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Abstract 

Prezenta cercetare istorică, intitulată Cariere, destine și atitudini naționale românești în 

Basarabia: Constantin Stere și Revista Viața Românească, îşi propune evocarea anumitor aspecte 

biografice şi publicistice din activitatea scriitorului, publicistului şi omului politic Constantin 

Stere. Acest demers biografico-intelectual şi reconstituire diacronică a personalităţii 

basarabeanului Constantin Stere are ca obiectiv să readucă în vizorul istoriografiei actuale o 

expunere a vieţii lui Constantin Stere. Autorul a împărţit acest articol în mai multe etape 

secvenţiale: 1) Primii ani; 2) Liceul şi primele iniţiative politice; 3) Perioada detenţiei şi a 

deportărilor; 4) Întoarcerea din exil şi studiile universitare; 5) Din activitatea publicistică şi 

politică; 6) Ultimii ani. Departe de a avea pretenţii de exhaustivitate, prezentul demers istoric 

doreşte să aducă pe baza bibliografiei de specialitate momente importante din viaţa lui Constantin 

Stere, elementul de noutate al studiului constând în această revalorificare istorică şi istoriografică 

a importanţei lui Constantin Stere, propunând o nouă abordare şi perspectivă istorică asupra 

acestui subiect. În reconfigurarea aspectelor metodologice și de cercetare academică, un rol 

important l-a avut revista Viața Românească înființată la Iași în anul 1906. Prin relevarea 

aspectelor culturale și diseminarea sustenabilității economice din paginile revistei ieșene, se poate 

observa discrepanța acerbă între latura culturală a presei românești, privită sub aspectul asumării 

mișcării naționale de la începutul secolului al XX-lea, în ipostază antitetică cu  modalitatea sub 

raportul căreia se face azi presă. Astăzi asistăm la obsolescența ziarului tipărit și transpunerea 

acestuia în lumea virtuală, pe internet.    

Stadiul actual al cercetărilor în domeniul temei a constat într-o reevaluare a surselor. 

Astfel, putem menţiona că despre Constantin Stere s-au scris lucrări importante, studii, articole, 

numeroase site-uri online au publicat articole despre activitatea acestuia etc. O reconsiderare 

istoriografică asupra subiectului propus relevă un interes crescut pentru personalitatea adusă în 

dezbatere. De amintit sunt următoarele lucrări: Virginia Muşat, Constantin Stere. Scriitorul 

(1978); Ion Căpreanu, Eseul unei restituiri. Constantin Stere (1988), Zigu Ornea, Viaţa lui 

Constantin Stere (1989, 1991), o monografie în două volume. Acesta a reeditat la Bucureşti, în 

anii 1991 şi 1993, lucrarea dedicată lui Stere. De o atenţie sporită se bucură în Republica Moldova, 

când în anul 1991 apare lucrarea lui V. Badiu despre activitatea lui C. Stere. De amintit este şi 

articolul lui I. Vasilenco din  1963. De semnalat sunt două cărţi apărute în anul 1957: Singur 

împotriva tuturor (Alina Ciobanu) şi Constantin Stere: victoria unui înfrânt (Maria Teodorovici). 

Lucrări mai recente sunt cele ale lui Ion Şpac, Constantin Stere Scriitorul, Publicistul, 

Politicianul, Omul, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2009 şi Lucian Boia, 

Germanofilii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013. Tot în acest registru al bibliografiei recente 

despre Constantin Stere, amintim ediţia în trei volume îngrijită de domnul profesor Victor Durnea, 

C. Stere- Publicistica, apărută la Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Putem 

constata că din anii '90 şi până în prezent activitatea politico-literară şi publicistică a acestui 
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scriitor a suscitat un domeniu din ce în ce mai mult cercetat şi studiat. După ce am prezentat 

stadiul actual al cercetării în domeniul problematicii studiate, putem afirma că prin acest articol 

aducem în siajul istoriografic momente şi aspecte din viaţa unui publicist de multe ori uitat: 

Constantin Stere. Considerăm că este important de studiat personalitatea acestui om politic şi 

publicist deoarece istoria poate fi definită şi prin suma biografiilor oamenilor care au activat într-

o anumită epocă. Epoca lui Stere merită analizată şi studiată în contextul evoluţiei politice şi 

intelectuale din a doua jumătate a secolului al XIX- lea şi a întregului secol XX. 
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