepcău, bunicul lui
Constantin Stere, Ştefan Stere, era deţinătorul unor domenii întinse, locuri
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unde a copilărit nepotul său. Bunicul îi lasă tatălui său, Iorgu Stere3,
moştenire numeroase moşii. Şi mama lui, Pulcheria (Tulcheria Fedorovna)
provenea dintr-o familie de moşieri, primii ani de viaţă fiind petrecuţi la
Cerepcău, loc unde primeşte o educaţie în spiritul obiceiurilor şi tradiţiilor
din acea perioadă4. Familia Stere a avut patru copii, Constantin Stere fiind al
treilea copil. Aşa cum susţine Virginia Muşat, dar cum se poate observa şi în
romanul În preajma revoluţiei, copilăria lui a fost marcată de lipsa de
afecţiune a mamei sale, acest lucru ducând la o apropiere a tânărului
Constantin Stere de oamenii simpli din popor, se împrieteneşte cu copiii
ţăranilor. Dragostea maternă a fost canalizată către doica care l-a crescut.
Viitoarea sa ideologie, poporanismul, se dezvoltă încă din această perioadă
fragedă, fiind de acum afectat de nedreptăţile aduse oamenilor din mediul
rural. Această atracţie a lui Stere pentru ţărănime era dezavuată de părinţii
săi, fapt care ducea la pedepse şi admonestări, fiind oprit în nenumărate
rânduri să se joace cu fiii sătenilor. Contextul oferit de satul natal prin desele
întâlniri cu ţăranii, timpul petrecut la câmp, dragostea pentru pământul
strămoşilor, toate acestea fiind metamorfozate în formarea viitorului scriitor
şi om politic de mai târziu5. Fiind dintr- o familie înstărită, Constantin Stere
îşi permite un profesor particular, urmând pensionul sub îndrumarea
pastorului Faltin6. Studiile şi le continuă la Chişinău, loc unde este înscris la
o şcoală de băieţi, unde învaţă limba germană. Promovează cu succes
examenul în urma celor doi ani de studiu, iar în timpul studiilor liceale se
familiarizează cu literatură rusă şi noile curente de gândire (narodnicismul,
marxismul), fiind în această perioadă atras de studiul limbilor clasice7.
Încă din liceu citeşte atât operele permise (Puşkin, Gogol), cât şi
literatura interzisă (Turgheniev, Goncearov, Tolstoi, Dostoievski). Acest tip
de literatură era cenzurată pe motivul că ar duce la concretizarea unor
manifestări anarhice, dar cu toate aceste constrângeri, tinerii liceeni, printre
care se afla şi Stere, îşi procurau astfel de cărţi pe ascuns, de la biblioteci.
După această perioadă de formare, Constantin Stere, alături de alţi tineri
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care prefigurau viitoarea intelectualitate, este ales să facă parte din Partidul
Narodna Volia (Voinţa Poporului). În acest interval cronologic se dezvoltă
viitoarea sa ideologie politică şi resentimentele antiţariste. Anii de liceu au
fost favorabili pentru formarea sa intelectuală, gândirea sa fiind un mixaj
cultural între operele lui Kant, literatura rusă, materialismul dialectic al lui
Marx şi Engels, adoptând câte ceva din aceste curente şi idei filosofice,
îmbrăţişând romantismul specific perioadei, iar toate aceste idei de gândire
se pot observa în ideologia poporanistă. După ce promovează examenul de
maturitate (Bacalaureatul), în 1886 Constantin Stere merge la Odessa pentru
a- şi continua formarea intelectuală. Acesta este momentul când Stere are
primele iniţiative politice, acesta aderă la organizaţia nihilistă a tinerilor,
promovând concepţii şi idei antidinastice. Datorită calităţilor sale de mare
orator, ţine un discurs public muncitorilor din Odessa, acest lucru ducând la
o atmosferă cu o puternică încărcătură socială şi mesajul lui Stere fiind
primit cu entuziasm de muncitori. Devenind o prezenţă incomodă,
Constantin Stere este pus sub urmărire, iar în cele din urmă este arestat în
anul 1883, la vârsta de 18 ani8.
Datorită atitudinii sale de frondă, este întemniţat în mai multe oraşe
printre care putem aminti: Chişinău, Odessa, Moscova- Butîrchi. În urma
detenţei efectuate în centrele amintite, este deportat în Siberia, loc unde ia
contact cu sistemul de detenţiei şi condiţiile precare în care trăiau deţinuţii,
mulţi murind, dar el reuşeşte să supravieţuiască sistemului impus. Din cauza
multiplelor deportări şi a condiţiilor inumane din închisori, Constantin Stere
dezvoltă sentimente de ură faţă de ţarul Alexandru al III- lea, promovând
idei antidinastice. Pe timpul deportării şi detenţiei sale în Siberia, Maria
Grosu, o elevă din Chişinău, îi este alături. Cei doi se căsătoresc şi au trei
copii: Roman, Gheorghe şi Lily (primul copil s-a născut în Siberia, iar
ceilalţi doi la Iaşi)9.
În perioada detenţei de la Odessa şi a exilului din Siberia, a studiat
toţi marii scriitori, filosofi şi gânditori (Kant, Adam Smith, Ricardo, Thomas
Robert Malthus, J. S. Mill, Auguste Comte, Rudolf Jhering, Albert Venn
Dicey etc). Anul 1877 îi aduce o nouă perioadă de exil în Siberia, de această
dată fiind trimis la Eniseisk şi la Iamalsk, aproape de Cercul polar, în aceste
localităţi luând notă de condiţiile de trai ale localnicilor. Sugestiv este
următorul citat: Oamenii se nasc şi mor aici fără nici un meşteşug, ca
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oricare mamifer din tundrele acelea îngheţate10. În timpul celui de-al doilea
exil din Siberia (1877), Constantin Stere dezvoltă o aversiune puternică faţă
de ţarism, acestea observându- se şi în scrierile sale. Relevant este citatul:
Ţarismul este necompatibil cu progresul omenirii. El constituie prin sine
însuşi o primejdie de moarte pentru toată civilizaţia, ca un rezervor al
forţelor reacţiunii mondiale, care poate pune stavilă întregii propăşiri
sociale şi politice din lume. Răsturnarea imperialismului moscovit nu este
doar o problemă internă a Rusiei, este problema istoriei mondiale, este o
condiţiune de biruinţă a luminii asupra întunericului din lume, punctul de
plecare, primul pas pentru asigurarea dezvoltării normale a omenirii11.
Anul 1889 îi aduce o nouă perioadă de detenţie, moment când îl
cunoaşte pe Lenin. Este mutat la Krasnoyarsk, o localitate aflată lângă
Minusinsk, de data aceasta motivul acuzării fiind un posibil atentat
organizat de Constantin Stere împotriva ţarului, când acesta se afla în
Krasnoyarsk, în periplul său spre Extremul Orient. În acest complot a fost
implicat şi mareşalul Poloniei, Pilsudski, celor doi aducându- li- se aceleaşi
acuzaţii de conspiraţie împotriva ţarului Alexandru al III- lea. În anul 1890
este iarăşi mutat, de această dată în localitatea Serghinsk, iar în anul 1891
este lăsat să plece acasă, neavând voie să pătrundă în centrele unde ar fi
putut îndemna la revoltă împotriva ţarului, cât şi în oraşele importante
universitare12.
Întors din exil vizitează localitatea natală, Cerepcău, îşi vede părinţii,
dar în Cerepcău stă foarte puţin timp. Renunţă la avere în favoarea surorilor
lui, iar împreună cu familia merge la Iaşi în 1892, unde îşi continuă studiile,
urmând cursurile Facultăţii de Drept. Îşi definitivează studiile universitare în
anul 1896, iar în 22 iunie 1897 îşi susţine licenţa în Drept, având titlul
lucrării de licenţă: Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept.
După ce obţine titlul de licenţiat în Drept, avansează în ierarhia profesională
fiind numit în funcţia de profesor la Facultatea de Drept din Iaşi, la data de
15 martie 190113. Este primit de tinerimea ieşeană ca un adevărat luptător
pentru idealurile naţionale, fiind respectat datorită calităţilor sale de mare
orator şi datorită faptului că printre ei se află un intelectual care şi- a
sacrificat tinereţea pentru anumite deziderate importante în epocă, fiind
simbolul luptei împotriva ţarismului. Este portretizat în felul următor: Avea
o barbă mare, castanie, revărsată pe piept, ochi pătrunzători şi
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intransigenţi, un aer în totul pătrunzător14. Între 1898- 1899 a deţinut
funcţia de ajutor de primar în Iaşi. În capitala Moldovei, la Iaşi, cunoaşte
nume importante ale culturii printre care putem aminti pe: Garabet
Ibrăileanu şi Raicu Ionescu - Rion. Ajungând la Iaşi, se plasează de partea
intelectualităţii socialiste. El înţelege socialismul ca fiind un curent care
îmbină spiritul revoluţiei, materialismul dialectic al lui Marx, gândirea
evoluţionistă promovată de Spencer şi Darwin, realismul observat în cultura
şi literatura franceză, adoptând câte ceva şi din romantismul eminescian şi
idealismul kantian. Putem oberva că în concepţia lui Constantin Stere, la
baza socialismului stau mai multe doctrine, curente de idei şi concepţii,
toate acestea ducând la crearea socialismului care ar putea să ajute la
ridicarea ţărănimii15.
Se implică în viaţa socială şi culturală a oraşului Iaşi, astfel în anul
1891 pune bazele unei societăţi literare studenţeşti, pe numele său Datoria,
în funcţia de director al acestei societăţi fiind nepotul lui Mihail
Kogălniceanu, Liteanu. Prin această societate, intelectualitatea studenţească
avea ca obiectiv înfiinţarea unor şcoli pentru adulţi, pentru cei care nu îşi
permiteau să înveţe la alte şcoli, pentru cei săraci. Putem constata că scopul
acestei asociaţii culturale era promovarea culturii şi a ştiinţei de carte la
pătura săracă, la ţărănime, aici observându- se rolul social şi cultural al lui
Constantin Stere. În paralel cu activitatea socio- culturală, Constantin Stere
începe o intensă activitate publicistică16, el susţinând intensificarea relaţiilor
dintre intelectualitate şi popor. Publică în ziarul Adevărul, în 1893, un studiu
cu titlul: Din notiţele unui observator ipohondru, în paginile acestei
cercetări militând pentru rolul intelectualităţii în sfera emancipării
ţărănimii17. Activitatea publicistică a lui Constantin Stere se poate observa şi
la ziarul Evenimentul din Iaşi, publicând în suplimentul acestui ziar,
Evenimentul literar. Pe parcursul întregii sale activităţi gazetăreşti îşi
semnează articolele uzitând o întreagă serie de pseudonime: Sortescu, Bîrzu,
Stupu, Observator Ipohondric, C. Şercăleanu, Verax, Nistreanu,
Cerepcoveanu, M. Costea, Codreanu, în unele cazuri semnând articolele sale
sociale şi de critică literară cu iniţialele C. S.18. Un pseudonim mai puţin
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cunoscut este cel de C. Minuseanu19. Ascensiunea sa în viaţa culturală şi
politică este marcată de participarea în anul 1893 la primul congres al
Partidului Socialist care s-a ţinut la Bucureşti. La acest congres care anunţa
înfiinţarea Partidului Socialist au participat nume importante ale culturii
româneşti, printre care putem aminti pe Constantin Dobrogeannu- Gherea,
Ion Nădejde, Anton Bacalbaşa etc. În cadrul acestui congres Constantin
Stere susţine că numai după ce se realizează emanciparea ţăranilor se poate
vorbi de realizarea socialismului. Participă alături de alţi studenţi din Iaşi în
data de 29 septembrie 1894 la un protest. Dezbaterile şi negocierile
protestului studenţesc s-au desfăşurat în incinta Universităţii din Iaşi. La
protest au participat următorii studenţi: G. Ibrăileanu, R. Bogdan, C. A.
Teodoru, M. Carp, Elena Carp, D. D. Pătrăşcanu ş. a. Putem observa că
activitatea sa din sfera socială şi politică se întrepătrunde cu activitatea
editorială şi publicistică. Continuă să publice la Evenimentul literar, în anul
1894 trimiţând spre tipar şi publicând un eseu intitulat Omul perfect, în
această lucrare idealizează ţărănimea, argumentând că este o categorie
socială dezvoltată şi modernizată. În acest context al revendicărilor sociale
pentru ţărani, Constantin Stere participă la cel de- al doilea congres al
Partidului Socialist Democrat Muncitoresc Român. În cadrul acestui congres
reiterează aspectele de ordin social care vizează categoria rurală a sătenilor,
susţinând că socialismul se poate dezvolta doar în ţările puternic
industrializate. Acest congres al PSDMR a avut loc în luna septembrie a
anului 189420.
În această perioadă publică lucrarea Încercări filosofice, acest studiu
fiind gândit în perioada deportării sale în Siberia21. După moartea tatălui său
moşteneşte o avere de 300. 000 lei, renunţând la partea sa de avere în
favoarea surorilor sale. În ceea ce priveşte moştenirea familială relevant este
următorul citat: Am dat cu piciorul în latifundiile mele părinteşti, eu rămas
singur fecior la părinţi în Rusia, unde fiii au privilegiu ereditar faţă de fiice
şi puteţi vedea în arhivele tribunalului din Chişinău că nici după moartea
tatălui meu nu am vrut să mă înec în mrejele şicanei ... şi să- mi pierd viaţa
în anticamerele tribunalelor şi curţilor, în căutarea dreptului meu de
moştenire. M- am mulţumit cu fărâmituri din moştenirea părintească pe
care surorile mele au vroit să mi le dea de bunăvoie22.
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În perioada următoare începe să predea la Facultatea de Drept, iar
printre studenţii săi se numără: Octav Botez, P. Andrei, Iorgu Iordan, Pan
Halippa, Mihail Ralea ş. a. După lungile perioade de detenţie, a avut şi
momente de relaxare ca cel din anul 1898 când împreună cu o suită de
prieteni pleacă într- o excursie la mănăstirile din Bucovina. În acelaşi an se
implică în dezbaterile PSDMR- ului de la Bucureşti. Pe agenda discuţiilor a
fost criza de la nivel politic pe care o traversa Partidul Socialist, Constantin
Stere fiind în cadrul acestei şedinţe de lucru ideologul şi susţinătorul unui
curent, poporanismul23. După îndelungate dezbateri şi dispute, Constantin
Stere, prin capacitatea sa de persuasiune, reuşeşte să convingă o parte a
membrilor PSDMR să treacă la aripa stângă a liberalilor, astfel putând să
pună în practică programul său social şi politic care avea drept obiectiv
rezolvarea următoarelor probleme: susţinerea categoriei sociale a ţărănimii,
promovarea şcolilor de adulţi, reducerea serviciului militar la o perioadă de
doi ani, reforma agrară şi ultimul, dar nu cel din urmă, votul universal24.
Între Constantin Stere şi Garabet Ibrăileanu se leagă o prietenie
strânsă, având aceleaşi idei politice şi aspiraţii literare. Între anii 19001915, Constantin Stere a avut un rol important în viaţa politică şi progresul
ţărănimii din România. Activitatea sa politică a fost influenţată de alegerea
în funcţia de deputat a lui I. C. Brătianu (1901), continuând să predea la
Facultatea de Drept fără a primi salariu. Ascensiunea sa în cariera
universitară a fost determinată de alegerea în funcţia de profesor titular de
către consiliul de profesori al universităţii ieşene şi senat. În această
perioadă de realizări academice şi universitare publică cursul intitulat
Introducere în studiul dreptului constituţional25.
În contextul războiului ruso- japonez din anul 1904, acesta redactează un
memoriu către membrii partidului şi guvern prin care susţine că acest război
ar putea duce la distrugerea ţarismului. Revoluţia rusă din Octombrie 1905,
este considerată de Constantin Stere un bun prilej pentru căderea Imperiului
Rus. În acest ansamblu al transformărilor sociale, politice şi culturale din
Rusia, metamorfozate prin Revoluţia din Octombrie 1905, Constantin Stere
împreună cu Garabet Ibrăileanu au iniţiativa editorială de a publica revista
Viaţa Românească26, revistă cu orientare ştiinţifică, literară şi politică.
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Constantin Stere va deţine funcţia de director al acestei reviste din anul 1906
până în 1915. Dat fiind contextul social şi politic în care se afla, Constantin
Stere dorea crearea unui organ de publicitate prin care să atace guvernul
liberal şi prin acesta, direct pe Ionel Brătianu, această viitoare publicaţie
dorea distanţarea faţă de aripa liberală brătienistă. De mare ajutor în
realizarea demersului jurnalistic a fost Garabet Ibrăileanu27. Pentru a înfiinţa
acest ziar, Cantacuzino îi va acorda suportul său financiar. În jurnalul lui
Maiorescu din 14/27 decembrie 1916, aflăm următoarele: Dimineaţa Paul
Greceanu la mine...îmi spune candid că Barbu Catargi i-a spus că Stere pe
vremea ministeriatului G. Cantacuzino (1906- 1907) a cerut şi a obţinut
100. 000 lei spre a revoluţiona Basarabia, dar a întrebuinţat banii la
fundarea revistei Viaţa Românească. Să fie adevărat? Stere face o foarte
bună impresie. Ce e drept, revista lui a fost fundată în 1906, dar se zicea pe
atunci că banii i-a dat dr. Jean Cantacuzino, cumnatul socialist al lui Carp,
care şi figurează ca împreună- redactor cu Stere pe copertă28. Constantin
Stere dă dovadă de o implicare remarcabilă pentru apariţia acestei publicaţii,
făcând foarte multe drumuri la Iaşi pentru a constata evoluţia editorială a
revistei. În primul număr al Vieţii Româneşti, publică două articole
intitulate: 1) Cântarea pătimirii noastre şi 2) Urmările războiului rusojaponez29.
Revista Viaţa Românească apare în data de 6 martie 1906, având un
tiraj de 2000 de exemplare. Această revistă este foarte bine primită de
publicul cititor, fapt care duce la creşterea numărului de exemplare, la 3200.
Structura internă a revistei avea următoarele rubrici, amintim câteva dintre
acestea: Recenzii, Revista revistelor, Miscellanea, Cronica internă,
Mişcarea intelectuală în străinătate ş. a. Această revistă era condusă de doi
directori, aceştia regăsindu- se în persoaanele lui Constantin Stere şi Paul
Bujor. În timp ce Constantin Stere avea ca domenii de interes articole care
vizau preocupări de natură literară, artistică şi politică, sfera ştiinţifică a
revistei fiind în subordinea lui Paul Bujor. Deci putem constata ca revista
Viaţa Românească a avut preocupări atât de natură literară, politică şi
artistică, cât şi ştiinţifică30.
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Constantin Stere dorea să atragă la revista Viaţa Românească
intelectuali de marcă, profesori, oameni de cultură, scriitori, de aceea
cooptarea lui Paul Bujor în colectivul redacţional era binevenită în contextul
în care acesta era naturalist, iar din 1896 ocupând funcţia de profesor
universitar la Universitatea din Iaşi. Paul Bujor va ocupa postul de director
al revistei ieşene din 1906 până în 190731. Cooptarea sa în fruntea
colectivului redacţional este relatată mai târziu, în 1907 afirmând
următoarele: Trebuie însă să se ştie că, chiar de la înfiinţarea revistei, eu nu
voiam să iau direcţia ştiinţifică. De ce? Prevedeam chiar de la început, că
în contactul cu d. Stere şi al devotaţilor dsale nu voi găsi acea atmosferă
caldă, prielnică unei munci sincere. În urma insistenţelor lor repetate, am
primit32.
Fondatorii revistei oscilau în ceea ce priveşte titlul, între Viaţa
contemporană şi Viaţa Românească, în cele din urmă hotărându- se la Viaţa
Românească, acest titlu fiind propus şi de Stere. După înfiinţarea revistei, se
dorea atragerea unui număr mare de colaboratori, dintre care putem aminti
pe: A. Vlahuţă, N. Gane, Paul Bujor, dr. N. Lupu, Sadoveanu, BrătescuVoineşti, Ion, Constantin şi Octav Botez, Spiridon Popescu, Jean Bart,
Gheorghe din Moldova (Kernbach), D. D. Pătrăşcanu, N. Quinezu ş. a.
Revista având o orientare literară şi ştiinţifică, se dorea din partea acestor
colaboratori să publice recenzii, aspecte polemice, lucrări cu un pronunţat
caracter literar şi ştiinţific33. Primul număr al revistei, din 6 martie, conţinea:
a) Articolul- program; b) Nicolae Gane, Amintiri despre felul cum i-a venit
ideea de a-l traduce pe Dante; c) Vlahuţă, Datorii vechi (nuvelă); d) Paul
Bujor publică un articol ştiinţific; e) Al. Philippide publică un articol care
face referire la istorie şi critică literară; f) Artur Stavri dă spre tipar o poezie;
g) C. Stere, Cântarea pătimirii noastre; h) Mihail Sadoveanu, Pustiul; i) G.
Ibrăileanu, De la Mihail Kogălniceanu la d. Maiorescu; j) Constantin Botez
editează un articol referitor la personalitatea lui Conachi; k) Miscellanea. Pe
lângă aceste rubrici, în cuprinsul revistei se mai publicau cronici din
domeniul literar (ex. G. Ibrăileanu, Scriitori şi curente), ştiinţific (Paul
Bujor şi Petre Bogdan publicau astfel de cronici); de cronica internă şi
externă se ocupa Stere. Structura editorială a primului număr fiind urmată de
următoarele secţiuni şi rubrici: Recenzii, Revista Revistelor, ultimele două
intitulându- se Mişcarea intelectuală în străinătate şi Bibliografie.
Constatăm că rubricatura foarte stufoasă, multiplele articole cu caracter
31
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literar, ştiinţific şi pedagogic, alături de recenzii şi polemici pe diverse teme
şi subiecte culturale demonstrează caracterul literar şi ştiinţific al revistei şi
afinitatea intelectualităţii redacţionale către polemică şi dezbatere la un nivel
cultural avansat, exprimat în paginile Vieţii Româneşti. Relevante sunt
mărturiile lui Stere din 1933: Şi acum mă înduioşază amintirea paharului cu
bere, pe care bătrânul Nicu Gane ni l-a închinat, cu surâsul lui blând şi fin,
când sărbătoream, chiar în sărăcăciosul nostru local de redacţie, apariţia
primului număr: Să ne adunăm aici, domnilor cu toţii, când se va serba
jubileul de patruzeci de ani şi al Vieţii Româneşti34.
După cum bine ştim, o revistă, un ziar este susţinut în mare parte din
abonamente, numărul abonaţilor fiind important deoarece astfel putea fi
prenumerat ziarul, având posibilitatea să fie publicat mai departe. Acest
lucru era definitoriu şi pentru Viaţa Românească, astfel putem afirma că la
puţin timp de la apariţie, în luna iulie a anului 1906, Viaţa Românească
înregistra un număr de 1800 de abonaţi, în acelaşi timp 800 de exemplare au
fost vândute din librării. În primul an al apariţiei, Viaţa Românească avea un
tiraj de 2700 de exemplare, colectivul redacţional pronosticând că acesta va
creşte cu 100 în plus. La doi ani de la apariţie, în 1908, numărul ziarelor
vândute s-a ridicat la 3200- 3400. Considerăm că ziarul lui Stere avea o
situaţie destul de bună, din abonamente şi reclame publicitare strângând în
fiecare an câte 80. 000 lei. Ascensiunea revistei este vizibilă, înregistrând o
evoluţie editorială, receptivitate la public şi vânzând un număr mare de
exemplare. Constantin Stere şi- a dat seama de importanţa factorului
economic în evoluţia ziartisticii, astfel, în paginile revistei publică foarte
multe reclame, face publicitate Ministerului Domeniului, Ministerului
Finanţelor, astfel de reclame apărând tot mai mult în perioada următoare35.
O prezentare a aspectelor relevante ce țin de politica editorială a
Vieţii Româneşti, cine avea sarcini redacţionale şi cum treceau prin filtrul
redacţiei, rolul lui Stere ca şef şi director de redacţie, viitoarele reclame
publicate, o considerăm importantă pentru descrierea și înțelegerea rolului
jucat de Constantin Stere în sfera publicistică. Funcţia de secretar de
redacţie a avut- o Sanielevici în anul 1909, moment când Ibrăileanu era grav
bolnav. Constantin Stere, în calitatea sa de director al ziarului, era cel care
îşi dădea acordul pentru a se publica în ziar, nimic nu se publica fără acordul
său, alegea colaboratorii şi numea alţii noi, alegea redactorii, nimic nu se
întâmpla în redacţia Viaţa Românească fără ştirea şi acordul său. Este
perioada când se fac cele mai avantajoase reclame la bănci. Viaţa
34
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Românească face reclamă următoarelor bănci: la BNR, The Banck of
Roumanie, Naţionala (societate de asigurări), Banca Marmosch- Blannck &
Co, Loteria de stat, Fabrica de petrol, Steaua Română etc. Observăm că
Stere avea un rol important în mijlocul redacţiei, fiind cel care trasa
directivele de urmat, alegerea noilor decizii redacţionale şi noile orientări
editoriale36.
Având în vedere orientarea literară a revistei, în cuprinsul ei se
regăsesc nume ca: Sadoveanu, Brătescu- Voineşti, Coşbuc, Goga, Jean Bart,
O. Carp, D.D. Pătrăşcanu, Elena Farago, Agârbiceanu, Otilia Cazimir,
Topârceanu, Hortensia Papadat Bengescu ş. a37. După cum am mai
menţionat, alături de Stere, director pentru partea ştiinţifică a revistei a fost
ales Paul Bujor, acesta din urmă nu s-a integrat în mecanismul redacţiei, nu
era considerat ca făcând parte din această redacţie, el mulţumindu- se doar
cu acordul pe care îl dădea pentru publicarea articolelor ştiiinţifice. Treptat
încep să apară disensiuni între Paul Bujor şi restul redacţiei, totul
acutizându- se în lunile mai şi iunie 1906, când acesta publică articolul
Lumea mărilor. În cele din urmă, Paul Bujor îşi dă demisia din funcţia sa de
director al ziarului în 1907. Stere se gândea de mult să- l înlocuiască pe Paul
Bujor cu Voinov, dar acesta nu a acceptat să vină în redacţia Viaţa
Românească. Postul de director al redacţiei a fost ocupat de Ion
Cantacuzino38. Membrii redacţiei, prieteni şi devotaţi Vieţii Româneşti
munceau foarte mult, scriau, ei erau cei care editau, corectau toţi, se ocupau
de partea administrativă a redacţiei. Pentru început au fost remuneraţi doar
Ibrăileanu, Sevastos şi Topârceanu, deoarece în acea perioadă nu aveau alte
venituri. Ei îşi asumaseră sarcini redacţionale, corectau manuscrise, articole,
corectau diverse rubrici din conţinutul revistei. Redacţia a avut mai multe
adrese, iniţial s-a aflat pe Str. Romană, în casa lui Ibrăileanu, apoi s-a mutat
în apropiere de tipografie şi pe Str. Manolescu. Sugestiv este următorul
citat: La început redacţia era găzduită într- o cămăruţă din locuinţa lui
Ibrăileanu de pe strada Romană, apoi în apropierea tipografiei, într- un fel
de coridor lung şi îngust, sumbru şi îngheţat, în care iarna stăteau
încotoşmăniţi cu paltoanele, iar Gh. Kernbach, chel fiind chiar cu căciula în
cap. Mobilierul era sărăcăcios şi simplu: o canapea desfundată, o masă
lungă cu scaune de berărie, un clasor înalt cu sertăraşe multe39. După ce
redacţiei i s-a dat foc în 1915, iar s-a schimbat adresa redacţiei, pe Str.
Lăpuşneanu. Reiterând şi focusându- ne asupra rolului lui Stere din redacţie,
36
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putem spune că el era cel care hotăra soarta redacţiei, lua deciziile majore,
se consulta cu ceilalţi membrii ai redacţiei. Se deplasa personal pentru a
recruta colaboratori. Este cunoscut cazul când merge la Târgovişte pentru al coopta în redacţie pe Brătescu- Voineşti. Cele mai importante sarcini în
redacţie le avea directorul şi redactorul şef prefigurate în persoana lui Stere.
În urma activităţii sale de căutare, a găsit colaboratori pentru rubricile
Scrisori din Basarabia şi Scrisori din Bucovina. Acelaşi lucru doreau să
facă pentru rubrica Scrisori din Ardeal. La fel cum a procedat în cazul lui
Brătesu- Voineşti, procedează şi în acesta de faţă, se deplasează personal în
Transilvania pentru a- l recruta pe Goga. Stere cunoştea rolul lui Goga ca
reprezentant al culturii ardelene. După ce l-a cunoscut pe Goga, pleacă întrun alt centru important al românilor ardeleni, Aradul fiind reprezentat printro altă publicaţie importantă, Tribuna Poporului. Constantin Stere vizitează
redacţia Tribunei, îl cunoaşte pe Sever Bocu, părintele Roman Ciorogariu,
P. I. Pap. În urma vizitei sale în Ardeal, publică o lucrare intitulată Patru
zile în Ardeal40. Iată ce spune Stere într- o scrisoare trimisă lui Ibrăileanu şi
datată 13 mai 1906: Ura! Goga ne dă o poezie pentru nr. 4 (pe la 20 mai
trebuie să mai cizeleze), şi va da regulat. De asemenea I. Russu- Şirianu va
deveni curînd colaborator al revistei ieşene, revenindu- i rubrica Scrisori
din Ardeal41. Prietenia lui Stere cu Goga este una durabilă, relaţiile dintre
cei doi fiind vizibile şi la nivelul mişcării naţionale româneşti, Stere fiind
exponentul mişcării naţionale din România, iar Goga din Transilvania42.
În timpul vizitei sale în Transilvania din 1906, Constantin Stere este
impresionat de frumuseţea satelor româneşti, afirmând că Ardealul ar fi o
Danemarcă românească. În anul următor, 1907, izbucneşte răscoala
ţărănească de la Flămânzi şi Stere este numit prefect al Iaşului. Constantin
Stere îşi dă demisia din funcţia de prefect al Iaşului observând atitudinea
antagonică care o adopta faţă de ţărani în calitatea sa de prefect al Iaşului,
Stere dorind înăbuşirea răscoalei fără violenţă. În revista Viaţa Românească
au fost descrise doleanţele ţăranilor, cât şi întreaga răscoală de la 1907, Stere
militând pentru revendicările ţărăneşti. În această perioadă de transformări
sociale şi revendicări ţărăneşti, acesta scrie un studiu în care nu este pe
deplin lămurit asupra ideologiei sale politice, intitulat: Social- democratism
sau poporanism43.
Activitatea din sfera politică este prefigurată în anul 1909, moment
când se distanţează de gruparea lui Take Ionescu, apropiindu- se de liberali.
40

Ibidem, p. 384.
Ibidem, p. 385.
42
Ibidem, p. 387.
43
Virginia Muşat, Constantin Stere: scriitorul..... p. 28-31.
41

642

Nemulţumit de formarea noului guvern şi de transformările politice
survenite, Stere pleacă în străinătate, la Geneva (1910), la un an distanţă
(1911) îl regăsim ca fiind într- o altă localitate din străinătate, în Arona, în
Italia. Această etapă din viaţa sa (1910-1912), reprezintă o perioadă de
peregrinări în ţară şi străinătate. Întors în ţară începe să- şi recâştige
prestigiul politic şi universitar. Constantin Stere devine rectorul Universităţii
din Iaşi la data de 27 februarie 1913. În acest timp el s-a ocupat de dotarea
laboratoarelor, a bibliotecilor, îndeamnă studenţii români din străinătate săşi termine studiile la Iaşi. În plan politic obţine anumite reuşite parţiale,
reuşind în această perioadă să modifice într- o oarecare măsură Constituţia,
de precizat este că a obţinut Colegiu Unic, Votul universal rămânând un
obiectiv greu de atins. Este nevoit să stopeze toate reformele şi proiectele
sale sociale şi politice din cauza izbucnirii celui de-al doilea război balcanic.
Acestea fiind pe cale să se pună în practică sunt amânate doi ani44.
Dezamăgirea lui Constantin Stere este evidentă şi în timpul
guvernării lui I. C. Brătianu, în timp ce el spera la un post de ministru în
acest guvern, este însărcinat doar să supravegheze Comisia pentru revizuirea
Constituţiei. Izbucnirea Primului Război Mondial, anunţată prin atentatul de
la Sarajevo din 28 iunie 1914, a împărţit intelectualitatea românească în
două tabere, pe de o parte avem antanţiştii, iar pe de altă parte avem
germanofilii. În timpul celor doi ani de neutralitate, Stere susţinea intrarea
României în război de partea Germaniei, opunându- se alianţei României cu
Antanta, fapt care a dus la o dezavuare din partea opiniei publice româneşti,
aducându- i chiar oprobriul public. Treptat, treptat este izolat de
intelectualitate şi clasa politică, făcând acum figura unui om singur, izolat,
părăsit de ai săi. În anul 1914 publică la revista Viaţa Românească o serie de
eseuri purtând titlul Din carnetul unui solitar. Tot în 1914 publică un articol,
România şi războiul european, prin care încearcă să convingă
intelectualitatea românească cu putere decizională, de intrarea României în
război de partea Puterilor Centrale, argumentând că pericolul este
reprezentat de expansiunea Rusiei ţariste, susţinând şi el, la fel ca A. C.
Popovici, o federalizare a Transilvaniei în cadrul Austriei45. Din cuprinsul
revistei, Nr. 7, 8 şi 9 pe anul 1914, putem aminti: 1) Mihail Sadoveanu, Ţiaduci aminte, Teofile...; 2) Nichifor Crainic, Vara (Versuri); 3) Gala
Galaction, Pe lespedea cea nouă de la Curtea de Argeş; 4) Miscellanea; 5)
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V. R., Apel către cititorii şi prietenii Vieţii Româneşti; 6) Recenzii; 7)
Revista Revistelor etc.
Declinul editorial al revistei Viaţa Românească se observă în anul
1915, moment când Constantin Stere cedează conducerea revistei lui
Garabet Ibrăileanu, cu toată această schimbare de conducere editorială,
Viaţa Românească este ţinta unor atacuri dure, adversarii lui Stere dând foc
redacţiei revistei Viaţa Românească. Datorită situaţiei războiului şi a
faptului că mulţi colaboratori şi redactori sunt mobilizaţi pe front, toate
acestea venind pe fondul intrării României în război de partea Antantei,
revista lui Stere îşi încetează activitatea. Din cauza unor proteste studenţeşti,
a situaţiei politice nefavorabile şi a condiţiilor create de război, Constantin
Stere demisionează în data de 16 februarie 1916 din funcţia de rector al
Universităţii din Iaşi46.
Datorită ocupaţiei germane a sudului ţării, în anul 1916, armata,
administraţia şi o parte a intelectualităţii româneşti se refugiază la Iaşi, un
alt pol al reprezentativităţii româneşti, acesta jucând rolul de capitală pentru
un interval scurt de timp în condiţiile create de război. În timpul refugiului
la Iaşi, Constantin Stere este pus în funcţia de colonel la serviciul cenzurii şi
juristconsult de către I. C. Brătianu. Dintr- o ştire de presă preluată din
Gazeta Bucureştilor şi publicată în Gazeta Transilvaniei, aflăm că datorită
orientării sale germanofile, Constantin Stere rămâne la Bucureşti în anul
1917, moment când promovează o politică împotriva guvernului Brătianu
care a menţinut alianţa României cu Rusia. Totodată luăm notă de faptul că
în Bucureşti Constantin Stere ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie a Băncii Generale Române47.
După o scurtă perioadă de absenţă editorială, Constantin Stere îşi
reia activitatea jurnalistică publicând la Viaţa Românească o serie de
articole care vizează Cauzele şi perspectivele revoluţiei ruse. Deci putem
observa că a avut un rol important şi în timpul Primului Război Mondial,
prin funcţiile pe care le- a deţinut, cât şi prin activitatea sa politico- literară
manifestată la Viaţa Românească. Ascensiunea sa politică este vizibilă în
perioada următoare, când în luna martie 1918 este ales în funcţia de deputat
în localitatea Soroca. El deţine funcţia de preşedinte al Sfatului Ţării la 27
martie 1918, moment care a dus la unirea celor două provincii româneşti,
Basarabia şi România fiind unite în urma hotărârilor politice din această
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perioadă48. În anii 1917- 1918 se implică în editarea unui ziar la Bucureşti,
Lumina49, publicaţie finanţată de Alexandru Vaida Voevod50. Prin acest ziar
de orientare pro germană, Constantin Stere descria o posibilă victorie a
Germanie, publicaţia venind astfel în opoziţie cu vederile Casei Regale şi a
intelectualităţii antantiste. În urma activităţilor redacţionale de la ziarul
Lumina, redactorii şi colaboratorii acestui ziar, cât Constantin Stere sunt
arestaţi, acesta din urmă fiind reţinut timp de trei săptămâni la Văcăreşti51.
După terminarea Primului Război Mondial, se conturează două modele de
dezvoltare a României, în care a fost implicată intelectualitatea românească.
Pe de o parte erau europeniştii, care considerau că progresul României se
revendică de la statele occidentale, economia şi industria dorind să se
dezvolte la standarde europene, iar pe de altă parte erau tradiţionaliştii,
care susţineau modelul agrarian de dezvoltare, afirmau că România este o
ţară în care categoria socială a ţărănimii este evidentă. Din tradiţionalism au
derivat şi alte forme ale aceluiaşi model de dezvoltare, cunoscute sub
denumirea de semănătorism, poporanism etc. În această dezbatere de idei a
fost antrenat şi Constantin Stere, promovând ideile poporaniste. Constantin
Stere, prin ideologia sa, poporanismul, era adeptul dezvoltării economiei,
militând pentru expansiunea şi independenţa gospodăriilor mici. Observăm
că Stere punea accent pe factorul economic care se plasa în antiteză cu
modelul cultural promovat de junimişti şi semănătorişti52.
Devenind o prezenţă incomodă chiar şi pentru cercurile liberale şi
întreaga intelectualitate de la conducerea statului român, este eliminat din
politică, acesta plecând iar în străinătate. Datorită multiplelor activităţi,
sănătatea îi este afectată, el plecând în străinătate alături de actuala sa
familie, soţia Aneta şi fiul Ion53. Situaţia politică favorabilă creată de
48
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schimbarea guvernului, duce la hotărârea lui Stere de a reveni în România,
acesta militând pentru fuziunea Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional
Român din Transilvania condus de Iuliu Maniu, Stere fiind privit ca un
adevărat părinte spiritual al ţărăniştilor. Acest lucru se întâmplă în anul 1926
când fuzionează Partidului Ţărănesc condus de Ion Mihalache şi Partidul
Naţional Român condus de Iuliu Maniu, formându- se astfel PNŢ54.
În anii de după Primul Război Mondial, îndeplineşte funcţia de
deputat de Soroca (1921), în acelaşi an îl regăsim ca fiind printre rândurile
celor care au participat la desfăşurarea lucrărilor Congresului PNŢ.
Distânţându- se de cercurile liberale, activitatea lui politică se orientează
către Partidul Poporului al cărui lider politic era Alexandru Averescu. Anul
1922 îi aduce o implicare intensă atât în viaţa politică cât şi publicistică55. În
acest răstimp publică în paginile revistei Viaţa Românească articolele
Suveranitatea şi Constituanta şi Supremaţia legii. În anii 1923- 1924 îşi
continuă activitatea jurnalistică la Viaţa Românească, publicând articole
care au ca subiect Revoluţia Rusă din 1917, de amintit este ciclul de articole
intitulat Cauzele şi perspectivele revoluţiei ruse. Odată cu criza regală din
1925, a plecării lui Carol al II - lea din România şi a renunţării acestuia la
tron, se hotărăşte realizarea unei regenţe. Având un rol important în politica
vremii, este însărcinat din partea lui I. C. Brătianu de a întocmi actul care
anunţa constituirea regenţei (4 ianuarie 1926). În acest interval cronologic,
fiind nemulţumit de situaţia politică şi numeroasele intrigi şi maşinaţiuni,
Constantin Stere se hotărăşte să se retragă definitiv din politică, la data de 4
aprilie 1930 îşi dă demisia din PNŢ56.
Renunţând la politică, după intensa sa activitate se dedică scrisului,
este momentul când publică lucrarea Preludii. Partidul Naţional Ţărănesc şi
cazul Stere. Lungile dezbateri politice şi- au pus amprenta asupra sa, în
ultima perioadă a vieţii desfăşurându- şi activitatea la conacul de la Bucov al
soţiei sale57. În anii următori scrie la ziarul Zările, are o nouă concepţie
considerând că ţărănimea şi muncitorii trebuie să se alieze împotriva
exploatării. Publică în acest ziar mai multe articole printre care putem
aminti: Ce este ţărănimea; Uniunea muncitorească; Condiţiile progresului
social etc. În ultima parte a vieţii sale, în plan literar cea mai importantă
contribuţie a fost romanul În preajma revoluţiei. Suferind de mai multe boli
(anghină pectorală, eczemă la ureche, colită), toate acestea corelate cu
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tumultoasa sa viaţă, Constantin Stere moare la 14/26 iunie 1936, dorind să
fie incinerat58.
Concluzii
Prin actualul demers istorico- biografic am încercat să scoatem în
evidenţă activitatea din diferite domenii a lui Constantin Stere. Studiul
dedicat acestei personalităţi este împărţit în mai multe subpuncte, reuşind să
reconstituim parcursul intelectual al acestuia. Primii ani, formarea
educaţională şi profesională, anii de liceu şi cursurile universitare,
activitatea socială, politică şi literară, toate acestea privite în conivenţă cu
mediul cultural şi politic în care a activat, ne ajută să avem o imagine de
ansamblu asupra activităţii lui Constantin Stere, valorificând pe cât posibil
potenţialul său intelectual şi politic relevat la nivelul istoriografiei de
specialitate şi a cercetării istorice. Finalizăm excursul nostru referitor la
viaţa şi activitatea lui Constantin Stere, afirmând că acesta a reprezentat o
personalitate a cărui contribuţie merită valorificată şi pusă în circuitul
istoriografic alături de alte nume importante din epoca sa. Ridicat la rangul
de simbol de unii, criticat de alţii, Constantin Stere reprezintă prototipul
intelectualului militant pe scena mişcării naţionale româneşti, a cărui
activitate nu trebuie omisă.
Putem concluziona că personalitatea lui Constantin Stere, prin
contribuţia sa în plan politic, cultural, publicistic şi literar trebuie amintită şi
pusă în valoarea, aducând reale contribuţii social- democraţiei româneşti,
alături de Alexandru Dobrogeanu Gherea şi Constantin Rădulescu Motru.
Pe lângă activitatea sa politică şi socială, Stere a avut şi o intensă activitate
publicistică. A întemeiat împreună cu Garabet Ibrăileanu Viaţa
Românească, fiind directorul acestei publicaţii între anii 1906- 1915, a
publicat în ziarul Zările, în Lumina de la Bucureşti (1914)- ziar germanofil
etc. Preocupările sale publicistice completează activităţile din planul social
şi politic, reîntregind portretul liderului cu profunde contribuții în mişcarea
naţională românească. Implicarea în viaţa publicistică corelată cu întregul
mediu socio- politic în care a activat, ne poate demonstra şi latura sa
gazetărească, calităţile sale de scriitor- redactor şi om politic fiind relevate
în paginile ziarelor în care a publicat.
Întreaga activitate a grupării din jurul Vieţii Româneşti a militat
pentru susţinerea poporanismului în detrimentul sămănătorismului promovat
de Nicolae Iorga. Prin toată munca redacţională desfăşurată în cadrul
redacţiei, Constantin Stere şi ceilalţi membrii şi colaboratori au fost de un
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real ajutor pentru cunoaşterea, promovarea literaturii şi a culturii româneşti,
cei mai însemnaţi poeţi şi oameni de cultură au publicat în paginile Vieţii
Româneşti, această revistă aducând un aport semnificativ pentru
intelectualitatea ieşeană în special şi cultura română în general. Am
considerat relevante descrierea aspectelor ce ţin de structura redacţiei Vieţii
Româneşti, constituirea redacţiei, alegerea membrilor şi a colaboratorilor,
rolul lui Constantin Stere în fruntea acestei apariţii editoriale, funcţionarea
întregului mecanism redacţional, disensiunile apărute între unii redactori,
deoarece în acest fel putem lua notă şi de rolul lui Constantin Stere în
spectrul publicisticii româneşti prin activitatea şi dăruirea cu care a lucrat la
Viaţa Românească.
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