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Publicistul, omul politic, scriitorul, filozoful, 

criticul şi istoricul literar Constantin Stere s-a născut la 1 

iunie 1865  în s. Cerepcău, judeţul Soroca. Provine dintr-o 

veche familie de boieri.  

Primele cunoştinţe de carte le capătă, cu un 

preceptor, în casa tatălui său. În 1876, vine la Chişinău şi 

este înscris la pensionul de pe lângă biserica luterană. 

Urmează studiile la Gimnaziul Gubernial Nr. 1 de băieţi 

din Basarabia, unde promovează toate clasele cu 

calificative maxime. Licean, aderă la mişcarea 

revoluţionară narodnicistă din Basarabia (1882). Arestat 

pentru activitate subversivă, este deportat şi întemniţat în 

diferite închisori din Siberia (1886-1892). Evadând, vine în 

România şi se stabileşte la Iaşi (1892), unde urmează 

cursurile Facultăţii de Drept, luându-şi licenţa cu teza 

Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept 

(1897).  

După absolvire, urmează  o carieră universitară – 

profesor universitar de drept constituţional, apoi rector al 

Universităţii ieşene (1913-1916). A invitat la studii în 

Universitatea ieşeană mai mulţi tineri basarabeni (printre 

care Pan Halippa, Elena Alistar ş. a.), pe care ulterior i-a 

susţinut şi i-a integrat în societatea românească. 

Supranumit de către contemporani „uriaşul de la 

Bucov”, Constantin Stere a ocupat un loc distinct printre 

personalităţile politice şi literare ale României şi 

Basarabiei. Ales ajutor de primar la Iaşi (1898); membru al 

Partidului Naţional Liberal (1899); deputat liberal de Iaşi 

(1901); şef al Clubului liberal ieşean (1906); prefect al 

judeţului Iaşi (1907).  

În 1918, la Chişinău este ales membru în Sfatul 

Ţării şi introdus în toate fracţiunile Parlamentului 

Basarabiei. A contribuit la pregătirea şi proclamarea Unirii 

cu România. A fost ales deputat al ţinutului Soroca şi 

preşedinte al Sfatului Ţării.  
Pătruns de ideile narodnicismului rus, Constantin 

Stere a devenit întemeietorul mişcării poporaniste în 

România. A organizat editarea primului ziar românesc (cu 

alfabet chirilic) la Chişinău – „Basarabia” (1906-1907). 

Împreună cu Paul Bujor, a întemeiat la Iaşi revista „Viaţa 

Românească” (1906-1915) care a devenit „oglindă a vieţii 

româneşti a întregului neam românesc, o manifestare vie a 

Unităţii culturale a neamului nostru”. În 1917, a scos la 

Bucureşti ziarul „Lumina”.  

A debutat în publicistică cu ciclul de articole 

„Alianţele” (1893), tipărite în paginile cotidianului 

„Evenimentul”. A publicat studiile şi eseurile: Poporul în 

artă şi literatură (1894); Omul perfect (1894); Încercări 

filozofice (1897); Introducere în studiul dreptului (1903); 

Social-democratism sau poporanism (1907); Drept 

constituţional (1911); Marele război şi politica României 

(1918); Europa pentru un călător român din 1825 (1921) 

ş. a.  

Debutează literar cu povestirea memorialistică În 

voia valurilor (1912, în volum, 1916), evocare parţială a 

anilor de detenţie pentru activitate revoluţionară în 

închisorile din Rusia, şi cu reportajul literar Patru zile în 

Ardeal.  

În literatura română Constantin Stere se înscrie 

cu romanul-epopee În preajma revoluţiei. Între 1931 şi 

1936, a publicat opt romane din imensul ciclu epic care i-a 

adus o controversată faimă în literatura interbelică: Prolog. 

Smaragda Theodorovna (1931); Copilăria şi adolescenţa 

lui Vania Răutu (1932); Lutul (1932); Hotarul (1933); 

Nostalgii (1934); Ciubăreşti (1935); În ajun (1936); 

Uraganul (1936). Romanul creează o panoramă vastă a 

evenimentelor din istoria social-politică a Rusiei de până la 

1917. Autorul beneficiază de propria sa biografie căreia îi 

dă o interpretare romanţată. 

În 1918, este decorat de către regele Ferdinand 

cu Ordinul „Coroana României” în grad de Mare Ofiţer. 

Retras din viaţa politică a ţării, Constantin Stere 

s-a stabilit în localitatea Bucov din Valea Prahovei, lângă 

Ploieşti, unde se stinge din viaţă la 26 iunie 1936. 
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Referinţe 

 
 Sunt mândru şi fericit că mi-aţi dat putinţă de a 

mă înjuga în lupta pentru drepturile şi libertatea 

Basarabiei şi a cărui fiu sunt. 

Constantin Stere 

 
Viaţa lui Constantin Stere a fost un vifor, cu puţine zile 

de blândeţe. Din tinereţea dintâi a cunoscut zbuciumul, s-a 

frământat şi a suferit pentru idealul îmbunătăţirii omului. 

 

Mihail Sadoveanu 

 

Proza lui Stere depăşeşte cu mult simpla documentaţie, 

ea e o epopee grandioasă a infernalului geografic, o operă 

de contemplaţie şi de construcţie. 

 

George Călinescu 

 

      Romanul lui Constantin Stere este, desigur, contribuţia 

cea mai însemnată a Basarabiei în literatura noastră şi o 

vastă arhivă de tipuri sociale, exterior dar pitoresc 

portretizate, în limitele istorice ale unei epoci [...].   

Scriitorul aliază însuşirile unui stufos memorialism, cu 

interesul naraţiunii atrăgătoare, de o bogată substanţă 

epică în zona ficţiunii; e stăpânit, însă, şi de o remarcabilă 

obiectivitate a evocării. 

Pompiliu Constantinescu 

 

 

Cele opt volume de Constantin Stere constituie o operă 

care va rămâne pentru totdeauna în istoria literaturii 

româneşti, atât prin talentul cu care au fost concepute, cât 

şi prin forma lor frumoasă. 

 

Pan Halippa 

 

Constantin Stere – iată un nume mare ce se cere 

azi readus în Casa Mare a literaturii noastre. 

 

Ion Druţă 
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