Constantin Stere și lumea sa
Grupajul de texte constituie o restituție documentară necesară conturării în tușe fine a personalității complexe a profesorului universitar și
omului politic Constantin Stere. Ideea constituirii dosarului a aparținut
colegului Bogdan-Petru Maleon, iar selectarea materialului și transcrierea
lui a fost posibilă prin efortul echipei de la Muzeul Universității: Vasilica
Mîrza, Petronela Gabriela Moisii, Petronela Raluca Podovei și Ionuț Nistor.
De-a lungul timpului, au văzut lumina tiparului contribuții însemnate,
în ampla operă dedicată lui Stere. Între ele, volumele conținând articolele
din presa vremii și scrierile juristului ieșean: C. Stere, Scrieri: articole,
studii, cronici şi comentarii estetice, literare, filozofice, social politice,
vol. V, Chișinău, Hyperion, 1991; Constantin Stere, Publicistică, vol. I, II,
ed. Victor Durnea, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
2012; Constantin Stere, Curs de drept constituțional, pref. Raisa Grecu,
Chișinău, Cartier, 2016 etc.
Grupajul nostru propune un unghi diferit de abordare. Am încercat
să-i cuprindem activitatea din anii Marelui Război pornind de la scrierile
celor care l-au cunoscut. Am oferit, astfel, posibilitatea cercetătorilor de
azi să-l recepteze pe Stere din paginile scrise despre el, ieri. Selecția
textelor nu a fost deloc simplă, căci personalitatea puternică și controversată încă din epocă a provocat, a stimulat scrisul, dezbaterea, polemica.
Din cele câteva zeci de articole de presă și de analize publicate în
periodicele vremii am selectat 37, care îl surprind pe universitarul, omul
politic și scriitorul Constantin Stere. Nu i-am privilegiat pe simpatizanți
și nici pe contestatari, echilibrul între cele două perspective fiind necesar,
dar foarte greu de menținut în tumultul pasiunilor stârnite de Stere și în
multitudinea notițelor, impresiilor, pozițiilor exprimate public. Am inclus
în grupaj articole publicate în presa cotidiană locală și națională,
necroloage, fragmente de studii și cărți apărute în timpul vieții sale. Am
selectat, deopotrivă, scrieri asumate de nume importante ale vieții politice
și culturale românești, dar și texte semnate cu pseudonim sau de
personaje mai puțin cunoscute astăzi. Totul pentru a reda cât mai fidel
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spiritul și dezbaterea epocii, pentru a recompune o imagine complexă a
universitarului, omului politic și scriitorului Stere.
Am păstrat grafia epocii și particularitățile de scriitură ale fiecărui
autor. Am oferit explicații termenilor arhaici sau pentru câteva persoane
menționate în grupaj, utilizând note infrapaginale ordonate numeric și
am păstrat trimiterile de subsol ale autorilor, pe care le-am notat cu
simbolul *. Ordinea textelor este cronologică, surprinzând, de fapt,
evoluția „cazului Stere” până la moartea sa, în 1936.
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(D. Drăghicescu, în Noua Revistă Română, Bucureşti, 13, nr. 19,
10 martie 1913, p. 290-293).
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„Doui vrăjmași” (Aladin, în Contimporanul, București, anul II,
no. 27, 20 ianuarie 1923, p. 1).
„La răspântie. Moldova de la Nistru în anii 1917-1918” (D. Bogos,
fost şef de Stat Major al Republicii Moldoveneşti, Chişinău, Tipografia „Glasul Țării”, 1924, p. 134-143).
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Colonel Constantin L. Bottez, Huși, Tipografia şi Legătoria de
Cărţi George Jorică, 1925, p. 5-78).
„D-l C. Stere dă lecții” (Țara Noastră, Cluj, anul X, no. 16,
13 aprilie 1930, p. 616).
„«Jertfa» democrației: D-l Stere spune că a fost și este persecutat”
(Viața Basarabiei, anul X, nr. 9, 6 iulie 1930, p. 3).
„Constantin Stere” (Tudor Arghezi, în Adeverul literar și artistic,
București, anul XI, seria II, nr. 629, 25 decembrie 1932, p. 3).
„Constantin Stere” (Sterie Diamandi, în Gândul vremii, Iași, anul II,
no. 2, 15 februarie, 1934, p. 6-16).
„Cronica literară. C. Stere: În preajma revoluției – roman –
patru vol.: Smaragda Theodorovna, Vania Răutu, Lutul..., Hotarul...”
(Ovidiu Papadima, în Gândirea, București, anul XIII, no. 4, aprilie,
1934, p. 153-157).
„C. Stere: «În preajma revoluției» – roman” (V. Branisce-Căliman,
în Brașovul literar, anul IV, no. 21-22, ianuarie-februarie 1935,
p. 157-158).
„Coada unui roman: Nostalgii, de C. Stere” (Arhim. Scriban, în
Viața ilustrată, Sibiu, anul II, nr. 7, iulie 1935, p. 20-21).
„C. Stere la 70 de ani” (Pamfil Șeicaru, în Adevărul, București,
an 49, nr. 15902, 19 noiembie 1935, p. 6).
„Literatura socialistă: C. Stere: În ajun” (Ion Clopoțel, în Societatea de Mâine, București, anul XII, no. 11-12, nov.-dec. 1935,
p. 158).
„Constantin Stere și problemele constituționale” (Constantin
Arămescu, în Revista de studii sociologice și muncitorești, București,
anul III, nr. 10, trim. I, aprilie 1936, p. 23-26).
„Constantin Stere, romanul său şi Unirea: între viaţă, vis şi istorie”
(Gh. Bezveconnâi, în Din trecutul nostru, Chișinău, 4, nr. 31-34,
aprilie-iulie 1936, p. 97-118).
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„Constantin Stere” (Const. Gh. Popescu, în Afirmarea, Satu Mare,
an I, no. 4-5, iunie-iulie 1936, p. 68).
„La moartea lui Constantin Stere” (Romulus Demetrescu, în Pagini
literare, Turda, an III, no. 6-7-8, iunie-iulie-august 1936, p. 355-357).
„C. Stere și «Viața Basarabiei». O amintire” (I. Zaborovschi, în
Viața Basarabiei, Chișinău, anul V, nr. 1035, 2 iulie 1936, p. 1, 4).
„Basarabia și moartea lui Constantin Stere: o viață de om închinată
unei provincii” (A. Cândea, în Adevărul, București, nr. 16083,
1 iulie 1936, p. 6).
„La moartea lui C. Stere” (Arald, în Adevărul, București, nr. 16083,
1 iulie 1936, p. 6).
„C. Stere” (Redacția, în Revista de studii sociologice și muncitorești, București, anul III, nr. 11, trim. II, iulie 1936, p. 19).
„C. Stere şi Basarabia” (Viața Basarabiei, iulie-august 1936, număr
consacrat jubileului a 60 ani de viaţă şi 35 ani de activitate
naţional-obştească a d-lui Ion Pelivan, p. 601-613).
„Constantin Stere” (Ion Clopoțel, în Societatea de Mâine, București,
anul XIII, nr. 5, august 1936, p. 115-116).
„Anul academic 1935/36: dare de seamă făcută de d-l Rector
Traian Bratu cu ocazia deschiderii cursurilor anului 1936/37”
(Anuarul Universității din Iași 1935/1936, Iași, 1937, p. 4-5).
„Constantin Stere” (Ion Biberi, în Etudes sur la littérature roumaine
contemporaine, Paris, Editions Corymbe, 1937, p. 42-45).
„Mărturii rusești despre Const. Stere. Memoriile lui S.A. Jebunev”
(Alex. Kidel, în Adeverul literar și artistic, București, anul XVIII,
seria III, no. 876, 19 sept. 1937, p. 9).
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C.G. Stere, Evoluţia individualităţii şi
şi noţiuni de persoană în drept,
Teză de licenţă în drept, Iaşi, 1897

1.

Tezele de licenţă, mai ales acele juridice, au ajuns la noi a nu fi de loc
luate în băgare de samă, deoarece, în cele mai multe din ele, să tratează numai
chestiuni de toate zilele, desbătute, sucite şi răsucite de sute de ori de autori, mai
ales franceji, şi pe care tinerii noştri licenţiaţi n-au decît să-i deschidă, spre a
găsi, de-a gata, material şi idei pentru lucrările care trebue să le deschidă porţile
palatului Themidei. Unde şi unde vezi cîte o teză care atacă o chestiune nouă,
care caută să reacţioneze contra importației necontenite a legilor streine, care să
mai uită puţin şi la nevoile poporului nostru, spre a cere reformarea unor
principii juridice, admise orbeşte la noi, spre marea daună a moralităţii publice
şi a intereselor noastre celor mai vădite.
Dar dreptul este nu numai o practică, ci şi o ştiinţă, şi tezele de licenţă sʼar
putea avînta și în cîmpul teoriei curate, spre a întemeia sau a limpezi o sumă de
chestiuni fundamentale din această parte a cunoştinţelor omeneşti, pînă acuma
înţălenită mai mult într-o învechită rutină, decît însufleţită de idei înălţătoare.
Cîte lucruri noue nu sʼar putea spune în drept şi cîte de puţine să spun?
De aceia trebue să salutăm cu bucurie o teză ca aceia pe care o analizăm şi
care să înfăţoşeză nu mai mult ca o palidă reproducere a părerilor lui Laurent 1,
Demolombe2, Marcade, Delvincourt3 etc., ci ca o lucrare proprie care caută să
stabilească o ideie nouă în ştiinţa juridică.
Această idee este un adaos la concepţia generală a evoluţiei, emanciparea
omului din sinul naturei, a conştiinţei omeneşti din neconştiinţa firei. Acest
adaos constă în dovedirea aceleiaşi procedări şi pe calea juridică. Şi ideia personalităţei s-a desfăcut cu încetul din lanţurile neconştientului, din presiunea uriaşă
a spiritului obştesc al neamurilor primitive. Aceasta e teza pe care o susţine d-l
Stere în scrierea d-sale. Dacă teoria d-sale nu e de tot nouă, adecă dacă ea a mai
fost rostită în treacăt de unii sociologi, sau de unii jurişti ca Ihering4, meritul
d-lui Stere constă în punerea dezvoltărei ideei de persoană în cadrul ei firesc,
evoluţia omului din sinul naturei în deobşte. În ori ce caz, nu ne aducem aminte
să mai fi încercat cineva, înaintea lui Stere, schiţarea evoluţiunei noţiunei de
persoană în drept; concepţia autorului în întregimea ei este de sigur originală.
Meritul d-lui Stere stă însă nu numai în punerea în lumină a ideii arătate, ci
şi în modul cum a făcut-o. Astăzi ideile nu mai au valoare, cînd sînt rupte numai
aşa din senin, ci ele trebue să fie scoase din fapte şi întemeiate pe ele. În această
privire, d-l Stere să arată ca un om ce a cetit mult, a adunat din scrierile
numeroase filosofice, sociologice, juridice, materialul de care a avut trebuinţă şi
1

François Laurent.
Jean Charles Florent Demolombe.
3
Claude-Étienne Delvincourt.
4
Rudolph Ritter von Jhering.
2
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pe el şi-a clădit teoria. Dacă scrierea sa conţine multe citaţiuni, aceste citaţiuni
dovedesc că autorul a cetit cărţile ce le citează şi că nu a luat, după sistemul
unor învăţaţi de la noi, citaţiile cu ţăpoiul din carăle de fîn ale altora spre a le
pune într-al d-sale (Vezi bună-oară nota cea foarte bună de la pag. 54 asupra lui
Tarde, „Lois de lʼimitation”).
Teza d-lui Stere are şi însuşiri stilistice foarte preţioase. Este clară şi
lămurită şi tot odată scrisă într-o limbă îndestul de curată romînească, cu toate
că în această privire ar fi putut înlătura şi mai mult neologizmele. Nu cerem să
o facă pentru noţiunile tecnice, ci pentru acele ale limbei obicinuite care leagă
pe celelalte. Într-un cuvînt teza d-lui Stere reiesă mult, neasămănat de mult,
din cadrul cunoscut al tezelor de licenţă; este o lucrare proprie a unui om care
cugetă şi a cărui cugetare este înarmată cu ştiinţa trebuitoare spre a străbate
la adevăr*.
(A. D. Xenopol, în Arhiva Societății Științifice și Literare din Iași, Iași,
Editura Societății Științifice și Literare, anul VIII, nr. 9 și 10, septembrieoctombrie 1897, p. 585-587.)

2.

C. Stere

D-l C. Stere este tocmai ca un vulcan ce nu poate să izbucnească. Un fond
bogat de lavă clocotitoare este sufletul său, un fond care svâcneşte înăbuşit,
întrʼo încăpere cu ziduri şi bolţi mai puternice decât forţa lui de a izbucni. Se
izbeşte cu frenezie lava de pereţii vulcanului ce o închide; din când în când, câte
un strat de rocă pârâe sinistru, craterul însă nu se deschide, lava nu izbucneşte,
înfloririle ei de foc nu încântă şi nu zgudue pe nimeni. Şi cu toate acestea, de
câte ori treci pe lângă acest vulcan, auzi vuiri surde, cari îngrozesc pe cei ce nu
cunosc puterea de rezistenţă neînfrânată a coajei lui externe.
Ascultaţi-l pe d-l Stere când, ca orator parlamentar, încearcă să reverse
căldura idealurilor sale în tonuri aspre şi reci, şi veţi avea această impresie;
priviţi-l pe d-l Stere, când e vesel şi vrea să împrumute aparenţe de voie-bună
fondului său de rigiditate, şi veţi avea aceeaş impresie; uitaţi-vă la d-sa când se
supără şi vrea să izbucnească în cascade de mânie şi veţi avea aceeaş impresie.
*

Presa în deobştie a preţuit favorabil lucrarea d-lui Stere. Numai Convorbirile literare au
găsit cu cale să fie de alte păreri. Un domn, Pollux (care are atîta încredere în părerile d-sale, încît
se teme să-şi arate adevăratul său nume şi ne destăinueşte asupra nepătrunsei sale fiinţi doar
numai că e prieten cu Castor) şi-a pus în cuget să dărime în totul lucrarea conştiincioasă a d-lui
Stere. Seriozitatea acesteĭ „critici” să va vedea din următoarea observaţie: Amicul lui Castor
susţine şi vra să dovedească cum că teza d-lui Stere nu este originală, că ea nu e decît o
reproducere fără guilemete, a ideilor luĭ Ihering, Gumplowitz, Menger, Darwin, Fustel de
Coulanges etc.; apoi, fără macar a-şi lua suflet, îşi bate joc de teoria autorului asupra „originei
societăţei şi asupra sucitei sale aplicări a ipotezei evoluţioniste”. Nu vede oare d-l Pollux că
lovind în Stere pe această cale, nimereşte acolo unde poate nu-l ţine curaua, în Ihering, Menger,
Darwin şi Fustel de Coulanges pe care d-l Stere i-ar fi copiat?
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Născut în ţara gerului şi plimbat de amabilitatea autorităţilor ruseşti prin
regiunile boreale, d-l Stere a adus în ţara-noastră de compromisuri şi acomodări
ceva din asprimea şi neînduplecarea climei din care a venit. Caracter neşovăelnic, om întreg, cioplit dintrʼo bucată, d-l Stere apare, în apele nu totdeauna
limpezi ale politicianismului nostru, ca un sloi imens de ghiaţă ce ameninţă să
ciocnească şi să cufunde orice Titanic lipsit de prevederea de a-l ocoli.
Un sloi de ghiaţă şi un fond de lavă ce nu poate izbucni! Acesta-i domnul
Stere: un vulcan întrʼun gheţar. Rămâi uimit de admiraţie, când vezi puterea
neîncovoiată a gheţei polare, care nu cedează în faţa focului central ce vrea sʼo
mistuie; şi tresari, în acelaş timp, de voluptate... socială la gândul că, dacă
flăcările din ʼnăuntru ar avea puterea să topească învelişul prea tare de ghiaţă ce
le opresc să izbucnească, sʼar dezlănţui un şuvoi cotropitor.
Şi nu ştii ce să faci: să aplauzi tăria acoperişului extern ce nu cedează sau
să regreţi că flăcările din ʼnăuntru nu pot să umple văzduhul cu artificiile
vâlvătaiei lor.
Eu sunt pentru aplauze.
(Cincizeci figuri contimporane, desenuri de Iser, text de P. Locusteanu,
Bucureşti, Flacăra, 1913, seria I, p. XII.)

3.

Polemice
Politica noastră externă (Răspuns „Vieţii Româneşti”)

Pascal sfătueşte pe cei cari cercetează existenţa lui D-zeu şi caută rostul
acestei idei, să mediteze în genunchi. În această atitudine, credeà dânsul, admiţi
existenţa divinităţii şi o înţelegi.
Se pare că cel puţin unii din colaboratorii d-lui Stere, spre pildă Nicanor &
C-ie, iau această atitudine când vorbesc sau scriu despre directorul „Vieţii
Româneşti”. Aceasta reese vădit din răspunsul din ultima fascicolă a „Vieţii
Româneşti”, pe care firma Nicanor & C-ie îl îndreaptă împotrivă-mi. În adevăr,
se pare că eu am comis un sacrilegiu atacând ideile d-lui Stere şi cercând să
schiţez o analiză psichologică a acestei importante personalităţi. Pentru Nicanor
& C-ie, d-l Stere este un fel de fetiş, sau un Zeus. Şi probă că este aşa, rezultă
desluşit din aceea că, în imaginaţia lui Nicanor & C-ie, autorul acestor rânduri
ia proporţiile unui titan. Ori este cunoscut că Titanii sʼau luptat cu Zeus. Şi după
cum Zeus a răpus pe Titani, tot aşa d-l Stere, prin pana lui Nicanor & C-ie, îmi
trimite nişte săgeţi înveninate menite să mă desfiinţeze.
Aşi fi putut face pe mortul, să nu mai răspund şi să scap mai uşor de urgia
directorului „Vieţii Româneşti”. Înţepăturile şi loviturile ce-am primit nu
meritau să fie relevate. Sunt însă dator să reviu asupra tezii ce am susţinut,
pentrucă de atunci, evenimentele au venit să pledeze în favoarea ei, şi o şedere
de două luni la Paris mi-a dat putinţa să cunosc fapte şi împrejurări cari mi-au
confirmat cu prisosinţă unele convingeri cari nu sunt pe placul d-lui Stere.
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Recunosc că în combaterea tezei d-lui Stere am întrebuinţat unele expresii
agresive şi că tonul articolului meu a fost, poate, prea ridicat. Dacă acum aş scrì
acel articol, nici expresiile, nici tonul nʼar mai fi aceleaşi; pentrucă cerul
internaţional a început a se însenina spre Nord, şi fulgerile ce mai brăzdează
acest cer la Cornul caprii devin tot mai slabe şi mai rari. Am scris acel articol
întrʼo atmosferă morală turbure, nesigură, grea. Vedeam un dezastru naţional
venind provocat, atras de acei cari ar putea să se conducă de vederile d-lui Stere.
Teza acestuia părându-mi greşită şi în cel mai înalt grad periculoasă, mi se părea
că trebue energic, violent combătută. Mă vedeam târât, graţie ideilor şi
importanţei ce le-o da personalitatea d-sale, prin stepele Rusiei şi pierzând tot ce
o fiinţă omenească poate pierde: patrie, neam, viaţă, avere etc.
D-l P. Nicanor & C-ie a fost însă foarte departe de a bănui această stare de
suflet a mea. Şi cum psichologia este o îndeletnicire care-i repugnă, d-sa a tras
repede concluzia că eu caut gâlceavă personal d-lui Stere. Nu pot decât să regret
că tonul articolului meu a dat loc la această confuzie. Pe lângă că nʼam avut
niciodată nimic de împărţit cu d-l Stere, din contra, am avut şi am nu numai
raporturi normale cu d-sa, dar şi stimă şi simpatie pentru persoana directorului
„Vieţii Româneşti”. Din puţin a lipsit, şi aceasta nu din vina d-sale, ca, întrʼo
împrejurare importantă, să-mi dea un puternic şi real concurs amical. Pot
asigura deci pe d-l Stere – deşì ştiu cât îi este de indiferent acest lucru – că nu
mă inspiră nici un sentiment ostil pentru d-sa. Totul se reduce la o ostilitate de
idei. Însufleţit de o puternică convingere contrară cu teza d-sale, şi în
împrejurările în care scriam, nota agresivă a articolului meu se explică prin
aceasta chiar. În împrejurări analoage, d-l Stere ştie cum un Rosetti, Brătianu,
întrebuinţau în contra conservatorilor expresiuni mult mai violente, ca, de pildă,
trădători, vânzători de neam. Citească P. Nicanor & C-ie romanul din urmă al
lui Anatole France, Les Dieux ont soif, şi va vedea cum, în împrejurări
comparabile, Evarist Gomelin trimetea la eşafod pe chiar protectorii săi. Şi-ar
putea da seama, atunci, că poate cineva combate pe d-l Stere, chiar când nʼare
decât stimă şi simpatie pentru persoana sa. De ce numai decât să deduci de
acolo sentimente de inimiciţie personală?
Mai îndreptăţit sunt să mă plâng eu împotriva mea însumi, pentrucă tonul
agresiv şi expresiile exagerate au făcut un rău serviciu tezei mele, şi au înlesnit
mult sarcina d-lui P. Nicanor & C-ie de a mă pune întrʼo lumină defavorabilă.
Cu chipul acesta d-sa a avut un triumf uşor împotrivă-mi. Prea uşor chiar, şi am
putea zice prea eftin, după cum vom vedea.
D-l P. Nicanor & C-ie mă acuză că am făcut personalităţi, mʼam mărginit
la portretistică şi scrutări psichologice, pentru ca să înconjur discuţia adevărată.
Aici, vai!, perspicacele d-n P. Nicanor & C-ie a fost şi mai departe de realitate.
Nu şi-a dat de loc seama de solemnitatea ocaziei, de importanţa momentului
naţional prin care treceam şi care impune oricărei minţi oneste, şi întregului
neam, un examen de conştiinţă, o examinare imparţială a convingerilor şi a
sentimentelor personale, care sunt la baza lor. Eu am făcut, întru cât mă
priveşte, un astfel de examen. Însă, printrʼo coincidenţă în adevăr bizară şi
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regretabilă, această analiză a părut d-lui P. Nicanor & C-ie că coprinde „aluziuni
necuviincioase la trecutul sau la aspiraţiile” d-lui Stere. Este în adevăr o
neşansă. De ce aş face eu astfel de aluziuni, dacă aceşti factori nʼau nici o
importanţă? Dar în definitiv sʼar putea să aibă vre-o importanţă.
D-l P. Nicanor & C-ie are o învinuire şi un argument fundamental
împotrivă-mi, în faptul că, în loc să aduc fapte şi mai ales citaţii împotriva
citaţiilor d-lui Stere, eu fac mai multe afirmări nefondate şi încercări de
psichologie portetristică. Caloboratorul „Vieţei Româneşti” are de sigur cultul
cuvântului imprimat. Pentru dânsul o afirmare devine fapt probant, când o poţi
pune pe socoteala altuia, când poţi sʼo aşezi între ghilimele. Prestigiul lucrului
misterios şi îndepărtat, al autorului necunoscut, rar, sau puţin cunoscut, este
temeiul logicei d-lui P. Nicanor & C-ie. Şi mai ales autorul citat să fie rus,
polonez, la nevoe neamţ; iată ce trebue unei afirmări ca să serve de document.
Mărturisesc că nʼam cultul cuvântului imprimat de autorii pe care
îndepărtarea şi imposibilitatea de a-i controla îi învălue în mister şi în prestigiu.
Pentru mine câteva fapte importante şi de notorietate publică, fac mai mult
decât o mie de citaţii din autorii exotici şi necunoscuţi marelui public. De aceea
nici nu voiesc să urmez metoda d-lui Stere să documentez şi să citez din astfel
de autori.
Căci îngrămădirea faptelor şi documentelor în sprijinul unei teze, ce
valoare probantă pot ele avea? Ca să sprijine teza sa antisocialistă, burghezoliberală, ce pusderii de cifre şi fapte nʼa acumulat Paul Leroy Beaulieu în
lucrările sale economice? Crede d-l P. Nicanor & C-ie că aceste cifre şi
documente copleşitor de numeroase, au convins vre-un socialist sau că prin
vraja lor inerentă pot da o valoare tezei lui Leroy Beaulieu? Dar câte cifre şi
câte fapte nʼa îngrămădit Karl Marx în cele trei volume ale operii sale
Capitalul; crede cineva că acestea vor convinge vre-odată burghezimea să
adopte vederile socialiste? Dar azi un socialist luminat şi convins ca G. Sorel
susţine că socialismul ştiinţific cu toate cifrele şi documentele lui, că acea
catastrofă a burgheziei este un mit, care aparţine oarecum mitologiei, nu ştiinţei.
Şi dimpotrivă, în cartea lui Bernstein, unde sunt multe afirmări şi mai puţine
fapte şi tabele cu cifre, ai impresia că citeşti adevărul pe care cifrele l-au ascuns
şi lui Marx şi lui Beaulieu.
Faptele şi documentele în problemele sociale nu au decât valoarea
sentimentului celui care le adună şi le pune înainte. Mai totdeauna ele sunt un
fel de attrape-nigands; şi când nu sunt o abilitate ele sunt de sigur o naivitate
din partea celui ce se laudă cu ele. Regret că sunt prea puţin simplu şi nu
îndestul de naiv ca să mă prosternez înaintea naivităţii sau abilităţii d-lui Stere.
Ca atare, nu pot primì decât cu un surâs blazat documentele ce-mi opune şi
învinuirea că eu nu aduc fapte. O intuiţie luminoasă, sprijinită pe câtevà fapte
cruciale, fac mai mult decât o documentare bogată în cifre şi în fapte mai mult
sau mai puţin controlate. Aceasta-i metoda ce opunem noi metodei d-lui Stere.
Şi cu aceasta să revenim la chestiunea de care a fost vorba. Eu am susţinut
că orientarea noastră politică trebue schimbată azi; că interesul vital al neamului
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nostru este să fim oportunişti, dându-ne de partea constelaţiei internaţionale care
este mai tare, şi care, în acelaşi timp, ne poate oferi ocazia întregirei noastre
naţionale. În acest scop, eu preconizam apropierea noastră de tripla înţelegere,
fiindcă o credeam acum mult superioară triplei alianţe şi pentrucă un răsboi, în
care noi am fi aliaţii Rusiei, ar avea de rezultat o Românie de 12 mil. locuitori.
D-l Stere, dimpotrivă, susţine că Austria este mai puternică, că, aliaţi cu ea, noi
am zdrobì pericolul slav şi am lua Basarabia. D-l P. Nicanor & C-ie abundă în
sensul d-lui Stere şi ne mai aduce încă alte probe ca să dovedească că răsboiul
între Rusia şi Austria este iminent şi fatal, şi că, de sigur, Rusia ar ieşì sdrobită
dintrʼun astfel de răsboi.
Din nefericire pentru d-nii P. Nicanor & Stere, demobilizarea, cu toate că
parţială, nʼa întârziat să dovedească că răsboiul este iminent numai în închipuirea d-lor şi în acea a câtorva şovinişti ruşi şi austriaci. Iar, întru cât priveşte
puterea armată redutabilă a Austriei, cum îşi explică d-l Stere că, această
Austrie, bine înarmată şi dorind să sfărâme puterea dezorganizatei Rusii,
isprăveşte prin a trimite să cerşească pacea dela Petersburg? Va zice poate, d-l
Stere, că gestul acesta, care denotă oarecare laşitate, este fapta unui monarh
bătrân şi decrepit. Din nefericire nu numai monarhul, dar monarhia chiar este în
această stare de bătrâneţe decrepită. Afirmare goală, va replica d-l Stere, câtă
vreme eu nʼam un scriitor polonez la îndemână ca să-l pui între ghilimele.
Această afirmare poate să fie ea goală, dar presa engleză sʼa însărcinat sʼo
umple cu miez şi sʼo întemeeze. În adevăr, întru cât presa engleză o fi informată
mai bine decât d-l Stere, am văzut că susţine cum că, cu ocazia mobilizării, în
Austro-Ungaria, puterea armată a acestei monarhii sʼa dovedit a fi cu mult de
desubtul aparenţii şi că Austria, în această privinţă, nʼar sta mult mai bine ca
Turcia dinainte de răsboi. Şi cu toată părerea de rău că contrariem pe d-l Stere,
datori suntem să confirmăm această constatare, penibilă pentru Austria, prin
faptul disperat ce face, azi, Germania, încărcând bugetul ei militar cu 1.200.000
mărci şi mărind efectivul trupelor cu 100.000 soldaţi. Ştiţi de ce d-le Stere &
P. Nicanor? Pentrucă Germania, asistând la mobilizarea austriacă, sʼa convins
îndată că pe viitor nu mai poate conta decât pe propriile-i forţe, şi că are să
lupte, izolată, contra aproape a întregei Europe. Aş mai amintì aici strigătul lui
Wilhelm II către poporul său, că trebue să facă sacrificiu fiindcă la 1913 situaţia
Germaniei este mai grea decât era la 1813; cum însă nu pot cita acest lucru
dintrʼun autor polonez, frică mi-este că d-l Stere nu mi-l va ţine în seamă.
Să-mi acorde numai d-l Stere că, în aceste împrejurări, Germania şi Tripla
Alianţă nu stau pe roze şi au de ce: Italia slăbită şi cochetând, în acelaş timp, şi
cu Rusia şi cu Franţa şi cu Anglia, Austria slabă, Germania izolată şi voi
recunoaşte şi eu (dacă aceasta îl avansează cu mult) că Ucrainii sunt tot una cu
Rutenii, (eu crezusem că acest nume caracterizează mai ales pe Rutenii antiruşi), că intelectualii polonezi* sunt sinceri şi dezinteresaţi şi că toate popoarele
*
În urma celor ce afirmă D-l Nicanor & C-ie despre Studnicki, de care mărturisesc că
nʼavem cunoştinţă, nici nu ezit să retrag şi să regret bănuiala ce am putut avea despre sinceritatea
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citate de d-l Stere nutresc sentimente vrăjmaşe faţă de Rusia Ţarilor. Dar orice
aş convenì eu cu d-sa, d-l Stere nu va conveni cu mine că trebue schimbată axa
politicei noastre externe. D-sa are mentalitatea – prin o curioasă coincidenţă – a
d-lui Sturdza şi a conservatorilor, cari, la 1877, aveau aceiaşi repulsiune pentru
Ruşi şi unii propuneau retragerea în munţi – părerea d-lui Sturdza dacă nu mă
înşel, iar alţii propuneau alianţa cu Turcii. De sigur dacă d-l Stere ar fi fost
contimporan cu aceste evenimente ar fi fost partizanul alianţei cu Turcia. A
trebuit intuiţia lucidă şi îndrăzneaţă a marelui Ion Brătianu, ca să dea întorsătura
pe care a dat-o răsboiului independenţei noastre, punându-se de partea celui mai
tare, dela care, dacă era şi drept, am fi avut multe de câştigat. Dar fiind cum era,
se întreabă cineva ce-ar fi fost dacă ne puneam contra lui?
Dar d-l P. Nicanor & C-ie mai pretinde că, cu bună ştiinţă, eu am falsificat
logica d-lui Stere, şi că, numai aşa, am putut să contest consequenţa logică a
tezei acestuia. Astfel, d-sa nʼa susţinut decât în ipoteză că Rusia, pe care întâi a
arătat-o inexistentă ca forţă armată, ar putea cuceri România, Dardanelele şi
Peninsula Balcanică. Este adevărat că d-l Stere a făcut această afirmaţie din
urmă ca o ipoteză, dar nu cu intenţie am omis eu să remarc caracterul ei de
ipoteză, care dă argumentării, în adevăr, o faţadă logică. Sub această faţadă se
ascunde, însă, un ilogism grav de cugetare; căci este aci o cugetare şi o logică
meşteşugită, este ceeace numeam eu o manevră, o simulare a logicei, cu scopul
precis de a capta convingerea. D-l Stere a făcut două afirmări absolut
contradictorii, atât de contradictorii, încât, dacă admiţi una din ele, în mod onest
nu mai poţi admite pe cealaltă. Dacă Rusia este inexistentă ca forţă armată, o
minte probă, care crede aceasta, nu mai poate pune ipoteza contrară, pentru ca
să ajungă la aceiaşi concluzie că trebue să ne răsboim cu Rusia; căci, în acest
caz, dovedeşte că nu ia în serios nici pe una nici pe cealaltă din aceste două
afirmări; concluzia fiind totul, ea a dictat premisele cu o perfectă indiferenţă
despre valoarea lor. Iată de ce şi acum eu susţin că faţada logică, ce d-l Stere a
dat argumentării sale, ascunde un ilogism grav, o contradicţie de cugetare, utilă
ca manevră capţioasă, însă contrară logicei. Nʼam putut să insist în articolul
meu asupra acestui ilogism şi d-l Nicanor & C-ie a crezut că a găsit în mine un
falsificator cu premeditare. Sʼa înşelat, dar nu credeam că-şi va recunoaşte
păcatul, ci va zice, de sigur, că aduc subtilităţi.
Pentru rest, din articolul răspuns al d-lui P. Nicanor & C-ie rezultă că d-l
Stere nu este nici dânsul aşa de ne-iredentist cât mi sʼa părut mie. D-sa, ca noi
toţi, speră o reîntregire politică a neamului. Dar atunci ce rost au aceste
afirmări: „Nu există curent iredentist nici în Ardeal, nici în Bucovina”.
„Iredentism împotriva voinţei celor patru milioane de Români din Ardeal,
Ungaria şi Bucovina? Iredentism împotriva politicei tradiţionale a Statului
Român?” „Prin ce hipertrofie de personalitate profetică se poate ridica un glas...
sub pretext de iredentism?” Va recunoaşte oricine că, alături de aceste exclamări
şi generozitatea acestui patriot polonez. Regret însă totdeodată că acest polonez, din cauza patriotismului, nʼa fost poate destul de obiectiv.
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aşa de precise şi puternice, pasajul reprodus în răspuns este prea nebulos, prea
timid şi prea gângav. Dar, în sfârşit, este pentru noi o uşurare că d-l Stere afirmă,
clar şi cu curaj, idealul naţional în răspunsul ce ne dă d-l P. Nicanor & C-ie.
Ce să mai zic de insinuările pe care d-l P. Nicanor îşi permite să le facă cu
privire la motivele articolului meu contra d-lui Stere? Eu am pretat d-lui Stere,
la urma urmei, aspiraţii frumoase şi sentimente în tot cazul nobile; colaboratorul
acestuia însă, de sigur un pesimist incorigibil, ca să nu zicem incorect, insinuează că, combătând ideile d-lui Stere, am, poate, intenţia de a mă recomanda
pentru un loc de profesor sau suplinitor la Universitate. Dacă aceasta mi-ar fi
fost obiectivul, va recunoaşte oricine, mai întâi, că actul meu ar fi sau prea mult
sau prea puţin lucru şi al doilea că acest act nu mă apropia, ci mă îndepărta de
scop, dat fiind că d-l Stere este un făcător de profesori universitari şi că mâine
va fi ministru al şcoalelor, poartă prin care se intră la Universitate. Aşa dacă ar
fi, nu ştiu de ce să mă îndoesc mai mult: de inteligenţa mea sau de bună credinţă
a d-lui P. Nicanor & C-ie.
Colaboratorul d-lui Stere între alte contradicţii, de care afirmă că este plin
articolul meu în chestiune, crede că-mi poate reproşa pe aceea că deşi naţionalist iredentist eu abandonez Basarabia pentru totdeauna. Şi încă contrazicere
îndoită, o abandonez cu toate că eu convin că, aliaţi cu Austria, am bate
armatele ruseşti şi că graniţele Rusiei sʼar putea reduce, din cauza prefacerilor ei
interne. Fireşte, d-lui P. Nicanor i-a fost uşor să mă pue în contrazicere, fiindcă,
după cum mărturiseşte, nu mi-a citit articolele anterioare, în care eu însu-mi
arătam că, dacă nʼo putem lua cu forţa armelor, Basarabia ne va veni dela sine
în momentul democratizării Rusiei. Recunosc că, în interesul logicei tezei mele,
ar trebuì să public articolele în chestiune în vrʼo limbă streină, rusă sau poloneză
de pildă, şi, semnându-le cu un nume exotic, aş avea mai multe şanse să mă
citească şi d-l Stere şi P. Nicanor & C-ie.
Inutil să insist asupra hipertrofiei personalităţii profetice, căreia i se
atribue explicarea tezei ce susţinem. Vom remarca doar atât că, dacă noi am
făcut analiza psichologică a personalităţii d-lui Stere, d-sa ne-a dat prima
impulsiune în această direcţie. Mai mult, recunoaştem că această metodă este
bună, şi, dacă ţinem socoteală de cele zise mai sus, este singura bună. Dacă
faptele, cifrele şi documentele sunt mai mult mijloace de a convinge decât de a
descoperì adevărul, dacă valoarea lor probantă stă în sentimentul care le-a
adunat şi le-a pus înainte, atunci nu în ele trebuie să cauţi baza unei convingeri,
ci în sentimentul care se ascunde îndărătul lor. Şi atunci, portretul şi analiza
psichologică a omului care susţine o teză este lucru esenţial şi decisiv, cu toate
că poţi fi învinuit că faci personalităţi. Nu cumva Taine, când a făcut portretul şi
psichologia lui Napoleon, şi Mommsen, când a scris portretul lui Iuliu Cesar,
făceau personalităţi?
Nʼam atât trebuinţă să răstorn cu fapte şi documente teza d-lui Stere, când
eu i-am descoperit, prin portret şi analiza psichologică, sentimentul care se
exprimă în teza susţinută de d-sa. Iată de ce nu este inutilă analiza personalităţii,
cum susţine d-l P. Nicanor & C-ie, care crede că „astfel de cercetări sunt cu
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desăvârşire inutile”. Şi mai ales, în cazul d-lui Stere, astfel de cercetări sunt de
cea mai mare utilitate. Ele sunt o angajare, o invitare ca d-sa să se analizeze
singur, să-şi revizuiască bazele convingerilor, căci momentul este prea grav,
prea decisiv pentru statul nostru, şi d-sa, prin situaţia politică ce ocupă şi prin
puterea de sugestiune ce exersează în această ţară, este un factor dintre cei mai
importanţi. Acest lucru nu-l poate d-sa tăgăduì. Felul său de a fi şi de a cugeta,
despre sine şi despre alţii, îi dă o deosebită forţă de sugestiune. D-sa are o
invincibilă încredere în ce spune dânsul, este afirmativ şi-şi întemeiază pe unele
fapte afirmarea; dar când a pus 2-3 fapte – oricare ar fi valoarea lor – înaintea
unei afirmări, paloarea îndoelei nu mai poate de loc colora fruntea d-lui Stere şi
afirmările contrarii ale altora nu numai că nu mai contează, dar dânsul are
pentru ele compătimire. Acest mod de a fi şi de a cugeta se impune cu puterea
unei forţe fatale. Şi dacă d-l P. Nicanor ia către d-l Stere atitudinea de care
vorbeam la început, este că acesta are în tot momentul, în faţa sa însăşi aceiaşi
atitudine. (Chiar nu mʼar surprinde ca P. Nicanor & C-ie să fie însuşi d-l Stere).
Încrederea nelimitată în sine o impune astfel celorlalţi.
Or, d-l Stere, posedând această putere de sugestiune, îşi poate închipui
oricine ce grave consecinţe ar trage după sine o convingere greşită sugerată de
d-sa în situaţia politică şi socială ce ocupă în această ţară. Iată de ce este de o
necesitate cu adevărat vitală ca astfel de convingeri şi astfel de personalităţi să
fie stăruitor analizate şi revizuite. Unul ca autorul acestor linii poate avea şi
convingeri greşite, poate susţine o teză care, dată fiind situaţia ce ocup, poate fi
cel mult o nerozie inofensivă. Când însă teza susţinută de oameni ca d-l Stere
este greşită, ea nu mai este o nerozie inofensivă, ci cea mai mare crimă contra
patriei şi neamului. Căci ea se traduce în directive de acţiune, cari pot equivala
cu o încercare de sinucidere naţională.
(D. Drăghicescu, în Noua Revistă Română, Bucureşti, 13, nr. 19, 10 martie
1913, p. 290-293.)

4.

C. Stere

Stingher sau uneori conducător de masse, respectat pieziș și mai adesea
ocolit, omul consacrat gîndirei suferă.
Cuprins din cea mai fragedă tinerețe de o neexplicată iubire pentru lume și
idei, el a adormit de multe ori ostenit, tîrziu după miez de noapte, cu obrazul pe
perne de cărți. A cunoscut durerea de care e plină istoria sufletului omenesc și a
urmărit cu gîndul înaripat procesul lung și tragic în care sʼa desbătut rostul
omului cuprins în angrenajul luptelor sociale. Și pe cînd mulți din conducătorii
noștri răspunzînd unui instinct, își pregăteau viitorul, decorîndu-și personalitatea după arta adaptațiunei fecundă în beneficii, omul consacrat gîndirei
specula viitorul omenirei întregi, plasînd dezinteresat, eroic, produsul muncii și
al intelectualității sale, în acțiuni și idei humanitare.

182

Constantin Stere și lumea sa

Mintea omului care cuprinde în genere imagini diforme și restabilește
lumea pe grinzile unor legi triste, rămîne pentru totdeauna un centru de
suferință. Aceia care au izbutit mai bine, mai strălucit, ca să reprezinte un sistem
de cugetări explicative sau normative, au devenit odată cu încheierea operei lor,
exemple de trudă și de chinuitoare realizare a vieții.
Gîndirea interpretînd lumea reduce împărăția omului la o închipuire și
seacă resursele de pretenții și de hipertrofiata încredere în sine. Ea dă o nouă
conduită vieții prin măreția raportului ce stabilește între individ, societate și
lume și ridică astfel importanța faptului deasupra aceleia a omului. Gîndirea
făcînd legătura între lumi și generații, reprezintă unica valoare permanentă, care
se desprinde din suma calităților ce alcătuesc redusa noastră personalitate.
Facultate superioară la individ, ea este pentru o națiune exponentul de autoritate
și de valoare care îndreptățește în lume existența unei unități etnice. O rasă
poate fi alcătuită din bine definite elemente antropofiziologice, cînd nu aduce
însă în bulboana frămîntărilor intelectuale, caracterul unei gîndiri proprii, atunci
persistă numai ca un decor pe fața împestrițată a pămîntului.
Și oamenii care gîndesc sînt puțini. Ajunge să ne închipuim numărul
imens, covîrșitor, al celor ce se agită și sacrifică totul pentru a impune mărginita
lor persoană și îndată ne vom da seama cît de greu se găsește un om care
muncește, sufere pentru o ideie.
Un om care rămîne nepăsător la surîsul ademenitor al popularității și străin
de emoția loviturilor oportune, pare între noi cetitorii gazetelor răspîndite cu
artificii solemne și caricaturi lansate, numai o imagine. Și nimic poate nu
detestăm mai mult decît pe acești visători închiși și așprii care sub încrețiturele
adînci ale preocupărilor permanente, ascund o candidă pasiune pentru binele
general, sau o iubire suavă pentru frumosul nealterat. Un astfel de om cu
aparența lui spectrală, te indispune, te provoacă chiar și tu, docil consumator de
ipocrizie și de numere ale panoramei politice, faci totul ca să ajungă de prisos
un om care gîndește. Tu caști gura larg pentru ca alimentele tale intelectuale să
intre îndestulător și intoxicat, să poți deborda în spazme entuziasmul tău. Și
omul care gîndește trebue să sufere adesea societatea ta umflată patetic și
pretențios, logica ta nescobită de lama cugetărei și virilitatea-ți inspirată frenetic
de muzica aplauzelor. El va păși totdeauna alături de înălțimele de carton pe
care le ridici tu și va evita zgomotul labelor tale, desigur, intelectuale. De aceia
el te supără, te incomodează, fiindcă cuvîntul lui nu-l poți purta la butonieră și
privirea lui nu te invită la club sau la manifestații, în care persoana ta să
participe la conducerea țării, cu picioarele și cu pumnii. El ți se înfățișează
neegal și hursuz fiindcă tu nu poți niciodată surprinde poezia pelerinului solitar
și demn de suferința lui.
Pentru tine, omul care gîndește este o imagine ce apare monstruoasă în
vitrina ta de judecăți. Caută deci de-l ține departe de circul și arena de luptători
iluștri pe care îi înconjuri cu prisosul tău de admirație legată de inspirata
cocardă tricoloră.
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Deci, Stere este un om care va rămîne la Iași, ori cît sʼar preface sau sʼar
cîrpi cu vremea creerul capitalei noastre. El gîndește și deci trebue să sufere
țipetele trupului agitat politic. Gîndirea îl izolează și îl închide hermetic în
tradiția orașului în care trăește, ca pe un urmaș tare și complect al cugetărei,
care sʼa exprimat totdeauna just la Iași.
Astăzi, noi simțim, că-i este dat lui Stere să reprezinte în gîndirea sa toată
suferința transpusă intelectual și politic, a unei mari tradiții. Noi surprindem
înțelesul ascuns al suferinței sale care este gemutul unei culturi realizate împotriva tuturor urletelor ce se ridică din bas-fondurile societății noastre.
Iașul astăzi se manifestează izolat. Și omul care gîndește cu chintesența
tuturor eforturilor unei tradiții de cultură, care este a Moldovei, poate fi sigur că
sufletul trecutului și cugetul adînc și hotărît al mulțimei de aci, e cu dînsul.
Moldova sʼa recules întotdeauna în gîndire. Pe lîngă suferințele ei, acele
ale unui solitar sînt un omagiu. Așa că noi descoperim acum cu mîndrie fața
unui suferind... Așteptăm să fluere mulțimea și clovnii din arene.
(Alfred Hefter, în Cuvinte despre oameni, A. H. Hidalgo, vol. I, Iași, Editura
„Versuri și proză”, 1916, p. 13-17.)

5.

Reportaj postum
C. Stere – Take Ionescu

Discuţia mesajului din seziunea trecută sʼa desfăşurat întrʼo atmosfera de
bîlciu şi în loc să fi adus un aer de solemnitate, a răspîndit zgomot de cafenea.
Nu vom figura aci demnitarii cari, împinşi de resorturi… diferite, se ridicau
deasupra pupitrelor ca nişte marionete pentru a zbîrnăi în auzul adunărei un
vocabular redus, susţinut automat, formulat lapidar cu senz epigramatic şi
totdeauna insultător. Apostrofele cînd patetic poliţiste, cînd vehement teatrale se
succedau cu amestec de tristeţe şi sucombau întrʼo atmosferă de satiră. Au
rămas desigur dialoguri care în „Monitorul oficial” vor însemna un document de
culpabilă desconsiderare a vieţii parlamentare.
Voluptatea pe care au pus-o demnitarii noştri cu prilejul fiecărei lovituri
aplicate adversarului, amintea perversiunea acelor „bateuses dʼhommes” care
juisează flagelînd sexul opus.
Nu era priveliştea luptei politice purcese dela o deosebire de idei şi
susţinută cu patima convingerei adînci, justificată intelectual. Era emoţia care
prevesteşte cruzimi, dorinţa de a răni în carne, pofta de a contempla o suferinţă.
Întrerupătorii pîndeau cu înjuria pe buze pentru a-şi potoli moralul neconsolat şi
adunarea aştepta agitată să vadă prada rostogolinduʼse înfrigurată, scăldată în
saliva neputinţei, dacă nu în baia de sînge.
Întrʼo asemenea atmosferă sʼau ţinut două discuri sclipitoare de artă şi
inspiraţiune. Din mijlocul unei astfel de adunări au fost închipuite discursul
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d-lui C. Stere şi invocaţiunea brilantă a d-lui Tache Ionescu. Aceste două
manifestări, judecate numai din punct de vedere artistic, au răspîndit ca două
focare astrale, o ploaie de lumină spectrală.
Începutul cuvîntărei d-lui Stere a fost o luptă crîcenă cu mentalitatea
stabilită enervant şi menţinută ca un drept al sentimentului spontan. Oratorul a
trebuit să epuizeze o capacitate îndoită de emoţiune pentru a acoperi vacarmul
cu sugerarea unui sbucium cu mult mai profund şi mai întemeiat, acela care
răscoleşte sufletul cugetătorului pus în faţa suferinţei şi a erorei în care zac
semenii săi. A fost o imprecaţiune de apostol cucernic al adevărului, iniţiat prin
necurmate jertfe de sine şi printre infinită dragoste pentru binele obştesc, în
procesul mare al lumei. Pentru d-l C. Stere războiul nu se desfăşoară ca un
accident care zguduind naţiunile trezeşte brusc şi idealurile şi forţele lor.
Războiul este conflictul inevitabil dintre mai multe forţe istorice care întrupează
anumite tendinţe sociale şi naţionale, forţe care au recurs la arme după ce au
întrebuinţat toate celelalte mijloace de reciprocă înlăturare. La acest imens
proces, noi nu suntem acuzatori, cum nu putem fi nici martori sentimentali; noi
trebue să fim scrutătorii de intenţii şi cercetători ai dosarului istoric să urmărim
procesul activi, hotărîţi ca alături de puterile centrale să facem să încline către
noi sentinţa războiului.
Camera asculta liniştită; oratorul respira adînc scoţînd cuvinte metalice,
ferbinţi şi în ritmul greu, sever ai frazelor, vorbele se turnau în forme de bronz
şi umpleau atmosfera de vibrări lungi, ca ecoul îndepărtat al clopotelor.
D-l Stere mişcat de căldura unei convingeri cercetate la origină, transmitea
în ciclul ideilor palpitarea inimei sale, dînd astfel cuvîntărei o expresiune
emotivă, intimă. În desfundarea realităţei el găsea elementele prime,
fundamentale şi izbutea evocîndu-le să resfrîngă un caracter de sobrietate
ştiinţifică, lucid şi autoritar. Au fost desigur momente cînd adversarii, furaţi de
o sinceritate necontrolată, au reţinut cu greu impulsul de aprobaţiune spontană.
În orice caz, a fost greu să mai întrerupă fără ca inoportunul să nu devină chiar
faţă de sineşi caraghios. D-l Stere făuria discursul convingerei adînci şi îmbrăca
în sărbătoare şi lumină rezultatul net şi elocvent al unei munci îndelungate. Şi
pentru a fi la înălţimea timpului pe care războiul nu-l va putea curma, deputatul
de Iaşi a avut destul talent, pentru improvizaţiuni proteice.
Revanşa d-lui Tache Ioncscu a fost o ascensiune susţinută de un talent
fascinator. Discursul pe care l-a rostit este, din punct de vedere artistic, zămislit
cu cel mai rafinat şi mai nobil simţ al formei. El are lumini de diamant şi printre
figuri fosforecente ridică discuţiunea rece politică la cea mai austeră înălţime
estetică, de unde pictează cu graţii olimpice realitatea, uşurată de greutăţi
incomode, supărătoare. Inteligenţa oratorului care a stăpînit ideia ca o tigroaică
pe puiul său, a săvîrşit involuţiuni şi salturi gigante pentru a-şi asigura domnia
liniştită. D-l Tache Ionescu a izbutit să facă un discurs dela început pînă la
ultimul cuvînt, tulburător prin frumuseţea şi eleganţa sa impecabilă. El a adus cu
geniul său oratoric o faimă nouă prozei romîneşti.
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Gîndindu-ne la aceste două discursuri, ne-am făcut acum, după atîta timp
de cînd au fost rostite, o datorie senină şi plăcută, amintindu-le aci. Ele sînt
pentru literatura romînească, două momente mari.
(H.-r., în Versuri și proză, anul V, no. 20-21, 16 ianuarie 1916, p. 348-350.)

6.

Constantin Stere

Și atâția oameni cinstiți, cuminți, culți și-au dat viața lor pentru țară și doar
familiile lor puneau zăbranicul1 de îndoliere. Pe ici pe colea ziarele abia
înregistrau câteva vorbe de amintire sau laude pentru eroul sau eroii pe
mormântul cărora se clădește azi România visată de moși strămoși.
A fost arestat deunăzi Constantin Stere. Și Doamne, nu pentru întâiași dată
în viața lui. A fost arestat individul care de două decenii a viciat viața politică a
acestei țări, speculând în această direcțiune cu inteligența cu care desigur l-a
dotat natura, păcatele celor nevoiași, slăbiciunile guvernanților, patimile
omenești. Toate ziarele de nuanță germanofilă au tresărit de emoțiune, de
indignare, poate chiar de... frică și articole peste articole apar întru apărarea
Marelui Patriot!
Au uitat bieții rătăciți multe și mărunte din viața politică și privată a
acestui aventurier de eri, trădător de azi.
Au uitat reclamațiunea fostului zemstvor al Basarabiei care-l reclamase
pentru șterpelirea unor oarecari sume de bani. Au uitat pe răspunzătorul moral
al mișcării revoluționare din 1907, care a costat viața a atâtor mii de țărani. Au
uitat felul cum a ajuns Rector al Universității, cum a ajuns șef al grupării
liberale din Iași, felul bizar al vieții lui de toate zilele.
Au uitat că fiind profesor universitar la Iași a părăsit Iașul pentru a se
instala la București în momentul ocupării sale de către inamici. Au uitat pe
directorul „Luminei”, au uitat că acest ziar se arunca în tranșeele noastre
invitând pe soldatul nostru a nu ne da gloria Mărăștilor și rezistența eroică
Mărășeștilor, au uitat actele morale ultime din viața lui privată... Au uitat tot,
afară de aceea că era în solda dușmanului țării – prietenul lor – și, deci,
solidarizare cu aventurierul, solidarizare cu acei care, în acord cu cel mai de
seamă militar și român al germanofililor, Colonelul Al. Sturdza, ne destinase o
înglobare în Imperiul Habsburgic, decretase izgonirea dinastiei noastre și își
aranjase o situație materială invers proporțională cu cea morală.
Da, trebuie apărat Constantin Stere – apărându-l își apără acuza lor.
Arestarea lui C. Stere ar fi trebuit să fi fost înregistrată la „știri diverse”,
căci, desigur, nu merita altă importanță, căci aceasta trebuia să se întâmple mai
curând sau mai târziu. Toată activitatea, inteligența, cultura lui se reducea la
satisfacerea unei ambițiuni fără seamăn și mijloacele întrebuințate în acest scop
1

Țesătură de culoare neagră.
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îi erau indiferente, drumul mare era lung de străbătut; l-a scurtat prin acte
imorale, incorecte, arbitrare. Asemenea acte fatale te duc acolo unde se află azi
adăpostit aventurierul, dacă nu ai norocul ori să dispari la timp, ori să fii
favorizat de împrejurări care te scot din lege.
Fostul Consilier juridic al Marelui Cartier General, Colonelul asimilat
C. Stere, mânăʼn mână cu colegul său de la același cartier, Colonelul Verzea,
înființându-se la București sub oblăduirea Mareșalului Mackensen și-au văzut
un moment visul cu ochii, România îngenunchiată, triumful necinstei lor,
apărarea dezerțiunii lor de la cea mai sfântă datorie a unui patriot. Marea
ambițiune a micei lor persoane satisfăcută.
Apărați domnilor politicieni, apărați înainte pe acești mari români! Eșind
din pușcărie la rândul lor vor fi avocații voștri, o mână spală pe alta și
amândouă obrazul și, mai știi? Mâine un minister cu Stere – Verzea – Colonel
Sturdza etc.! De ce nu! Până atunci însă, pentru bunii români, pentru bunii
patrioți, pentru oamenii morali și cinstiți, arestarea lui C. Stere rămâne un fapt
divers, căci ei știau de demult unde ducea drumul bătut de acest aventurier.
Mirarea a fost doară întârzierea împlinirii acestei prevederi precise.
Și de a scăpa și de data aceasta prin cine știe ce intervențiuni sau clemențe,
nu e nimic, iarăși un fapt divers, boala nu are leac și odată și odată tot ea, în
acest fel, își va ispăși grelele lui păcate.
(H, în Evenimentul, Iași, 17 mai 1919, p. 1.)

7.

Arestarea d-lui Stere

Ecoul ce a putut să aibă în presă arestarea d-lui Stere, pune tot atâta vreme
să se manifeste, pe cât a pus arestarea ca să se producă. Voci care să aprobe
faptul nu s-au auzit: numai comunicatul oficios din „Viitorul” a fost în măsură
să ne arate pe baza căror articole din C.P.1 s-a făcut arestarea, iar din altă notă a
aceluiași ziar am înțeles că motivele arestării nu sunt indiferente guvernului.
„Izbânda” află, în fine, că arestarea se ridică la proporțiile unui act european,
destinat să fie răspunsul la arestările ordonate de fosta comisie de anchetă
împotriva prietenilor Antantei.
Încolo nu s-a auzit nici o voce care să dovedească la ce necesitate
națională a răspuns această măsură.
Doar câțiva universitari și politicieni față de care Stere a adăugat, la
redoarea2 lui obișnuită, tratamentul ce credea că se cuvine oamenilor cu care nu
putea avea nici un contact, au jubilat, nu doar pentru că aceștia găsesc justificări
de principiu la această arestare, ci fiindcă, în acele cercuri, „trădător” este
argument și principiu.
1
2

Codul Penal.
Rigiditate.
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Voci de dezaprobare a arestării s-au auzit, fie în numele libertății cu care
același om și-a exprimat în tot timpul neutralității noastre aceleași păreri pentru
care azi e arestat, fie izvorâte dintr-un sentimentalism cu care suntem obișnuiți
și care în Colegiul universitar votează urmărirea lui Stere, iar într-o „caruserie”
la Jockey Club o dezaprobă.
Nu cercetăm dacă nu cumva într-o zi afacerea Stere se va isprăvi „en
queue de poisson”, cum ar zice d. Matei Cantacuzen, când justiția militară ne va
explica eliberarea acuzatului fiindcă s-a isprăvit instrucția; nu anticipăm nici
asupra verdictului Curții marțiale, dacă afacerea va ajunge vreodată la judecarea
ei. Am vrea doar prin câteva timide reminiscențe istorice să cercetăm, întrucât
activitatea lui Stere s-a pus împotriva realizării idealului național.
Se știe în ce mod toate argumentele cu care Stere voia să ne ferească de o
alianță cu Rusia au fost deplin dovedite fie la o săptămână după intrarea noastră
în război, când Rusia nu ne-a dat în Dobrogea ajutorul hotărât, fie în ziua când
s-a cunoscut ceea ce s-a chemat „trădarea lui Stuermer3”, fie în ziua când s-a
prăbușit puterea militară a Rusiei. De la Februar 1917, când ultima din
prevederi s-a realizat și până la pacea noastră, să ne ierte Dumnezeu, dar nu știm
în ce proporție chiar acei care azvârl azi piatra n-au zis în sufletul lor că a avut
dreptate Stere.
La încheierea armistițiului nostru tot ce astăzi i se impută d-lui Stere a fost
deplin cunoscut de noi toți; asta nu a împiedicat ca în Martie 1918, Stere să fie
omul providențial, care a dat țării singura mângâiere în jalea tratatului de la
București: Basarabia. Regele țării, aclamat de popor în ziua când s-a cunoscut
alipirea Basarabiei, a ieșit în balconul palatului ținând după spate pe Stere, l-a
decorat „proprio motu” cu o înaltă decorație, iar un automobil regal era veșnic
la poarta și la dispoziția lui Stere.
Astăzi a avut norocul să ni se izbândească visul nostru total, așa cum nu-l
visasem nici la încheierea pactului pe baza căruia am intrat în război; astăzi
Ardealul și Bucovina ne vin conform pactului; ce nevoie mai avem să ne
amintim cum ne-a venit Basarabia? Astăzi toate țările au trădătorii lor, numai
noi, vorba veche, să n-avem și noi trădătorii noștri?
Trădarea, însă, care se impută lui Stere, s-a imputat [spațiu alb – n.n.]. Am
fost acuzați de trădători fiindcă am făcut pacea cu nemții. A trebuit ca Regina să
se ducă la Paris pentru ca iertarea să ni se acorde poate de hatârul înaltului
avocat, dar poate și de hatârul nevoiei ce va avea de noi Apusul, pentru
garantarea intereselor sale în Orient.
Pentru Stere nu știm dacă va interveni vreun înalt avocat care a știut toată
activitatea lui din timpul ocupațiunii și totuși l-a distins îndată ce l-a văzut la
Iași. O nevoie va interveni, însă, dacă ne cunoaștem bine țara: la așezarea țării
pe o nouă bază constituțională nu ne putem lipsi de luminile unui om care prin
disciplina unei vieți întregi închinate democrației se ridică la o înălțime de la
care înlăturarea lui este o pierdere de neînlocuit pentru țară.
3

Boris Stürmer a fost Ministru de Interne și al Afacerilor Externe în Rusia, în 1916.
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Dar mai este o nevoie: acea care rezultă din legăturile ce are cu toți
fruntașii politici din Ardeal și Basarabia; la rezerva cu care aceștia privesc viața
noastră politică, un singur om poate mijloci încrederea lor este Stere.
(S.G., în Opinia, 25 mai 1919, p. 1.)

8.

Constantin Stere

Trebuie să mărturisesc că fac parte dintr-o generație de admiratori și de
amici adunată împrejurul lui Stere în zilele searbăde și târzii. L-am cunoscut pe
Stere după ce-și depusese barba! Așadar o generație înserată și fără glorie. Nu l-am
apucat pe Stere pogonatul, pe Stere de la „Evenimentul literar”, pe Stere din
1907! Revista „Viața Românească”, la care ne vom gândi cu încăpățânare până
ce vom revedea-o apărând, m-a chemat între colaboratorii ei prin 1911 sau 1912.
Mi-aduc aminte că am intrat în grupul „Vieții Românești” într-o seară
festivă, într-o seară când revista își serba aniversarea. Atunci l-am văzut pe
Stere întâia oară. Era în Iași, undeva într-o sală liniștită, prielnică întâlnirilor
amicale și discuțiilor literare. Numai în Iași am întâlnit aceste localuri cu tihnă
de Academie și cu excelent vin de Odobești. De sigur că Eminescu, Creangă,
Caragiale, Gane... trecuseră pe acolo înaintea noastră... Presupunerea aceasta
dădea acelui loc intim un farmec mai mult, analog unui parfum defunct. Aveam
la mine o nuvelă scrisă pentru intrarea mea la „Viața Românească” și am fost
poftit s-o citesc.
Era un cerc de aproape douăzeci de ascultători, toți oameni subțiri, dascăli
și scriitori, prozatori și poeți. Cred că bunii mei amici Ibrăileanu și Sadoveanu,
M. Carp și Topârceanu erau de față. Eram destul de înrădăcinat în buna
convingere a acestor oameni, dar nu tipărisem încă nici un rând în revista lor!
Ceasul era pentru mine hotărâtor. Cu emoțiune aspră și încruntată le-am citit.
Mi-e dragă Nonora! Nu era în genul „Vieții Românești” și nuvela mea a făcut
bizară impresiune, dar prin grilajul subțire al obiecțiunilor și al discuțiunei s-au
întins spre mine toate mâinile.
Pe Stere l-am cucerit mai greu ca pe ceilalți. Și atunci și mai târziu stăteam
unul în fața celuilalt și ne miram unul de altul. Odată mi-a făcut cinstea să-mi
spună față cu martori că sunt pentru el, ca scriitor, o enigmă, un fel de „surâs al
Giocondei”. Altădată, într-o seară pe veci neuitată, petrecută între prieteni, într-o
chilie din M-rea Neamțului mi-a spus, după ce citisem „De la noi, la Cladova”:
„Eu unul, pe acești supranaturaliști de talent i-ași spânzura ca pe niște pervertitori de suflete!” Am râs cu toții, a râs și scumpul nostru „Coconu Costache”,
iar auditorul s-a simțit ușurat și răzbunat de emoțiunea încercată.
Nici eu nu-l înțelegeam prea mult pe Stere. Tot ce auzisem despre el mi-l
arăta iremediabil temperament de idealist și de poet. Tot ce scria mi se părea
temeinic și cu miez, lung gândit și bine documentat. Eram eu enigmă pentru el,
dar și el pentru mine. Prin Iași îl întâlneam rar de tot. La redacția „Vieții
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Românești”, când se întâmpla să vin și eu, nu se întâmpla să vie el. Mai adesea
îl vedeam în București, la restaurantul lui Andrei Dumitrescu, în camerele de
sus, sau în Otel Regal, unde Stere avea o odaie luată cu anul și adunase o
bibliotecă întreagă. Ah, unde sunt zilele când oracolul de la Delphi se mutase la
Otel Regal și când scările otelului gemeau de consultanți și de secrete
diplomatice!
Pare că mă văd într-o după amiază de vară, după un prânz luat la Andrei
Dumitrescu, urcând spre camera celebră. Dar ce eram eu ca să intru înauntru!...
Ori câtă înclinare avea Stere pentru poeți și pentru poezie, în București îl
întindeau oamenii politici și-l prigoneau interesele partidului. Primul document
pe care l-am prins asupra acestui om, atât de deosebit de toată lumea noastră de
cum 5-6 ani, a fost un fragment autobiografic publicat ca un episod din viața
altcuiva. „În voia valurilor” mi-a destăinuit întâmplări, peripeții și suferințe care
cadrau într-adevăr cu capul lui Stere.
Consider dispariția bărbei lui Stere drept o simțitoare pierdere personală.
L-am văzut numai ras și nu pot să-l văd mișcându-se în valurile bărbei lui
siberiane. Dar priviți această frunte lobată și fermă, straniu de armonios continuată de linia părului mereu tânăr, rebel, cu grație. Priviți acest profil de om
încruntat, care merge parcă împotriva crivățului și care totuși poartă în suflet
una din cele mai frumoase clime sufletești din câte mi-a fost dat să cunosc.
Priviți, mai ales, acești ochi ușor strabici, în cari se svârcolesc uneori șerpi de
energie și de revoltă, dar cari de obicei ard de nu știu ce dulce ironie.
Bizară este și vorba lui Stere. Deocamdată el vorbește dibuind. Găsește
cuvintele anevoie și poate că, spre a nimeri cuvântul românesc trebuie să
gonească din potecă vocabula rusească, familiară o tinerețe întreagă. Dar, încetîncet, Stere se încălzește, fraza șovăietoare ajunge singură și luminoasă, dintr-un
gângav crește un orator. Cât despre cunoștințele, puterea de concepție și
înălțimea de vederi a acestui om mi se pare că ani de-a rândul au constituit
tezaurul unic al unui întreg partid, nu atât ca folos practic, cât ca avere
particulară și ca mândrie.
Au venit peste noi zile rele și fără soare. Acest om singuratic și neînțeles,
hulit și blestemat mi s-a reveiat aceia ce nu-l știam destul – un suflet de Zenon
și de Socrate. Într-o zi a pierit din București. Patria sângerândă îl chema la
miază-noapte, dincolo de bariera de doliu și de foc trasă pe brâul ei. Și am
primit vestea binecuvântată că Stere, într-o strălucită desfășurare de forță și de
ardoare patriotică, a readus la sânul Moldovei pe fiica înstrăinată, Basarabia,
întâi menită și întâi proorocită să se întoarcă la sânul mamei.
Târziu, după alipirea Basarabiei, am căutat la el acasă pe cel ce fusese un
moment încununatul conștiinței naționale. I-am spus în vorbe simple: „Cocoane
Costache, de când ți-ai izbândit visul n-am putut să te mai văd. Îmi zici totdeauna
«părinte» și mă ții cam drept față bisericească... Dar te rog lasă-mă să-ți sărut
mâna, mâna asta în care ne-ai adus inima și votul de unire al Basarabiei...”
Stere și-a tras mâna înapoi și mi-a prezintat fruntea lui aspră și nepătată.

190

Constantin Stere și lumea sa

Astăzi nu-mi pasă că este unde este!... Sărutarea unui nebun îl consacră și-l
ocrotește, ca odinioară pe regii biblici ungerea din mâna proorocilor!
(Gala Galaction, în Chemarea, București, anul II, nr. 55, 9 iunie 1919, p. 1.)

9.

C. Stere: „Un caz de conştiinţă”

Cuvântările rostite de d. C. Stere în Cameră, cu prilejul discuţiei asupra
validărei alegerei dela Soroca, în zilele de 4, 5 şi 9 Martie, şi publicate acum sub
titlul „Un caz de conştiinţă” au avut darul să închidă definitiv capitolul vânturat,
cu proporţie de adevărată crimă împotriva unităţei morale a neamului românesc,
de către îmbogăţiţii şi speculatorii tragicei epopee care ne-a dus, împotriva
răspunderei lor oficiale, la înfăptuirea idealului nostru naţional.
Astăzi nu mai poate exista, din fericire, un caz Stere. Şi aceasta
însemnează că Basarabenii numai pot fi admonestaţi pentru impacienţa de a
scăpa cu un ceas mai de vreme dintrʼun jug la care ei se credeau, dacă nu din
indiferenţă, cel puţin dintrʼo serie de greşeli, de neînţelegeri a situaţiunilor de
peste Prut, de slăbiciuni ale politicei noastre oficiale, condamnaţi de către
singurii lor apărători legitimi, de către noi.
D. Stere avea astfel, ca român şi ca basarabean datoria supremă să înlăture,
cu orice preţ, echivocul posibil în jurul situaţiei sale.
Se poate discuta, de-acum înainte, pentru cei tari de urechi, dreptatea tezei
politice susţinute de alesul Sorocei; nu se mai poate însă, face din această
discuţie un caz de conştiinţă românească în conflict cu conştiinţa basarabeană.
D. Stere a îndreptăţit punctul de vedere basarabean, şi a dovedit că, fireşte
sub condiţia unei ritmice sincerităţi, în mijlocul sfâşierilor opuse în care ne
găseam istoriceşte, ne trebuia în orice direcţie am fi mers, simultan şi violent
susţinut până în ceasul din urmă, voinţa manifestată până la ţipăt a Basarabiei,
ca şi a Transilvaniei de a trăi şi de a rămâne românească, în ciuda vicisitudinilor
politice care, eventual, ar fi trebuit să condamne pe una în folosul, imediat, al
celeilalte.
Întrʼadevăr, sʼa creiat în chip artificial şi interesat la noi, atmosfera că
răsboiul nostru, şi nu atât războiul cât agitaţia războinică din timpul neutralităţei
şi de după încheierea păcei, trebuia să amuţească glasul Basarabiei.
D. Stere sʼa ridicat cu violenţă împotriva acestei erori:
„Chiar dacă am admite că a fost fundamental greşită concepţia mea asupra
politicei noastre naţionale şi că România nu a avut altă cale decât alianţa cu
Rusia ţaristă şi sacrificarea Basarabiei, în cazul acesta, dacă nu aş fi existat eu,
trebuia inventat un basarabean de inimă care să se sacrifice, ridicăndu-şi glasul
de protestare împotriva fatalităţei istorice, ca să rămână, orice sʼar întâmpla în
urmă, o mărturie pe veci de voinţa îndărătnică neînfrântă a Basarabiei de a
rămânea şi de a trăi ca o ţară românească, în ciuda tuturor combinaţiilor
vremelnice ale diplomaţiei. Cunosc bine pe Ardeleni, şi sunt convins că, dacă
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destinul istoric ne ducea în lagărul puterilor centrale, sʼar fi găsit mulţi dintre ei
care să se fi jertfit pentru aceeaşi cauză”.
Atitudinea d-lui Stere a fost cea de mai sus. Prin ce aberaţie de interpretare
însă se poate învinui un luptător fanatic al unei cauze oarecare de trădare, atunci
când tu însuţi lupţi pentru o cauză similară, constitue un fapt la care numai
viitorul, dezghiocînd sâmburele real al acestei glume sinistre de toate straturile
de maşinaţie, de hipocrizie şi de minciună, va putea răspunde. Deocamdată ne
mărginim să-l înregistrăm.
Ceeace rămâne stabilit însă, până acum, este esenţa, mobilul iniţial, al
atitudinei d-lui Stere. Deputatul de Soroca a fost şi a rămas în chip ireductibil,
basarabean. Conştiinţa sa şi-a făcut din aceasta o datorie; şi o mândrie, duse
amândouă, până la fanatism. Pornind de aici, poate discuta cu d. Stere,
generalităţi de ordin politic, oricâte; i se pot imputa, la nevoe, greşeli de tact,
greşeli chiar de concepţie, dar nimic mai mult.
A urma să învinueşti pe d. Stere de trădare din pricina atitudinei sale, ca
basarabean, fireşte constitue o adevărată crimă naţională. Aceasta ar putea duce
la săparea unei adevărate prăpăstii morale între Basarabia şi restul ţării.
D. Stere şi-a dovedit buna sa credinţă. Era tot ce aveam, poate, dreptul să-i
cerem. Şi pare că lucrul acesta i-a fost cerut cu o penibilă prisosinţă. Şi d-l Stere
sʼa supus mai mult chiar decât ar fi fost nevoe, la insistenţa impudică şi feroce
tuturor traficanţilor idealului naţional. De-aici înainte, întrucât îl priveşte are
dreptul să tacă dacă vrea. Nimeni însă nu-şi mai poate asuma răspunderea de a
specula, ca o armă politică, atitudinea d-lui Stere. O luptă dusă mai departe pe
terenul de până acum îşi are imediata traducere întrʼo învinuire adusă Basarabiei
de a fi voit să rămână românească şi de a ne fi cerut aceasta, în clipa când
credea că a sosit momentul prielnic să ne-o ceară.
Unirea, ca fapt material, îşi are o serie de urmări morale. Avem nevoe şi
de o unificare sufletească. Între cele două provincii surori a existat însă, o clipă,
un antagonism, fireşte nu din punct de vedere românesc, ci din oportunitate
istorică. Ori, impresia acestui scurt antagonism trebue ştearsă şi înlocuită cu
noua alcătuire morală pe care, din punct de vedere naţional, trebue să aşezăm, în
afară de orice regionalism, unitatea întregei suflări româneşti.
D. Stere vorbind de Basarabia, a arătat importanţa sufletească a unei
revoluţii asupra masselor populare şi a chiagului indestructibil, până la absurd,
uneori, pe care îl poate creia între populaţiile chiar cele mai deosebite. Or,
poporul românesc trăeşte astăzi în chip paşnic, e drept, cea mai mare revoluţie a
istoriei sale. Avem datoria să o aşezăm pe temeliile unitare ale unui aceluiaş
ideal, fără reticenţe retrospective, fără resentimente, şi fără primejdioase
suspiciuni. Şi pentru rest, timpul singur, va face cum e mai bine.
(N. Davidescu, în Aspecte și direcții literare, vol. 1, Cîte-va cărţi, cîte-va
idei, cîţi-va oameni (1914-1921), Bucureşti, Editura „Viaţa Românească”, 1921,
p. 140-144.)
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10.

Idealul Național și acțiunea d-lui C. Stere

Dl. A. C. Cuza: D-lor deputaţi, vin să iau cuvântul la această desbatere,
cea mai dureroasă la care mi-a fost dat să asist, asupra unui caz unic în istoria
noastră parlamentară, asupra unui caz de trădare, care este cel dintăiu şi sper că
va fi fost cel din urmă care se va fi desbătut întrʼo Cameră a României. Vin să
iau cuvântul pentrucă socotesc că am o întreită datorie de îndeplinit, datorie faţă
de mine însumi şi de ideile pe cari le apăr, datorie, d-lor, faţă de opinia publică a
ţării, şi nu mai puţin faţă de această onorată Adunare.
Datorie față de mine, d-lor, pentrucă din primul moment de când a apărut
d. Stere în vieaţa publică la laşi, de când sʼa manifestat în politică, am fost acela
care mʼam opus direcţiunii sale, şi pentru că, apoi, în marele conflict care sʼa
ivit între diferitele păreri când a fost vorba de determinarea directivei războiului,
am fost în partea cealaltă de unde stătea d. Stere. Datorie, d-lor, faţă de opinia
publică a ţării, pentrucă dacă d. Stere a venit aci şi a spus că Basarabia întreagă
îşi are aţintite privirile asupra acestei Camere, în momentul când se desbate
validarea sau invalidarea sa, de sigur, putem să zicem noi, cu mai mult drept, că
România întreagă îşi are aţintite privirile asupra acestor importante desbateri,
cari nu sunt desbateri simple, asupra unei invalidări sau validări, ci cari sunt
desbateri asupra unei însemnate probleme politice din trecut şi asupra unui caz
de trădare care sta în legătură cu această problemă politică. În sfârşit, d-lor, nu
mai puţin consider că am o datorie către această onorată Cameră, care este
stăpânită de o agitațiune aşa de puternică şi cu care eu țin, ca cel mai liniştit
dintre d-voastră, să mă solidarizez. Și, este în totul legitimă, d-lor, această
agitațiune a Camerei, ea este legitimă pentrucă la dânsa contribuie amintirea
durerilor şi umilinţelor noastre, fiecare din noi ştie ce a fost acest război, ştie
cari au fost suferinţele noastre, acelor cari eram la Iaşi și nu este unul dintre noi
care să nu plângă vre-o jertfă, căzută pentru apărarea cauzei naţionale.
D-lor, nu mai puțin se explică această agitaţie a onoratei Camere prin
faptul oroarei de abisul în faţa căruia ne-am găsit. Căci, vă daţi seama, d-lor, că
dacă am fi urmat noi politica la care ne-a sfătuit d. Stere, este evident că nu neam mai fi găsit aci în România Mare, ci România noastră ar fi fost nimicită, ar fi
fost distrusă. Este, aşa dar, firesc ca să ne găsim noi, câţi ne găsim aci, şi nu este
zadarnică această desbatere, este firesc să ne găsim sub impresiunea unei aşa de
puternice agitaţiuni sufleteşti, dar ea se explică, d-lor, şi din alt punct de vedere
mai înalt, precum a spus şi d. Take Ionescu, căci aci se apără onoarea României,
se apără onoarea României, d-lor, faţă de noi înşi-ne şi faţă de cei străini.
Ce înseamnă cazul d-lui Stere, nu numai pentru noi, ce înseamnă cazul dlui Stere pentru opinia publică a lumei în care trăim, se vede din faptul, d-lor,
că, pentru abateri mai puţin grave, cu mult mai puţin grave decât este cazul d-lui
Stere, aiurea, în Franţa, 4 ziarişti, cari au scris, cari au colaborat numai la o
gazetă, „Gazette des Ardennes”, au fost împuşcaţi.
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O voce: Sʼa mai spus acest lucru.
Dl. A. C. Cuza: Sʼa mai spus acest lucru, dar să-mi daţi voie ca şi eu să vi-l
spun d-voastre. Pentrucă în fruntea acestei mari opere a d-lui Stere, „Marele
război şi politica României” în care şi-a adunat, la 1918, articolele sale din
ziarul „Lumina” am lipit ca osândă telegrama cu numele acelor trădători, despre
cari se spune:
„Paris, 18 Mai 1920. Trei ziarişti: Locque, Lemaire, Herbert şi o femee
anume Albert, au fost executaţi prin împuşcare, acum 3 zile, în pădurea
Versailles, în zorii zilei, în baza sentinţelor pronunţate în contra lor de către
Curtea Marţială, în procesul ce li sʼa intentat, pentru articolele cari le-au scris în
«Gazette des Ardennes». Au fost 8 condamnaţi la moarte, dar la 4 din ei li sʼa
comutat pedeapsa în închisoare pe viaţă.”
Prin urmare, d-lor, cum vedeţi, pentru cazuri cu mult mai puţin grave decât
este, desigur, cazul d-lui Stere, opt ziarişti din Franţa au fost condamnaţi la
moarte, din cari patru au şi fost împuşcaţi. Şi atunci vă daţi seama ce poate să
zică aceia cari ne privesc pe noi, desbătând în lungi discuţiuni asupra cazului de
trădare a d-lui Stere.
Dar mai este ceva, este şi consideraţiunea pe care o avem noi către noi
înşi-ne, către onoarea şi disciplina noastră morală, către trecutul şi viitorul
acestei ţări.
Vă întreb eu pe d-voastră dacă e cu putinţă ca validarea d-lui Stere fiind
pusă la ordinea zilei să treacă fără opunere, dacă e cu putinţă ca să transmitem
generaţiilor viitoare – şi facem apel la conştiinţa d-voastre de români şi la
conştiinţa d-voastre de ostaşi – dacă e cu putinţă să transmitem noi, cum ar voi
unii nerăbdători, ca să valideze mai curând alegerea d-lui Stere, dacă e cu
putinţă, zic, ca să transmitem generaţiilor viitoare acest spectacol al unei
Camere a României, care vine şi trece fără a protesta şi a-şi manifesta indignarea, peste un caz de trădare, unic în analele noastre parlamentare. (Aplause.)
Prin urmare, onoraţii reprezentanţi ai ţărănimii, care în momentul acesta
văd înaintea ochilor lor numai boi şi pluguri şi ciocârlanii cari cântă, de cari ni-a
vorbit d. Căpeţineanu, să ne permită să îndeplinim aci o sfântă datorie şi să nu
fie nerăbdători, atunci când venim şi discutăm liniştit cu argumente cazul acesta
de trădare, unic în viaţa noastră politică.
Şi, d-lor, oare va fi scris în Istoria parlamentară a României ca acest
parlament, al doilea Parlament constituant al României Mari, va fi înregistrat în
desbaterile sale actul de excludere pe motive regulamentare a d-lui Ion Brătianu,
care a semnat tratatul din 4 August 1916, în virtutea căruia noi am intrat în
război pentru a realiza unitatea României şi acelaş Parlament care a exclus pe
autorul tratatului de la 4 August...
Dl. N. Iorga: Nu l-a exclus nimeni, singur sʼa exclus!
Dl. A. C. Cuza: ...pe baza căruia sʼa realizat ceeace sʼa realizat, acelaş
Parlament va fi trecut, va fi primit cu braţele deschise şi cu: „fii bine venit în
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mijlocul nostru”, cum zicea ieri d. Dr. Lupu, pe d. Constantin Stere, care stă
astăzi înaintea Curţii Marţiale pentru trădare?
Prin urmare, d-lor, vedeţi ca noi avem motive ca să cercetăm obiectiv şi
liniştit cu argumente cazul acesta, pentru ca să ne facem convingerea noastră,
ori care ar putea să fie, precum va rezulta din desbateri.
Pasiunea noastră, prin urmare, se explică. Dar vedeţi d-voastre, sʼa zis că
noi suntem judecători...
Dl. Pan Halippa: Nu, numai gâde, numai călău!
Dl. A. C. Cuza: De călău aveţi d-voastre nevoie, care aveţi criminali în
mijlocul d-voastre. Noi nu avem nevoie de călău!
Dl. Pan. Halippa: Noi suntem judecător şi d-ta călău şi gâde!
Dl. A. C. Cuza: Şi prin urmare, deşi pasiunea noastră se explică, repet,
suntem judecători. Da, suntem judecători!
Dl. Pan. Halippa: Afară de d-ta!
Dl. A. C. Cuza: Alcătuim un mare juriu naţional pentru judecarea unei
crime naţionale şi fiindcă juraţii se pronunţă, nu după articole şi dispoziţiuni de
cod, ci se pronunţă pe conştiinţa lor luminată, este evident că trebuie să aducem
înaintea acestei conştiinţe dovezi pentru ca această conştiinţă să se poată lumina
asupra cazului care stă în discuţiune. Dovezile d-lor? Este una singură.
O voce depe băncile minorităţii: Sunt.
Dl. A. C. Cuza: Este una singură. Vinovăţia d-lui Stere se rezumă întrʼun
simplu silogism. (Sgomot.)
O voce depe băncile minorităţii: Ce este aia?
Dl. A. C. Cuza: Vă rog să bine voiţi a cere lămuriri ce însemnează
silogism pentru d-voastre care pare că nu ştiţi...
Dl. I. Mihalache: De multe ori silogismele sunt mai clare în mintea unui
ţăran decât a unui încâlcit profesor universitar.
Dl. A. C. Cuza: Poate că nu se predă cursul de logică la Academia de
uscătorie de prune dela Răscaeţi. (Mare ilaritate.)
Dl. Dr. N. Lupu: Sunt mai utile prunele de cât toate discursurile pe cari le
ţii aci.
Dl. A. C. Cuza: Vinovăţia d-lui Stere se rezumă în următorul silogism:
Premiza majoră: acel care nu urmează drapelul ţării sale şi trece la inamic, este
un trădător. (Aplause). Premiza minoră: Constantin Stere nʼa urmat drapelul
ţării sale şi a trecut la inamic. Concluziunea: Constantin Stere este un trădător.
(Aplause). Nʼavem nevoie de nici o altă dovadă...
O voce: Acel care plagiază, se numeşte plagiator.
Dl. A. C. Cuza: De sigur că am plagiat şi acest silogism.
Prin urmare, faţă de acest silogism, care cuprinde în premiză fapte ce nu
puteţi tăgădui, şi din care rezultă concluziunea în contra căreia nu vă puteţi
ridica, nu mai este pentru orice conştiinţă cinstită nici o îndoială posibilă şi
oricare dintre noi poate din momentul acesta să păşească înaintea lui Dumnezeu
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şi a oamenilor şi să aducă răspunsul la întrebarea ce se pune astăzi: da,
Constantin Stere este un trădător. (Aplause.)
Dar, d-lor, noi suntem veniți aci ca să lămurim lucrurile, ca să discutăm
faptele şi să ajungem la constatări mai precise. Aţi văzut că la această tribună a
venit mai întăiu d. Stere şi au venit toţi apărătorii d-lui Stere...
O voce depe băncile minorităţii: Au venit.
Dl. A. C. Caza: Se pare că gramatica se învaţă la Răscaeţi! (Mare ilaritate.)
Au venit aceia cari au apărat pe d. Stere, a venit însuşi d. Stere şi fac apel la
spiritul d-voastre de dreptate şi imparţialitate, întrebându-vâ: aţi văzut d-voastre
nevinovăţia d-lui Stere din tot ceiace sʼa spus aci?
Poate cineva să zică în conştiinţa cinstită, după ce a ascultat argumentele
d-lui Stere, că d-sa este nevinovat? Dar în ce constă întreaga apărare? Constă
întrʼo melodramă, în gesturi, în tremurături de voce, dar nici un argument solid,
care să vină să răstoarne faptul în sine, care putem zice că nici nu a fost discutat,
pentrucă din partea aceea nici nu se putea discuta.
Prin urmare a doua dovadă a vinovăţiei d-lui Stere este chiar imposibilitatea apărării, căci nimenea nu a fost în stare să-l apere, nimenea nu a putut să
răspundă la acuzările ce i sʼau adus cu toate cuvintele pompoase, cu toate
discursurile care sʼau ţinut aci de către toţi oratorii care sʼau perindat la această
tribună, după discursul înălţător în această materie şi acuzator, al generalului
Cantacuzino Grănicerul.
A doua dovadă făcută înaintea d-voastre a gravităţii cazului, a gravităţii
vinovăţiei d-lui Stere este dar în faptul că nimenea nu l-a apărat şi nu sʼa putut
apăra nici el însuşi, precum nu sʼa putut apăra nici cu altă ocaziune, despre care
am vorbit aci în Cameră, la 3 Fevruarie 1916, cu câteva luni înainte de intrarea
noastră în război, când am venit la această tribună şi am interpelat guvernul în
chestiunea atitudinii încă de atunci vinovate a d-lui Stere şi a agitaţiunilor sale ca
rector al Universităţii din Iaşi, despre care voiu mai spune câteva cuvinte la urmă.
Iată dar a doua dovadă clară şi limpede.
Se mai cere însă ceva. Căci spiritul omenesc este astfel făcut, încât se
opreşte în faţa unor probleme complicate pe cari şi le creiază el singur. Aici sʼar
putea zice: bine. Dar ce motive au putut să-l facă pe d. Stere ca să aibă atitudinea pe care a avut-o?
D-lor deputaţi, pentru mine această monstruoasă crimă naţională e în
adevăr o problemă şi evident am căutat să-mi formez convingerea, mi-a trebuit
să-mi dau seama, am studiat cazul d-lui Stere, şi nu de acum, vă spun că lʼam
studiat cu obiectivitate, ci de când d. Stere a apărut în viaţa politică. (Întreruperi
pe băncile minorităţii.)
Dumneata, d-le Dr. Lupu, ai zis că nu răspunzi la nici o întrerupere. Dă-mi
voie să-ţi aplic sistemul şi să mă laşi să-mi desvolt cuvântarea mea. Precum eu
cu multă generozitate te-am lăsat să vorbeşti.
Dl. Dr. N. Lupu: Ai tăcut de frică.
Dl. A. C. Cuza: Mie nu-mi poate să-mi fie frică de acela care la întrebările
care i le pun nu răspunde şi d-ta eşti în cazul acesta.
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Dl. Dr. N. Lupu: Te-am pus la celulă, căci eu ştiu unde trebuie să stai.
Dl. A. C. Cuza: Să opreşte aşa dar cineva, un om de bună credinţă, cum
sunteţi toţi d-voastre cari nu aveţi decât o singură intenţiune, ca să vă formaţi o
convingere clară, se opreşte în faţa acestei probleme şi zice: care este motivul
care a putut să determine pe d. Constantin Stere ca să aibă această atitudine?
Mi se pare că am găsit formula care corespunde adevărului. De altfel,
despre aceasta a vorbit în treacăt şi d. Take Ionescu când a zis: vanitatea. La
d. Stere avem a face, în adevăr, cu un caz de vanitate nemărginită, servit de
puteri mărginite. O vanitate extraordinară, o vanitate care ca ori ce vanitate, se
concentrează în sine, care nu voeşte să asculte argumentele cari pot să vină din
afară, ce ar putea câtuşi de puţin să-i sdruncine credinţa că el este superior tuturor.
Crede că totul purcede dela dânsul, crede că el este supremă fiinţă, omul suprem,
„supra omul”, încarnaţiunea raţiunii şi toţi ceilalţi nu însemnează nimic.
O voce de pe băncile minorităţii: Îţi faci portretul singur.
Dl. A. C. Cuza: Şi prin urmare, cum judecă el, cum îşi închipuie dânsul
lucrurile, acesta este adevărul dela care nimenea nu trebuie să se abată. Şi dacă
avem această explicaţiune, acest punct de vedere luminos, atunci înţelegem ce
sʼa întâmplat cu toată acţiunea d-lui Stere, dela început şi până astăzi, din
momentul când a apărut în viaţa publică, cum vă spuneam, şi până în momentul
când se găseşte pe banca acuzării ca să răspundă de o aşa grea vinovăţie.
D-lor, însă când d. Stere continuă sa ne înfrunte, când d. Stere cu nemărginita sa vanitate, servită de puteri aşa de mărginite, îndrăzneşte să ne înfrunte
pe noi, în loc să-şi puie cenuşe pe cap şi să-şi recunoască greşala în faţa acestei
ţări, când vine şi ne spune, da, am greşit cu toţii, adică noi, cari am realizat
idealul naţional, am greşit deopotrivă cu dânsul, care stă pe banca acuzaţiei,
aceasta este o monstruozitate, care rezultă tocmai din vanitatea extraordinară a
acestui om. (Întreruperi.)
D-le preşedinte, puteţi continua conversaţiunile d-voastră foarte interesante, pe care eu le aud cu plăcere.
Dl. Dr. N. Lupu: Mai interesante decît discursul d-tale, în orice caz.
Dl. A. C. Cuza: Aşa dar, d-lor, când vine şi argumentează împotriva
noastră, se cere ca cel puţin să restabilim faptele, se cere d-lor, să clarificăm
faptele mai ales pentru acei din fraţii noştri din ţările alipite. Căci noi ceştilalţi,
când vorbim de d. Stere și aci este eroarea cea mare, credem că toată lumea îl
cunoaşte cum îl cunoaştem noi, dar fraţii noştri nu cunosc amănuntele acţiunii
sale de trădare şi de aceia stau nedumeriţi în faţa indignării care ne frământă pe
noi. De aceia, d-lor, mai ales se cere să lămurim faptele. Dar pentru aceasta se
impune, în primul rând, să înlăturăm echivocurile. Şi cel dintâiu echivoc pe care-l
voiu înlătura în cunoştinţă de cauză este echivocul basarabismului d-lui Stere.
Dl. P. Halippa: Lasă, d-le, nu te mai face aşa de naiv. Apare, d-lor, pentru
basarabeni, să le zicem naivi...
Dl. A. C. Cuza: Mie îmi apăreţi naivi şi nu e nici o supărare.
Dl. P. Halippa: D-ta eşti prea viclean. (Întreruperi.)
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Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, basarabismul d-lui Stere (D. Buzdugan
întrerupe) pe vremea aceea, d-ta mergeai la şcoala primară, pe care nu ştiu daca-ai
terminat-o încă; poate că ai intrat de-adreptul la Academia de la Răscaeţi, fără
şcoală primară (ilaritate, întreruperi).
Dl. Stere când a apărut în 1891-1892 în Iaşi, nu a apărut ca basarabean,
absolut nu, ci a apărut ca student, ca tânăr isgonit din Rusia, prigonit pentru
ideile sale revoluţionare şi nu revoluţionare naţionale, moldoveneşti, ci pentru
ideile sale revoluţionare internaţionale.
Dl. P. Halippa: De ce spui d-ta lucruri neadevărate?
Dl. A. C. Cuza: Vă aduc imediat dovada. D. Stere vine în Iaşi şi cele dintâi
acţiuni ale sale... (Întreruperi, sgomot în incintă.)
Dl. I. Mihalache: D-le preşedinte, fac un respectuos apel d-lor deputaţi din
majoritate să nu mai ia în bătaie de joc pe d. deputat Moş Codreanu, căci nu-l
ştie ce fel de om este şi nu ştie câtă carte ştie d. deputat ţăran.
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: D-le Mihalache, sunt sigur ca sunt
interpretul Camerei deci nimeni nu are dreptul să ia în bătaie de joc pe un coleg
al său. Prin urmare, aceasta nu poate să fie şi vă rog să liniştiţi în privinţa
aceasta pe d. Codreanu.
Dl. I. Mihalache: Vă mulţumesc, însă rog să observaţi că totuşi aceasta se
întâmplă.
Dl. A. C. Cuza: La 1891, d. Stere când a venit din Basarabia, vă afirm că a
venit, nu ca moldovean prigonit pentru ideile sale naţionale, ci a venit ca
revoluţionar prigonit pentru ideile sale internaţionale. Şi venind în Iaşi d. Stere,
nici nu se interesează de cultura noastră naţională, ci se pune alături de acei care
făceau şi ei agitaţiune revoluţionară şi anume cu clubul socialist, comunist,
alcătuit de pe vremea aceea ca şi astăzi, şi încă mai mult decât astăzi, în cea mai
mare parte din străini, mai ales din jidani anarhişti.
Dl. Pan Halippa: D-ta nʼai fost socialist pe atunci?
Dl. Dr. N. Lupu: Ai fost sau nʼai fost, răspunde?
Dl. A. C. Cuza: Eu am fost socialist „sui generis”, d-le Dr. Lupu. (Mare
ilaritate.)
Dl. Dr. N. Lupu: Am să te exclud din partid.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, voiţi o dovadă? Regret că d. ministru de externe,
care era pe vremea aceea ministru al instrucţiunii publice, d. Take Ionescu nu
este tocmai acum aici.
A venit în discuţiunea Camerei, la 1893, proectul de lege pentru învăţământul primar şi la acest proiect de lege am avut onoarea să prezint un
amendament, la art. 1, în care, după cuvintele: „învăţământul public este gratuit
şi obligatoriu”, am adăogat aceste două cuvinte: „pentru români”.
Şi, d-lor, acest adaus care rezervă învăţământul public gratuit şi obligatoriu, mai întâi fiilor de români, pentru motive locale moldoveneşti, naţionale,
acest articol a produs o vâlvă mare în rândurile străinilor şi sʼa pornit o întreagă
campanie împotriva acestei dispoziţiuni, de altfel aşa de firească. Căci ce este
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mai firesc decât ca fii de români să fie ei mai întâi înscrişi, să treacă ei mai întâi
la învăţătură de carte.
Şi cine sʼa găsit în fruntea protestatorilor? D-voastre puteţi oricând să
cercetaţi în gazetele timpului şi să mă verificaţi. D. Stere, care sʼa pus sub cutele
drapelului roşu, al internaţionalismului, desfăşurat pe scena teatrului Sidoli din
Iaşi și a protestat contra mea care luptam pentru cultura naţională, ca fiii de
români să aibă loc în şcolile lor.
D-lor, iată primul contact politic pe care lʼam avut cu d. Stere. De atunci,
vedeţi, d-lor deputaţi, ne găsim faţă în faţă, se găsesc faţă în faţă două directive:
directiva naţională, a mea şi directiva internaţională, pe care d. Stere în urmă a
modificat-o...
Dl. Al. Dunăreanu: Acesta este motiv de invalidare, d-le?
Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, nu puteţi d-voastre să invocaţi basarabismul
d-lui Stere. De altfel, vă răspund că nu puteţi să revindecaţi ca merit pentru
d. Stere, că ar fi apostolul Basarabiei atunci când am avut aici în ţară adevăraţi
apostoli basarabeni, precum a fost genialul Haşdeu.
Dl. Pan Halippa: Şi ce a spus despre d-voastră?
Dl. A. C. Cuza: Precum a fost între alţii un mic actor de la Iaşi care a făcut
mai mult pentru răspândirea ideilor bune asupra Basarabiei, decât tot ce a făcut
d. Stere. E acel actor mort de curând State Dragomir, căruia pentru meritele lui i
se ridică astăzi bustul la Iaşi. Dar au mai fost d-lor şi alţii cari sʼau interesat de
Basarabia; şi este, în tot cazul, cel puţin îndrăzneţ să vii să revindeci tot meritul
pentru cele făcute în privinţa Basarabiei, atunci când pe această bancă (arâtând
spre banca ministerială) se găseşte d. General Averescu, care şi el este un
reprezentant al Basarabiei. (Aplause.) Atunci, d-lor, de ce să veniţi d-voastre şi
să faceţi un piedestal d-lui Stere, din aceea ce nu a existat decât în imaginaţia
d-voastre? Vom vedea și o altă dovadă. Deocamdată am înlăturat echivocul cu
basarabismul. Dar mai este un alt echivoc care trebuie înlăturat: echivocul pe
care l-aţi invocat, al celor 36 de mii de voturi dela Soroca.
D-lor, a venit d. Stere înaintea d-voastre, cu o înscenare melodramatica
extraordinară, ca să vă zică: judeţul meu natal m-a ales pe mine, fiul acela de
boier, care mʼam dus şi mʼam ridicat împotriva ţarismului. Toţi mă cunosc în
judeţul meu şi pentru meritele şi pentru sacrificiile mele, am fost ales de cei
36 de mii de alegători.
Dl. I. Buzdugan: Să te duci şi d-ta în Basarabia, că nici 36 nu te aleg.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, acele 36 de mii de voturi eu le reduc la nimic. Şi
iată de ce: Oricât vi sʼar parea de extraordinar, eu susţin că voturile acestea,
d-lor, au fost rostite împotriva d-lui Stere, şi nu pentru d. Stere. Da, da, de o mie
de ori da şi iată de ce: eu vă întreb pe d-voastre, presupuneţi d-voastre care
cunoaşteţi massele ţărăneşti din Basarabia, cuminţi precum sunt massele
ţărăneşti pretutindeni la noi, afară de acei stricaţi ţărănişti, cari nu sunt cuminţi.
(Ilaritate.)
O voce: Ce înţelegeţi prin aceasta, d-le Cuza?
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Dl. A. C. Cuza: Eşti unul din aceia.
O voce: Eu sunt stricat mai puţin decât d-ta.
Altă voce: D-ta eşti stricat la cap.
Dl. A. C. Cuza: Faceţi d-voastre injuria acestei masse ţărăneşti, să credeţi
că în mod deplin conştient şi-a dat voturile pentru acela care a avut acţiunea pe
care a avut-o d. Stere în realizarea idealului naţional? (Aplause). Presupuneţi
d-voastre, d-lor, că acei ţărani şi au dat conştient votul lor pentru d. Stere, fiindcă
este d. Stere şi după ce l-au cunoscut în toată acţiunea lui? Aceasta eu nu o cred,
aceasta este o insultă pentru ţăranii din Basarabia şi eu nu o primesc. (Aplause.)
Dar de ce nu l-a votat ţăranii pe d. Stere? Este uşor de înţeles de ce nu l-au
votat pe d. Stere. Aci este acelaş caz ca şi cu decoraţia acordată de Rege, d-lui
Stere. Nu a fost decorat d. Stere şi nu a fost ales d. Stere, d-lor!
O voce: Te-a decorat şi te-a ales pe d-ta atunci.
Dl. A. C. Cuza: Daţi-mi voie. Ţăranii din Basarabia, ca toţi sătenii cari
simplifică lucrurile au votat „semnul”. Ce era „semnul” acela? Acel „semn”
pentru ei înseamnă întregul program naţional făcut pentru realizarea idealului
naţional în Basarabia prin alipirea Basarabiei la patria mumă. Şi când au văzut
că şi de data aceasta vine un candidat cu acel semn care îi dusese la victorie de
atâtea ori şi la realizarea idealului naţional, sătenii au pus ştampila pe acel
„semn” şi sʼa ales Stere, dar ei nu l-au votat pe Stere trădătorul, acesta este
adevărul. (Aplause pe băncile majorităţii, sgomot, protestări la Basarabeni.)
Această interpretare, d-lor, vine în onoarea sătenilor d-voastre basarabeni,
iar interpretarea d-voastră e spre necinstea sătenilor d-voastre şi aceasta eu o
resping.
Dl. Pan Halippa: Aceasta e o invenţie necinstită a capului d-tale.
Dl. A. C. Cuza: Evident că nu este a capului d-tale, fiindcă d-ta nu ai cap.
(Sgomot, protestări la basarabeni.)
Dl. D. N. Lupu: Nu se vorbeşte de un martir al Basarabiei, cum faci d-ta.
Este o ruşine. Nu se poate vorbi de Halippa întrʼo Cameră română, ca de un om
fără cap.
Dl. Pan Halippa: D-le preşedinte, vă rog luaţi act, că pe mine nu mă poate
insulta această… (Aplause pe băncile basarabene, protestări, vociferări pe
băncile majorităţii şi minorităţii.)
Voci: La ordine, la ordine.
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: D-le Halippa vă chem la ordine cu
înscrierea la procesul-verbal. (Aplause.)
Voci: Foarte bine!
Dl. I. Buzdugan, Dl. Dr. N. Lupu şi alţi basarabeni: Să ne înscriţi şi pe noi
toţi la ordine, trecându-ne la procesul-verbal. (Sgomot, întreruperi.)
Dl. Dr. N. Lupu: D-le preşedinte trebuia mai întâiu să fie chemat d. Cuza.
(Sgomot, întreruperi, protestări.)
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: D-lor deputaţi, cuvinte ca acestea nu
pot să se rostească întrʼo Cameră. (Sgomot, întreruperi.)
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Voci de pe băncile basarabene: Să nu mai ascultăm... (Sgomot, întreruperi.)
Dl. Dr. N. Lupu: (către d. Cuza) Eşti un...
Dl. A. C. Cuza: Eşti o... (Sgomot, întreruperi, vociferări, Basarabenii,
afară de d. Halippa părăsesc ostentativ incinta Camerei.)
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Fiecare deputat are dreptul să-şi spună
părerile liber, în această Cameră. (Sgomot, întreruperi.)
Dl. P. Bălan: Da, dar să nu insulte. (Sgomot, întreruperi.) Provocatorul a
fost d. Cuza, să fie dumnealui chemat la ordine mai întâi.
Dl. Petre Popescu: D-le preşedinte, vă atrag atenţia, că oratorul a pomenit
în următorii termeni despre ţărănişti, spunând „stricaţii ţărăniştilor” şi a mai
spus ca şi eu sunt unul din aceia. Cum se poate să fi tolerat d-voastră astfel de
cuvinte? (Sgomot, întreruperi.)
Dl. P. Bălan: Nu se poate insulta un om ca Halippa, care a participat cu toată
munca lui la ridicarea Basarabiei şi nu se poate să spuneţi de dânsul că nu a făcut
nimic în vieaţa politică şi în vieaţa ţării basarabene. (Sgomot, întreruperi.)
Dl. A. C. Cuza: D-lor deputaţi echivocul ce cele 36 de mii de voturi
basarabene am zis că trebuie înlăturat dela început. Pentru ce? Pentru că prin
acel echivoc, sʼa căutat să se impresioneze onorata Cameră, sʼa spus: cum
voiţi d-voastră să înlăturaţi din Parlament pe un om care a fost ales cu
36.000 de voturi?
Eu vʼam dovedit că aceste 36.000 de voturi, dacă este să ţinem seamă de
dânsele, trebuie să observaţi că ele nu au fost date lui Stere, pe care ţăranii nu-l
cunoşteau în acţiunea lui, ci au fost date semnului naţional, care este „grebla şi
coasa”, cu care sʼau prezentat reprezentanţii partidului ţărănesc din Basarabia în
toate luptele lor duse pentru unitatea naţională, pentru România Mare. Şi atunci,
iată de ce vă zic, că aceste voturi nu pot fi revendicate de Stere, căci ele nu pot
să existe în favorul lui Stere şi a atitudinei sale.
Dar, d-lor, este încă un ultim argument. Ultimul argument este acesta:
Dacă d. Stere ar fi voit să-şi dea sieşi un verdict de achitare, prin alegeri, atunci
el avea un mijloc aşa de simplu: trebuia să se prezinte acolo unde şi-a desvoltat
activitatea sa în timpul ocupaţiunii nemţeşti. (Aplause.) Şi, d-lor, a avut d. Stere
ocaziunea să facă acest lucru în alegerile generale şi a avut d. Stere să facă acest
lucru şi în alegerile parţiale. Şi atunci, dacă d. Stere vroia să revendice pentru
sine... dreptul absolvirii de către corpul electoral, trebuia să se prezinte aci în
Capitala martiră şi în judeţul acesta să spună: eu sunt Constantin Stere; voi
cetăţeni ai Capitalei Românii Mari şi ai judeţului, voi ştiţi care a fost laudabila
mea activitate în tot timpul pentru realizarea idealului naţional! (Aplause pe
băncile majorităţii.)
Şi eu vin să cer de la voi – fiindcă duşmanii, fiindcă oamenii de rea credinţă,
fiindcă ponegritorii mei aruncă asupra mea greaua învinuire de trădare – eu vin să
vă cer să mă spălaţi de această învinuire, voi care singuri sunteţi martorii faptelor
mele în timpul ocupaţiunii nemţeşti. De ce nʼa venit? De sʼa folosit de echivocul
ţăranilor dela Soroca, cari aveau buna intenţiune să aleagă încă un deputat
naţionalist în Camera română, dar un trădător, cum este d. Stere. (Aplause.)
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D-lor deputaţi, am înlăturat cred şi echivocul cu cele 36.000 de voturi ale
ţăranilor basarabeni, şi trec acum la un alt echivoc care este echivocul „ideilor”.
D-lor, d. Stere a putut să facă impresiune asupra celor care nu-l cunosc şi a venit
să se prezinte înaintea d-voastră ca reprezentantul unei concepţiuni deosebite în
politica externă. Adică, d-voastră, noi cu toţii am crezut că se poate realiza
idealul naţional, plecând prin Ardeal; iar d. Stere a zis că idealul naţional nu se
poate realiza decât prin Basarabia. Atunci, d. Stere vine şi spune: d-lor d-voastră,
sunteţi criminali pentrucă aţi părăsit cu desăvârşire Basarabia; d-voastră aţi
părăsit pe basarabeni şi eu sunt adevărat basarabean şi trebuia să fie un glas care
să ţipe, să strige în numele Basarabiei, atunci când d-voastre comiteaţi crima de
a părăsi Basarabia şi de a vă duce întrʼo direcţiune opusă realizării idealului
nostru întreg.
Iată ceeace susţine d. Stere. Să-mi daţi voie aci, fiind vorba de evoluţia
politicei noastre externe, să încep prin a face o deosibire în perioade. În prima
periodă, de după independenţa noastră recunoscută, noi am stat, din punctul de
vedere al politicei externe, legaţi de tratatul dela 1883, încheiat de răposatul
P. P. Carp şi am mers cu acest tratat până la 1916, vorbesc de politica Statului şi
nu de opinia publică, în care timp am suferit dela nemţi cât nici nu-şi poate cineva
închipui. Am stat aşa dar legaţi de acest tratat dela 1883, încheiat de Carp...
Dl. N. Iorga: De Ion Brătianu.
Dl. A. C. Cuza: Ba da, de Carp.
Dl. N. Iorga: În numele lui?
Dl. A. C. Cuza: Nu, evident, în numele guvernului.
Dl. N. Iorga: Carp a fost condeiul.
Dl. A. C. Cuza: Da, căci guvernul era a lui Ion Brătianu şi Carp a fost
trimis să negocieze şi unul din titlurile de glorie ale lui Carp era şi faptul acesta
că a negociat el tratatul dela 1883, la care a ţinut până în ultimul moment.
Din cauza acestui tratat, d-voastră ştiţi cât am suferit şi câte pagube
materiale şi umilinţe am avut din partea Austro-Ungariei. Acestea toate nu au
sdruncinat credinţa noastră că noi trebuie încă să rămânem în cadrul alianţelor
noastre cu Puterile Centrale. A venit însă un moment tragic – şi eu binecuvântez
acel moment – căci dacă nu ar fi fost el, sunt convins că nu am fi ajuns la
rezultatul de azi, acesta a fost tratatul dela Bucureşti din 1913.
Pentru prima dată România realizase însemnate beneficii prin propria sa
iniţiativă. (Aplause.) Şi atunci ce se întâmplă? Se întâmplă următorul fenomen
extraordinar, care a deschis ochii tuturor: nimeni nu protestează în contra
tratatului dela Bucureşti, ci protestează o singură putere şi această putere este
Austro-Ungaria. D-lor, vorbesc şi de impresiile mele, dar ştiu care a fost
impresia în momentul acela în ţară. Faţă de noi, Austro-Ungaria şi-a iscălit
atunci sentinţa de moarte. (Aplause.)
Era ştiut, d-lor, că orice se va mai întâmpla, nici un guvern român nu va
mai putea merge în direcţiunea alianţei noastre cu Puterile Centrale, pentrucă se
dovedise că oamenii aceştia erau nu aliaţii noştri, ci duşmanii noştri direcţi, cari
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voiau să creeze o Bulgarie mare, pentru ca împreună cu Ungaria să ne ia la
mijloc şi să paralizeze toate mişcările noastre.
Prin urmare, dacă dela 1883 până la 1913, este o perioadă în evoluţia
spiritului public în România, în ceea ce priveşte politica externă, la 1913 începe
o nouă perioadă. Cât durează această perioadă? D-lor, durează această perioadă
până la 1916, cu incidentul isbucnirii răsboiului, la mijloc, în 1914. Când a venit
momentul ca Puterile Centrale în împrejurările pe care le ştiţi, să provoace
răsboiul, în momentul acela, d-lor, ne-am găsit în faţa problemei celei mai
anevoioase, în faţa căreia sʼa putut găsi vreo dată poporul român. Ce să facă? Să
se ţină de politica tradiţională, dela 1883 şi după tratatul dela 1913, sau să ia o altă
cale politică? D-lor, trebuie să fim drepţi în judecarea oamenilor şi a faptelor.
Conştiinţa naţională sʼa pronunţat în primul moment hotărîtor în contra orcărei
alipiri de Puterile Centrale. Era pentru noi o imposibilitate absolută şi recunoscută
de toţi unanim, că nu se putea să mergem alături de nemţi şi de unguri.
D-lor, acest moment a fost folosit şi trebuie aici să aducem omagiul nostru
aceluia care a îndrumat şi era atunci mai ales în măsură să îndrumeze politica
românească, d-lui Ion Brătianu. (Aplause.)
Şi am să vă observ că şi de data aceasta, cum se întâmplă când recunoşti
un adevăr care ar fi trebuit să fie recunoscut de toți, sʼa găsit a-l recunoaşte
numai reprezentanţii partidului respectiv. D-lor, zic aşa dar, că d. Brătianu a
fost stăpânul politicei externe a României la 1914, când a isbucnit răsboiul. A
fost el, d-lor, conştient de momentul în faţa căruia se afla? Eu răspund, da. De
ce? Răspunde faptul convenţiunei încheiate cu Rusia la 18 Septembrie 1914.
(Aplause.)
Direcţia politicei externe a României a fost hotărâtă în acel moment, după
cum cred că o recunoaşte şi d. general Averescu, care ca prim-ministru este mai
în măsură să cunoască afacerile Statului...
Dl. General Gh. Cantacuzino-Grănicierul: Şi dl. profesor Iorga este de
aceeaş părere ca şi toţi bunii români.
Dl. N. Iorga: D-le general, eu am un sac de secrete, nu mă sili să-l desfac.
(Ilaritate.)
Dl. General Gh. Cantacuzino-Grănicerul: Eu nu retrag nimic d-le profesor,
din contra, eu vă provoc să-l desfaceţi.
Dl. N. Iorga: Sunt mai şiret ca d-voastră, d-le general!
Dl. A. C. Cuza: Desigur dar, că în această materie, dintrʼun punct de
vedere dl. general Averescu are o competenţă deosebită, împreună cu oamenii
cari au luat parte la conducerea afacerilor Statului şi din alt punct de vedere este
competent şi dl. Iorga, în calitate de istoric. Suntem cu toţii de acord.
Dl. N. Iorga: În calitate de iniţiat, lucru pe care d-voastră nu-l ştiţi şi
despre care d-ta vorbeşti.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, sunt cu atât mai fericit dacă dl, Iorga, în calitate de
istoric, zice că a fost şi iniţiator în această politică.
Dl. N. Iorga: Nu, iniţiatul.
Dl. A. C. Cuza: Vedeţi, eu credeam, că eraţi ceva mai mult. Vă scoborâţi!
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Dl. N. Iorga: Îmi dai voe. D-ta ai fost iniţiatorul teoriei să intrăm în
Ardeal, să ne declarăm neutri şi să împăcăm şi capra şi varza.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, îmi pare foarte bine de întreruperea d-lui profesor
Iorga şi iată de ce: eu, d-lor, am fost, din primul moment, pentru intrarea
imediată în acţiune. Şi, d-lor, păstrez şi astăzi convingerea, că dacă noi am fi
intrat în acţiune în momentul când Sârbii au fost atacaţi, după cum o cerea
onoarea noastră şi politica noastră în Orient, noi am fi participat mai întâi la
acea strălucită victorie a Sârbilor asupra lui Potiorek 1, unde sʼa dovedit toată
putreziciunea militară a Austriei, când Sârbii li-au luat toate tunurile şi
60.000 prizonieri şi nu se ştie care ar fi fost situaţiunea răsboiului dacă am fi
intrat şi noi. Căci dacă intram în contra Austriei se răsculau Ardealul, CehoSlovacia, Serbia, – Bulgaria nu intra în răsboi – Turcia era paralizată şi noi eram
să fim victorioşi.
Dl. Gh. Cristescu: Îi făceam harcea-parcea! (Ilaritate.)
Dl. A. C. Cuza: Noi nu ne gândim la tovarăşii din Bulgaria. Noi nu lucrăm
cu ei. Noi gândim româneşte. Şi atunci, d-lor, interpelând guvernul în chestiunea atacului contra Serbiei şi cerând ca să intrăm în acţiune, atuncea, d-lor,
am zis aşa, în formă paradoxală: noi suntem aliaţii Austro-Ungariei; fiindcă
Austro-Ungaria nu poate să stăpânească teritoriile locuite de fraţii noştri, nu
poate să apere pe bucovineni, împotriva invaziunei ruseşti şi fiindcă se comiteau
acolo cruzimi faţă de poporaţia românească, noi, ca aliaţi, intrăm ca să păstrăm
teritoriul acela şi după ce vom intra acolo, ne declarăm neutri. Şi era evident.
(Mare ilaritate.)
Dar aceasta ştiţi d-voaste ce înseamnă? (Sgomot.)
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Dacă sʼar putea să fiţi şi d-voastre ceva
mai neutrali, ce bine ar fi!
Dl. A. C. Cuza: Aceasta însemna, d-lor, că noi intram în Ardeal şi Bucovina
şi dacă cineva nu ar fi recunoscut neutralitatea noastră, trăgeam întrânşii! Aceasta
este sigur. Prin urmare, era formula intrării în acţiune la care făceam aluzie şi-i
mulţumesc d-lui profesor Iorga că mi-a amintit-o. Orcând vă sunt recunoscător
d-le Iorga, când mă ajutaţi…
Dl. N. Iorga: Ştiţi cine mi-a dat prilejul? M-a învăţat Marmorosch Blank
să te întreb aceasta (Ilaritate).
Dl. A. C. Cuza: Aceasta nu o cred şi nu am căutat să vă amintesc în aceste
momente pe Marmorosch Blank.
D-lor, prin urmare, la 1914, a început a doua perioadă, în care politica
noastră era determinată de toţi oamenii conştienţi de desfăşurarea fatală a
împrejurărilor în direcţia opusă Puterilor Centrale. Dar, d-lor, este a treia
perioadă aceea care începe la 14 August 1916. Ziua de 14 August 1916,
înseamnă triumful politicei noastre împotriva Puterilor Centrale prin intrarea
României în Răsboi.
1
Oskar Potiorek era ofițer al armatei austro-ungare și a comandat armatele austro-ungare în
campania sârbă din 1914-1915.
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Şi atunci d-lor, dacă era cu putinţă ca dela 1883 până la 1913 să avem
diferite păreri şi cei mai buni bărbaţi de Stat ai noştri să susţină aceeaşi părere şi
Ion Brătianu şi Petre Carp şi Teodor Rosetti şi atâţia oameni de Stat, partizani ai
alianţei cu Puterile Centrale, dela 1913 situaţia se clarifică şi era foarte
îndoelnic dacă se mai putea să împărtăşim, la 1914, ideia aceasta de unire şi
alianţă cu Austria. În tot cazul, la 14 August 1916 nu mai era nimeni stăpân să
discute o ipoteza sau alta. Căci intrasem în răsboi şi toţi românii îşi datorau
acţiunea lor şi sângele lor pentru realizarea aceluiaş ideal naţional. (Aplause.)
În aceasta constă echivocul asupra căruia joacă dl. Stere când zice: eu am
avut ideile mele, eu am avut concepţia mea, eu am voit să realizez idealul
naţional ca şi d-voastră, însă prin altă cale, cu Basarabia, pentrucă nu renunţam
la Basarabia, eu sunt glasul Basarabiei. Ei, toată această teorie putea să
continue, putea să se susţină până în ziua de 14 August. În ziua de 14 August
1916 filozofie şi teorie nu mai încăpeau. (Aplause.)
Trebuia să stai alături de drapelul ţării (aplause pe băncile majorităţii). Dar
fiindcă este vorba, d-lor, de concepţiune, să-mi permită dl. Stere să observ o
contrazicere. Contrazicerea este aceasta: pentru dl. Stere era stabilit că Rusia
trebuia să fie învinsă, că din momentul aşa dar ce Rusia intră în răsboi, era să se
prăbuşească aşa cum se prăbuşise când a intrat în răsboi cu Japonia, trebuia să
se prăbuşească, cu atât mai mult, fiind înfrântă în răsboiul cu Puterile Centrale,
cari erau să o sdrobească.
Dar iată, d-lor, că acelaş dl. Stere, care zicea că Rusia trebuie să fie sdrobită,
invoacă faţă de noi: spectrul unei Rusii puternice, care era să desfiinţeze
România (aplause pe băncile majorităţii). Să se pună de acord cu sine: ori, ai
crezut că Rusia era condamnată să dispară şi să nu mai existe, şi atunci având
Basarabia, de ce nu mă lăsai pe mine să merg şi împotriva Austro-Ungariei, ca
să-mi realizez idealul naţional în Ardeal? Sau d-ta nu ai avut această
convingere, d-ta ai crezut că Rusia va rezista, şi atunci de ce ai voit să mă sileşti
pe mine să merg împotriva Rusiei, ca să nu pot căpăta nici Ardealul? Iată
contrazicerea din care iarăşi desfid pe dl. Stere, – care am spus ca este o vanitate
nemărginită, servită de puteri mărginite – să poată ieşi.
D-nii mei, prin urmare, iată că am înlăturat şi echivocul, cu „ideile”, cu
concepţiunile deosebite. „Ideile” puteau să existe până la un moment, dar ele
numai trebuiau să existe dela 14 August 1916 în acolo. În tot cazul, ideile d-lui
Stere sunt aşa de confuze în materia aceasta a politicei externe, încât se
nimicesc ele înşile, contrazicându-se.
Dar, d-lor deputaţi, de ce îl acuzăm pe dl. Stere? Noi îl acuzăm pe dl. Stere
precis:
„Pentru noi, dl. Stere a fost un agent al unei politici străine, contrarie
intereselor României”. Nu că a avut o politică, nu că a avut o concepţiune, nu că
a avut „idei” deosebite. Nu d-lor, dl Stere pentru noi, conştient – şi îmi dau
seama de gravitatea acestei afirmaţiuni, pe care am să caut să o dovedesc după
puterile mele, faţă de d-voastră – dl. Stere a fost un agent al politicei străine în
România. (Aplause pe băncile majorităţii.) Şi iată, d-lor, în ce consistă trădarea.
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Nu că a avut d-sa o altă concepţiune politică, cine ştie ce concepţiuni diferite de
ale noastre. Pentru concepţiuni greşite nu se trimite nimeni la spânzurătoare,
pentru concepţiuni greşite nimeni nu este înfierat cu cuvântul de trădător, ci este
înfierat cu cuvântul de trădător pentru fapte pozitive, pentru fapte dovedite,
precise. (Aplause pe băncile majorităţii.)
D-lor, pe ce se bazează afirmaţiunea noastră, că dl. Stere a fost agentul
unei politici străine, împotriva interesului României? Se bazează pe cinci grupe
de fapte.
Dl. V. Madgearu: Cinci?
A. C. Cuza: Da cinci... Cea dintâi grupă de fapte, este acţiunea d-lui Stere
în ajunul răsboiului.
D-lor, să-mi daţi voie să vă amintesc pe unul din bărbaţii de stat, care şi el
a căzut victimă unei vanităţi şi unei îndărătnicii extraordinare, cu toate că a fost
înzestrat cu aşa de rare calităţi. Acel bărbat, este Petre Carp. Nu voiu uita
niciodată: voiu păstra amintirea uneia din cele mai solemne momente parlamentare aici în Cameră, când ne-am despărţit, înainte de răsboi, pentru a nu ne
mai întruni multă vreme, şi mi se pare că colegii noştri de atunci îşi mai aduc
aminte, – între cari se găsesc şi dl. I. Th. Florescu şi dl. dr. C. Angelescu şi
atâţia alţii – cari au luat parte la acea şedinţă. Vă aduceţi aminte, era seara pe la
ora 6, când sʼa rădicat bătrânul Petre Carp şi a venit şi dela această tribună a
ţinut celebrul său discurs înpotriva politicei d-lui Take Ionescu. Nu am auzit în
viaţa mea o cuvântare mai solemnă, mai înălţătoare, mai puternică, decât acea
cuvântare a lui Petre Carp; ea poate fi citată ca model de oratorie parlamentară.
Şi cu toate acestea, d-lor, vedeţi d-voastre ce deosebire între formă şi fond: o
formă admirabilă, clasică, impunătoare şi un fond care nu rezista criticei
elementare:
Petre Carp a avut o concepţie, Petre Carp şi-a susţinut concepţia cu
îndărătnicie, a susţinut-o şi în Consiliul de Coroană, faţă de Rege, a susţinut-o
oricând, dar Petre Carp a avut o atitudine vrednică şi demnă. Şi când a rămas
Petre Carp aci în Capitală, pentrucă generalul a tot puternic depe vremuri
Mackensen l-a înştiinţat că ar dori să-i vorbească, Petre Carp i-a trimis răspuns
că locueşte în cutare stradă şi la cutare număr. (Aplause.) Şi a refuzat să se ducă
să-l vadă.
D-lor, vedeţi d-voastre concepţie şi atitudine – faceţi deosebìre între
concepţie şi acţiune. Şi concepţia lui Carp era că noi trebuie să mergem cu
Puterile Centrale. Dar atitudinea lui Carp, d-lor, se potriveşte oare cu atitudinea
d-lui Stere?
Dl. General Cantacuzino-Grănicerul: D-le Cuza, sa-mi daţi voe. Când
Carp prin mine a aflat ce a făcut Sturdza, care era ginerile său, l-a dat afară din
casă. (Aplause.)
Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, d-lor, vedeţi d-voastre: poate cineva să aibă o
concepţie, dar trebue să aibă oricând o atitudine demnă, poţi să ai concepţie
deosebită de a majorităţii, poţi să fii conştient că tu ai dreptate, nimeni nuʼl
împiedicà pe dl. Stere să-şi menţină convingerea, că el era mai presus de noi
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toţi, că el singur posedă adevărul. Dar să-mi daţi voie să zic că nu putea să aibă
dl. Stere decât o atitudine, de demnitate faţa de duşmanii ţării.
Dar ce a făcut d. Stere?
D. Stere mai întâi, d-lor – şi nu voiu insista fiindcă ne-ar duce prea
departe, – d. Stere, încă dela început, are o atitudine absolut suspectă în acţiunea
sa în Ardeal.
Eu fac apel la fraţii noştri transilvăneni, cari ştiu ce a însemnat întervenirea
d-lui Stere în aşa numita aplanare a conflictului dintre „Tribuna” condusă de d.
Goga şi între „Românul”? Aci nʼa fost d-lor, o acţiune de sprijinire a curentului
naţional, ci eu pretind că a fost o acţiune de înăduşire şi de zădărnicire a
curentului naţional, acţiune îndreptată împotriva unităţii naţionale.
Dela început, aşa dar d-lor, d. C. Stere, ne apare suspect. Şi faptul că i sʼa
oferit de d-voastre – în primele momente nu vă dădeaţi seama, se înţelege, ce
era; vă atrag atenţiunea că-mi dădeam seama – faptul că i-aţi oferit o coroană de
lauri, nu dovedeşti şi de data aceasta nimic în favoarea d-lui Stere şi nici că D-sa
ducându-se la Iaşi a depus-o la Universitate, ceeace eu am considerat numai ca
încă una din acţiunele dramatice şi din subterfugiile acestui suspect personaj.
Nici aici nu poate fi dar vorba de vreʼun merit real pentru politica naţională, ci
tocmai din contră. (Aplause.)
Dar, d-lor, este foarte curios – şi acest fapt a fost dovedit de mine aci în
Cameră, cu prilejul interpelării mele cu privire la agitaţiunile d-lui C. Stere, ca
rector al universităţii din Iaşi, în favoarea politicei germane, la interpelarea mea
în şedinţa dela 3 Fevruarie 1916, – este foarte curios, că d. Stere stătea la dispoziţiunea ministrului austro-ungar contele Czernin. Şi d-lor, vă întreb: oare a mai
stat vreun alt om politie, un Petre Carp sau Teodor Rosetti la dispoziţiunea
vreunui ministru austro-ungar sau a vreunui consul străin, cum a stat d. Stere?
D-lor, în ziarul „Evenimentul” din Iaşi, din 18 Ianuarie 1915, sʼa publicat
următoarea telegramă, care a intrat în mâinile ziariştilor din întâmplare şi în care
se zice:
„Je vous prie de venir nous voir aussitôt que possible”.
Semnat: Ministre dʼAutriche-Hongrie.
Aceasta era telegrama contelui Czernin, din August 1914.
În ajunul plecării d-lui Stere la Braşov, se vede dar că Czernin se servea de
dânsul, îl chema oricând voia, cum rezultă din aceasta telegramă, că îl chema
urgent dela Iaşi şi îl trimetea la Braşov, precum dispunea de dânsul în orice
privinţă.
Dar d. Stere nu era în relaţiuni numai cu Czernin, ci era în relaţiuni şi cu
consulul Germaniei dela Iaşi, Weber, care era un agent german, ofiţer de
rezervă şi a fost apoi prins ca spion de armata noastră în munţii Vrancei. Şi
d. Stere era în legătură zilnică cu acest consul Weber, care ducea toată acţiunea
germană în Iaşi. lată faptele.
Dar mergem mai departe: La Iaşi, d. Stere, fiindcă în întreaga ţară curentul
naţionalist era aşa de puternic, încât contra-curentul nemţesc nu se putea
manifesta, a voit d. Stere să dea impresiunea că există la Iaşi şi un curent
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favorabil concepţiei sale politice. Şi naivii îşi ziceau: da, cu toţii suntem de
acord, dar vedeţi d-voastre, la Iaşi există „curentul Stere”. Și d. Canănău, care
este din Iaşi o ştie prea bine. Totul, fireşte, nu era decât o fantasmagorie, fiindcă
nu a existat niciodată un „curent Stere” la Iaşi.
Însă, ca să dea impresiunea că există acest curent Stere în a doua Capitală,
d. C. Stere, care era rectorul universității din Iaşi, a profitat de autoritatea sa şi a
organizat o conferinţă, pe care trebuia să o ţină un alt tovarăş al aceleiaşi lupte,
d. Virgil Arion.
Sʼa încercat, aşa dar, a se ţinea la universitatea din Iaşi acea conferinţă.
Dar studenţii, care aveau altă convingere, au protestat cu indignare şi au
împiedecat-o. De pe urma acestei încercări, au urmat însă şi alte peripeţii, căci a
venit demisia d-lui Stere din demnitatea de rector al universităţii, în urma
interpelării onoratului nostru coleg d. Dr. Toma Ionescu la Senat şi a interpelării
mele de la 3 Februarie 1916, pe care am desvoltat-o de la această tribună. Și a
mai avut şi alt rezultat – căci d. C. Stere făcea parte din partidul liberal – a fost
eşirea sa din partid. După cum ştiţi, în adevăr, d. C. Stere a fost silit să se
demită, să plece nu numai dela rectoratul universităţii din laşi, ci şi din partidul
liberal, cu care nu mai coincidea în direcţia politică.
Dl. N. Iorga: A eşit de fapt din partidul liberal?
Dl. Dr. C. Angelescu: Da.
Dl. N. Iorga: Dar formal din partidul liberal când a eşit? Apoi aceasta este:
când?... Aceasta nu ştie nimeni, când a eşit, partidul ştia şi-l tolera. (Aplause.)
Dl. I. Th. Florescu: Era până atunci o ideie permisă, nu era nici un act de
trădare.
Dl. N. Iorga: Un partid, care până în momentul acela nu era înţeles în
directiva politicei externe!
D. A. C. Cuza: D-lor, trebue să mergem mai repede, vă rog să nu mai
întrerupeţi, fiindcă trece timpul ce-l am ca să vă pot vorbi despre acţiunea d-lui
Stere.
D-lor, ceeace este însă extraordinar, şi regret că nu pot să insist, este că
d. Stere, ceeace dovedeşte vinovăţia sa, este faptul ce rezultă din această operă –
pe care a scris-o la Bucureşti, în 1918, sub titlul: „Marele răsboi şi politica
României”, în care îşi adună unele articole din ziarul „Lumina” – că d-sa devine
suspect cercurilor guvernamentale şi d-lui Brătianu. Aci se dă pe faţă lămurit
calitatea de agent străin a d-lui Stere, ceeace rezultă, între altele, din amănuntele
cuprinse în paginile 219 pănă la 230. Se vede de aici că în timpul acesta d. Stere
căuta să capete informaţiuni, să vadă care este directiva guvernului. Vrea omul
să ştie ce se face cu politica ţării.
În vara anului 1915, d-l Stere se duce aşadar la d. Brătianu şi-i zice: – D-le
Brătianu, d-ta nu crezi că suntem obligaţi sa mergem cu Puterile Centrale? – Da,
de sigur, îi răspunde d. Brătianu, acesta este interesul nostru. Şi notaţi că aceasta
era după 18 Septembrie 1914, când încheiase convenţia cu Rusia, dar nu numai
în interesul nostru, ci avem un tratat formal care ne obligă. Foarte bine. Şi
d. Brătianu, ca să-şi ascundă politica sa față de d. Stere, îl induce în eroare,
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pentru care îi aduc aci omagiile mele pentru prevederea şi fineţea cu care a
lucrat în toată această afacere. Astfel, d. Brătianu îi spune mai mult: D-le Stere
ştii ce? Am avea interes ca d-ta să scoţi o gazetă pentru susţinerea „ideilor
noastre”. Şi, d-lor, d. Stere nu înţelegea nimic. Dar nu se lasă bătut. Se duce a
doua oară şi fiindcă familia sa se găsea în munţii Neamţului, îl întreabă iar pe
d. C. Brătianu ca să afle ceva: – D-le Brătianu, în ipoteza că intrăm în acţiune
împotriva Rusiei, nu crezi că ar fi bine să-mi retrag familia dela Neamţ, căci
poate ar fi primejduită?
– „Ai face foarte bine”, zice d. Brătianu.
Şi se duce d. Stere în toată goana; îşi ia familia dela Neamţ şi o aduce în
toiul căldurilor din Iulie în Bucureşti, pentru că era convins că o să mergem
împotriva Rusiei. (Ilaritate.)
Dar nu insist asupra acestor fapte. Vă rog să le citiţi, pentru că se citesc ca
un roman umoristic. Prin urmare, vina d-lui Stere de agent al politicei străine
rezultă din toate acţiunile sale şi din faptul că a devenit suspect autorităţilor, cari
evitau orice contact cu d-sa, refuzând să-i dea informaţiuni.
Al doilea grup de fapte, care îl caracterizează pe d. Stere ca agent al unei
politice străine, este mobilizarea şi demobilizarea.
Vă rog, ce însemnează că d. Stere stăruie să fie mobilizat? Ce însemnează
că a cerut-o singur? Ce însemnează apoi că tocmai în momentul când era mai
mare nevoie de dânsul, cere să fie demobilizat? Pe d-Stere, d-lor, numai faptul
acesta nu vă pune pe gânduri? (Aplause.) Cum? Acesta nu este un act de
trădare? Când d-sa cerea să fie mobilizat, nu ştia pentru ce? Şi în momentul
când este nevoe de tot sprijinul d-sale, cere să fie demobilizat?
Dl. N. Iorga: Dar de ce lʼa mobilizat şi lʼa făcut colonel?
Ştiţi ce am zis lui Brătianu? Mʼam dus la dânsul și mʼa întrebat, la ce pot fi
eu întrebuinţat? I-am spus: să mă faci general. – Cum general? Dacă lʼai făcut
colonel pe Stere, care era contra răsboiului, pe mine trebuie să mă faci cel puţin
general. (Mare ilaritate).
Dl. A. C. Cuza: D-lor, întreb: de ce lucrul acesta, de ce îl vedem pe d.
Stere mobilizat şi imediat demobilizat în momentul când era mai mare nevoie
de d-sa şi cum a spus d. profesor Stere... (Ilaritate.)
O voce: D. profesor Iorga.
Dl. A. C. Cuza: Vă cer scuzele mele d-le Iorga, cum a spus d. profesor
Iorga: dacă d. Stere merita să fie colonel, d. Iorga merita să fi fost general.
Dar şi aci apare încă un fapt caracteristic: faptul că omul acesta este
suspectat, nu numai în cercurile guvernamentale, dar este suspectat la Palate de
unde pretinde acum că i sʼau trimis decoraţiuni şi o scrisoare d-sale personal,
din partea Regelui nostru.
Şi nu am să invoc mărturia Palatului, căci eu nu am legături cu Palatul.
Dar am să invoc mărturia chiar a d-lui Stere, el însuşi. Căci iată ce scria d. Stere
în ziarul „Momentul”, de Marţi 10 Aprilie 1918:
„În 1914, în urma propunerii ministerului de răsboi, am primit benevol, în
vederea perspectivelor de atunci, să îndeplinesc funcţiunea de consilier juridic.
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Aşi fi fost bucuros şi la 1916 să fiu util armatei române, măcar în această
calitate. Dar am fost pus în situaţia penibilă şi ridiculă, în care toate îndatoririle
mele se mărgineau la obligaţiunea de a mă întâlni din când în când, cu lacheii
din Palatul regal.”
Prin urmare d-lor, se demobilizează. Şi din toată acţiunea lui, în timpul
mobilizării – afirm încă odată pe baza acestor dovezi, de agent al unei politici
străine când se duce ca să-şi îndeplinească rolul său – şi nu vreau să spun ce rol –,
se înţelege că nu se mai întâlneşte la Palat, de unde pretinde că a primit
decoraţiuni şi scrisori, decât cu lacheii Palatului, pentrucă un asemenea suspect
nu putea să fie introdus în tainele marei politici a ţării. (Aplause furtunoase.)
D-lor, eu nu spun nimic dela mine, citesc documentele acestea, şi d-lor,
asupra faptelor nu poate fi îndoială.
Al treilea grup de fapte, care vine să confirme calitatea de agent al
politicei străine în România a d-lui Stere, este editarea ziarului „Lumina”.
Editarea ziarului „Lumina”, d-lor, ne pune în faţă a trei întrebări precise.
Mai întâi: cu ce bani? În al doilea rând: cu ce scop? În al treilea rând: cu ce
directive?
D-lor, cu ce bani? D. Stere a venit aci şi a mărturisit că i-a trebuit 170 mii
lei ca să aducă maşini pentru instalarea unei tipografii. Aceasta ar fi echivalent
cu 1.700.000 lei astăzi. Foarte bine. Întreb: cu ce bani? D. Stere vine şi zice, că
a dat cu piciorul averii şi latifundiilor părinteşti; d. Stere afirmă necontenit că
este sărac. Dar atunci: cu ce bani creiază o tipografie? Aşi vrea să ştiu şi eu
această formulă, dacă este cinstită, căci mi-ași creia și eu o tipografie.
Cu ce bani? D-lor, să trecem mai departe. Nu știm cine a putut să-i dea
bani, ca să-şi creieze tipografia şi vă daţi seama, ce însemnează a creia o
tipografie, şi ce este tirajul unui asemenea ziar, care să zicem, că nu lʼar fi scos
decât numai în opt mii exemplare.
Dl. A Brătăşanu: A mărturisit că lʼa scos în 100 mii de exemplare, care a
zece bani foaia, face 10 mii de lei pe zi.
O voce: Le împărţea gratis.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, avem altceva. Avem ştiri, avem date şi mai
pozitive. În dosarul Băncii Generale, găsim următoarele date: Mai întâi găsim
data, că vestitul şef al spionajului german în România, Roselius a cheltuit suma
de 54.164.412 lei, cari bani au trecut sub diferite forme, până când, în ultima
fază a ajuns sub forma de cont pentru „Politische Abtheilung”, pentru secţiunea
politică. Şi iată ce pune raportul la pag. 29:
„Aceasta este a treia înfăţişare, pe care o ia contul guvernului german
condus de Busche. Sub această nouă înfăţişare el debutează prin plăţi către
ziarul «Lumina»”.
Se va vedea mai jos în mod detailat sumele ridicate de ziarul „Lumina”.
Dar aci d-lor, d. Stere a venit să ne inducă în eroare. D. Stere a zis: da, veţi
găsi în conturile Băncii Generale ziarul „Lumina”, cu hârtia pe care ea a dat-o şi
pentru care a primit banii. Observ însă că aci nu e vorba de hârtie, sunt trecuţi
numai banii pe cari i-a primit „Lumina”, şi nu e nici o specificare că sʼa dat pentru
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hârtie, după cum era natural. Dar daţi-mi voie să vă cetesc din acest dosar
următoarele rânduri, sub titlu: „Capitolul IV, deschideri de conturi de favoare”.
D-lor, este bine înţeles că aceasta este aprecierea sechestrului judiciar,
numit pentru cercetare de Statul românesc.
Dl. V. Madgearu: D-le Davila, nu credeţi că este datoria d-voastră să
interveniţi în această chestiune?
Dl. A. C. Cuza: Vă mulţumesc pentru indicaţiunile pe cari le daţi.
Dl. C. Davila: După cercetarea acestui dosar cifrele cari le dă sunt exacte.
Acestea sunt aprecierile şi spicuirile d-lui dr. Creangă, din ceeace sʼa găsit la
Banca Generală.
D-voastră ştiţi că avem intenţiunea să cerem cercetarea tutulor conturilor
cari se află la Bancă.
D. Gr. Iunian: Să nu uitaţi că în aceste conturi se găsesc trecuţi şi alţi
membri din această Adunare.
D. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Eu am dovedit până la ultima literă că
toate ale mele sunt în afară de orice bănuială.
D. A. C. Cuza: D-lor, vă rog să nu complicaţi chestiunea, îmi răpiţi timpul.
D. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Da, d-lor, d. Cuza trebuie să termine la
5 fără 5.
D. General Gh. Cantacuzino: Îi mai acordăm încă un ceas.
D. A. C. Cuza: Este bine înţeles, aşa dar cum a declarat şi d. preşedinte al
comisiunii numită pentru cercetarea dosarului, d. Davila, că aicea sunt cercetările, spicuirile sechestrului judiciar, dar faptele sunt aceleaşi. Prin urmare, iată
ce constatăm din dosarul Băncii Generale, la pagina 34, sub titlul. IV.
„Deschideri de conturi de favoare”:
„Pentru a-şi asigura prietenia şi eventual concursul la politica ce urmărea,
direcţia Băncii Generale deschidea conturi de favoare, fără nici o garanţie,
persoanelor cari o interesau. Acoperirea acestor conturi nu era cerută nici odată.
Dacă nu se plăteau, debitul lor era transferat la contul «debitori dubioşi», unde
rămânea înmormântat. Între alţii găsim şi pe d-nii D. S. Neniţescu şi C. Stere.
Contul d-lui D. S. Neniţescu, care se ridica la suma de lei 66.670, a fost achitat
de abia la 14 Fevruarie 1919, de către Banca L. Bercovici. Datoria d-lui C. Stere
e încă deschisă”.
Dar să mergem mai departe:
La capitolul dela pag. 189, „Cap. VI, contul ziarelor apărute în timpul
ocupaţiunii”, găsim următoarele:
„Ziarul «Lumina». Această gazetă, condusă de d. C. Stere, fost membru în
consiliul de administraţie al Băncii Generale dela 1910-1919, a avut legături
financiare cu mai multe conturi ale administraţiei militare germane. Astfel, sʼa
constatat din registrele Băncii Generale, că acest ziar a primit bani din două
părţi, dela ziarul «Bukarester Tagblatt» şi dela secţiunea politică (Politische
Abtheilung). Însă chiar «Bukarester Tagblatt» era subvenţionat de secţia politică
şi nu se poate explica motivul de ce o parte din subvenţiunea acordată ziarului
«Lumina» a trecut prin conturile ziarului german.
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Zìarul «Lumina» a primit sumele de mai jos:
1917, Noembrie 17, lei 25.482, bani 13 din contul „Bukarester Tagblatt”.
1917, Decembrie 13, lei 6.666, bani 18, din contul Politische Abtheilung.
1918, Martie 20, lei 2.499, bani 10, din contul Politische Abtheilung.
1918, Aprilie 11, lei 2.662, bani 20, din contul Politische Abtheilung.
1918, Aprilie 20, lei 2.788, bani 10, din contul Politische Abtheilung.
1918, Iunie 3, lei 5.216, bani 50, din contul Politische Abtheilung.
1918, Iulie 25, lei 2.002, bani 35, din contul Politische Abtheilung.
1918, August 9, lei 1.339, bani 20, din contul Politische Abtheilung.
1918, Septembrie 20, lei 1.316, bani 40, din contul Politische Abtheilung.
Total lei 50.032, bani 66.
Pentru ce se plătea această sumă «Luminei», nu sʼa putut afla din registre.”
Dl. Al. Dunăreanu: D. Take Ionescu a luat sute de mii de lei pentru ziarele
d-sale de la guvernul ţarist, şi totuşi stă pe banca ministerială. (Protestări,
întreruperi.)
Voci din majoritate întrerup, dar nu se aude.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, prin urmare rezultă clar că ziarul „Lumina” a apărut
la început cu bani cari nu se ştiu, iar pe urmă se găseşte trecut cu subvenţiuni în
conturile Băncii Generale, la rubrica „Politische Abteilung”. Dar nʼavem nevoie
de toate acestea.
Este sau nu, vă rog, ştiut – de ce ar umbla cineva să se ascundă ceeace nu
se poate ascunde – este oare ştiut, că ziarul „Lumina” era împuşcat pe front în
tranşeele noastre, pentru dezorganizarea armatei?
Este evident, aşa dar, că acest ziar, care avea un tiraj aşa de mare, era scos
în favoarea nemţilor şi nemţii aveau interes să-l împrăştie pe front.
D. P. Brătăşeanu: Asta este trădare sau nu? (Aplauze prelungite).
D. C. R. Sturdza: Articolele d-lui Stere apăreau în traducere nemţească, în
jurnalele nemţeşti din Germania.
D. P. Brătăşeanu: Şi veneau la Paris ca să ne strice în faţa aliaţilor.
D. A. C. Cuza: D-lor, prin urmare, rezultă clar că ziarul „Lumina” era un
ziar care fusese cumpărat. Să facem abstracţie de sumele găsite la Banca
Generală şi să zicem că nu există, dar era un ziar cumpărat de nemţi şi împuşcat
în tranşeele soldaţilor noştri şi împotriva căruia comandamentul a trebuit să ia
cele mai aspre măsuri, până la atâta că era privit ca o gazetă ciumată. Iar un
sergent-major la care sʼa găsit un număr al ziarului „Lumina” a fost condamnat
la nuştiu câte luni închisoare.
O voce: La 7 ani şi era să fie împuşcat.
Dl. A. C. Cuza: Faptul acesta, d-lor, de sigur, aşa dar, că nu este fapt de
român, când gazeta d-lui Stere ajunsese să fie împuşcată de duşmani în tranşeele
armatei române pentru a o demoraliza.
Dar care era directiva acestui ziar? Să luăm la pagina 15 a cărţii d-lui
Stere, cu articolele din ziarul „Lumina” şi la care sʼa referit cu indignare și
d. Iorga, precum mă refer şi eu. Ce se spune la pagina 15 a acestei cărţi „Marele
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răsboi”, întrʼun articol al ziarului „Lumina” din primul număr de la 1 Septembrie 1917? Se zice:
„Prăbuşirea era scrisă în cartea neamurilor.”
Se rădică d. Stere întocmai ca Moise pe muntele Sinai (ilaritate) având la
picioarele lui sfărămăturile, nu ale stâncilor muntelui, ci sfărămăturile zic ale
Pairiei sale, şi vine omul acesta din înălţimi şi declară că: prăbuşirea noastră era
scrisă în cartea neamurilor! Dar d. Stere continuă:
„Un popor nu poate trăi veşnic întrʼo fantasmagorie şi încercarea prin foc
şi fier a împrăştiat mirajul. Printre ruini, ne rămâne numai să tragem învățaminte
din acest cataclism. Răsboiul va trece. Se va pune problema, – ea se pune de pe
acum – a reedificării din temelie a templului risipit. Cu groază ne întrebăm: din
nou aceeaş minciuna? O existenţă şubredă fără nici o siguranţă pentru ziua de
mâine, un Stat a cărui «suveranitate» e menită numai să acopere neputinţa
desăvârşită în faţa competiţiunilor străine? O coroană fără prestigiu şi forţă vie,
acum și mai mult ca înainte, bătută ca o trestie, între facţiuni sprijinite din afară?
Viaţa publică lipsită de cinste şi seriozitate, pururea toată atmosfera morală
otrăvită?... Mai bine moarte! Învăţămintele se impun de la sine. România nu va
trăi, nu mai poate trăi, dacă asupra existenţei ei de Stat va rămânea suspendat
eternul semn de întrebare, dacă nu vom avea siguranţa externă împotriva tuturor
apetiturilor şi a tuturor presiunilor din afară. La această siguranţă nu putem
ajunge decât pe o singură cale: România trebuie să intre, în forma ce urmează
sʼo stabilim, în complexul politic şi economic al Europei Centrale («Mittel
Europa»), de care ne leagă toate interesele noastre materiale şi morale... De
asemeni, numai prin realizarea concepţiunii, cuprinsă în acest termen de
«Europa centrală», se poate asigura României noi şi o dinastie puternică şi
respectată, care să-şi poată îndeplini misiunea în viaţa noastră naţională, fiindcă
numai astfel Coroana ar putea avea un isvor de autoritate şi putere proprie, care
a ridicat-o deasupra tuturorʼ luptelor dintre partidele politice... Numai pe această
cale putem năzui şi la realizarea idealului naţional, în sensul real al cuvântului,
ca plenitudinea vieţii româneşti de pretutindeni. Acum după ce realitatea
sângeroasă a vorbit, am dreptul să nădăjduesc că glasul meu, al realităţii, va găsi
răsunet în toate inimile cinstite. Îmi voi face datoria până la sfârşit.”
Dl. General Al. Averescu, preşedintele consiliului: Ce are a face aceasta
cu Basarabia?
Dl. A. C. Cuza: Veţi vedea imediat. Prin urmare, ce este aici? O prăpastie.
Când primele numere ale acestei gazete infame a venit în mâinele noastre era la
Iaşi, şi atunci, fără nici o deosebire de partid, a produs asupra noastră a tuturor,
o astfel de oroare, o astfel de profundă durere şi uimire, inconştienţa acestui om,
încât a pornit fiecare să-şi spună cuvântul său. D. Take Ionescu poate că nu mai
are numărul ziarului „Evenimentul” din Iaşi – eu îl am, d-le Take Ionescu şi ai să
vezi cu câtă îngrijire te urmăresc eu pe d-ta. (Ilaritate.) Cred că nu eşti supărat.
Dl. Take Ionescu, ministru de externe: De loc.
Dl. A. C. Cuza: … că te urmăresc în cele bune ca şi în cele rele.
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Dl. Take Ionescu, ministru de externe: În chestiunea naţională nu o să mă
poţi urmări de cât în cele bune...
Dl. N. Iorga: Poate îl întâlneşti şi pe el pe drumul de la Marmorosch
Blank. (Ilaritate.)
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Poate mă găseşti şì pe mine, căci d-ta
urmăreşti trei iepuri deodată.
Dl. A. C. Cuza: D-ta, d-le preşedinte, să ştii un lucru, că eu când mă duc la
vânat, urmăresc un epure, îl pun pe spate şi mă duc acasă; dar o să-ţi spun şi
alt-ceva: Să-l ferească Dumnezeu pe acela pe care îl urmăresc eu. Astăzi
iepurele e Stere şi nu d-stră. (Ilaritate.)
Dl. N. Iorga: Cu singura deosebire că nu împuști nici odată singur iepurii,
dar îi socoți împuşcaţi şi când cauţi în buzunar nu mai găseşti nimic! (Ilaritate
aplause.)
D. A. C. Cuza: Aceasta e dovadă că în împuşcarea iepurilor eu nu urmăresc
nici un gând material. Las şi pielea şi carnea celorlalţi! (Ilaritate.)
O profundă oroare, aşa dar, ne-a cuprins pe toți văzând ziarul „Lumina”.
D-lor, vă rog puneţi-vă în situațiunea noastră sufletească de atunci. Noi, cari
văzusem pe străzile Iaşului care pline cu morţi de exantematic, noi, cari trăiam în
mijlocul ruinelor şi morţilor şi cari am văzut perindându-se pe stradele Iaşului
rămăşiţele sfărămăturilor armatelor noastre întoarse după lupta cea crâncenă...
Dl. General G. Cantacuzino Grănicerul: Dar noi dela front?
Dl. A. C. Cuza: Şi d-voastre depe front desigur mai mult decât noi. Dar
puneţi-vă şi în situaţiunea noastră, cari vedeam cu groază toate aceste suferinţi.
Dl. Take Ionescu, ministru de externe: Şi cu toate acestea, d-lor, nimeni nu
protestă dintre acei nenorociţi şi toţi mergeau voioşi la moarte.
Dl. D. Căpeţineanu: Tot aşa după cum unii mergeau voioşi la Odessa în
vremea aceasta. (Ilaritate, aplause pe băncile federaţiei; protestări, întreruperi pe
celelalte bănci.)
Dl. Nestor Cincu: Şi la Odessa şi-au făcut datoria.
Dl. D. Căpeţineanu: Cel puţin dacă recunoaşteţi că aţi fost la Odessa, recunoaşteţi măcar şi faptele pe care le-aţi făcut. (Sgomot, întreruperi, protestări.)
Cei ce au trăit pe front nu vorbesc de el. Vorbiţi d-voastre de front, care nu
l-aţi văzut nici odată! (Sgomot, protestări, întreruperi.)
D. A. C. Cuza: Întrʼunul din articolele numeroase, scrise de d. Take Ionescu
în ziarul „Evenimentul”, întrʼun articol intitulat „Ticăloşii”, în numărul dela
10 Septembrie 1917, d. Take Ionescu înfierează cu cuvinte foarte aspre, dar
foarte meritate, atitudinea de trădător a d-lui C. Stere, zicând: „Acum Stere sʼa
dat pe faţă. De la ocuparea nemţească a Capitalei noastre, sentimentele noastre
patriotice erau zilnic batjocorite de un scârbos pamflet numit «Gazeta
Bucureştilor», în care scriu spânzuraţii Slavici, Karnabatt2 şi alte fiinţe pierdute.
Dela 1 Septembrie stil nou încoace, a mai venit peste «Gazeta Bucureştilor» a
lui Slavici «Lumina» lui Constantin Stere. Gazeta cea nouă, botezată «ziar
2

Dimitrie Karnabatt.
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românesc independent, director Constantin Stere» este tot aşa de mizerabilă,
dacă nu mai mizerabilă decât «Gazeta Bucureştilor». Ne stau sub ochi
numerele 2 şi 4 din acest gunoi. În numărul 2 se publică în frunte un articol
iscălit de Stere, intitulat «10 miliarde». În acest articol Stere ia peste picior pe
acei români cari nu vor să despereze de soarta ţării lor. Ei se mângâie cu gândul
la un apropiat viitor mai fericit. Toate sunt trecătoare, va trece şi acest război.
Vor veni ai noştri...” Aşa zugrăveşte Stere pe românii cari vor să creadă încă în
viitorul patriei lor. Şi Stere le spune că se înşală, că ţara la sfârşitul războiului va
datori 10 miliarde, că prin urmare peirea noastră bate la uşe. Lucrul acesta Stere
îl spune pe 2 coloane şi promite că va reveni; ca nu cumva să rămâie în sufletul
cuiva un pic de speranţă.
Apoi tot Stere sub titlul: „Din carnetul unui solitar” atacă congresul dela
Moscova, acuzându-l că a lucrat în contra intereselor Rusiei, fiindcă nu a cerut
pacea imediată. În două articole Brănişteanu susţine nota Papei, care a uitat
chiar de existenţa României şi comentând alandala unele pretinse cuvinte ale lui
Edward Grey, se strădueşte să stabilească că România e perdută chiar faţă de
Antanta. În restul gazetei, găsim articole cari să dovedească că nu Germania a
provocat răsboiul, ci Rusia, iar în foileton Pătrăşcanu îşi bate joc de cei cari cred
în puterea Antantei, adică de cei cari cred în puterea aliaţilor noştri.
„În No. 4 începe tot Stere, întrʼun lung articol încâlcit şi sarbăd. Stere,
examinând cauzele răsboiului mondial, ajunge la concluzia ca Germania şi
Austria au voit pacea, au luptat pentru pace şi că Englitera este ţara care a
provocat răsboiul ca să apere interesele capitalului ei vagabond. Toate stupidităţile, toate fleacurile cari sʼau tipărit de 3 ani în gazetele nemţeşti ca să
dovedească că răsboiul a fost provocat de singura ţara care nu avea armată, se
regăsesc sub iscălitura lui Stere, ce e drept mai copilăreşte decât în orice articol
al vreunui neamţ din ţara românească. Dar dacă articolul [este] copilăros ca
raţionament, el este mizerabil ca tendinţă. Prin acest articol Stere îşi rupe masca.
Cei cari îi găseau circumstanţe uşurătoare, le căutase în ura lui contra ţarismului, în suvenirile lui de ocnaş, în frica lui de pericolul rus. Acum Stere se
pune absolut în rolul unui neamţ şi face o variantă slăbănoagă asupra nătângei:
«Gott strafe England»...”
Apoi vine un articol iscălit de Braunştein, în care se dovedeşte că ţara cea
mai democratică din lume este Germania... Şi apoi vine iar rândul lui Stere, care
iar sub iscălitura în josul titlului: „Din carnetul unul solitar”, cu sub titlul
„Sânge”, devenit mincinos ca un neamţ, scrie un articol duios asupra următorului fapt care sʼar fi petrecut la Iaşi.
E bine aci să cităm: „Şi totuş acum câteva zile presa a înregistrat pentru a
doua oară o telegramă din Iaşi, după care pe platoul Copoului zilnic se execută
trădătorii”.
Şi după ce Stere se jelueşte de aceste hecatombe, ne mai anunţă că Parlamentul din Iaşi a decretat: „de pe acum ca legea stării de asediu să rămână în
vigoare încă un an după încheierea păcei”.
Aici Stere a nemerit-o.
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Dacă minte când spune că zilnic se execută pe platoul Copoului trădătorii,
dacă minte când spune că Parlamentul din Iaşi a decretat că legea stării de
asediu va rămâne în vigoare un an după încheierea păcii, Stere ghiceşte gândurile
noastre, le ghiceşte cum ghiceşte criminalul opera Justiţiei care îl aşteaptă.
Da, va vota Parlamentul României menţinerea legii stărei de asediu şi
după încheierea păcii şi se vor executa trădătorii nu pe platoul Copoului, ci în
câmpia Turdei, ca să fie răzbunat sângele lui Mihai Viteazul. (Aplause prelungite,
strigăte de bravo.)
D-lor deputaţi, d. Take Ionescu dăduse glas sentimentelor noastre de
indignare obştească dela Iaşi.
Dar pe lângă cele spuse de d. Take Ionescu, intervine şi gazeta partidului
liberal „lʼIndependance Roumaine”, care îngrozită şi ea, se desolidarizează cu
desăvârşire de această acţiune criminală.
Intervine d-lor, şi nu mai puţin cu o profundă indignare în diferite rânduri,
şi d. profesor Iorga, cu cuvinte, cari merită să fie amintite astăzi, pentru că ele
sunt de actualitate, întru cât sʼau îndeplinit prevederile lor. Astfel, de pildă: în
„Neamul Românesc” de Vineri, 22 Septemvrie 1917, sub titlul: „Unde ajunge
omul cu filosofia”, d. N. Iorga zice:
„«Lumina» d-lui Stere a venit la timp să arăte unde se poate ajunge când
razele analizei fiosofice scotocesc şi ele adâncurile trădări de patrie. Şi învăţatul
cugetător, deprins a lua toate lucrurile de sus şi a deschide toate problemele cu
cheia de aur a abstracţiilor, dovedeşte, încă dela cel dintâiu număr al ziarului
său, că România – cu partide, cu vieaţă publică, cu Coroană, cu steag cu tot –
trebuie să dispară. Şi nu fiindcă aşa vrea Kaizerul dela Berlin, Craiul dela Pesta,
Ţarul dela Sofia şi Sultanul dela Stambul, cari, aceştia sunt concreţi, ci fiindcă
aşa cere ceva mai suveran decât tuspatru aceste Auguste căpăţâni, adică
filosofia abstractă, zâna inspiratoare a tuturor meditaţiilor sale.
Şi iată cum: Vieaţa publică e conruptă. Partidele politice atârna de străin.
Coroana e fără putere. Neatârnarea ţării apare ca o iluzie. Deci: să ne contopim,
în ce condiţii vor fi, cu Europa centrală, să devenim, după ce am fost români şi
până vom fi bulgari sau unguri, cari ei au vieaţă politică necoruptă, partide neatârnătoare de străini, Coroană respectată şi o adevărată neatârnare, Mitteleuropeni.
Filosofia aşa zice prin tâlmaciul său fără greş, onoratul domn C. Stere, care este
pe lume pentru a medita. Dar, din fericire, sunt şi oameni ca noi, ceştia din gloată,
care avem convingerea să suntem pe lume pentru a trăi. Şi, aşa fiind, morței
filosofice în giulgiu dela dușman şi cu binecuvântare dela toţi pontificii trădători,
noi îi preferăm vieaţa noastră naţională, fiindcă este naţională, evident, dar şi
pentrucă este vieaţă. (Aplause prelungite.) Şi pornind dela ceeace i se pare logicianului dela Bucureşti că sunt constatări ce nu se pot pune la îndoială, vom zice:
Vieaţa publică poate fi curăţită de noi înşine și pentru noi singuri. Partidele
de azi – cum am trăit fără ele, tot fără ele vom putea trăi. Sau cum au fost odată,
numai entusiasm pentru idei nobile şi muncă pentru țară, pot fi din nou, în altă

216

Constantin Stere și lumea sa

atmosferă morală a societății, pe care hotărîrea noastră, fără niciun «Ausweis»
dela Tülff von Tschepe, o poate crea.
Coroana reprezintă azi numai sacrificiul cel mai deplin pentru ţară
(aplause prelungite), şi perspectivele unei desvoltate munci pentru înălţarea şi
purificarea ei. Prestigiul şi l-a găsit prin fapte, şi faptele i le vor creşte. Iar
aceeaş societate de mâine, care nu va cunoaşte pe Rege numai pentru a-l linguşi
la putere şi a-l insulta în opoziţie, va înconjura Tronul de un respect care e
numai forma cea mai înaltă a respectului de noi înşi-ne. (Aplause prelungite.)
Şi când toate acestea ni le va da sufletul nostru, singurul care ne poate
ajuta, vom conduce ţara prin modeşti oameni reali şi nu vom mai lua dela catedrele lor filosofi aventurieri cari, din poticneală în poticneală, ajung la prăpastia
vânzării de ţară”. (Aplause prelungite şì repetate. Adunarea aclamă pe d. Iorga.)
Dl. General Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul: Trăiască Neculai Iorga.
(Aplause prelungite.)
Dl. A. C. Cuza: Iată care e directiva ziarului „Lumina” şi eu cred, d-lor, că
această directivă care inspiră oroare tuturor bunilor români, în suferinţele de
atunci ca şi astăzi, nu poate fi explicată altfel decât ca opera unui agent al
politicei străine în România.
D-lor, ceeace e însă mai extraordinar şi care aruncă o vie lumină – eu nu
ştiu dacă unii oameni stăpâniţi de concepțiuni mărunte de partid sau fanatizaţi în
cine ştie ce privinţă, în cine ştie ce direcţiune – nu ştiu dacă ei îşi dau bine
seama de ce este şi ce nu este aici.
D-lor, pe ce se întemează credinţa acestor neofiţi ai politicei, cum să
zicem, să le zicem frăţeşte, cu pregătire insuficientă politică? Pe ce se bazează
credinţa d-voastre în basarabismul şi în intelectualismul şi în filozofismul d-lui
Stere? În inteligenţa d-lui Stere?
Apoi, d-lor, inteligența i-a fost dată omului ca o lumină care să-l ducă spre
bine; dar ce fel de inteligenţă este aceea care duce pe om în toate mocirlele
pentru ca să ajungă apoi pe banca acuzării. (Aplause prelungite.)
Aceasta este inteligenţa care vʼa hipnotizat pe d-voastre? Dați-mi voe, d-lor,
să zic că pe d-voastre va hipnotizat, nu inteligența lui, ci lipsa d-voastre de
inteligență. (Aplause, ilaritate.)
Dl. Gr. Iunian: D-voastre nu-aveţi nici inteligență, nici suflet!
Dl. A. C. Cuza: D-lor, ceeace este însă mai extraordinar, am zis, şi unde se
vede, se dă pe față toată trădarea, toată infamia acestei atitudini a d-lui Stere,
este în distrugerea proprie a legendei cu basarabismul.
D-lor, ce era în acţiunea d-lui Stere, după spusele sale, şi care îl făcea pe
d. Stere să meargă să ceară ca să călcăm noi peste toate consideraţiunile
evidenței şi să mergem unde?
Să mergem alături de Puterile centrale, împotriva Rusiei. Pentru cari motive?
Pe motivul că Rusia era o primejdie şi că era sigur că Rusia va fi sdrobită,
că Puterile centrale vor fi biruitoare. Dar când apare „Lumina”? Apare la
1 Septemvrie 1917? Ce era la Septembrie 1917? Era că încă cu 6 luni înainte, la
începutul lui Martie 1917, căzuse Imperiul ţărilor prin revoluţie. Mai era apoi că
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după cea dintâiu înfrângerea armatei revoluţionare ruseşti la Stohod, în ziua de
21 Martie 1917, intervenise faimosul ordin de zi No. 1 al trădătorului KerenskyAdler, în care se zicea ca soldații să nu respecte pe ofiţeri.
Rusia, d-lor, aşa dar, era în plină descompunere la începutul anului 1917.
Şi la Septemvrie 1917, dl. Stere vine şi înfiinţează ziarul „Lumina”.
Întreb cu ce scop? Să răspunză, d-lor, să nu ne jucăm, și să nu căutăm să
trecem aşa prin iţele faptelor. Răspunde, de ce ai scos „Lumina” la 1 Septembrie 1917?
Dl. P. Brătăşanu: Imediat după victoria dela Mărăști și Mărășești.
Dl. A. C. Cuza: Atunci când era evident, când numai putea fi îndoeală că
Rusia nu mai există. Vasazică pe partea aceasta nu mai era nici o primejdie.
Eram liberi să ne ducem în Ardeal şi să realizăm idealul naţional. (Aplause.)
Atunci, te întreb, ce te-a făcut trădătorule, să scoţi „Lumina” la 1 Septemvrie? (Aplause, strigăte de bravo.)
Dar, d-lor, să trecem dar şi peste aceasta. Vedeţi d-voastre nu este, d-lor,
judecător mai teribil decât faptele „contra facta argumenta non valent”, contra
faptelor nu poţi să argumentezi, şi faptele sunt de aşa evidenţă, încât astăzi
zdrobesc.
Atunci se cerea ceva, atunci se cerea prevederea, astăzi nu se mai cere
decât atâta: inteligenţă, ca să constaţi şi să vezi. (Aplause.)
D-lor, să trecem şi peste faptul acesta, că dl. Stere scoate ziarul „Lumina”,
să zicem scoate ziarul „Întunericul” la 1 Septemvrie 1917. Ei bine, dar după
aceasta, d-lor, intervine rezolvirea celei dintâiu părţi a idealului naţional, aşa
precum pretinde că îl concepea dl. Stere, intervine rezolvirea problemei
Basarabiei. La 25 Octomvrie 1917, Basarabia se declară autonomă. La
13 Ianuarie 1918, intră trupele româneşti în Basarabia, în frunte cu general
dl. Broşteanu şi cu trupa comandată de dl. general Cantacuzino...
Dl. General Gh. Cantacuzino-Grănicerul: Eu am intrat înaintea lui Broşteanu.
(Aplause.)
Dl. A. C. Cuza: Înaintea d-lui g-ral Broşteanu, cu vreo două săptămâni.
Dar faptul oficial, d-lor, este că Basarabia a fost ocupată de armata
română, la 13 Ianuarie, când intră în Chişinâu, generalul Broşteanu.
Cine a realizat aşa dar, mai întâi, unirea Basarabiei? Au realizat-o aceia
cari au dat ordin oştirei româneşti să treacă fruntariile şi să ocupe Basarabia.
(Aplause prelungite din partea grupului partidului liberal şi grupului democrat).
Dl. Dr. C. Angelescu: Aceasta este adevărat!
Dl. A. C. Cuza: Politica noastră. Închinațiʼvă cu toţii care sunteţi români în
faţa admirabilei priceperi a poporului nostru: liniştit şi prevăzător în politica
externă, încă din primul moment, guvernul românesc prepară ocupaţiunea
Basarabiei. Se stabilesc posturi pentru înaintarea noastră, sub forma de apărare a
depozitelor noastre de alimente.
Voci: Aşa e, aşa e!
Dl. A. C. Cuza: Pentrucă, vedeţi d-voastre, noi ziceam că ne temem de
nemţi, nu de ruşi şi ca avem nevoie de alimente acolo, ca să ne retragem. Dar nu
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era retragere, ci era reocuparea pământului sfînt al Basarabiei, rupt din trupul
patriei noastre, de tâlharii aceia. (Aplause prelungite.) Prin urmare, cu mult
înainte încă de 13 Ianuarie, se făcuse toata pregătirea operaţiunii şi Basarabia
a fost ocupată de noi, de politica noastră, de patriotismul nostru, de înţelepciunea noastră.
Dl. P. Brătăşanu: Şi aprobată şi de aliaţi.
Dl. Take Ionescu, ministru de externe: Absolut aprobată.
Dl. P. Brătăşanu: Prin urmare, din primul ceas am realizat întregirea
neamului singuri. (Sgomot întreruperi.)
Dl. V. Chiroiu: Te rog să adaugi că armata română a intrat la cererea
basarabenilor. (Sgomot întreruperi.)
Dl. Duiliu Zamfirescu, preşedinte: Vă chem la ordine, d-le Cristescu.
Dl. Gh. Cristescu: Puteţi să mă chemaţi la ordine, eu nu pot lăsa să fie un
om acuzat de furt. (Sgomot.)
Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, rămâne bine dovedit, că toată anexiunea
Basarabiei a fost pregătită de prevederea guvernului românesc care... (Sgomot,
întreruperi.)
Voci: Neexact.
Dl. L. Oanea: Nu vă daţi seama de ce vorbiți. Nu ați ocupat Basarabia.
(Sgomot.)
Dl. A. C. Cuza: Vă atrag atenţia, d-lor, că am zis că – degeaba vă agitaţi –
vă atrag atenţia că am zis, că anexiunea Basarabiei a fost...
Dl. Em. Panaitescu: Protestez, d-le Cuza. Nu este o anexiune. Nici
Ardealul, nici Basarabia nu au fost anexate; deasupra tuturor este voinţa şi
conștiința naţiunii. (Aplause pe băncile minorităţii, sgomot, întreruperi.)
Dl. A. C. Cuza: Prin întreruperi, se vede că fiecare din d-voastre şi-a plasat
discursul. Lăsaţi-mă, vă rog, să vorbesc.
Dl. L. Oanea: Fiecare înţelege să-şi dea seama de ce vorbește. (Întreruperi.)
D. Duiliu Zamfireseu, preşedinte: D-lor, nu este vorba de anexiune, este
vorba de o acţiune deosebită: pregătirea ocupaţiunii cu armata şi a unirii.
D. A. C. Cuza: Prin urmare revin şi zic; (întreruperi), pregătirea... (sgomot).
D. Căpăţineanu: Să-şi retragă cuvântul. Nu admitem anexiune.
D. A. C. Cuza: Pregătirea realipirii Basarabiei a fost…
O voce: Să ne explice d. Iorga cum a fost.
D. N. Iorga: (sgomot) Să-mi daţi voie să completez cu voia oratorului ceea
ce a spus. Evident că soldatul român are o mare parte, însă ar fi nedrept să se
spuie că vreodată în Basarabia sufletul românesc sʼa stîns. (Aprobări pe băncile
majorităţii.) Și acest suflet a fost întărit de toate generaţiunile reprezentate prin
basarabenii cari erau aici în mijlocul nostru şi pe lângă această acţiune a
basarabenilor din Basarabia, a fost întrʼadevăr şi cea a pribegilor ardeleni şi
bucovineni cari au făcut, retrăgându-se în Chişinău, operă pentru cari nu putem
fi recunoscători îndeajuns. (Aplause, sgomot.)
O voce: Dacă nu era pregătirea sufletească putea să vină armata.
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Duiliu Zamfirescu, preşedinte: d-le Cuza, se împlinesc 2 ore, dar fiindcă
aţi fost întrerupt aveţi încă un sfert de oră în plus. (Protestări din partea
opoziţiei.) Altădată, d-lor, să nu mai întrerupeţi.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, prin urmare, pregătirea reocupării Basarabiei, a fost
făcută...
Dl. Laurenţiu Oanea: Dar nʼa fost ocupată.
Dl. A. C. Cuza: Dar lasă-mă, d-le, în pace cu întreruperile d-tale!
Dl. Pavel Brătăşanu: Dar când a intrat armata, nʼa ocupat?
Dl. A. C. Cuza: Pregătirea realipirii Basarabiei...
Voci: Ei aşa!
Dl. A. C. Cuza: Mare filosofie!... (ilaritate). Sunteţi plini de înţelepciune,
ca broasca de păr! (ilaritate). Pregătirea realipirii Basarabiei sʼa făcut de către
guvernul care era atunci, de către guvernul d-lui Ion Brătianu.
Dl. N. Iorga: Atâta era; aci vrea să ajungă.
Dl. A. C. Cuza: Îmi atribui intenţiuni pe care nu le am. A fost făcută de
către armata română, şi atunci, d-lor, graţie propagandei care sʼa făcut, graţie
spiritului naţional la formarea căruia au contribuit toţi publiciştii noştri, a
intervenit actul istoric al reunirii Basarabiei cu patria mumă. Pentrucă românii
de acolo tot aşa de înţelepţi ca românii de aci, au procedat cu aceiaşi prevedere
politică; ei sʼau dus întâiu şi sʼau adresat Ucrainei – vedeţi d-voastre, că tot
scandalul d-voastre a fost gratuit – sʼau adresat guvernului Ucrainei şi au zis:
peste noi vin bolşevicii; ce facem noi? Şi atunci, şeful guvernului ucrain
Vinicenko şi ministrul de externe, d. Şulghin, le-a spus:
Noi nu putem să vă facem nimic, adresaţi-vâ României!
Şi atunci, fiindcă erau agitaţiuni bolşevice în Basarabia, românii din
Basarabia, în frunte cu d. Inculeţ (aplause), au căutat să adoarmă pe aceşti
barbari, cari erau stăpâni pe situaţiune, şi întrebau necontenit dacă intră armata
română? Li sʼa spus că armata românească nici nu se gândeşte să între, până
când, întrʼo bună zi, ea a sosit în faţa Chişinăului. Şi să-mi daţi voie să citesc
câteva cuvinte din cartea eminentului nostru coleg, d. I. Rusu Abrudeanu
„Pacostea rusească”, apărută la 1920, (exclamări, sgomot), în care reproduce
cuvântarea d-lui Inculeţ, ţinută la Huşi în luna Mai 1918, în următorul cuprins:
„A venit 24 Ianuarie 1918 şi ne-am declarat ca Stat independent. Pentru
aceasta ne-au ajutat trupele române să revenim la România. Bolşevicii pretutindeni stricau, jefuiau, prădau la sate şi la oraşe; împuşcaţi şi mulţi au fost
omorâţi. Erau depozite de pâine şi spirt, nu pentru băutură, ci pentru industrie.
Bolşevicii le distrugeau pe toate. La cine trebuia să cerem ajutorul? La mama
noastră. Am cerut în taină ajutorul trupelor române, căci fiecare fruntaş era
urmărit de către 3-4 spioni. Am cerut ajutor prin intervenirea francezilor; în
acest scop, un colonel ne-a adus răspunsul că pe la începutul lui Ianuarie vor
veni trupele române în ajutor. Bolşevicii spuneau că vin trupele române, iar
noi necontenit le spuneam că nu vin, şi tot aşa până la 13 Ianuarie 1918,
când trupele au ajuns. Dacă întârziau o zi, poate eu azi nu aş fi fost în
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mijlocul d-voastre. Şi cu ajutorul lor noi am rămas stăpâni în ţara noastră şi
pentru vecie”. (Aplause.)
Prin urmare, d-lor, ce zice d. Inculeţ, care şi-a expus vieaţa în împrejurările acelea? Recunoaşte că cu ajutorul lor, cu ajutorul trupelor române, noi
am rămas stăpâni pe Basarabia pentru vecie. Acesta este adevărul istoric. În tot
cazul, prin urmare, eram stăpâni. Cum? Să nu întrebăm. Cine? Armata română
chemată de românii de acolo, pregătiţi de întreaga conştiinţă a noastră naţională.
Fapt este că din momentul acela, când a fost chemată armata română, noi am
rămas stăpâni pe vecie pe Basarabia. Faptul era împlinit la 13 Ianuarie 1918 şi
vă întreb: unde era atunci d. Stere? Întreb, nu trebuia oare ca d. Stere să
intervină? Basarabeanul Stere, care era aci? Şi d-lor, vă amintiţi cu cât patos a
vorbit d. Stere de mormântul necunoscut al unui frate al său, rămas la Chişinău.
Da, şi când ai văzut la 13 Ianuarie 1918, că în sfârşit, visul tău de
basarabean a fost împlinit, – fiindcă ziceai că eşti numai basarabean, – ce
trebuia să faci tu ca basarabean?
Era evident pentru orice om de conştiinţă, când ai văzut că ai greşit, în
toată acţiunea ta politică, trebuia să pleci pe jos, ca un necunoscut să mergi din
etapă în etapă, să cauţi să ajungi cât mai curând la Prut să cazi în genunchi la
hotarul desfiinţat, să treci Prutul şi să mergi la Chişinău să te închini la
mormântul fratelui tău, slăvind acest ceas liberator al Basarabiei tale. (Aplause
prelungite.)
Ce face d. Stere? Întrʼun articol din 4 Fevruarie 1918 – vasăzică dela
13 Ianuarie, când a intrat armata românească în Basarabia, la 4 Fevruarie, era
aproape o lună, timp suficient ca să ajungă această fericită veste la cunoştinţa
d-lui Stere, la Bucureşti; – în acest articol, din ziarul „Lumina” intitulat „Peste
Prut”, iată ce zice:
„Pentru orice român, realipirea Basarabiei, care ne-a fost atât de mişeleşte
răpită sub regimul ţarist, nu poate însemna decât triumful dreptului şi al
dreptăţii. Dar poate avea chemarea de a realiza acest mare act naţional guvernul
din Iaşi?... Acum trei ani, am fi putut trece Prutul ca liberatori, primiţi cu braţele
deschise, de fraţii robiţi de un veac, astăzi guvernanţii din Iaşi intră acolo ca
cuceritori, împotriva voinţei Basarabiei libere, exprimată în «Sfatul Ţârii», după
ce Basarabia a fost hulită şi blestemată pentru nădejdile ei, până şi în incinta
Parlamentului din Bucureşti, în aplausele slugilor ţarului Nicolae. Acum trei
ani, şi chiar în orice moment înainte de ziua fatală de 27 August 1916, România
putea intra în luptă pentru revendicarea dreptului ei neprihănit asupra
Basarabiei... Şi în ce condiţiuni morale şi materiale este înscrisă astăzi lupta? Şi
cu ce sorţi de izbândă?
Prilejul acesta nu mai poate, nu trebuie să servească numai ca un punct de
plecare pentru o nouă aventură, un nou dezastru, o nouă ruşine. Armatei române
nu-i este ertat să treacă Prutul, numai ca un instrument de acţiune contra-revoluţionară şi generalul ei comandant să fie numai un simplu tovarăş al lui
Kaledin sau Scerbacef”. (Mare senzaţie.)
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Şi mai departe, vorbind de dezbinarea din Ucraina, împărţită între
guvernul Radei din Kiev şi guvernul maximalist din Harcov, desbinare care era
tocmai aşa de favorabilă acţiunei noastre în Basarabia, în acel moment,
d. C. Stere exclamă iarăşi cu patos melodramatic:
„Scyla şi Charybda... Îmi va fi dat până la sfârşit să strig în pustiu? Nu se
vor opri nici de data aceasta autorii atâtor calamităţi? Nu mai putem avea
dreptul de a hrăni vre-o iluzie asupra oamenilor din Iaşi.. Numai lichidarea
urgentă a trecutului nenorocit ne mai poate deschide perspective mai fericite
pentru viitor. Dar numai alţii de cât vinovaţii din 1916, ar avea tăria şi putinţa de a
pune la vreme şi cu cinste, capăt răsboiului cu Puterile centrale”... (senzaţie).
Dl. Take Ionescu, ministru de externe: Aceasta îl durea.
Dl. A. C. Cuza: Acest articol ne dă dreptul să-l înfierăm cu numele de
agent nemţesc, trădător. (Aplauze.)
Aşa dar, a venit momentul sacru, că sʼa realizat acest ideal, al realipirii
Basarabiei noastre, fiind că acesta era idealul său, după cum miorlăia aci la
tribună. (Aplauze.)
Şi în momentul când sʼa realizat acest atât de mare act în istoria noastră,
act suprem în istoria vieţii lui, pentru că pretindea că este el basarabean,
înţelegeţi dv-stră, basarabean, se rădică şi zice: armata Română nu are dreptul să
treacă Prutul, armata română nu poate ocupa Basarabia; nu guvernul din Iaşi
poate să ocupe Basarabia, aşa dar nu un guvern românesc, ci trebuia să ocupe
Basarabia Puterile centrale, nemţii d-lui Stere.
Voci: Ruşine!
Dl. A. C. Cuza: „Scripta manent”. Aceste scrise nu se pot şterge şi ele
înlătură pentru totdeauna basarabenismul d-lui Stere. Nu era basarabeanul care
vorbea, era agentul Puterilor străine, lucrând împotriva intereselor neamului.
(Aplause prelungite.)
O voce: Când?
Dl. A. C. Cuza: Mai este încă o categorie de fapte. Îmi daţi voie foarte
scurt. Acţiunea de agent străin a d-lui Stere rezultă din rolul său de conspirator
împotriva Dinastiei. D-lor, am să vă citesc aci o acuzaţiune, care nu a fost
desminţită de „marele basarabean”. Ea a fost publicată în ziarul „Epoca” de
Vineri, 19 Ianuarie 1919, în care se zice:
„Suntem nevoiţi să revenim şi astăzi asupra chestiei trădătorilor, punând
guvernului următoarea întrebare: Oare ştie, da sau nu, aceasta că d. Stere a fost
la Berlin, în momentul bătăliei dela Mărăşești şi a propus cancelarului
următoarele două soluţii, între cari avea să aleagă: Prima ipoteză: schimbarea de
Dinastie şi proclamarea ca rege a unui fiu al împăratului; sau a doua ipoteză:
intrarea României în confederaţia austro-ungară. Ca să precizăm, putem chiar
spune, că pe această a doua soluţie, d. Stere sʼa despărţit de d. Carp şi de
prietenii săi. Oare, nu cumva crede guvernul că fapta d-lui Stere este de o
extremă gravitate şi că merită să fie cercetată printre cele dintâi?”
Dl. N. Iorga: Prinţul Ioachim.
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Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, d-lor, îl întreb eu pe d-sa şi despre aceasta, să
ne spună: este sau nu adevărat că sʼa dus la Berlin în timpul bătăliei dela
Mărăşeşti, pe când fiii noştri mureau pe front? Este adevărat că sʼa dus la Berlin
ca să încerce schimbarea Dinastiei, sau nu?
O voce: Cine scrie?
Dl. N. Iorga: Vă rog să nu mai întrerupeţi, o să răspund şi o să vă arăt eu.
(Aplause furtunoase: pe băncile majorităţii, exclamaţiuni de bravo Iorga.)
Dl. A. C. Cuza: Prin urmare, d-lor, rămâne fapt dovedit şi confirmat acum
şi de către d. profesor Iorga, cum că în adevăr, această acuzaţiune este
întemeiată, că în timpul bătăliei dela Mărăşeşti, d. Stere sʼa dus la Berlin ca să
încerce înlocuirea Dinastiei.
Dl. N. Iorga: Îmi daţi voie, d-lor, drumul d-sale la Berlin nu am avut
mijloace de a-l urmări, fapt este însă, şi îl voi dovedi, dacă dumnealui nu va
dovedi – nu am intenţiunea să vorbesc cinci ceasuri – vă voi dovedi eu dela
tribună, că „Lumina” a fost întemeiată la 1 Septembrie pentru acest scop:
dărâmarea Dinastiei şi înlocuirea ei cu Carol de Austria. (Sgomot, apostrofări de
pe băncile majorităţii.)
Voci: Mizerabilul!
Alte voci: Trădătorul!
Dl. A. C. Cuza: D-lor deputaţi, prin urmare, faptul este dovedit: d. Stere a
conspirat împotriva Dinastiei şi rămâne ca d. profesor Iorga să lămurească şi
mai bine acest act de trădare a d-lui Stere.
O voce: Regele l-a iertat.
Dl. N. Iorga: Aceasta este agravant, nici odată nu l-a ertat Regele şi a avut
curajul să se înfăţişeze înaintea Regelui, a cărui detronare a pregătit-o, să stea în
balcon cu dânsul să primească cu dânsul revista trupelor, să primească decoraţia
lui. Aceasta este o dovadă de caracter, cu care să-mi dai voie să spui, că d-ta nu
te ai lăuda, dacă ai fi făcut acelaş lucru. (Aplause prelungite şi îndelung repetate
din partea marei majorităţi a Camerei, exclamaţii de bravo, să trăieşti Iorga.)
Dl. A. C. Cuza: D-lor deputaţi, dar e încă altă dovadă. La 31 Ianuarie 1918
era la guvern guvernul d-lui General Averescu. Eram siliţi să intrăm în tratative
cu duşmanii, pentru încheierea păcii şi atunci guvernul a trimes la Bucureşti
3 reprezentanţi, pe d-nii I. N. Papiniu, I. M. Mitilineu şi colonel Ressel. Fiecare
avea o misiune deosebită. Datoresc şi aceste date interesante cărţei colegului
nostru d. Rusu Abrudeanu; D. Papiniu era din partea ministerului de externe,
casă trateze cu autorităţile militare şi politice germane, colonel Ressel pentru
scopuri militare, iar d. Mitilineu avea în deosebi misiunea să între în legătură cu
românii din Bucureşti, ca să afle de la dânşii cari erau intenţiile duşmanului faţă
de noi.
Trimişii noştri se întorc la Iaşi la 1 Fevruarie şi rezultatul d-lor să-mi daţi
voie să-l citesc în aceste câteva rânduri după scrisoarea d-lui I. Rusu
Abrudeanu. (Întreruperi.)
De altfel, faptele sunt cunoscute, este indiferent că le-aşi citi după
d. Rusu Abrudeanu sau după altcineva, întrucât însuși d. General Averescu și
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d. Argetoianu, cari sunt aici, și ca unii care au condus această politică, știu acest
lucru. Prin urmare, nu sunt lucruri care ar mai avea nevoie de confirmare sau
despre cari sʼar putea zice că nu sunt adevărate.
Iată dar ce ne spune d. I. Rusu Abrudeanu, la pagina 346, a lucrărei sale
„Pacostea rusească”:
„Delegații guvernului din Iași, întâlnindu-se întrʼo cameră dela hotel
Athénée Palace cu Alex Beldiman, Lupu Costache, Virgil Arion, D. I. Nenițescu și
C. Stere, acești doi din urmă le-au arătat nenorocirile ce se vor abate asupra țării
dacă «pacea se va încheea sub Regele Ferdinand»”.
Dl. N. Iorga: Cu deosebire că Nenițescu sʼa dat la fund.
O voce: Acela are obraz.
Dl. A. C. Cuza: Iar d. Stere vine și ne amenință în Cameră. (Aplause.)
Voci: Rușine!
Dl. Cesar Spineanu: Vă e frică de el!
Dl. N. Iorga: Mie să-mi fie frică? Mie mi-ai spus? (Protestări.)
Dl. A. C. Cuza: Să-mi fie mie frică de un asemenea ... (Aplause.)
Dl. Cezar Spineanu: Nu mʼam adresat d-voastră d-le Iorga.
Dl. General Gr. Cantacuzino-Grăniceanu: Ai capul strâmb d-le, ești un...
(Aplause prelungite.)
(Dl. Cezar Spineanu întrerupe.)
D. Duiliu Zamfirescu, președinte: D-le General, te chem la ordine.
Dl. A. C. Cuza: D-lor, continuu citațiunea: „Iar Lupu Costache, le-a citit
ca din partea d-lui Petre Carp următoarea declarație publică în «Lumina» de
Vineri, 22 Februarie 1918: «D-nul P. P. Carp, vă roagă să spuneți respectuos
Maiestăței Sale că după părerea lui, chiar dacă Regele ar semna pacea cu
Puterile Centrale, rămânerea lui pe tron ar da loc la o serie de convulsiuni, cari
ar face Dinastia imposibilă și ar îngreuia vindecarea rănilor cauzate prin o
politică fatală»”.
Dl. N. Iorga: Textul îl am și eu aici copiat după ziarul „Lumina”.
Dl. A. C. Cuza: Prin urmare este bine dovedit că d. Stere în Ianuarie 1918,
după nenorocirea noastră, cerea înlăturarea Dinastiei și publica un asemenea
comunicat în ziarul „Lumina”.
Dl. N. Iorga: Pe pagina întâia a ziarului „Lumina”, cu litere cât vreți de mari!
Dl. A. C. Cuza: Este acesta un om care își apără o concepție a sa sau este
un agent care sprijinea politica străinului? (Aplauze prelungite.)
Dl. Zelea-Codreanu: Acesta este un trădător!
Dl. A. C. Cuza: D-lor, închei și acest capitol și trec acum la ultima
categorie de fapte.
D. Duiliu Zamfirescu, președinte. Și cu acest capitol, sper, întreaga
conferință.
O voce: D-le Iorga, spuneți, numai el a făcut dʼacestea? (Sgomot protestări.)
Dl. N. Iorga: Mă roagă, d-lor, să spun dacă numai el singur a făcut așa.
Din nenorocire, cum voi arăta când voi vorbi, clasa noastră dominantă ieșind
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din răsboi, nʼa avut autoritatea morală pentru a face față de toți procesul trădării
lor. (Aplause prelungite, strigăte de bravo).
Dl. A. C. Cuza: D-lor deputați, ultima categorie de fapte cu care voi încheia,
este participarea d-lui Stere la conducerea Băncii Generale. D-lor deputați, Banca
Generală a venit și a emis 2.172.000.000 de lei în bilete cu curs forțat.
O voce: D-le președinte, nu s-a mai terminat sfertul acela de oră ce ați
acordat d-lui Cuza?
Dl. C. Davilla: Îi acordăm noi să vorbească cât va voi. D. Stere a vorbit
două zile și lʼam ascultat!
Dl. A. C. Cuza: Termin, d-lor, imediat. Când, d-lor, a procedat Banca
Generală la această emisiune nelegală a biletelor, era în consiliul de administrație și D. Teodor Rosetti. Și a venit d. Stere însuși și a spus că d. T. Rosetti
și-a dat demisiunea din conducerea Băncii Generale, pentrucă nu voia sub nici
un cuvânt să participe la emisiunea biletelor. D. Stere a spus, dar nʼa dovedit, că
d-sa a demisionat împreună cu d. T. Rosetti.
O voce: Că ar fi vrut să demisioneze.
Dl. A. C. Cuza: Nu, nu, că a demisionat, dar că pe urmă sʼa dus la Teodor
Rosetti să-l convingă să rămână la Banca Generală, iar d. Teodor Rosetti
indignat a spus că nu participă la asemenea operațiuni. D. Stere însă sʼa lăsat
convins şi a rămas mai departe în consiliul de administraţie al Băncii Generale.
Dl. Al. Morandini: A fost preşedintele consiliului de administraţie.
Dl. A. C. Cuza: D. Morandini zice că a fost chiar preşedintele consiliului
de administraţie. Şi acum naşte întrebarea: cum justifică d. Stere acest fapt?
Domnia-sa zice că nu era nici o legătură între secţiunea de emitere a biletelor şi
Banca Generală. D-voastre veţi aprecia dacă poate să se acopere cu o asemenea
scuză copilărească. Căci un lucru e sigur: Banca Generală avea mai multe
secţiuni şi el era preşedintele consiliului de administraţie al întregii bănci, nu
poate dar zice că nu-l privea secţiunea aceea? Asemenea naivităţi presupun că
vor găsi trecere în rândurile altora, dar nu în rândurile d-voastre, cari ştiţi să
judecaţi lucrurile.
Iată, d-lor, cele cinci categorii de fapte cari ne dau dreptate să afirmăm
fără contrazicere posibilă, că d. C. Stere a fost un agent al politicei străine
România, în contra intereselor ţării. De altfel, d-lor, vʼam spus la început că nu
era nevoie de nici o altă dovadă, anticipând verdictul nostru întrʼun silogism
hotărîtor, înaintea oricărei cercetări.
Aceste cinci categorii de fapte însă lămuresc pe deplin afirmaţiunea
noastră şi aceste fapte sunt: acţiunea d-lui Stere în ajunul răsboiului; mobilizarea şi demobilizarea sa; editarea ziarului „Lumina”; conspiraţia împotriva
dinastiei; participarea la conducerea Băncii Generale.
D-lor, d. C. Stere, vʼam dovedit, nu este numai o dată trădător, ci de cinci
ori trădător (Aplause).
Vom încheia aşa dar punându-l încă în faţa unui ultim silogism: Premiza
majoră: un trădător dovedit că a trădat interesele naţiunii sale nu poate să o
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reprezinte în Adunarea naţională. Premiza minoră: C. Stere este dovedit că a
trădat interesele naţiunii româneşti, servind cauza duşmanilor. Concluzia:
C. Stere nu poate sta în Adunarea naţională a României. (Aplause prelungite,
oratorul este felicitat de banca ministerială şi de mulţi d-ni deputaţi.)
(Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 8 Martie 1921 de
A. C. Cuza, [Iași], [Lumina Moldovei], [1921], p. 1-52.)

11.

C. Stere, În literatură

Dl Stere, om de o vastă cultură europeană, a avut strânse legături cu
literatura românească la a cărei desăvârşire nu a contribuit cu puţin, atât ca
director, cât şi colaborator al „Vieţii Româneşti”. Această activitate se întrerupe
brusc în preajma marelui războiu mondial. C. Șărcăleanu – pseudonimul sub
care au apărut în „Evenimentul literar” şi „Viaţa Românească” schiţele adunate
în volumul de care vorbim – dispare, pentru a face loc omului politic. Dispariţia
a fost definitivă, iar astăzi dl Stere îşi reclamă drepturile asupra operii
dispărutului.
O apreciere asupra schiţelor impresioniste din volumul de faţă ar fi riscată.
Cine a cunoscut activitatea literară a dlui Stere a ştiut demult să preţuiască, aşa
cum trebue, contribuţiile cu atâta îngrijire ascunse sub un pseudonim
transparent numai pentru prieteni. Având avantajul să fie cunoscător al limbei
ruseşti, pe lângă familiarizarea cu limbile moderne apusene, cu o erudiţie cum
puţine îi pot echivala în România, aprecierile sale asupra lui Tolstoi, Ibsen şi
Oscar Wilde sunt superioare în ceea ce priveşte primul, şi cel puţin tot aşa de
valoroase pentru ceilalţi doi mari gânditori şi artişti, ori căror aprecieri apusene.
Schiţele dlui Stere ne îmbogăţesc literatura cu un material extrem de preţios –
păcat însă că aşa de redus – şi înlesnesc celor ce nu se pot alimenta din literatura
străină, să-şi complecteze cunoştinţele.
O observaţie: din cele şapte schiţe ale volumului, trei privesc literatura
română, iar din acestea două se ocupă cu poezia lui Coşbuc şi Goga. E o
preferinţă sau o simplă întâmplare?
Dl Stere a avut mari neplăceri politice.
Victimă a unei politice care a dat faliment, victimă a temperamentului său
rigid şi septentrional şi mai ales victimă a unei intrigi politice care lʼa costat 3
ani de amărât surghiun, dsa se întoarce victorios din Basarabia unde a crescut şi
pentru care a luptat întotdeauna dârz. Dar reîntorsul nu poate fi primit cu
bucurie de către mulţi; e o forţă care jenează. Campania reîncepe. Vechiul
aparat de denigrare personală e pus în funcție. Dl Stere, adversarul, e trădător de
neam pentru că a făcut greşeli politice. – Noi nu o credem. Care dintre bărbaţii
noştri politici nu e tratat în acelaş fel când lupta de principii şi idei nu dă roade!
Dl Stere e în Parlament şi se apără. Dar apărarea e pentru cei puţini, cari
dacă nu cred în vinovăţia materială a inculpatului, au tot interesul să întreţie în
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masse ignorarea adevărului. Aproape în acelaş timp apare volumul de faţă. Cine
va ceti paginele scrise despre Coşbuc şi mai ales despre dl Goga va înţelege că
omul care a scris acele rânduri, acum cincisprezece ani, poate fi capabil de un
calcul politic greşit, dar nu de o trădare.
Dacă pentru acest lucru sʼa făcut înmormântarea definitivă a lui
C. Șărcăleanu, bine sʼa făcut. „Viaţa Românească” ar mai putea să ne dea în
acest scop şi paginile de impresii de călătorie în Ardeal ale aceluiaşi C. Stere,
atât de nefericit pentru moment în politică, dar atât de preţios în literatură.
Cerem ertare că am depăşit cu mult spaţiul unei modeste recenzii.
Chestiunea e de-o prea mare importanţă şi nu priveşte numai cazul Stere. O vie
reacţiune pornită contra sistemului de calomniere trebue să se producă din toate
părţile, pentru a intra purificaţi şi din punctul de vedere al eticei sociale, în
grandioasa eră ce se deschide românismului.
(D. I. Cucu, în Gândirea, Cluj, anul I, no. 1, mai 1921, p. 16-17.)

Doui vrăjmași

12.

Toată sfâşierea şi desechilibrul vieţii noastre politice se datoreşte rivalităţii
implacabile dintre doui fruntaşi. Vrăjmăşia grandilocventă a d-lui Iorga
împotriva d-lui Stere, şi ura hermetică pe care la rându-i acesta i-o păstrează,
zădărnicesc unirea opoziţiei democratice într-o singură, impunătoare tabără. Pe
desbinarea ei iremediabilă, Clubul liberal își sprijină existenţa, Palatul
nepăsarea, iar lamentabilele rămășiţe conservatoare, micile piruete cari o fac să
apară, la răstimpuri, în furgonul câte unei coterii mai viabile. Astăzi, fiecare în
parte, din grupările cari au alcătuit blocul naţional sunt mai puternice decât în
anul când în unire cu ardelenii au sprijinit guvernul Vaida. Partidul țărănesc, eşit
dintrʼun echivoc, surprins de propria-i victorie, era în stare de nebuloză. Din
echivocul de atunci sʼa bătut monedă adevărată. Partidul are filiale şi secţiuni,
are mai ales citadele electorale şi tinde să aibă cadre. Gruparea naţionalistă a
crescut, deasemeni, şi sʼa organizat.
Întru amplificarea ei, sforțările d-lui Iorga sʼau exercitat pentru o unică
oară, liniar, perseverent şi armonios. Era în slujba singurului idol meritoriu. D-l
Iorga nu sʼa obosit să sacrifice d-lui Iorga. Afierosit1 însă propriului său cult,
d. Iorga, ca orice extatic, nʼa mai văzut, încolo, nimic. Grija sa de mare preot
îndumnezeit, a fost ca nici o altă statuă să nu fie statornicită în templul
democraţiei. D-l Iorga e un pasionat. Iubeşte poporul cu pasiune, dar vrea în
schimb, cu exclusivitate, popularitatea. Are toate însușirile unui bun amant, dar
tocmai de aceea ştie să le descopere când aceştia le au şi ştie mai ales, cu
gelozie, să se teamă de ele. În coama rebelă a d-lui Stere, în ochii lui asprii, în
grumazu-i leonin, în vocea metalică şi-n umerii de piatră, privirea caldă, glasul
1

Dedicat, consacrat.
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vibrant, barba mătăsoasă, talia suplă a d-lui Iorga simţiră pe Celălalt. Atunci, în
clipa în care un rival îi contesta printre aclamaţii supremaţia retorică, şi se
încumetă să sculpteze în aer gestul care asmute massele ori samănă ideile, d-l
Iorga porni cu o însufleţire şi o dialectică meridională răsboiul exterminator. Și
între aceste două personalităţi încărcate cu acelaşi magnetism se deslănţuiră pe
faţă şi pieziş loviturile. D-l Stere adoptă atitudinea convenabilă temperamentului său de farsor nordic, capabil de indescifrabile, de surde pregătiri și de
subite ofensive paroxiste.
D-l Iorga, sacerdotal, dar ca tun propovăduitor din marile secole de
credință medievală, punând în cuvântul său, Artă şi în atitudinile sale calcul,
utiliză din belşug anatema și excomunicarea. Astfel, metalul tremolizat al d-lui
Iorga se ciocni de cremenea pe alocuri caducă a d-lui Stere fără ca scăpărarea
iscată să mistuie, să incendieze. Lumea noastră deprinsă nu se impresionează
nici de martirajul enigmatic afişat de d. Stere, nici de spectacolul eclesiastic pe
care-l oferă d. Iorga.
Cuvintele ideal și trădare nu mai au un sens înfiorător pentru o mulţime de
acum iniţiată în tainele politicei române de Stat din timpul războiului. O
democraţie mai rafinată (dacă îngăduiți împerecherea cuvintelor) ar fi cerut
poate celor doi rivali să iasă din atitudinile lor părăsindu-şi armele, să se
combată cu argumente mai subtile. Numai așa sʼar mai putea interesa de lupta
lor obositoare. Căci numai aşa sʼar ajunge la o victorie, adică la antrenarea
mulţimei de partea unuia dintrʼînșii şi la sancţiuni.
Până la decisivă însă, constatăm că d. Stere are întâietatea: e adorat de o
provincie întreagă, totdeauna gata să facă o revoluţie pentru el... D. Iorga cu
toată munca depusă în acest scop, nu are nicăeri asigurat un loc în parlament,
fără alianţe și carteluri. Și vanitatea d-sale suferă.
D. Stere are la Iaşi o revistă literară și un grup de prieteni valoroşi şi
dezinteresaţi... D. Iorga are un ziar fără cetitori şi nimic altceva decât discipoli
cari trebuiesc căpătuiţi. D. Stere, în cazul cel mai rău, e melodramatic, d. Iorga e
uneori umoristic. Să adăogăm că în conflictul acesta pur personal, cel intransigent și exterminator ca un arhanghel, e d. Iorga. Și după toate acestea, să ai
convingerea că cei doi rivali laolaltă, dimpreună cu partidele lor, pot da ţării un
guvern mai popular şi mai destoinic decât cel pe care ni l-a hărăzit Regele...
(Aladin, în Contimporanul, București, anul II, no. 27, 20 ianuarie 1923, p. 1.)

La răspântie. Moldova de la Nistru în anii 1917-1918

13.

III.
Iată că se apropie şi ultima etapă prin care trebue să treacă Basarabia înaintea
„Unirei”. Din nou pleacă la Iaşi delegaţia „Sfatului Ţării”, d-nii Ciugureanu şi
Inculeţ. Dar se întorc îndărăt împreună cu d-l Stere, Sâmbătă 24 Martie*.
*

„România Nouă”, 27 Martie, No. 56.
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Mărturisesc, că sosirea d-lui Stere, se aştepta ca a unui semi-zeu, făcător
de minuni. Şi întrʼadevăr, d-lui sʼa arătat la culmea chemării.
Tot în seara de 24 Martie, în localul „societăţii Făclia”, sʼa dat în onoarea
marelui musafir un banchet*, la care au fost învitaţi reprezentaţii „fracțiunei
ţărăneşti” şi a altor minorităţi. A fost un praznic, a fost un delir când vorbea d-l
Stere. Lʼam văzut atunci de prima oară în viață. Cu o voce fermă, hotărâtoare,
cu o logică de fier, explica d-l Stere lui Ţiganco necesitatea actului „Unirei”.
Cred că d-l Stere nici odată în viața lui nʼa fost aşa de tare, aşa de convingător,
ca în seara de 24 Martie. Clipe înălţătoare, clipe măreţe, cari nu se vor uita nici
odată în viață.
Au vorbit mai mulţi fruntaşi. La sfârşitul banchetului se părea că şi
Ţiganco şi cei lʼalţi tovarăşi ai lui sunt gata să asculte şi să urmeze pe marele
profesor, care le-a dezvoltat atâtea teorii frumoase obiective şi convingătoare.
A două zi, 25 Martie, a urmat consfătuire în consiliul de miniştri,
asemenea în „fracţiunea ţărănească” şi „blocul moldovenesc”. Bine înţeles, că
d-l Stere nʼavea nevoe de a vorbi în „bloc” şi toată iscusinţa o punea la
consfătuire cu „fracţia ţărănească”. Aci d-l Stere a putut converti la calea
adevărată mai mulţi moldoveni ţărani, cari până atunci erau conduşi de nas de
nişte proroci minciunoşi ca Ţiganco şi alţii.
Urmează ziua de 26 Martie. Iar consfătuiri şi pregătiri pentru ziua de
27 Martie.
Tot în ziua de 26 Martie sosesc în Chişinău d-nii Marghiloman şi
generalul Hârjeu, cu scop de a întoarce vizita guvernului basarabean şi tot
atunci a se consfătui asupra situaţiei momentului**.
Este de un mare interes a reda pe scurt şedinţa „blocului” din seara de
26 Martie***. Îmi amintesc că prezida această şedinţă d-l Osoean. Primul a luat
cuvântul d-l Erhan, care a propus „blocului” un proect al actului „Unirei” cu
chip de a uni „fracţiunea ţărănească” cu „blocul”. În acest proect se stăruea la
păstrarea unei largi autonomii. După cetirea proectului, ia cuvântul d-l
Ciugureanu, care spune aproximativ, că nu poate a se asocia la un asemenea
proect, cel mult ce poate admite, ca „Sfatul Ţării” să voteze reforma agrară şi să
plece pentru că, dacă am fi în Rusia, atunci ne trebue o autonomie largă, în
momentul ce trecem în România, de aşa ceva nʼavem nevoe, vom fi acasă la noi
şi ar fi chiar o primejdie o autonomie largă, ar fi veşnic neînţelegeri între centru
şi periferie. D-l Mare, susţine părerea d-lui Ciugureanu.
Mai departe, deputatul V. Bogos spune: Este un semn de micime
sufletească aceste târgueli, „Sfatul Ţării” a avut două probleme de rezolvat:
Unirea şi reforma agrară. Ni se pune acum una din aceste probleme şi ne
târguim. Nu suntem oameni la înălţimea momentului, cum nʼam fost nici până
acum şi propune încetarea vorbelor de prisos.
*

„România Nouă”, 28 Martie, No. 57.
„România Nouă”, 28 Martie, No. 57.
***
„România Nouă”, 28 Martie, No. 57.
**
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La cuvântul Arhimandritul Gurie, care, susţinând părerea d-lui Ciugureanu,
doreşte ca mai degrabă să vie şi unirea Transilvaniei şi a Bucovinei şi să fim o
Românie mare şi frumoasă.
Mai departe vorbesc d-nii: I. Codreanu, Păscăluţă şi Crihan, toţi vorbesc în
sensul arătat de d-l Ciugureanu. Iată că vine şi d-l Inculeţ, cere şi d-sa să fie
ascultat. Iată ce declaraţie aproximativ face:
D-lor, mă ştiţi că eu totdeauna am fost rezervat în ce priveşte chestia
naţională. Acum, d-lor, iată ce sʼa întâmplat. Am fost cu d-l Ciugureanu la Iaşi,
acolo am căutat, ca totdeauna a mă sfătui cu reprezentantul „Franţiei” şi am
plecat la ambasadorul francez Saint-Aulair şi lʼam întrebat despre situaţie*. D-l
ambasador mi-a spus, că dacă nʼom face unirea, tot una ne va înghiţi cineva şi
pe urmă noi suntem moldoveni, aceiaşi români, tot cu România ne-a fi mai bine.
Mărturisesc că la început am fost nedumerit, dar acuma cred şi eu, d-lor, că
trebue să facem unirea cu România şi susţine necesitatea condiţiunilor.
La sfârşit a avut loc şi intervenţia d-lui Stere, care a spus pe scurt că trebue
de făcut aşa, ca să atragem cât mai mulţi din „fracţia ţărănească”. „Blocul” se
uneşte şi primeşte proectul unei declaraţii, care se va cita mai departe.
„Blocul” şi aci a arătat o înţelepciune mare şi a făcut toate concesiunile ca
să atragă pe cât posibil mai mulţi moldoveni din „fracţia ţărănească”.
IV.
A doua zi, 27 Martie, şedinţa solemnă a proclamării „Unirei”**.
Şedinţa se deschide la orele 4l/2 p. m. Un public numeros. Toată asistenţa
în aşteptarea marelui act. Îşi face apariţia în sala de şedinţă, d-l Marghiloman,
prim-ministru al României. Este întâlnit cu aplauze prelungite din partea
„blocului moldovenesc”.
Cuvântarea d-lui Alexandru Marghiloman:
Domnule Preşedinte,
Domnilor Deputaţi,
Problema mare şi sfântă a reintrării Basarabiei în sânul patriei mame, care
a încălzit în cursul războiului frământările unui partid politic din România, a
preocupat necontenit sufletele noastre. Noi am urmărit cu un viu interes
dezvoltarea acestui colţ de pământ românesc şi ne-am încredinţat cu mulţumire,
că din caldul d-vs. patriotism a eşit o Basarabie independentă (aplauze). Şi când
vârtejul primejdios al evenimentelor a început să ameninţe tânărul stat,
conducătorii lui şi-au dat seama că ajutorul nu le poate veni decât din partea
României. Ca un copil crud, careʼşi întinde braţele spre mama lui, aşa a alergat
Basarabia, cerând scăpare de la România (aplauze). Astăzi putem vedea cu toţii
rezultatele binefăcătoare ale acestui ajutor sosit la vreme, pentru binele țării.
*
**

„România Nouă”, 27 Martie, No. 56.
„România Nouă”, 29 Martie, No. 58.
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Ceiace se petrece azi e roada bogată a sămânţei aruncate în pământul bun.
Unirea Basarabiei cu patria mamă este o necesitate pentru statul d-vs. Şi dacă
am venit în mijlocul d-vs., am făcut-o anume spre a-mi da seamă de greutăţile şi
obiecţiunile cari ar mai sta în calea acestui act însemnat. În convorbirile pe cari
le-am avut cu reprezentanţii moldovenilor şi ai diferitelor fracţiuni de altă
naţionalitate, ne-am convins că unirea se poate înfăptui fără ca ea să fie în
contrazicere cu autonomia dobândită. Unirea e posibilă făcând concesiuni
obiceiurilor locale, cari nu se împotrivesc intereselor unei României mari şi
împreunate (aplauze). Cu toţii au chibzuit asupra acestui mare fapt şi suntem
siguri că orice vorbă şi orice amânare ar fi păgubitoare. A trecut ceasul
vorbelor, acum e ceasul hotărârilor şi ca să nu rătăcim, eu îmi iau voe să vă
citesc propunerile guvernului românesc privitor la înfăptuirea unirei.
Noi, reprezentanţii guvernului român, ne retragem, ca afară de prezenţa
noastră să discutaţi cum doriţi, însufleţiţi de un patriotism luminat şi conduşi de
credinţă, că nu e nici o clipă de perdut. Sper că veţi lucra aşa cum cer interesele
poporului român din Basarabia (aplauze prelungite).
După această cuvântare, d-l Al. Marghiloman părăseşte sala de şedinţă.
Aparenţa elegantă a d-lui Marghiloman, cuvântul plin şi impunător,
maniera imperioasă a se ţinea în timpul vorbirei, cucereşte toată asistenţa. De
îndată şi se creiază o atmosferă adevărat de sărbătoare.
După cuvântarea d-lui Marghiloman, se proclamă de „blocul moldovenesc” deputat d-l Stere, care ia cuvântul şi pătrunde pânăʼn adâncul inimilor
ascultătorilor. Aplauze furtunoase întrerup mereu. Redăm mai jos cuvântarea:
Cuvântarea d-lui C. Stere:
În viaţa unui om şi în istoria unui popor nu sunt multe clipe ca acestea.
Sunt mândru şi fericit că mi-aţi dat putinţa de a mă înjuga la lupta pentru
drepturile şi libertatea Basarabiei al cărei fiu sunt (aplauze). Înfundat în
temniţele Siberiei de către un despot, mă întorc astăzi pe pământul ţărei mele în
strălucirea libertăţei, pe care a-ţi cucerit-o prin sângele d-vs.
Suntem chemaţi să luăm astăzi o hotărâre istorică, pentru care ne trebue
cuget şi conştiinţa curată.
Voinţa de fier a istoriei a pus pe umerii d-vs. o răspundere pe care nʼo
puteţi înlătura. Nimeni altul decât d-vs. poate şi are dreptul de a vorbi în
numele Basarabiei (aplauze). Noi suntem chemaţi aici în acel proces elementar,
care sfărâmă bastiliile şi formează o viaţă nouă.
Revoluţia ne-a adus aici (aplauze furtunoase). Aţi aprins aici o făclie, care
a ars toate pergamentele feudale, care a nimicit toate privilegiile de castă,
rămânând un popor, care se întemeiază numai pe ogor şi pe munca intelectuală
(aplauze). D-vs. trebue să duceţi făclia şi dincolo pentru dărâmarea putregaiului
şi a nedreptăţilor, ca să fiţi apărători întregului neam românesc în cea mai grea
clipă a istoriei sale (aplauze).
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Astăzi, noi decretăm drepturile revoluţiei pentru Români (aplauze).
Vă mulţumesc pentru cinstea ce mi-aţi făcut-o. Ea este grea povară pentru
mine, dar deşi am trecut în al şaselea deceniu al vieţei mele, totuşi voi porni la
luptă cu aceiaşi energie şi credinţă ca şi în tinereţe, care mi-a deschis porţile
temniţei (ovaţie).
După aceasta, d-l Stere, cerând voe preşedintelui, se adresează cu un apel
rostit în ruseşte către deputaţii celorlalte naţionalităţi:
„În acest moment istoric, care ne-a dat putinţa, de a ne hotărâ în sine
soarta, aşi vrea să mă îndrept către aceia cari pânâ eri au fost stăpâni şi pe cari
azi îi primim la sânul nostru. Declaraţia d-lui Marghiloman nu este o serie de
propuneri, ci o declaraţie care arată cum a înţeles dorinţele basarabenilor. Eu mă
îndrept spre d-vs., ca spre nişte cetăţeni liberi. Înţeleg că sunt mulţi cari nu-s
mulţumiţi cu starea de azi. Dar trebue să se înalţe la nivelul gândirei cetăţeneşti.
Se poate oare ca în acest moment greu, România să renunţe şi la istoria şi
la interesele sale vitale? Dacă România ar renunţa la aceasta, nʼar putea sa vă
ajute. Starea Basarabiei în caz dacă România ar renunţa la drepturile sale, ar fi
din cele mai grele. Dar ce poate să se întâmple dacă nu vă veţi uni? Vor veni în
numele Basarabiei acei cari vʼau stăpânit până eri; stăpânirea României va fi
nevoită să vorbească cu ei şi fapta aceasta nu va fi a voastră. Dacă sʼar face
numai cu acordul boerilor, ce ar eşi din toate drepturile dobândite prin
revoluţie? Cum veţi fi priviţi de urmaşii voştri, de copiii voştri şi copiii copiilor
voştri, cari ar trebui să trăiască din nou o revoluţie, pentru aceia ce atârnă acum
de la votul vostru? Un deputat – şi îi caracteristic că e un reprezentant al
naţiunei domnitoare până eri – a spus că în caz dacă Basarabia sʼar uni cu
România, inteligenţa rusă va părăsi Basarabia. Cât de puţin trebue să fie legat
omul de Basarabia, care rosteşte aceste cuvinte. Acest om nu e ca românul
născut şi crescut aici. Căci, d-lor, aici a fost locul, în care sʼa plămădit, sʼa
născut din suferinţe, lacrimi şi luptă. Noi de aici suntem, nʼavem unde să ne
ducem şi nimeni nʼare dreptul să ne alunge.
D-lor, e datoria voastră să fiţi conducători, să nu le stricaţi viaţa acelor
mici, pentru cari răspundeţi.
Fiindcă dacă d-vs. puteţi aştepta, ţăranul nu mai poate aştepta. Cu ce
garantaţi că-i veţi da pământul aşa de dorit, rămânând neuniţi, pe când uninduvă puteţi să îndepliniţi năzuinţele până la urmă, dându-i pământul pe care îl are
după dreptate şi pe care îl va avea după legile făcute de d-vs.
Nu, nu pot opri – zice d. Stere – de-a nu încheia acest apel în limba mea.
Mă adresez deci înainte de toate ca un fiu de ţăran, care am petrecut anii
copilăriei ca cei mai mulţi dintre d-vs. Vă spun aceasta, fiindcă numai plugul dvs. a tăiat pământul Basarabiei. Gândiţi-vă că nu e vorba numai de d-vs., ci şi de
copii cari vin în urmă. Vă vor ierta ei oare, când vor şti că părinţii lor au dat cu
piciorul în dreptul şi fericirea copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor lor? Votând
unirea, d-vs. votaţi pentru libertatea şi drepturile lor. Ogorul va fi al d-vs. şi
nimic în lume nu vi-l va mai putea lua. Nici o bănuială să nu va clatine sufletul.
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În vremurile de sbucium şi de suferinţă, cari sʼau abătut ca o neagră şi fioroasă
nenorocire peste neamul nostru, sʼau făcut greşeli şi păcate multe, cari însă vor
fi ispăşite. Dar cea mai mare fărădelege, ar fi aceia, când munca voastră ar
rămânea astăzi zădarnică. Căci multe şi mii de vieţi ar trebui să se mai stângă,
ca să vie iarăşi o clipă ca aceasta. Ca unul care am luptat o viaţă întreagă pentru
drept, suferind ani lungi, prin întunericul temniţelor, am alergat să ne mărim
ţara în nevoia ei cea mare. În numele copiilor şi al conştiinţei d-vs. vă spun să
vă faceţi datoria neclintit, fără a privi la dreapta ori la stânga ci numai la viitorul
urmaşilor. Căci numai aşa veţi câştiga ertarea şi în faţa istoriei pentru păcatele
pe cari le-aţi săvârşit (apl.)”.
Mulţi moldoveni plângeau de bucurie, când se rostiau aceste cuvinte.
După cuvântarea d-lui Stere, reprezentantul „blocului moldovenesc” citeşte
următoarea declaraţie:
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţârii declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunărea,
Marea Neagră şi vechile ei graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai
bine de ani din trupul vechei Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului
de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărească soarta lor,
de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa, România. Această unire
se face pe următoarele baze:
1. Sfatul Țării actual rămâne mai departe pentru rezolvirea şi realizarea
reformei agrare, după nevoile şi cererile norodului; aceste hotărâri se vor
recunoaşte de Guvernul Român.
2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, având un Sfat al Ţării
(Dieta), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, ca organ
împlinitor şi de administraţie proprie.
3. Competența Sfatului Ţării este: a) Votarea budgetelor locale; b) Controlul
tuturor organelor, zemstvelor şi oraşelor; c) Numirea tuturor funcţionarilor
administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt
întăriţi de Guvern.
4. Recrutarea armatei se va face în principiu pe baze teritoriale.
5. Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi oraşe) rămân în
putere şi vor putea fi schimbate de Parlamentul Român, numai după ce vor lua
parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în consiliul de miniştri Român,
acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei din Parlamentul român.
8. Basarabia va trimite în Parlamentul Român un număr de reprezentanţi
proporţional cu populaţia, aleşi pe baza votului universul, egal secret şi direct.
9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, zemstve şi
Parlament se vor face pe baza votului universal, egal, secret şi direct.
10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvântului, a credinţei, a
adunărilor şi toate libertăţile obşteşti vor fi garantate prin constituţie.
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11. Toate călcările de legi făcute din motive politice în vremurile tulburi
ale prefacerii din urmă sunt amnestiate. Basarabia unindu-se ca fiică cu mama
sa România, Parlamentul român va hotărâ convocarea neîntârziată a constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei,
aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărâ împreună cu toţii
înscrierea in Constituţie a principiilor şi a garanţiilor de mai sus.
Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-apururi şi totdeauna”.
Urmează declaraţia din partea „fracţiunei ţărăneşti” cetită de Ţiganco, prin
care se spune că o asemenea chestiune poate sʼo rezolve numai „Constituanta”
republicei Moldoveneşti şi în cazul cel mai favorabil forma de alianţă între
Basarabia şi România este federaţia. Aşa că de data aceasta, „fracţia ţărănească”
se dezbină, o parte din moldoveni, între cari şi d-nii Inculeţ şi Erhan susţineau
declaraţia „blocului Moldovenesc”.
Reprezentantul nemţilor spune că el nu-i autorizat să se pronunţe în
această chestiune.
Deputatul polon Dutchevici face o declaraţie de urare poporului român,
care a ajuns la aşa clipe frumoase şi se asociază la declaraţia „blocului Moldovenesc”. D-lui este viu ovaţionat de „bloc”. Se face o pauză de 10 minute. După
redeschidere, o parte din moldoveni din „fracţia ţărănească” fac declaraţia că ei
votează cu „blocul” pentru „Unire”.
Mai departe se votează cu vot nominal declaraţia „blocului” şi este
primită cu 86 pentru, 36 abţinuţi, contra 3, absenţi 13.
Preşedintele proclamă rezultatul. Un delir de nedescris. După ce încetează
manifestarea intră din nou în „Sfatul Ţării” d-l Marghiloman, d-l I. Buzdugan,
secretarul biuroului, citeşte în faţa reprezentantului guvernului Român rezoluţia
de „Unire”.
D-l Marghiloman ia din nou cuvântul:
Domnilor deputaţi, în numele poporului românesc şi al M. S. R. Ferdinand
I, cu adâncă emoţie şi cu falnică mândrie iau act de hotărârea istorică
quaziunanimă a Statului Ţării şi la rândul meu declar că, de azi înainte
Basarabia este pentru vecie unită cu România, una nedespărţită (aplauze
prelungită). În aceste clipe mari, să ne închinăm cu smerenie în faţa geniului
rasei noastre, care ne-a îngăduit după o despărţire de un veac şi mai bine, să ne
vedem iarăşi reuniţi la pieptul României. Să ne închinăm înaintea conducătorilor acestei ţări, cari consimt prin voinţă, să devie slujitori umili ai neamului
românesc. Să ne unim cu toţii inimele şi să strigăm: Trăească România una şi
nedespărţită (aplauze). Tot odată, ţin să declar că hotărârea luată va fi respectată
atât în litere, căt şi în spiritul ei (aplauze frenetice).
După această cuvântare, toată asistenţa pleacă la Catedrala din Chişinău,
unde se oficiază un te-deum şi urmează defilarea oştirei române. Seara la orele
8l/2 sʼa dat un banchet la „cazino-ul oraşului”.
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Nu multă zabavă, d-nii Ciugureanu şi preşedintele Sfatului Ţării primesc o
telegramă de la M. S. Regele*:
Cu o adâncă emoţie şi cu inima plină de bucurie, am primit ştirea despre
spontaneul act ce sʼa săvârşit la Chişinău. Sentimentul naţional, ce se deşteaptă
atât de puternic în timpul din urmă în inimile Moldovenilor de dincolo de Prut,
a primit prin votul înălţător al Sfatului Ţării o solemnă afirmare; un vis frumos
sʼa înfăptuit. Din suflet mulţumesc Bunului Dumnezeu că Mi-a dat în zile de
restriște, să văd după o sută de ani pe fraţii basarabeni venind iarăşi la Patriamamă. Aduc prinosul meu de călduroase mulţumiri domniilor voastre şi
„Sfatului Ţării”, ale cărui patriotică sforţare a fost încoronată cu succes. În
aceste momente solemne şi înălţătoare pentru patrie, de aci înainte comună, vă
trimit la toţi cetăţenii din România de peste Prut, regescul Meu salut,
înconjurându-vă cu aceiaşi inimoasă şi caldă iubire părintească.
Ferdinand
Şi ca încheere la toate cele scrise mai sus țin să subliniez încă odată rolul
important ce lʼau avut ardenii şi bucovinenii refugiaţi în Basarabia şi ardelenii şi
bucovinenii voluntari din Chiev în mişcarea naţională din Basarabia. Focul
sacru al naţionalizmului ardelean a încălzit sufletele tinerilor basarabeni la
Chiev şi le-au dat avântul cel mare spre calea adevărată a întregirei neamului.
Acolo la Chiev, în inima Ucrainei, scot voluntarii ardeleni cu abnegaţii
personale, ziarul lor „România Mare”**.
La Odessa, Chişinău, Iaşi, ardelenii şi bucovinenii, ca primii creştini,
poartă făclia „Unirei neamului” cu sfinţenie şi cʼun devotament, fiind ori când
gata la sacrificii până aʼşi pune şi viața.
Asemeni ţin să accentuez că şi mulţi patrioţi cinstiţi din vechiul regat
făceau lucrul sfânt cu acelaşi devotament, până când vine în Basarabia armata
vitejească a ţării Româneşti şi pune ferm şi hotărâtor pecetea pe lucrurile mari,
cari se pregăteau, pentru a vedea neamul unit, întregit şi fericit.
Cetitorule, dacă îţi vei pune întrebarea: cine a făcut „Unirea” Basarabiei cu
ţara mamă? Istoria îţi răspunde: vocea sângelui.
În sfârşit, vreau să spun că am lucrat la această carte fără patimă, nʼam
căutat să scot vreo persoană, fie dintrʼo parte sau alta, în relief. Fie care este
arătat aşa cum a fost.
Cum se vede, toată lumea dela 1917-18 a lucrat din convigere, aşa că nu
poate fi vorba de „trădare”. Mai sus am spus că „Unirea” a făcutʼo: vocea
sângelui. Această voce sʼa trezit la unii mai de vreme, iar la alţii mai târziu.
Aşa sʼa întâmplat un act măreţ în viaţa neamului nostru. După 106 ani,
Basarabia, răpită odinioară de vecinul cotropitor, prin bună voe şi dragoste se
reîntoarce la sânul mamei, după cum sună cântecul poetului:
Românie, mamă dulce, / Eu te las cu Dumnezeu / Căci duşmanul iar mă
duce, / Iar mă ia din braţul tău.
*

„România Nouă”, 31 Martie, No. 60.
„Cuvânt Moldovenesc”, August, No. 64, 1917.

**
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Sunt răpită, sfâşiată, / Sufletul meu plânge frânt, / Dar din prag eu încă
odată, / Jalnic bine te cuvânt.
Tristă, mă despart de tine, / Ce ca mamă mʼai iubit, / Ce cu drag tot zile
bine / Îmi făceai necontenit.
Şi-oi spera, că dʼoar odată / Jugul crud se va sfărma, / Fiica zmulsă,
liberată / Va sbura la muma-sa.
Ce serbare o să fie, / Mă vei strânge în braţul tău, / Până atunci
Românie / Să rămâi cu Dumnezeu.
(D. Bogos, fost şef de Stat Major al Republicii Moldoveneşti, Chişinău,
Tipografia „Glasul Țării”, 1924, p. 134-143.)

14.

Țăranii moldoveni despre trădătorul Const. Stere

Iaʼn ascultă, bade Gheorghe, că dumneata eşti mai umblat prin lume şi
apoi ştii să ceteşti în gazeturi şi în cărţi: cine o fi acela Constantin Stere, de care
se vorbeşte atâta amu la noi şi am auzit că se şi scrie de el multe prin gazeturi?
– Dar cine vrei să fie. Unul din ceia care sʼo folosit toată viaţa lui de
nevoile altora şi care amu vrea pe spinarea noastră, a ţăranilor să îşi facă drum
la mărire şi bogăţie.
– Şi se zicea din potrivă, că el sʼo jertfit pentru noi moldovenii din
Basarabia şi că ne-a ţinut partea noastră şi pentru că a spus să ni se dee drepturi
şi nouă moldovenilor de a învăţa şi a ne ruga lui Dumnezeu în limba noastră
lʼau trimis pe el în surghiun.
– Nu te lua, cumătre Vasile, după vorbele celor care se ţîn ca scaiul de el,
ca să se procopsească şi ei de pe urma lui şi ascultă-mă pe mine că eu îl cunosc
cine este şi ce a fost.
– Trebuie săʼl cunoşti; cum să nuʼl cunoşti dacă ai umblat tot timpul şi ai
văzut oameni de tot telul.
– Ei bine, Const. Stere nu sʼo gândit niciodată la noi moldovenii, ci numai
la el, la chipul cum să se-ridice pe el. Când a fost în şcoală la Chişinău şi cum
umblau pe timpul acela între tineri gânduri că de sʼar scula lucrătorii de prin
fabrici şi orăşenii şi ar pune mâna pe putere, are să fie bine pentru ei. Şi Stere
şi-a zis: ia să mă dau de partea lor, că are să-mi fie bine. Oamenii împărăţiei
însă dacă lʼau văzut că umblă cu lucrătorii, cu buntarii şi socialiştii lʼau trimis la
poselenie în Sibir. A fost, vă sa zică, în Sibir nu pentru că i-a fost dragă limba
moldovenească, pe care el, fecior de grec, nici nu o cunoştea pe vremea acea
cum se cuvine, sau pentru că i-a fost milă de nevoile ţăranului moldovan, cu
care el nʼavea nici în clin, nici în mânecă, căci ca fecior de moşier venetic el nu
putea decât să ne dispreţuiască pe noi, moldovenii.
Stere, cum zic, se dăduse de partea lucrătorilor, căci credea ca de vor veni ei
în fruntea bucatelor, el ca mai răsărit cum era, are să ajungă gubernator peste noi.
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– Dar tot a fost trimis la poselenie în Sibir.
– O fost! Dar cum avea căpice de la tatʼsu, făcute pe spinarea noastră a
ţăranilor, în Sibir, Stere sʼo ţinut de blestemăţii şi când i sʼo împlinit sorocu, a
plecat de-acolo şi a trecut Prutul.
– Va să zică a fost şi peste Prut?
– Dar unde nemerea el mai bine decât peste Prut? Aci, cum a venit, a
început să se văicărească cât o suferit el în Sibir, cum a stat nopţile albe să
înveţe şi să se gândească la nevoile oamenilor, în cât mulţi lʼau crezut pe cuvânt
şi le-a fost milă de el. Lʼau lăsat cei de peste Prut, să se înscrie la Universitetul
lor, măcar că nʼavea drept, căci cum îţi spusei fusese luat şi trimis din gimnaziu
în Sibir, aşa că gimnaziul miʼl mântuise. Şi acolo, la Ieşi, dându-se bine, ba pe
lângă un profesor, ba pe lângă altul, sʼo văzut cu şcoala mântuită.
Suduia şi blestema pe ruşi, că iei i-au stricat viaţa, dar în acelaşi timp
învăţa pe copiii consulului rusesc din Ieşi gramotă rusească.
– Mare ticălos a fost să fie!
– Iar când o mântuit şcoala Universităţii şi sʼo făcut avocat, ce crezi,
cumătre, cu ce treburi sʼo îndeletnicit? Gubernskoie Zemskoie prăvlenie a
Basarabiei moștenise nişte moşii peste Prut lăsate cu limbă de moarte de boerul
moldovan Calmutzki, ca să folosească norodului.
Și lʼa luat zemstva pe Stere să o pună în stăpânire după legile de peste
Prut. Dar Constantin Stere sʼo dat de partea unui nepot îndepărtat al boerului
Calmutzki şi lʼa lăsat pe acesta să pună mâna pe moşia dăruită zemstvei pentru
norod.
– Iaʼn auzi ce şoltîc a fost! Vorbea pentru norod, dar se dedea bine cu cei
care vreau să-l despoaie.
– Dacă o văzut zemstva atâta ticăloşie din partea lui Stere lʼo alungat şi o
dat afacerea unui avocat cinstit, iar pe Stere lʼo pârît Sfatului avocăţesc din Ieşi,
care tare sʼo uimit de atâta ticăloşie a omuleanului acesta.
– Cum deʼl rabdă pământul?
– Dar stai că nʼam mântuit.
– Spune, cumătre, te ascult, că eu cu totul alte bazaconii, auzisem despre
el, că este om de cuvânt, că se prăpădeşte de dorul celor sărăci şi obijduiţi.
– Vorbe şi iar vorbe! Să prăpădeşte el după cei care îi pot fi de folos lui,
dar nu după nişte ghiorlani, ca noi moldovenii. Când a văzut că în România
lucrătorii de prin fabrici nu erau ca în Rusia pregătiţi să iee puterea gospodăriei
împărăţiei şi ca acolo sunt tari boerii şi negustorii, Stere sʼo dat de partea lor şi o
ajuns ispravnic, sau cum le zicea lor acolo şi amu şi la noi: prefect.
– Vezi, dumneata, taman el care ţipa împotriva gubernatorilor şi
ispravnicilor!
– Şi nu numai, că o ajuns ispravnic, că de, sunt şi ispravnici oameni de
treabă, dar el, Stere, când sʼo văzut ispravnic, sʼo crezut că îi împărat şi cu firea
lui de fiară sălbatecă sʼo aruncat asupra ţăranilor. Cum sʼo întâmplat că taman
când el era ispravnic sʼo ridicat ţăranii moldoveni, mai mult ascultând şi
crezând în vorbele lui Stere, pe care le grăise când nu era prefect, dar era acolo
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un biet student. Şi zic, sʼo nemerit că ţăranii să se ridice în potriva arendaşilor
care mai toţi erau venetici peste Prut, ca şi la noi în Basarabia de altfel, şi
storceau de cel din urmă ban pe bietul moldovan. Şi zic, lui Stere, ca ispravnic
iʼo fost dat să astâmpere, ce aprinsase tot ei – răscoala ţăranilor. Câţi din ei,
sărmanii, au fost ucişi mişeleşte de acest Stere!
Iar când după răscoalele ţărăneşti potolite sʼo făcut alegeri, Stere ca
ispravnic a vrut să se aleagă numai oamenii stapânirei careʼl băgase în pâine şi
nu sʼo dat el înapoi dela nici o ticăloşie ca să facă să ese la alegeri stăpânii lui.
– Dar lumea ce zicea de toate aestea?
– Ce să zică? Când el era în dosul jandarmilor şi soldaţilor cu puştile
întinse, bine înţeles că nu putea nimeni face altceva de cât să murmure şi numai
studenţii, ca mai tineri şi mai îndrăzneţi lʼau huiduit şi lʼau fluerat ca pe un
câine turbat.
– Puţin iʼau făcut. De ar fi căzut în mâinile noastre nu scăpa teafăr.
– Şi bine am fi făcut, căci nuʼl lăsam să mai facă şi alte ticăloşii.
– Dar ce, o mai făcut şi altele?
– Dar ce crezi? Un făţarnic şi un lingău ca acesta care se da cum bate
vântul, ca o sfârlează, cât o trăi are să facă ticăloşii. Unde zicea că el este
vrăjmaşul ţarului, că ţarul l-o trimis la poselenie în Sibir şi i-o stricat tinereţea şi
de îi se va întâmpla vrʼo dată să fie faţă în faţă cu ţarul are să-l apuce de gât; da
când a venit ţarul peste Prut, Stere, aşa nepoftit, nechemat sʼo băgat şi el printre
alţii şi sʼo înfăţişat în faţa ţarului cu ploconeli şi cu „sărut mâna Măria Ta!”.
– Ptiu! da scârbos o mai fost omul ăsta frate. Şi nu l-a stuchit nimeni când
lʼo văzut gudurându-se ca o javră.
– Nu l-o stuchit nimeni, căci se vede, ţara românească este un fel de sat
fără câini şi nu se găseşte un om care să mi-l iee de piept şi să mi-l svârle din
mijlocul oamenilor de treabă. Căci de se găsea astfel de om poate că omenirea
scăpa de alte nevoi făcute de acest blestemat de grecotei.
– Dar ce, o mai făcut şi alte păcate?
– Se putea altfel? Când o venit vremea războiului cel mare şi toată lumea o
pornit ca un om asupra neamţului, ce crezi că face Constantin Stere? Cum se
dăduse ca şcoler de partea lucrătorilor socialişti, crezând că ei vor birui şiʼl vor
face gubernator; după cum se dăduse de partea zemstvei când lua carboave dela
ea și după cum se dăduse de partea moşierilor şi negustorilor ca să-l facă
ispravnic, aşa şi amu ei, în loc sa meargă cu norodul, sʼo dat de partea nemţilor
vrăşmaşi. Căci după socotelele lui, ghermanţii trebuia să iese biruitori. Şi fiind
ei biruitori, el, Stere, o să ajungă stăpân pe toată ţara, are să dee jos de pe
scaunul lui domnesc pe Regele ţării şi are să se facă el domnitorul României.
Şi cum o gândit aşa o şi lucrat! Pe când noi stam în tranșeie şi muream de
gloanţe şi de foame, el dezertase din oastea ţărei lui şi trecuse la duşmani.
– Şi nu lʼo trăznit Dumnezeu?
– Cu banii nemţilor, a vrăşmaşilor ţărei sale şi a neamului său...
– Parʼcă ziceai că-i grec.
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– Grec sau negrec, dar ajunsese polcovnic în oastea românească care se
lupta cu nemţii.
– Ptiu! ticălosul!
– Zic, cu banii nemţilor scotea gazetari şi le trimitea cu tunurile, nouă şi
românilor în şanţuri, ca să neʼndemne să nu mai luptăm şi să lepădăm puştile şi
șticurile că degeaba ne străduim, căci tot neamţu are să biruie.
– Ptiu, ce fără de lege o fost. Împotriva neamului său care lʼo primit, care
lʼo mărit, şi lʼo făcut om cu vază, ticălosul de Stere şi-a ridicat pumnul. Şi nu lʼo
trăznit cine-va să nu se mai scoale nici odată?
– Nu!
– Şi oare o mai făcut vrʼo şotie nepedepsită?
– Ce, crezi că nu?
– România slăbită, părăsită de moscalii ruşi cari înebuniseră de revoluţia
lor, o trebuit biata ţară să facă pace cu neamţu. Constantin Stere sărea de
bucurie în zilele celea că nemţii au biruit, cum o vrut el! Şi atunci cu ghenerali
nemţi se învîrtea el de colo până dincolo prin toată țara romînească; ba o venit și
la noi în Basarabia.
– Nʼar mai fi venit să vie!
– Că bine zici, cumetre Vasile, căci Stere pentru ca să sature pe moscalii
armatelor nemţeşti şi tot norodul german care se prăpădea de lipsa de hrană, a
ridicat tot grâul şi păpuşoiul din Basarabia.
– Îmi aduc aminte bine, bade Gheorghe, căci taman atunci mă întorceam
de pe front şi am găsit acasă muerea plângând că au luat tot rodul pământului
pentru nemţi.
– Da, ticălosul ista de Stere o lăsat sate întregi fără o coaje de pâine şi fără
o fărâmă de mălai ca să îşi hrănească tovarăşii nemţi. Slugoiul ăsta al nemţilor
şi-o bătut joc de moldovenimea din Basarabia.
– Şi nu ştiu cine îmi spunea că Stere o făcut unirea Basarabiei cu România.
– El o făcut? Stucheşte-l în ochi pe cel ceʼţi spune aşa poveste! Dar lui
mult îi păsa de Basărabia sau de România. El visa la o împărăţie mare rusească
sau la una nemţească, în care el vâra neamul moldovenesc ca pe o slugă. Oare în
1905 când o fost în Basarabia întâia revoluţie, nʼo venit el de peste Prut,
mirosind că este de făcut vrʼun gheşeft pe la noi şi nu spunea el moldovenilor de
aci: „Bre, amu or noi românii de peste Prut trecem la voi, adicăte ne facem ruşi,
ori voi moldovenii din Basarabia treceţi la noi şi ne facem slugile nemţilor. Căci
aieasta visa Stere, sau o Rusie mare în care să încapă şi România ca ţară supusă,
sau o Ghermanie mare în care să intre şi România şi cu Basarabia la un loc.
– După cum văd eu, el nu vedea ţara lui slobodă şi neatărnată, dar o vedea
numai roabă şi umilită, fără numele ei, fără steagul ei! Ptiu! dar ticălos om o
mai fost!
– Şi cum să nu fie când nimeni nu lʼo judecat pentru faptele lui: Pă un biet
de soldat moldovan, care de dorul vetrei sau de al copiilor lui rămaşi singuri,
fuge de pe front, ocârmuireaʼl impuşca fără milă ca pe un câine. Pe el însă, pe
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Constantin Stere, care o fugit din armata țărei lui ca polcovnic şi a uneltit cu duşmanul, cu neamţul, nu sʼo găsit încă judecătorii ca săʼl judece şi săʼl împuşte!
– Aceasta e o curată minune!
– Nu este cumătre nici o minune, dar nepăsarea asta dovedeşte că poporul
românesc, ca toţi moldovenii, e un popor blând şi iertător din fire, el iartă şi pe
vrăşmaşul său cel mai mare.
– Dar înţelesʼa Stere bunătatea moldovenească a noastră?
– De unde! Şi în aieastă nerecunoştinţă îi vezi şi mai mult ticăloşia lui. Un
altul, după toate câte le-o făcut şi-ar fi pus cenuşe pe cap şi ar fi zis:
Bogdaproste că am rămas nevătămat şi că nimeni pentru ticăloşiile mele nu mʼo
pedepsit. Dar el? Ce crezi? Şi amu strigă şi înjură toată lumea şi spune acelora
ce şi-au făcut datoria faţă de neamul lor, acelor ce nu-şi pot număra fraţii şi
rudele lăsate prin tranşee, ca ei să-şi pună cenuşă pe cap, că ei sunt vinovaţi, iar
el, Stere, e omul cum se cade!
– Dar mare mişel o mai fost!
– Amu, când România sʼo unit toată la un loc şi noi moldovenii dela
Nistru şi Prut şi fraţii noştri din locurile unde este mormântul lui Ştefan Vodă,
bucovinenii şi fraţii noştri ardeleni din Transilvania, tot ţara moldoveneasca şi
ea, zic, azi când toţi ne-am dat mâna ca laolaltă să lucrăm şi să luptăm slobozi şi
neatârnaţi de stăpânii care ne-ou asuprit veacuri dearândul, cine crezi că să
împotriveşte la această unire a tuturor românilor?
– Tot Constantin Stere.
– Da, tot el, căci ticălosul nu sʼo lăsat de gândul lui: El pricepe că din
unirea noastră vom rămâne o ţară slobodă şi că în ea oamenii cinstiţi şi buni
moldoveni îşi vor găsi o viaţă mai bună şi că nemernici ca el ce îşi dau coatele
cu veneticii vor fi curăţiţi şi alungaţi din sânul poporului şi că la mărirea la care
el visează nʼare sʼajungă. Şi de aceea, Stere vrea să bage ura între noi pentru ca
dezbinarea noastră sa folosească veneticilor şi din afară şi din înăuntru ţărei, ca
să ne stăpânească ei.
– Şi crezi că are să răuşească în gândul lui blestemat?
– Nu cred, căci sʼou găsit şi români şi moldoveni cinstiţi şi care în ceasul
de apoi au ridicat glasul lor şi or strigat: „Afară dintre noi ticălosul, trădătorul,
vândutul nemţilor şi tuturor liftelor străine. Afară cu Constantin Stere!”
Aşa or strigat de o răsunat în toată ţara românească glasul acelora cari vor
ca ţara aceasta a noastră să fie a moldovenilor şi a românilor. Şi gândul pătimaş
a lui Constantin Stere nʼo reuşit.
– Şi trebuie să ne pară bine, că de reuşea ticălosul ăsta să semene vrajbă
între noi, din nou ne vedeam slujile rusului sau neamţului, ne vedeam pământul
luat în stăpânirea sovietelor, căci Stere nu vrea sâ fim proprietarii pământului
nostru, dar vrea ca tot avutul nostru să fie în mâna veneticilor, ca în Rusia de azi.
– Bine că om scăpat de el!
– Nʼom scăpat încă. Vom avea de luptă cu el şi de aceea trebuie să fim
uniţi toţi moldovenii şi românii cinstiţi şi de treabă, căci de unirea noastră se vor
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sparge toate încercările ticăloşilor ca alde Stere de a ne robi altora şi de a ne
risipi ţara, punândʼo sub puterea veneticilor.
– Să trăeşti, bade Gheorghe, pentru că ne arătaşi cine îi acest Constantin
Stere şi în ce va fi scăparea noastră a moldovenilor şi de el şi de ucenicii lui,
care ne amăgeau arătându-ni-l ca pe un sfânt.
– Drac, nu sfânt!
– Mi fac sfânta cruce, stuchesc în patru părţi şi zic: Ducă-se pe pustii.
– Amin!
C. Stere și afacerile sale de avocat
În 1909, în luna lui August, d. A. D. Holban, cunoscutul publicist ieşan
publică în „Evenimentul”, ziar conservator din laşi, un facsimil de pe o
fotografie luată după o reclamaţie a preşedintelui zemstvei gubernatoriale a
Basarabiei, d. D. Semígrador şi adresată decanului baroului din laşi, în care se
arată purtarea necorectă a d-lui C. Stere ca avocat al acestei zemstve.
Publicarea acestui facsimil a provocat o mare agitaţie în lumea politică şi
d. C. Stere a fost nevoit să publice o lungă scrisoare în „Viitorul”, în care a căutat
săʼşi justifice atitudinea, invocând mărturiile d-lor Sculy şi Matei Cantacuzino.
Dar d. A. D. Holban nu sʼa lăsat învins şi în „Evenimentul” dela 18 August
1909 îi răspunde dlui Stere şi publică toate actele doveditoare a incorectitudinei
pe care a făcut-o în calitate de avocat al zemstvei.
„Pribeagul acesta, scrie d. A. D. Holban, prin îngăduinţa tuturor, a parvenit
uşor din pulbere până la cele mai înalte trepte în ţara aceasta, fără muncă şi
merit şi drept recunoştinţă pentru bunătăţile noastre nu a înţeles că nu se cade să
devie pe sub ascuns, agentul urei sociale şi organizatorul rezbelului de clasă în
Moldova.”
„Nu-îi era permis să joace rolul apostolului anarhiei şi la prima ocazie
când i sʼa dat în mână o coadă de putere să ne arate ce este capabil să facă în
alegeri «martirul autocraţiei» ruseşti. Parʼ că-l văd încă cu chica vâlvoi şi cu
barba zbârlită, umblând pe stradele Iaşilor ca un cazac turbat şi ameninţând
alegătorii până ce lumea revoltată lʼa petrecut cu unanime şuerături.”
„De când a scăpat din ghieţurile Siberei şi sʼa pripășit între noi, omenia
noastră nʼa servit decât a hrăni în el un om periculos păcei publice.”
Cât sunt de adevărate şi azi cuvintele profetice ale bătrânului A. D. Holban,
care nu cunoştea pe atunci încă isprăvile dʼlui C. Stere din timpul neutralităţei şi
războiului pentru întregirea neamului, cum nu cunoştea nici ultima faptă
săvârşită acum câte-va zile în urmă!
Dar în ce constă afacerea Stere cu zemstva gubernatorială din Basarabia?
Iat-o după toate actele publicate:
Această zemstvă primeşte donaţie printrʼun testament al boerului moldovan
Calmuski, proprietăţi în Regat şi însărcinează pe d. C. Stere ca, în calitate de
avocat, să intervie la autorităţile judiciare ca să fie pusă în posesiunea acestei averi.
Dar d. Stere nu întreprinde nimic deşi luase 1.000 de ruble avans pentru
această intervenţie şi permite ca un pretins nepot al lui Calmuski să pună mâna
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pe averea rămasă zemstvei donaţie. La toate scrisorile şi telegramele zemstvei
d. C. Stere nu răspunde timp de 2 ani şi când răspunde dă informaţii
neadevărate, care se constată atunci când zemstva desperată trimite un delegat al
ei ca să constate ce a făcut d. C. Stere.
În urma acestei anchete, zemstva îi retrage delegaţia dată d-lui C. Stere şi
o încredinţează d-lui Matei Cantacuzino, iar contra d-lui Stere reclamă baroului
din Iaşi.
Din documentele publicate se constată lucruri care caracterizează pe acest
om care nʼavea respectul adevărului şi care era gata de a insinua calomnii la
adresa altor persoane, spre a se acoperi pe sine. Aşa, întrʼo scrisoare către
zemstvă, d. Stere ca să scuze o amânare a procesului, învinueşte de incorectitudine pe judecătorul care făcuse citaţiile, deşi sʼa dovedit că acesta nu fusese
vinovat, ci d. Stere era culpabilul, căci nu se prezentase în instanţă.
Rezumăm mai jos „Rezumatul general al rechizitorului din «Evenimentul»
din 18 August 1919 în chestia Stere și zemstva din Chişinău” şi care va rămâne
ca o condamnare vecinică a omului care şi atunci când a întreprins o operă
obicinuită de practician al unei profesii sʼa arătat că și în viaţa publică este un
incorect şt abuziv.
Iată acest rezumat:
„Din cele amănunţit dezvoltate rezultă, fără ca apărările acuzatului C. Stere
să le poată dobori, următoarele:
1. că d. Stere, avocat, cu puţin bagaj juridic, a îndrăznit să se aventureze în
câmpul avocaţilor de primul rang, luând procesul zemstvoului Basarabiei pe un
onorar de 32.000 lei.
2. că simţindu-și insuficienţa a fost nevoit să-şi anexeze un adevărat
avocat pentru a rezolvi chestiunea de drept a autorizărei prin Decret Regal
pentru acceptarea legatului.
3. că în afară de obţinerea decretului, timp de 2 ani d. Stere nʼa fost în
stare, după însăşi mărturisirea sa, să studieze procesul pentru a-l susţine înaintea
tribunalului Dorohoi.
4. că după repetatele cereri ale Upravei zemstvei pentru a avea un raport
despre mersul procesului, timp de 2 ani nʼa comunicat nimic şi când a comunicat au fost lucruri mincinoase, menite să amăgească buna credinţă a clientului.
5. că d. Stere în dauna zemstvoului şi fără ştirea lui a înlesnit părţei
adverse administrarea şi perceperea punctelor din litigiu.
6. că în relaţiile mincinoase date zemstvoului despre mersul procesului a
falsificat cu bună ştiinţă termene şi motive de amânare, fapte cari constituesc o
atingere gravă neertată demnităţei de avocat.
7. că în aceste relaţii scrise şi trimise zemstvoului a calomniat magistratura
ţărei în faţa unei autorităţi străine.
8. că după ce sʼa făcut zgomot în ţară de aceste publicări a încercat să înăbuşe
afacerea, abuzând de relații prietenești care le avea în lagărul politic advers.
Ce este dar d-l Stere, dacă nu un vulgar șarlatan?”
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Iată deci încă o pagină din viața acestui om; de două ori nefast, cum îl
caracterizează d. Matei Cantacuzino astăzi și care pagină este asemănătoare cu
toate cele lʼalte pe care le-a înscris d. C. Stere în cartea neagră a ticăloșiei și
trădărei politice și naționale din România.
Constantin Stere în poezia populară din Basarabia
Cântecul lui Constantin Stere.
După cum la francezi toate se termină cu „o cântare”, aşa și la moldoveniibasarabeni toate evenimentele şi oamenii cari impresionează în bine sau rău
sufletele lor se revărsă întrʼo „frunză verde”. Nu putea şi Constantin Stere să nu
impresioneze pe moldovenii din Basarabia, dar e curios, că cu toată reclama
care-i se face de partizanii lui şi cari voesc săʼl arăte norodului ca pe un
mucenic pentru cauza ţărănimei, ţăranii moldoveni îl cântă în cântecile lor ca pe
un „rău”, ca pe „duhul necurat”.
Iată una din aceste „poezii populare”, despre Constantin Stere, cântată în
preajma alegerilor:
I
Frunză verde păpuşoi, / Neam de grec, pui de ciocoi / Ce cauţi Stere la noi?
Vrei iar deputat să fii, / Să ne faci blăstămăţii?
Să nu crezi că ne prosteşti, / Că te ştim ce poamă eşti.
II
Frunză verde de măsline, / Grecotei fără ruşine, / Nu mai vrem să ştim de
tine.
Căci când noi pe front muriam / Şi cu duşmanii luptam, / Tu cu nemţii te
pupai, / Ţărişoara ne-o vindeai.
III
Frunză verde măr roşcat, / Cine-i duhul necurat / Şi de lege lepădat?
Stere vecinic supărat / Amărît, neastîmpărat / Tot închis, posomorit /
Înăcrit, umflat, mocnit.
Capu lui cât o poiată / Numai gânduri rele poartă / Gura lui ca de pelin /
Varsă ură şi venin.
IV
Frunză verde bob măşcat, / Stere ne trimite sfat: / Să votăm cu secerea /
Când sʼo face alegerea.
Frunză verde poamă rea / Nu e bună secerea / Lucru mult nu faci cu ea.
V
Frunză verde mătrăgună, / Fraţi ţărani, toţi împreună / Mic cu mare
sʼalergăm / Coasa-greblă sʼo votăm*
Iar pe Stere să-l trimitem / Peste Nistrʼ să-l opintim / Şi să-i zicem la
pornire / Vecinica lui pomenire!
*
Semnul Partidului Țărănesc basarabean de sub conducerea d-lui I. Pelivan, care avea
mare trecere printre moldovenii din anumite județe.
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Stere a complotat împotriva Regelui Ferdinand!
D. Maniu răspunde cu hotărâre, chiar în Parlament: „Da!”
La 29 Octombrie 1917, C. Stere scria în „Lumina”:
„Un rege care sʼa plecat umil în faţa braţului ce a adus sângeroasa înjosire
Coroanei de oţel făurită la Plevna...”
D. N. Iorga comenta citatul acesta în modul următor, la Cameră, (şedinţa
dela 8 Martie 1921):
„Da, regele, cu coroana de oţel cu tot, sʼa plecat înaintea unui lucru, care
este mai sfânt şi mai mare decât voinţa omenească: sʼa plecat înaintea voinţei
poporului său, care cu ajutorul lui D-zeu, a biruit”.
În aceeaş şedinţă a Camerei. d. N. Iorga a întrebat pe d. Maniu, dacă
Const. Stere a urmărit sau nu detronarea regelui Ferdinand şi a dinastiei lui şi
aducerea pe tronul țării romaneşti a dinastiei Habsburgilor?
D. Maniu a răspuns în aplauzele Camerei:
– DA!
De aceea, d. Iorga adăoga la Cameră, la 8 Martie 1921, exteriorizând ideea
lui C. Stere:
– „Trebuia să vină numai omul de curaj, ca să apuce pe regele Ferdinand
de piept și să-l arunce înlături într-o localitate de internare austriacă”.
Nimeni nu mai poate avea, aşa dar, nici o îndoială despre intenţiunile lui
Stere asupra Familiei noastre Regale care, la Iaşi, îndura cu eroism nu numai
martiriul unui exil dureros, dar şi toate suferinţele omului căruia nu-i mai
rămâne decât cea din urmă speranţă!
Stere, agentul puterilor Centrale. Un document autentic, care stabileşte
neîndoios rolul trădătorului
Reproducem în „facsimile” următorul document sensaţional, relativ la
DISPOZIŢIILE SPECIALE ale autorităţilor militare austro-maghiare, în Aprilie
1917, spre a favoriza trecerea trădătorului Const. Stere prin teritoriul fostei
monarhii habsburgice, în urma ordinelor exprese date de ministerul afacerilor
străine din Viena.
Documentul produs de noi în „facsimile” a fost înregistrat la Ministerul de
Interne maghiar, la 11 Aprilie 1917, sub No. 4307.
Traducerea în româneşte a documentului:
MINISTERUL REGAL MAGHIAR de INTERNE
Sosit: 11 Aprilie 1917
No. 4307
Anexe:
–
buc.
În legătura cu No. 3895/1917
COPIE
No. 4731
Pentru Hfb.
Dată de căpitanul Ràcz
Stere, cetăţean român, profesor universitar, în urma însărcinării ministerului nostru de externe, a fost la Viena. Ministerul regal maghiar de interne are
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cunoştinţă despre aceasta. Acest Stere se înapoiază peste câteva zile în România.
Actele sale de legitimaţie sunt în regulă. Ministerul de externe vă roagă să
binevoiţi a înlesni lui Stere trecerea graniţei cu ocasiunea înapoerii sale.
Barkóczy locot.-col.
Primită: 11/IV/1917, ora 10.40 a. m.
Tibor Iocat.
Pentru autenticitatea copiei:
Budapesta, 11 Aprilie 1917.
Horváth
impiegat.
Ministerul de externe al monarhiei habsburgice avea tot interesul să
menajeze pe trădătorul Stere și de aceea se spune în documentul de mai sus:
„Ministerul de Externe roagă să binevoiţi a sprijini pe Stere…”
Cu ce bani sʼa tipărit ziarul „Lumina”? Cifre şi date autentice fac dovada
că organul lui Stere se tipărea cu bani nemţeşti
Din documentele aflate la Academia Română, privitoare la activitatea
Băncii Generale Române, condusă de germani în timpul ocupaţiunii („Instituţiile financiare puse sub sechestru, – Raportul administratorului-sechestru
asupra activităţii Băncii Generale Române”), reese cu prisosință că ziarul
„Lumina” de sub direcţia lui Const. Stere, A FOST SUBVENŢIONAT DE
GERMANI. Iată ce găsim în acele documente, la capitolul IV privitor la
„Contul ziarelor apărute în timpul ocupaţiunii”:
„Ziarul „Lumina”. Această gazetă condusă de d. C. Stere A AVUT
LEGĂTURI FINANCIARE CU MAI MULTE CONTURI ALE ADMINISTRAŢIEI MILITARE GERMANE.
Astfel, sʼa constatat din registrele Băncii Generale că acest ziar a primit
bani din două părţi, dela „Bukarester Tagblatt” şi dela secţiunea politică
(Politische Abteilung).
Sumele găsite în registrele Băncii Generale
Ziarul Lumina” a primit sumele de mat jos:
1917 Noemb. 17 lei 25.482,13 din contul „Bukarester Tagblatt”;
1917 Decemb. 13 lei 6.666,13 din contul (Politische Abteilung);
1918 Martie 20 lei 2.499,10 „ „
„
„
1918 Aprilie 11 „ 2.660,20 „ „
„
„
1918 Aprilie 20 „ 2.788,10 „ „
„
„
1918 Iunie
3 „ 5.216,50 „ „
„
„
1918 Iulie 25 „ 5.216,50 „ „
„
„
1918 August 9 „ 1.339,20 „ „
„
„
1918 Septemb. 20 „ 1.316,40 „ „
„
„
Pentru ce sʼau plătit aceste sume ziarului „Lumina”, condus şi redactat de
Const. Stere?
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Explicaţia e foarte simplă.
Constantin Stere era în serviciul inamicului; el slujea cauza Germaniei
împotriva intereselor României şi în consecinţă era SALARIAT DE DUŞMAN
ca să facă propagandă în ziarul său, în avantajul puterilor centrale. După cum
„Gazeta Bucureştilor”, organul oficial al comandanturei germane, ca şi
„Bukarester Tagblatt”, aveau deschise conturi curente în registrele Băncii
Generale Române, (adică al Băncii Germane), tot aşa „Lumina” lui Const. Stere
a fost ziarul armatei germane şi ea a fost subvenţionată cu fonduri germane.
Toate sumele încasate de Stere, pentru ziarul său, din Decembrie 1917 şi
până în Septembrie 1918, au fost luate din contul SECŢIEI POLITICE
GERMANE (Politische Abteilung), după cum se dovedeşte din documentele
aflate la Academia Română şi reproduse de noi mai sus.
Stere nu regretă nimic și nu se căeşte! El rămâne la concepţiunea sa
anti-naţională
În şedinţa Camerei dela 5 Martie, regretatul părinte V. Lucaci, vorbind şi
el în chestiunea validării alegerii lui Stere, rostea aceste cuvinte de neuitat:
„Acesta a fost păcatul lui; acesta a fost punctul lui de plecare şi pentrucă a
intrat în raport cu duşmanii neamului românesc, cu ungurii şi cu nemţii, pentru
aceasta nu-l putem ierta! Nu-i putem iertă păcatul acesta și-l calificăm de
trădător de Neam şi de Patrie.
Vor fi alţii mult mai competenţi decât mine, cari vor spune ce-a făcut cu
«Gazeta Bucureştilor», ce a făcut cu «Lumina», cu banii nemţilor, ce a făcut cu
faptele şi îndemnurile acelea împotriva Naţiunii, împotriva idealului nostru.
Acestea toate sunt fapte!
Nu am auzit încă pomenindu-se de călătoria la Berlin. Ce-a căutat la
Berlin, tocmai în timpul acela? Ce veste bună, ce sentiment patriotic şi ce
îndemnuri bune patriotice a putut aduce dela Berlin? Tocmai contrariul!
După aceea a venit catastrofa, când tot neamul românesc era nu numai
ameninţat, dar întrʼadevâr înfrigurat de durere, ce va fi cu neamul nostru.
Singur acest trădător, singur acest Costică Stere şi Marghiloman, aceştia
vesteau în «Gazeta Bucureştilor» şi în «Lumina» că aşa păţesc toţi românii,
pentrucă au ascultat de Brătianu, de Take Ionescu, de ceilalţi conducători, aşa
trebue să fie umiliţi, şi numai prin germani şi prin austro-ungari se va putea ridica
şi se va putea reabilită întrucâtva; aşa am rămas cu toţi scandalizaţi adânc
îndureraţi că poate să iasă dintrʼun mediu românesc astfel de cuvinte, astfel de idei.
Și în loc ca, pe baza vechiului principiu roman si fractus illabatur orbis,
impavidum ferient ruinae, el a predicat supunerea noastră la Nemţi şi la Unguri.
Ce consideraţii ne conduc, onorată Cameră?
Puţini suntem şi, Doamne, multe imputări ne-am putea face reciproc
pentru cele trecute, şi mai ales înainte de războiu, ca parte politică, şi aici în
vechiul regat, şi la noi, şi în Bucovina şi în Basarabia. Dar când a venit timpul,
domnilor, ce am aflat? Iată, am aflat aci, ca la toate popoarele, şi la poporul
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nostru, exemple strălucite. Vă spun, exemple strălucite, vă reamintesc un lucru
public, de aici, dela înălţimea acestei tribune, când a venit iubitul nostru frate,
d. Al. Vaida-Voevod şi a zis: «Domnilor, îmi făceaţi şi aici această imputare.
Dar uitaţi cum au fost împrejurările. Dar eu vin şi mărturisesc că îmi e greaţă şi
mi-e scârbă de multe ori de cele ce a trebuit să facem», – vorbe cari au fost
pronunţate de aci, de la ʼnălțimea tribunei. Va să zică, îmi pare rău că le-am
făcut, dar acuma vin cu voi, fraţilor, să pun mâna pe steagul naţional şi mergem
cu toţii înainte.
Domnilor, nu vreau să vă amintesc, dar Sf. Petru nu l-a vândut pe Hristos,
dar după aceea a plâns amar? Dar Sf. Pavel nu a prigonit pe creştini şi în urmă
sʼa pocăit?
Vedeţi, domnilor culmea! înţeleg ca un om să rătăcească, dar un om careşi vede greşeala, care-şi vede păcatul şi zice: «ei bine, aşa au fost împrejurările,
aşa a trebuit să fac; dar iată că mă întorc acum, și vreau să lupt cu d-stră, vă rog,
scuzaţi-mă, iată că mă pocăesc şi aş vrea să mă duc cu d-voastră pe calea binelui
şi a adevărului naţional!»
Nu! ce-am făcut, bine-am făcut, şi nu mă căesc, zice criminalul.
Iată crima, întărită printrʼo altă crimă!
Nu-şi aduce aminte acest criminal trădător, că, dacă ar fi învins ideile lui,
nu am fi noi azi aci, nu am fi nici în Basarabia.
Doamne, ştiu unde am fi: am fi sclavii nemţilor şi ai ungurilor mai ales,
dar aci, de bună seamă, nʼam fi!”
Se urmăreşte introducerea bolşevismului în România. C. Stere adeptul
comunistului Zinoviev
Trebue oare să vedem în această suspectă dragoste tendinţa țărăniştilor
români de a introduce în ţara noastră formele vieţei din Rusia sovietică?
Întrebarea este cu atât mai la locul ei cu cât, dovada a fost făcută de mult,
din ante-proectul de constituţie elaborat de ţărănişti, resfiră un suflu foarte
pronunţat comunist.
Poate că acest caracter comunist, bun pentru Rusia, pe care a adus-o în
stare de plâns cunoscută, dovedeşte tocmai rolul, nemărturisit până eri, şi
autoritatea morală ce încearcă de a se da azi lui Stere în partidul ţărănist.
În adevăr, găsim preconizată în ante-proectul de constituţie menţionat, o
organizaţie socială şi politică semănând aidoma acelei pe care a statornicit-o pe
cale de necaz. Moscova lui Trotzki. În articolul 31 al menționatului ante-proect,
găsim limpede tendinţa de a introduce în organizaţiile noastre muncitoreşti
sovietele, după modelul moscovit.
Acelaş regim este proectat pentru muncitorii agricoli, fără deosebire, adică
atât pentru cei ce-şi muncesc pământul, cât şi pentru cei ce muncesc pe
pământuri arendate, ca şi pentru profesiunile liberale (Vezi pag. 166 art. 31)
Cu o egală surpriză ne-a fost dat să aflăm tot de acolo, că următor concepţiunei lui Stere, i se hărăzeşte acestei biete ţări, întregită cu atâtea sacrificii, un
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regim de autonomie geografică sovietică, prezintat aci ca autonomie deplină
provincială. Încă de pe atunci, Stere, vorbind în numele ţărăniştilor români, se
declară adversar al unificării „după sistemul românesc” adică împotriva
unificării pe baza unitară, naţională şi culturală, susţinând în schimb sistemul
„statului-mozaic”, adică al bucăţilor sau al fărâmelor, uşor de desmembrat de
atâtea unelte şi curente duşmănoase, dinăuntrul şi dinafara hotarelor României.
Regăsim aci, întreagă, mentalitatea faimosului Zinoviev autorul manifestului votat de curând de comuniştii ruşi.
A trebuit să facem această precizare, de care presa sʼa ocupat pe larg, la
timp, de oarece singură ea poate să explice curioasa apropiere sufletească şi
dragostea mai mult decât suspectă care leagă pe ţărăniştii români de C. Stere.
D. Ion Mihalache, ofiţer român pe al cărui piept stau câteva decoraţiuni,
afirmând împlinirea datoriei sale către patrie ca şi d. dr. Lupu cel care, dela
Londra, aflând ce face Stere la Bucureşti în timpul războiului, cerea pur şi simplu
împuşcarea ticălosului trădător, amândoi îmbrăţişează astăzi pe trădătorul Stere în
faţa întregei ţări uimite!
Să fi întunecat oare meschinele combinaţiuni de politică şi condamnabilele
dorinţi de ajungere cu orice preţ, până intrʼatăt dreapta judecată şi elementarul
respect de țară ale acestor două persoane?
Subliniem această postură curioasă şi facem din locuitorii întegii ţări
judecătorii unei atitudini şi ai unor înclinaţii în adevăr monstruoase.
Este în înţelepciunea acestui cuminte şi aşezat popor, un proverb simplu
însă care cuprinde un adevăr nediscutabil: „Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi
spun cine eşti!”. Noi constatăm că o mare şi ireparabilă greşeală încearcă să se
consume şi aceasta nu trebue tolerată de nici unul din oamenii cari, tremurând
eri de soarta ţării, după ce au văzut-o făcând sacrificiul suprem, nu pot astăzi să
lase călcat în picioare şi batjocorit însuşi viitorul ei!
Omul şi faptele lui
În codrii Basarabiei, între două dealuri, pe o matcă frumoasă este un sat
curăţel în care locuesc moldoveni de viţă veche. Dar la mijlocul satului, unde
locuesc gospodarii cei mai vestiţi, este un nuc mare rotat şi lângă nuc crâşma
satului.
Acolo, se strânge tot satul în zi de sărbătoare: cei însuraţi la sfat şi la un
pahar de vin, iar cei holtei la cântece şi la joc.
În ziua de Sîn Petru, anul acesta era bine, cald şi frumos, câmpul şi copacii
înverziţi că sălta inima de bucuria care ni-a dat-o Dumnezeu. Şi părea că înadins
te trage la gloată, la sfat şi la cinste: că în crâşmă şi lângă ea, în tot sfatul
moldovenilor, acolo îi locul cu noroc.
Mă uit la unul, la altul şi dau cu ochii de moş Dumitraşcu, căpitanul de
mazili. Şedea pe prispa crâşmei cu nişte gazeturi în mână şi mai mulţi gospodari
îl ascultau.
Mă apropiu de el, dau bună ziua, mă aşez pe prispă şi ascult la vorba
oamenilor.
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Căpitanul Dumitraşcu tocmai le povestea despre ce mai scriu gazeturile
din Bucureşti. Iar moş Sandu Curnutu îi întreba:
– Şi ce mai scriu alta gazeturile?
– Au început a vorbi din nou despre grecul basarabean Constantin Stere...
îl ocărăsc şiʼl afurisesc ca pe ucideʼl crucea.
– Da ce poznî o mai făcut?
– Să vedeţi dumniavoastră: Partidul Țărănesc a vrut să se unească cu
Partidul Naţional din Transilvania, ca să facă laolaltă un partid puternic pentru
cârmuirea ţarii. Dar Stere, știind dacă se face această unire, apoi dânsul are să
ajungă codaş în partid, a început a umbla din om în om cu vorbe rele şi viclene
şi aşa o stricat unirea.
– Şi cum îl zugrăvesc gazeturie pentru aşa ispravă mârşavă?
– Una din gazeturi, bună oară, povesteşte cum lʼo zugrăvit pe Constantin
Stere la alegerile trecute chiar fruntaşii Partidului Țărănesc basarabean. Iaʼn
ascultaţi!
– Ia un boer ca toţi boerii, cumătre Gheorghe. Să gudură şi el amu ca o
cotârlă pe lângă ţărani, ca să-l aleagă deputat.
– Spun unii că o fost la posolenie în Sibir, fiindcă o ţinut cu norodul.
– Nu crede, cumătre, căci la Sibir se trimeteau mai mult hoţii de cai şi cei
cari prădau la drumul mare. Cine ştie ce poznă o fi făcut şi Constantin Stere,
căci omul care o luptat pentru norod rămâne credincios pe vecie norodului său.
– Dar ce? Adicătea Stere nu o rămas credincios norodului?
– Vezi bine că nu. Dumneata să vede treaba ca nu-l cunoşti cumătre, sau te
potriveşti la poveşti. Eu îi cunosc pe de rost toată viaţa. Cât o fost student la
Ieşi, se prefăcea că-i socialist, scria în gazeturi pentru muncitori. Pe atunci avea
bani dela tati-său din sudoarea bieţilor ţărani, căci tatăl lui Stere era un grec
pripăşit ca vechil la un boer din Basarabia şi pe urmă tot juchind ţăranii sʼa
făcut şi el boer cu moşie.
Când a mântuit câpicele dela tati-său, sʼa vârît și el slugă la alţi boeri şi a
învârtit lucrurile cu atâta meşteşug, încât a ajuns ca un fel de sfetnic boeresc.
– Măi, da mare şufer!
– Și fiindcă trăia peste Prut, apoi suduia pe ruşi şi să jura că îi român, dar
în acelaş timp se făcuse avocatul boerilor Krupenski şi a altor boeri crepostnici,
ruşi din Chişinău. Hei, multe carboave o mai papăt el dela ei!
– Mare fariseu o fost, cumătre!
– Să-l fi văzut cum sbiera şi buhnea cu pumnul în piept, zicând ca el nu o
să uite cât o trai că Ţariul lʼo trimis dejaba la Sibir. Dar când a venit Ţariul la
1914, în România ce crezi? Cine pervi sʼa dus să-i sărute mâna?
– Te pomeneşti că Constantin Stere!
– Taman așa! Sʼo dus de i sʼo închinat, o stat smirnă în faţa lui miorlăind:
Naşe imperatorscoie velicestvo, milostiveşte-mă, îndurate şi mă iartă, căci am
fost tânăr şi prost, când am grăit împotriva Măriei Tale, iartă pe robul tău pocăit,
Constantin Stere.
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– Ei şi cei-o zis împăratul?
– Împăratul a zis: ghidi, ghidi gogoman! te ert, sibernicule! Dar smotri să
nuʼmi mai face nici o şotie. Paşol…von! Iar Stere a pus mâna la cozoroc şi a
strigat; „Rad staratsia vase impératorscoie velicestvo”.
– Bre, dar mare şi scârbos lingău mai este şi Stere ista!
– Stăi să vezi cumătre, că mai am de spus. Când sʼo pornit bătălia cu
Germania, Stere ce şi-o zis: niamţu ăsta este mai puternic decât ceilalţi; ian să
mă ieu cu binişoru pe lângă nemţi, căci după râzboiu o să mă facă gobernator.
Şi astfel, pe când noi săracii ne băteam şi muream de răni şi de foame,
Constantin Stere chefuia cu nemţii şi îi povăţuia cum să ne biruiască.
– Auzi dumneata, mişelu naibi!.. bre, ce varvar nelegiuit!
– Grecul ista de Stere, cumătre, care nu ştie ce este cinstea, care şi-o uitat
datoria către neam şi ţară, care toata viaţa sʼa învârtit ca o morişcă ia dincotro a
bătut vântul, este o adevărat năpaste pe capul nostru.
Şi iarba se usucă pe unde calcă el. Mai anul trecut a dezbinat în două
partidul nostru ţărănesc basarabean, după ce sʼa ales la Soroca, acum în urmă a
vârît dihonia şi în partidul ţărănesc de peste Prut: curat sfredelul Dracului! Amu
simţind că puterea îi de partea noastră a ţăranilor şʼo pus un alt gând spurcat.
Ceʼşi-o zis el: „țăranii basarabeni sînt nişte mârlani proşti şi nişte ghiorlani
ploaţi: pai să mă iau cu binişoru pe lângă ei ca sa mă aliagă deputat şi atunci am
să mă fac stăpân peste ei şi am să mă îmbogăţesc pe spinarea lor.”
– Una ca aceasta nu să poate, cumătre.
– Vezi bine ca nu să poate, căci acest omulean după cum sʼo răzvrătit
împotriva Ţariului şi apoi sʼa dus de i-a pupat mâna, după cum a făcut pe
socialistu şi apoi sʼa încuscrit cu boerii şi a fost unialta lor mai bine de douăzeci
de ani, aşa şi acum se preface numai că ţine cu ţăranii împotriva boerilor. Dar de
ne-om potrivi la măgulelele lui şi-l vom alege deputat, apoi are să ne facă
chielea ţurlui-burlui.
– Nʼo să-l lăsăm, cumătre, mai ales acum când ştim ce poamă este.
Aci, căpitanul Dumitraşcu sʼopri din cetit. Toată lumea ascultase cu băgare
de seamă, iar unul din săteni după ce oamenii să potoliră din vorbă, căci fiecare îşi
spunea gândul despre cele auzite, îl întrebă tare pe căpitanul Dumitraşcu:
– Dumneata căpitane, lʼai văzut vrodată pe acest mişel de Stere?
– Lʼam văzut odată, la o adunare în Chişinău.
– Şi cum ți el la faţă?
– Se poartă ras şi la obraz şi la mustăţi. Dar spun unii că mai înainte umbla
cu părul vâlvoi şi barba măturoi, ca un pohonţ de lipovean. Însă când i-o înâlbit
părul şi fiind el din firea lui mueratic ca toţi grecii, atunci sʼo ras peste tot ca să
pară tînăr.
– Auzi tu ghiuju năibi!...
– Însă ochii nu şi-o putut schimba: privirea lor o rămas tot lacomă,
pizmaşă şi vicleană.
– Şi se găsesc oameni care să ţână cu dânsul?
– Uite, că se găsesc.
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– Şi cine sînt aceia?
– Mai mult străini, venetici de legea şi graiul nostru. Duşmani de ai
neamului și ai ţărei noastre.
– Dar cum de îl lasă stăpânirea slobod? Un haiduc ca acesta ar trebui
legat, judecat şi osândit.
– Nici pe mine nu mă ajunge capul; că uite când acest Stere o fost odată
advocatul zemstvei noastre și o şarlatanit zemstva de nişte moşii ce i se cuvenea
peste Prut, apoi zemstva îndată lʼa dat afară şi a cerut să fie dat judecaţii ca un
rău făcător.
– Slabă şi neputincioasă stăpânire avem!
– Cu adevarat aşa!
– De o da dracu să mai vie când-va pe la noi aceasta jigodie de Stere ca să
îl alegem, o să-i facem noi judecata.
– Şi o să-i cântăm iar ca la alegerile trecute cântecul lui.
– Cine îl mai ştie? întreba pe cei mai tineri dintre oameni, căpitanul
Dumitraşcu.
– Îl ştim mulţi dintre noi cât îi de ticălos.
Trădătorii și amicii bolşevicilor roşi împotriva jandarmilor
Pe când trădătorul Constantin Stere urmăreşte să introducă bolşevismul
rusesc în România Mare şi lucrează în înţelegere cu agenţii periculoşi ai
regimului sovietist din Moscova, în Basarabia cad victime ale datoriei, în lupte
pentru menţinerea ordinei, sute de jandarmi.
Pe când numărul jandarmilor căzuţi victime ale datoriei ostăşeşti se
înmulţesc, trădătorul Const. Stere şi complicele său dr. N. Lupu, cer desfiinţarea
jandarmeriei. De sigur că instituţia jandarmeriei, ca un corp de ordine, nu le
convine acelora care practică dezordinea, anarhia şi doresc să introducă „raiul”
bolşevic în Basarabia românească, ca şi în restul ţării!...
Şi cum numărul acestor victime ale datoriei nu este așa de mic, dar destul
de impunător după cum se va vedea mai jos, simpatia tuturor democraţilor
sinceri ar trebui să fie de partea acestor apărători ai ordinei şi evoluţiei normale
a acestei ţări, şi cari în majoritatea cazurilor au eşit din rândurile acelei mari
democraţii, care este ţărănimea română şi care nʼare nimic comun nici cu ideile
atentatorilor, nici cu gesturile lor.
Dovada este lista pe care o publicăm mai jos şi care cuprinde 140 de nume
româneşti şi ţărăneşti şi care până vor fi scrise în Panteonul ce se va ridica
acelor care sʼau jertfit pentru ţara lor, să rămâie întipărite în coloanele ziarului
care a fost alături de ei în lupta ce au purtat-o ca să-şi facă datoria pentru
neamul lor.
Tabloul cu numele jandarmilor, victime ale bolşevicilor
Iată şi tabloul de numele jandarmilor din Basarabia atacați şi omorîți în
serviciul funcţiunei lor de la înfiinţarea jandarmeriei în Basarabia. În dreptul
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fiecărui nume este gradul, localitatea şi judeţul unde sʼa produs atentatul şi data
când a fost comis.
Regimentul 5 Jandarmi
Stoica Ioan, sublocot., Comrat (Tighina), 1/IX 1921; Dinuţ Gheorghe,
plutonier major, Staro-Cazaci (C. Albă), 20/III/1921; Gheorghe Ilie, plutonier,
Şaba (Cetatea Albă), 5/6/XII 1921; Glăman Dumitru, plutonier, Baicazia
(Cetatea Albă), 5/6/X 1921; Prădatu Ene, plutonier, Păpuşoi (Cetatea Albă),
4/IV 1921; Ioan Radu, plutonier, Cârpeşti (Cahul), 26/XII 1920; Istrate Zaharia,
plutonier, Carbalia (Cahul), 4/X 1921; Chirica Enache, plutonier Hagi-Tarda
(Ismail), 11/X 1918; Şerbănescu Dumitru, plutonier, Grădiştea (Tighina), 22/IX
1919; Muta Gheorghe, plutonier, Albota (Cahul), 26/XII 1920; Vârtosu Ioan,
plutonier, Baurci-Moldoveni (Cahul), 26/XII 1920; Dinu Nichifor, plutonier,
Caracurt (Ismail), 20-21/VIII 1921; Dobrogeanu Simion, plutonier, Burgugii
(Cetatea Albă), 1/I/1923 Jolţa Marin, plutonier, Ciobaicia (Cahul), 7/V/1924;
Matei Mihai, serg. inst., Baicazia (Cetate Albă), 5-6/X/921; Bâlea Gheorghe,
sergent, Staro-Cazaci (Cetatea Albă), 20/III/921; Crânganu Petre, sergent, Iv.-Rusă
(Cetatea Albă), 15/VIII/919; Duma Niculae, sergent, Baicazia (Cetatea Albă),
5/X/921; Chirică Teodor, sergent, Jebrieni (Ismail), 12-13/II/922; Vagner Petre,
sergent, Baicazia (Cetatea Albă), 5-6/X/921; Simion Alexandru, sergent,
Comrat (Tighina). 22/VII/918; Pricop Gheorghe, sergent, Vasilofca (Ismail),
7/XI/918; Pinitu Istrate, sergent, Vadu lui Isac (Cahul) 10/I/919; Marinescu
Vasile, sergent, Gănăsenii de Pădure (Cahul), 14/III/919; Ghiţă Ioan, sergent,
Curcii (Ismail), 25/VI/920: Păsărică Matei, sergent, Burlacu (Cahul), 28/I/921;
Pârvescu Alexandru, sergent, Ciobaicia (Cetatea Albă), 2/XII/920; Petcu Ioan,
sergent, Caracurt (Ismail), 21/VIII/921; Dima Gheorghe, sergent, Baicazia
(C. Albă), 5-6/X/921; Mihăilă Niculae, sergent, Păpuşoi (Cetatea Albă),
29/IX/923; Leca Mihai, sergent, Cişmichioi (Cahul), 14/X/923; Iordache Ioan,
caporal, Turlache (Cetatea Albă), 16/X/919; Ciobanu Constantin, caporal,
Baicazia (Cetatea Albă), 5-6/X/921; Zburlea Tănase, caporal, Colibaşi, (Cahul),
15/XI/922; Plaga Niculae, caporal, Tatar-Bunar (Cetatea Albă), 12-13/IX/921;
Ciorăscu Niculae, caporal, Gara Făleşti (Bălți), 15/XI/921; Marin A. Marin,
caporal, Curcii (Ismail), 25/VI/920; Sorescu Gheorghe, soldat; Ermochia
(Cetatea Albă) 7/X/919; Marin Ştefan, soldat, Baicazia (Cetatea Albă), 3-6/X/921;
Bușila Costache, soldat, Tatar-Bunar (Cetatea Albă), 12-13/IX/923; Eni Vasile,
soldat, Turlachi (C. Albă), 30/IX/921; Trifăţeanu loan, soldat, Burgugii
(Cetatea Albă), 1/I/923; Miron Vasile, soldat, Burgugii (C-Albă), 1/I 929;
Hânţaru Grigore, soldat, Babele (Ismail), 11/VI/919; Gârliceanu Ştefan, soldat,
Vasilofca (Ismail), 7/XI/918; Ghelaru Gheorghe, soldat, Frecăţei (Ismail),
19/III/919; Grumăzescu Teodor, soldat, Taraclia (Tighina), 25/IX/919; Buşnă
Gheorghe, soldat, Baurci Moldoveni (Cahul), 26/XII/920; Andronache Ioan,
soldat, Neruşai, (Ismail), 20-21/I/921; Mihai Grigore, soldat, Tocuz (Tighina),
28/VII/923; Pazul Gheorghe, soldat, Tatar Bunar (C.-Albă), 26/X 1923;

252

Constantin Stere și lumea sa

Țardea Vasile, soldat, Cișmichioi (Cahul), 14/X/923; Răileanu Ioan, soldat,
Borceg (Cahul), 17/XII/923; Totalici David, soldat, Slobozia Ganez (C.-Albă),
9/II/924; Pavel Ioan, soldat, Slobozia Ganez (C.-Albă), 9/II/1924.
Regimentul 6 Jandarmi
Cernat Constantin, pl. major, Coşerniţa (Soroca), 13-12/VI 1922; Voicu
Ioan, plotonier, Glodeni (Bălți), 21/VII/918; Stanciu Ioan, plotonier, Goreşti
(Chişinău), 3/VII/918; Caplescu Ioan, plotonier, Mireni (Chişinău), 19/VII/919;
Degeratu Dumitru, plotonier, Ghidighici (Chişinău), 25/X/919; Cramă Matei,
plotonier, Mereni (Chişinău), 19/VIII/918; Orâşanu Vasile, plotonier, Băcioiu
(Chişinău), 17/5/920; Bratu Gheorghe, plotonier, Măşcăuţi (Orhei), 1/III/919;
Pavel Mihalache, plotonier, Arioneşti (Soroca), 6-7/I/919; Bordeianu Ion,
plotonier, Căpreşti (Soroca), 26-27/II/922; Butnaru Gavril, plotonier, Floreşti
(Soroca), 11/II/923; Şeitărău Vasile, plotonier, Rădoaia (Bălţi), 19/VII/920;
Amariei loan, plotonier, Ciuciulea (Bălţi), 6/V/924; Câtu Ioan, plotonier,
Nisporeni (Chişinău), 8/VII/924; Botezat Vasile, plotonier, Sângera (Chişinău),
10/VII/924; Costea Ch., sergent instructor, Briciova (Soroca), 28/V/924; Ştefan
Ioan, sergent, Glodeni (Bălţi), 21/VII/918; Pichineru Vasile, sergent, Sadova
(Chişinău), 11/II/919; Ioan T. Ioan, sergent, Budăi (Orhei), 1/II/919; Agapia
Afanase, sergent, Cureşniţa (Soroca), 26-27/II/922; Ojog Ioan, sergent, Buicani
(Chişinău), 13/X/923; Amarghioalei Vasile, sergent, Vadu lui Vodă (Chişinău),
29/VII/924; Tanase Neculae, caporal, Mereni (Chişinău), 29/II/919; Grim
Dumitru, caporal, Vadu lui Vodă (Chişinău), 18/VI/922; Costache Sandu,
caporal, Şipoteni (Chişinău), 20/VI/919; Păduraru Chirică, caporal, Ghidighici
(Chişinău), 17/V/922; Pandele Ioan, caporal, Visterniceni (Chişinău),
1/VIII/919; Ciută Gheorghe, caporal, Pârjolteni (Chişinău), 20/IX/919; Vărlan
Sandu, caporal, Mășcăuți (Orhei), 1/III/919; Tureanu Vasile, caporal, Tribujeni
(Orhei), 20/VII/922; Petraru Dumitru, caporal, Tribujeni (Orhei), 7/IX/921;
Chiriac Constantin, caporal, Ţibirim (Orhei), 2/VI/922; Ţureasma Vasile,
caporal, Mândra (Orhei), 2/V/922; Cimpoiaşu Andrei, caporal, Popeştii de Sus
(Soroca), 24/III/922; Spivacanco Gheorghe, caporal, Zgurița (Soroca),
2/VI/922; Ciornei Const., caporal, Vadu lui Vodă (Chișinău), 2/VI/922;
Cojocaru Grigore, caporal, Trifeşti (Orhei), 6/V/924; Anghel Nicolae, soldat,
Păișcani (Bălţi), 4/IV/920; Ingot Mihai, soldat, Petreşti (Bălţi), 20/II/921; Stavre
Iancu, soldat, Costugeni (Chişinău), 80/VI/919; Blândă Dumitru, soldat,
Hânceşti (Chişinău), 27/VII/919; Vicu Nicolae, soldat, Bujoru (Chișinău),
25/X/921; Susac Vasile, soldat, Sireţi (Chișinău), 11/XII/922; Goneac Mihail,
soldat, Vorniceni (Chişinău), 13/VI/922.
Avasaicei Ioan, soldat, Budești (Chișinău), 18/VI/922; Petre I. Gheorghe,
soldat, Mașcăuți (Orhei), 1/III/919; Leneşu Arion, soldat, Tribujeni (Orhei),
7/VII/923; Suciu Petre, soldat, Cicâlteni (Orhei), 20/VII/922; Cocoru Ioan,
soldat, Arioneşti (Soroca), 6-7/I/919; Simion Dumitru, soldat, Ţarigrad (Soroca),
28/III/923: Gheorghiţa Const., soldat, Târnova (Soroca), 28/V/923; Anghel Vasile,
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soldat, Ciocâlteni (Orhei), 24/IX/923; Panţâru Vasile, soldat, Trifeşti (Orhei),
24/IV/923; Mariciuc Gheorghe, soldat, Oniţcani (Orhei) şi Marcu Vasile,
29/V/924.
Compania Jandarmi Hotin
Filip Emilian, locot., Noua-Suliţă (Hotin), 12/III/919; Petcuşin Petre,
pl. major, Văzdăuţi (Hotin), 8/I/919; Moroşanu Ioan, pl. major, Siliştea (Hotin),
8/I/919; Costandeş Nicolae, pl. major, Bârlădeanu (Hotin), 5/IV/923; Dănilă
Mihai, plotonier, Parcăuți (Hotin), 8/I/919; Ciolan Iordache, plotonier, Nedebăuţ
(Hotin), 9-10/I/919; Toma Gheorghe, plotonier, Grozinţi (Hotin), 9-10/I/919;
Dică Alexandru, plotonier, Raşcov (Hotin), 9-10/I/919; Filimon Mihalache,
plotonier, Rucşin (Hotin), 9-10/I/919; Dumitru Petre, plotonier, Ediniţa (Hotin),
26/I/919; Zaharia Nicolae, plotoner, Dolineni (Hotin), 4/IV/921; Țăranu Gavril,
plotonier, Hajdău (Hotin), 10/XII/922; Muşat Ioan, sergent, Siliştea (Hotin),
10/XII/922; Atitinei Const., sergent, Edinița (Hotin), 10/XII/922; Pavel Teodor,
sergent, Sânger (Hotin), 10/XII/922; Şaramot Nicolae, sergent, Nelipăuţi
(Hotin), 15-16/IV/923; Grumeza Gh., caporal, Grămeşti (Hotin), 15-16/IV/923;
Carp Gheorghe, caporal, Cepelenţi (Hotin), 15/I/921; Şorodoc Ioan, caporal,
Dancăuţi (Hotin), 30/VII/921; Istrate Gheorghe, caporal, Dancăuți (Hotin),
23/I/922; Godinescu Grigore, caporal, Dumeni (Hotin), 30/IV/922; Mitran Dobre,
soldat, Văzdăuţi (Hotin), 30/IV/922; Morăreață Florea, soldat, Chişcăuţi (Hotin),
8/I/919; Tudor Gheorghe, soldat, Grămeşti (Hotin), 8/I/919; Gheorghe I. zis
Radu, soldat, Raşcov (Hotin), 8/I/919; Nicolae I. D-tru, soldat, Rucşin (Hotin),
10/I/919; Chiriac Ioan, soldat, Rucşin (Hotin), 10/I/919; Botezatu Vasile, soldat,
Dumeni (Hotin), 30/IV/922; Gheorghe Florea, caporal, Stănceni (Hotin), 8/I/919;
Amariei Ioan, plotonier, Ciuciulea (Bălţi), 6/V/924; Cojaro Ilie, soldat, Foleşti
(Bălţi), 3/VI/923; Avarvarei Gheorghe, caporal, Durleşti (Chișinău), 16/VII/924.
(București, Tipografia ziarului „Universul”, 1924, p. 3-32.)

15.

Trădarea – dezertarea şi tolerarea lui Constantin Stere
fost Colonel Consilier Juridic
I. Alegerea de la Soroca și
II. Activitatea sa negativă în răsboiul de întregire a neamului

Celor 36.000 alegători din judeţul şi oraşul Soroca, viaţa şi faptele alesului
lor în răsboiul de întregire a neamului
Prefață
În „Luptătorul” dela 27 Februarie 1921, D-l Ionescu Olt a scris un articol
asupra personalităţei lui C. Stere. În acest articol, după ce se aduce în prima
linie laude ziarului de mai sus, urmate de mulţumiri, întru cât după D-sa
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„«Luptătorul» este un organ de convingeri şi de curaj, care i-a dat ospitalitate a
trata un subiect de care alţii se fereau din laşitate sau prudenţă”. Ca unul ce am
trăit la Soroca pe malurile Nistrului Românesc, doream să răspund D-lui
Ionescu Olt chiar prin acelaş organ de publicitate. Contrar laudelor aduse, în
marea dragoste ce ziarul „Luptătorul” poartă democraţiei şi adevărului, articolul
meu deşi admis a se publica, – nu ştiu căror intervenţiuni mi-a fost înapoiat
după trei zile chiar de Directorul ziarului.
Mijloace materiale mʼau împedicat atunci a da publicităţei în o broşură
cuprinsul acestui articol. Cu toate aceste „mai bine mai târziu, decât nici odată”
aduc astăzi la cunoştinţa publică cuprinsul acelui articol, complectat cu capitole
separate, referitoare la activitatea negativă a lui C. Stere în timp de pace, în
epoca neutralităţei şi în plin război.
Din acel articol şi din capitolele care îl urmează, se desprinde o serie de
fapte ce interesează şi trebuie să fie cunoscute, nu numai de cei treizeci şi şase
de mii de alegători din cuprinsul ţinutului şi oraşului Soroca, dar de către toţi
cetăţenii cu suflet, inimă şi credinţă românească, din România Mare. El se
referă la o parte din viaţa şi faptele alesului de la Soroca, în legătură cu războiul
nostru de întregire a neamului şi la contribuţiunea negativă adusă aspiraţiilor
noastre naţionale de către Colonelul profesor şi rector universitar.
C. Stere (Consilier juridic pe lângă armatele române) pretins creator al
unui curent literar, cultural şi politic, afişat ca martir siberian al cauzei
româneşti. Pe lângă aceste titluri vom reaminti şi pe acel de Şef regional al unui
mare partid politic cu trecut istoric, partid care acuză, fără aʼşi face însă datoria
de a trimite judecăței, dacă înadevăr el este, pe Dezertorul şi Trădătorul din
timpul ocupațiunei Austro-Germane, care:
1) În timp de pace după 1913 a pledat cauza bulgarilor cerând restituirea
Cadrilaterului.
2) A redactat acel memorabil manifest care desolidariza universitatea din
Iaşi de sora ei din București.
3) A înşelat în timpul neutralităţei buna credinţă a fraților ardeleni.
4) Sʼa pronunţat pentru distrugerea independenţei României şi alipirea ei
la monarhia Austro-Ungară sub conducerea dinastiei Habsburgilor.
5) A înfiinţat în timpul răsboiului şi în Bucureştii ocupaţiei germane ziarul
„Lumina” contrar intereselor Patriei sale în pericol.
6) A îndemnat ostaşii României, prin manifeste aruncate în tranşeele
române, la dezerțiune de pe front.
7) A funcţionat sub inamic ca funcţionar la Banca Generală (Germană),
unde a prezidat emisiunea de miliarde de bancnote germane cari au adus
sărăciea şi mizeria în ţară.
8) A cerut detronarea Regelui şi decăderea actualei dinastii române.
9) A condamnat „intrarea armatei Române în Basarabia” pe motivul că
Republica Sovietelor din Rusia dă mai multă libertate politică statelor ce o
compun, cea ce nu va putea nici odată acorda poporului un Stat autocrat şi
oligarhic grupat în jurul Vechiului Regat şi nu guvernanţilor săi, a căror
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quintensență politică este formată de „Partidul Naţional Liberal”, partid care a
monopolizat toate momentele mari istorice pe seama lui, fără a mai recunoaşte
nimic „Dorobanţului de la Plevna”, care nu are culoare politică, dar care totuşi
reprezintă ţara România Mare de azi cu toate partidele sale politice, de la cele
mai extreme, la cele mai moderate.
10) Sʼa pronunţat prin grai şi scris contra unirei Basarabiei cu „Patria
mamă”, speculând totuşi simpatia basarabenilor, pentru a întrona în această ţară
dacă nu bolşevismul, cel puţin anarhia şi desordinea politică, în favorul
tovarăşilor săi de la Moscova.
În asemenea condiţiuni, Constantin Stere apare pentru noi toţi, îmbrăcat în
haina dezertărei şi a trădărei de patrie, care însă datorită nu ştim căror
intervențiuni a fost lăsat în linişte. El nu a fost judecat de Curtea Marţială, aşa
cum o cer legile ţării. Din contra. El a fost şi este rând pe rând tolerat de către
toate partidele politice ce sʼau perindat în ultimii ani la cârma ţărei, ca şi cum
C. Stere prin felul său de se conduce nu ar fi săvârşit un act de înaltă trădare,
dublat cu acel de dezertare.
Este de neînţeles această rezervă a conducătorilor ţărei noastre faţă de un
om căzut în greşală. Şi cu atât mai de neînţeles este faptul: Pentru ce guvernul
liberal care acuză, care ştie că Stere e trădător şi care are datoria a publica o
„carte neagră” asupra acestui caz, nu soluţionează prompt şi energic cazul
trădărei şi dezertărei, de care sʼa făcut culpabil viitorul Consilier al Tronului şi
Prim Ministru al României Mari?
În faţa acestei ne mai auzită toleranţă politică, fiecare cetăţean român de
origină prin sânge şi credinţă se întreabă:
a) Pentru ce sʼau întrerupt toate anchetele începute contra lui Stere,
aşternându-se muşamaua naţională şi peste chestiunile de trădare şi dezertare în
timp de război.
b) Pentru ce se întârzie cu trimeterea lui Stere în judecată, mai mult chiar
se perde şi dosarul întocmit cu multă trudă de vrednici şi imparţiali magistraţi.
La astfel de întrebări, ne întrebăm şi noi:
Care este datoria guvernului?...
Care este datoria justiţiei?...
O ţară întreagă doreşte să vadă lumină, să vadă făcându-se dreptate, atât
unui popor adânc jignit în onoarea sa naţională, cât chiar şi lui C. Stere, dacă
vină nu va avea, dândui-se în ori ce caz prin condamnare sau achitare acea
linişte sufletească de care el are atâta nevoie.
Faptul că Stere a fost ales deputat în diferite rânduri; că face parte din un
partid care lʼa consacrat Șef şi că în calitatea lui de fost basarabean se bucură de
simpatia fraţilor basarabeni cari nu au avut ocazie sub guvernul moscovit să-şi
formeze o opinie publică, nu poate nici scuza, nici să pună la adăpost pe un
mare vinovat. Cei cari şi-au făcut datoria către ţară ca şi glasul îndepărtat de sub
glie a celor optsute de mii de mucenici ai neamului Strigă către C. Stere,
întocmai ca Dumnezeu către Cain: Ce ai făcut Constantine cu fraţii săi? Ce ai
făcut cu jertfele noastre?
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Eroii ca şi Martirii au dreptate! Este o răspundere ce apasă greu pe umerii
lui Stere.
Ei cer dreptate, cer judecarea lui Stere.
Pentru aceasta ne trebue, Omul, Şeful de guvern, Partidul Politic,
Ministrul de justiţie, care răspunzând fără frică la îndeplinirea datoriei, să
cheme la ordine pe un mare vinovat care prin faptele lui a jignit profund
sentimentele cele mai curate ale poporului românesc.
Astăzi însă după ce sʼa scurs atâta vreme de la comiterea faptului, după ce
suferinţele clipelor grele încep a fi uitate, o judecată nu mai putea avea loc în
aceleaşi condiţiuni psihologice pentru judecători ca şi pentru acuzat, cu atât mai
mult că starea de răsboiu a încetat, şi odată cu ea a încetat şi aplicarea legilor de
răsboi care numai ele puteau aplica sancţiuni exemplare. Nu este însă mai puţin
adevărat că judecătorii deşi cu mai multă blândeţe, şi-ar putea şi azi face datoria
şi prin sentinţa ce ar da-o, ar satisface o necesitate naţională, ar satisface opinia
publică ca şi pe acuzat, căruia i sʼar da posibilitatea de a se apăra. Dacă
Guvernul nu înţelege însă a deferi pe C. Stere înaintea unui Consiliu de răsboi,
atunci are cel puţin datoria de a-l trimete înaintea „unei Comisiuni de Generali
activi” unui Consiliu de onoare, care analizând situaţia de eri, să proclama
vinovăţia sau nevinovăţia lui C. Stere.
În acest caz, dacă C. Stere este vinovat, el va fi acoperit cu dispreţul
public, având însă pentru sine avantajul de a scăpa de suferinţele unei pedepse,
de care nu au scăpat atâţia bravi ostaşi, cari conştient sau inconştient sub
ordinile sau sugestiunea lui C. Stere, au căzut în greşeli mult mai mici ca a
acestui mare vinovat.
Ca o urmare morală a acestei stări de lucruri întrʼo ţară şi mai ales în
România nu pot fi două categorii de vinovaţi şi două sisteme de a judeca.
Pentru toată lumea este nevoie de aceiaşi judecată care se reazemă pe
principiul: Fiat justitiae – Pereat Mundus.
Prietenii lui Stere afirmă însă că el sʼar putea prevala de o sentinţă
judecătorească, pentru a câştiga un drept de mare patriot. Opinia publică însă, în
lipsa unei sentinţe judecătoreşti, a condamnat de mult pe acel ce ţara şi-a trădat
şi care în arena politică nu serveşte Democraţia, din contra, înveninează
raporturile sociale dând o armă în mâna oligarhiei de care ascultă pentru ca rând
pe rând să distrugă partidele la care se afiliază.
Ori care ar fi însă calea, fie acea a unei sentinţe dată din ordin pentru aʼi
scoate basma curată, sau acea a ertărei pe cale de amnistie care desăvârşeşte
justiţia fără a înlătura judecată, „C. Stere” nici o dată nu va putea justifica
greşelile sale, căci el pănă azi prin temporizări eterne, patronate de guverne, şi
în special de cele liberale, nu a fost judecat şi liber a fost lăsat, după cum altă
dată liberal naţional a fost, pănă când a dovedit că „Lupul părul îşi schimbă, dar
naravul ba”.
Dacă însă din cine ştie ce considerațiuni politice greşelile lui Stere nu au
fost supuse sancţiunei justiţiei de răsboi, atunci aceste greşeli rămân a fi aduse
pe calea tiparului, la cunoştinţa marelui public, ce prin suflet, prin inimă şi
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credinţă strămoşească, românesc este, pentru ca cel puţin opinia publică din
punct de vedere moral, judecând drept şi cinstit să pedepsească trădarea prin
dispreţ şi desinteresare pentru trădător.
Aceste consideraţiuni mʼau îndemnat a da publicităței această mică şi
nepretenţioasă broşură, scrisă nu de acel ce a suferit pe nedrept în timpul
răsboiului şi pentru a cărui dreptate ca şi pentru a altora, nici un glas al
democraţiei nu sʼa auzit de la tribuna parlamentară, care cu cel mai feroce
egoism era ocupată cu reabilitarea lui C. Stere, ci de însuşi faptele acelui ce cu
suflet pervertit:
Ai trădat Ţara şi Rege
Ca un om fără de Lege
Care crede... Dacă este Deputat
De trădare... România l-a ertat
Lt. Colonel Constantin L. Bottez
Constantin Stere și alegerea de la Soroca
D-l Ionescu Olt în „Luptătorul” de la 27 Februarie 1921 afirmă că reuşita
lui C. Stere se datoreşte valoarei sale întru cât:
Nu a fost sprijinit de nici un partid politic bine organizat, şi
Nu a avut prestigiul puterei de care dispune o administraţiune.
În consecinţă, indicaţiunea atât de puternică a maselor populare nu mai
poate suferi nici o invalidare.
Fàră a cunoaşte nici pe Ionescu Olt, nici pe Sterea, de cât pe unul din
articolul său, pe cel din urmă din faptele sale înainte şi după răsboi, susţin şi voi
dovedi că argumentele D-lui Ionescu Olt sunt mai mult teoretice şi sentimentale,
cu totul departe de realitate. În adevăr, Sterea era agreatul Partidului Ţărănesc
din Basarabia, bine organizat şi foarte puternic. Avea la îndemâna sa ca agenţi
electorali permanenţi pe toţi profesorii şi învăţătorii, pe toţi funcţionarii Casei
Noastre, de la cel mai mic la cel mai mare, precum şi pe toţi funcţionarii
volostelor cu primarii comunelor. Toţi aceşti funcţionari numiţi fiind cu decret
regal de către Partidul Ţărănesc când deţinea puterea înaintea acelei mici
fracţiuni care conduce azi Basarabia în numele Partidului Poporului.
Oare această situaţie de fapt înseamnă că Sterea nu a fost ajutat de un
partid politic şi nu ar fi avut sprijinul unei administraţiuni? Cât de mult se
înşeală D-l Ionescu Olt care scrie la Bucureşti, fără a cunoaşte realitatea de la
Soroca, unde norodul rămas credincios semnului electoral „Coasă şi Greblă”.
1) A ALES pe C. Sterea convins că întocmai ca și Halippa, Sfeclă,
Codreanu (Moş Ion), omul corespunde semnului, care era pentru ei expresiunea
oamenilor buni şi cinstiţi şi care semn, bunii noştri Ţărani zic şi au credinţa că a
lor este, atunci când Soarele, Luna şi Stelele (semnele altor partide politice) sunt
prea departe de ei; iar crucea scoasă din biserică şi pângărită în lupte politice a
îndepărtat credinţa lor faţă de acest semn Dumnezeesc.
Cu acest semn (Coasă şi Greblă) sʼau trezit ei în Basarabia Românească la
primele manifestațiuni electorale, atunci când Partidul Ţărănesc guverna în
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Basarabia în numele Partidului Liberal care avea acolo armată, funcţionari, stare
de asediu şi chiar guvernatori, când opoziţie aproape nu exista; iar starea de
asediu şi cenzura erau aplicată cu mai multă străşnicie ca azi. Numai astfel
Basarabia putea să simtă că este cârmuită de un partid ţărănesc prin excelenţă
democrat, şi în fruntea căruia se găseau la început D-nii Inculeţ, Halippa,
Ciugureanu, Pelivan, Minciună ş. a. representând energiele poporului Moldovenesc de eri, a poporului Românesc de azi dintre Prut şi Nistru,
În aceste condiţiuni, rezultatul alegerilor de la Soroca, se datoreşte atât
faptului că Ţăranii nu cunoşteau cine se ascunde în dosul semnului, cât şi bunei
voinţe mai ales a partidului din care cândva C. Sterea a făcut parte şi care a găsit
că e bine a menaja interesele unui fost corelegionar politic, cu credinţa că dacă
el singur nu se va pocăi reîntorcându-se în vechiul său partid, să fie cel puţin
păstrat ca un fel de rezervă politică, un fel de rău necesar, ce va putea fi în mod
abil întrebuinţat cândva la disolvarea acelor partide ce prin unire ar putea să
devină mai tari ca Partidul Liberal.
2) AU ALES ţăranii din ţinutul Soroca pe C. Stere fiind că ei nu au avut de
unde să ştie trecutul acestui om, de cât numai de la elevii săi ceʼl prezentau
norodului pe Stere ca pe un „Mesia” ca pe un Salvator al ţărănimei Basarabene,
care dacă ales va fi şi trimes în Sfatul Ţării la Bucureşti le va da lor „Pământ
gratis şi anularea încasărei impozitelor”, promisiune cu caracter anarhic care
cadrează mai frumos cu Codul Penal decât cu mijloacele legale şi morale ale
unei lupte electorale. Pământ gratis şi pe viitor nici un impozit!, cuvinte
frumoase şi amăgitoare. Miragiu care înduplecă sufletele cel mai recalcitrante şi
subjugă pe sclavul ce aşteaptă mântuirea sa tocmai de la acest pământ pentru
care el a luptat şi îngrăşat glia strămoşească cu sângele lui.
3) AU ALES ţăranii de la marginea Nistrului pe C. Stere în neştiinţă că au
în faţa lor un anarhist şi revoluţionar, cum o spune chiar Ionescu Olt: Rigorile
Siberiei departe de a domoli temperamentul său revoluţionar, îl oţeleşte mai
mult. Şi nici că putea un revoluţionar, păstrând încă pe vremea luptelor
electorale şi pe cale de simulacru urme false de lanţuri (văpsite cu roş) drept
mărturie a suferinţelor sale pentru Ţăranii, cărora el băiatul grecului proprietar
al moşiei Cerepcău (Soroca) nu leʼa dat din acea moşie nici un petic de pământ,
dar grăbindu-se a vinde încă de mult surorilor şi fraţilor dreptul său, să promită
alt ceva, şi mai ales în alegeri, de cât „Pământ gratis de la alţii”, Revoluţie,
Slobodă, gonirea Românilor de peste Prut, Autonomiea Basarabiei şi o Republică Moldovenească mai fericită ca Arcadia ferice*.
Toate aceste promisiuni constituiau punctele principale ale programului
electoral al lui C. Stere, desvoltate rând pe rând atât în sala Triumf din Soroca,
cât şi la Bădiceni în chiar localul Volostei. Deci cu ştirea şi aprobarea guvernului, fapt care credem că nu a fost cunoscut de D-l Ionescu Olt. În această
împrejurare şi în această comună, funcţionarii de stat şi judeţ la ordinele
*
Probabil de această promisiune sʼau influențat Bolșovicii când au decretat infiinţarea
Republicei Sovietice Moldoveneşti.
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telegrafice ale Deputatului P. Sfeclă, membru al Partidului Ţărănesc în opoziţie,
strângeau norodul ca să asculte spovedania comică teatrală a bătrânului actor cu
barba şi musteţile rase, care nici asemănare nu mai avea cu basarabeanul student
de altă dată, cu C. Stere bărbos şi cu părul sburlit; azi clovn de iarmaroc, care
caută să dovedească că pentru binele țărănimei basarabene şi a desrobirei
Basarabiei el a fost trimes de Ruși în Siberia şi mai în urmă arestat de Românii
din vechiul Regat, pe cari în nemernicia lui căuta să-i arăte ca pe un fel de
duşmani, iar nu ca pe nişte fraţi.
Și fiind că C. Stere a fost în adevăr în Siberia, este bine a se cunoaşte că el
acolo a fost trimes, nu ca un prieten al Ţărănimei, ci mai mult pentru marele
curagiu ce a avut de a scoate la mii de vîrste, departe de Petrograd ochii acelui
ce-i jurase credinţă, ochii Ţarului Rusiei, ... din o veche fotografie atârnată pe
pereţii unui local de petrecere, în care Sterea, ce e drept, petrecea adesea cu alţi
ţineri socialişti (poate nihilişti) pentru a mai uita ceva din dorul și dragostea lui
cea mare pentru țăranul Moldovean.
Lămuririle de mai sus mi-au fost date în Soroca de către un bătrân
Moldovean. Și pentru ca să se știe bine, repet încă o dată că nu pentru țărani a
stat el acolo sub cer de plumb întunecos, ci mai mult pentru capriciile tinereței
sale în adevăr svânturate. La alegeri, C. Stere a uitat cu intențiune să arate
țăranilor basarabeni că a fost condamnat nu ca apostol al cauzei naționale a
Moldovenilor obijduiţi și robiți și surghiuniţi din Rusia, nu ca luptător naționalist
român, ci ca membru al organizației clandestine și teroriste. Ca nihilist Rus.
Această acţiune inconsecventă a lui C. Stere este primul său act de
manifestare cetățenească, manifestare care mulți ani mai târziu, după ce la frați
Prutului trecuse, îmbracă în timpul răsboiului de întregire haina cea mai neagră
și mai murdară a trădărei de Țară, Lege, Neam și Rege.
4) AU ALES țăranii de la Cetatea marelui Ștefan pe C. Stere, în credința
că el este apărătorul ce gratis lor pământ de la alții le va da. Ce zică oare acel ce
pentru noi reprezintă un Simbol a Românismului? Ce crede D-l Pantelimon
Halippa șeful acelui Partid Țărănesc din Basarabia Românească în toată întinderea ei dintre Prut și Nistru? Sprijinivʼa D-sa acțiunea anarhică și anticonstituțională a fostului său profesor de drept constituțional de la Universitatea din
Iași? Pentru ce oare D-sa nu a protestat atunci când Stere făcea astfel de
promisiuni? Admite D-sa indiferent de persoană, ca un trădător, care trădător
pentru noi rămâne până în clipa în care se va pronunţa justiția Țării, îmbrăcat în
haina demagogului să pozeze ca un factor important al vieței noastre publice
constituționale şi naționale numai pentru simplu cuvânt că D-sa ca șef de partid
are de plătit o poliță de recunoștință (foarte frumos și lăudabil) lui C. Stere
fostul său profesor, atunci când D-sa foarte bine știe că în alte țări și azi
funcționează Curți Marțiale care judecă pe trădători; iar la noi în țară mulți
nevinovați au căzut victime din cauza acestui om, pe care guvernanții nu știu
pentru ce considerente meschine politice îl menajează cu atâta interes, atunci
încă nu sʼa depus o floare pe mormintele victimelor sale.
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Este oare promisiunea lui Stere la Înălțimea morală a fostului său elev?
Noi credem că nu, întocmai după cum nici un trecut fie el cât de frumos și bogat
nu poate scuza crima unui trădător de țară, fie acest trecut privit chiar prin seria
de acțiuni cu o legătură logică între ele și cari sʼau desfășurat în un cadru
determinat; căci atunci ar urma ca:
a) Mitropolitul Konon Arămescu Donici care a fost aruncat disprețului
național în o chilie de monah să fie readus în scaunul său Mitropolitan.
b) Colonelul Sturza care a fost și el un om de idei și de convingeri să fi
fost chemat din străinătate, înaintat general, dăndui-se comanda ce i sʼar fi
cuvenit în locul unora din acei generali ce pe front înebuniseră, alții se
îmbolnăviră și parte din ei de trupele lor să rătăciră. Nu voi cuprinde aici pe acei
ce datoria, cu sângele lor de eroi, [au servit] glia strămoșească și a căror
memorie bine cuvântată și eternă fie.
c) Lui Crăiniceanu (Colonel) să i se redea viaţa şi comanda Regimentului
a cărui Drapel cu efusiune și lacrimi în ochi la sărutat în momentul suprem,
depănând astfel cu mare solemnitate pe altarul patriei către care poate greşise; o
conştiinţă curată, mai curată de cât a trădătorului care liber azi, fiind că liberal o
viaţă întreagă a fost, înfruntă cu cinism răbdarea unui neam ale cărui victime
datorite trădărei sale, în general, nici o dată nu se vor putea socoti.
d) Colonelul Verzea să-şi reia Directoratul General al Poştelor şi Telegrafului iar;
e) Bujor, deputatul ales şi invalidat, după cum doreşte şi Moşul Ion Codreanu
deputat de Soroca să fie scos din puşcărie, întocmai după cum C. Sterea a fost şi
el cândva scos de la Văcăreşti şi adus în Cameră pentru ca şi el să stea în
tovărăşiea marelui patriot C. Stere validat acum în urmă de camera D-lui
General Averescu.
5) AU ALES ţăranii sub semnul „Coasă şi Greblă” pe fiul boerului grec de
la Cerepcăul Sorocei, care evadând din închisorile Siberiei, de acolo unde îl
trimiseră acei ceʼl cunoşteau poate mai bine ca noi, nu pentru idealul nostru
politic, ci pentru o utopie politică internaţională, a trecut Prutul la fraţii din
vechiul regat, fraţi cari pe atunci lʼau primit ca pe un adevărat frate Basarabean în
plină suferinţă. Lʼau încărcat pe el de măriri şi onoruri, au pentru meritul lui, dar
în cinstea acelui brav şi nobil popor Moldovean dintre Prut şi Nistru; pentru ca el
astăzi să defăimeze pe bine făcătorii lui, arătându-i Basarabenilor ca pe nişte
drojdii a societăţii. Lipsa de recunoştinţă caracterisează de altfel pe locuitorul
C. Stere chiar şi în alegerile de la Soroca, atunci când demagogia a împins-o până
acolo de a spune Ţăranilor Soroceni cu mult şi studiată făţărnicie, vărsând lacrimi
de crocodil, întocmai ca actorul ce pe scenă joacă un rol departe de firea lui.
„Am venit aci în mijlocul vostru să şterg pata naşterei dintrʼun boier*
propietar, să răsbun păcatele părinţilor mei, să preparăm revoluțiunea din care
țărănimea va eși complet desrobită.”
*

D-l H. Sanielevici în cartea sa „Poporanismul reacționar” ne arată că „C. Stere” – este un
amestec de grec și evreu (miʼa spus-o el însuși); iar D-l Alexis Nour ne spune de C. Stere că era
fiul unui vechil grec, trimis din Grecia la o moșie a muntelui Atos din Basarabia.
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Așa vorbea Stere în limba rusească celor ceʼi ascultau acolo în capitala
ținutului celui mai moldovenesc.
A blestemat în acele clipe C. Stere memoria sfântă a celor ce i-au dat viață
și lumină și a căror cenușă, siguri suntem că a trebuit să tresalte în liniștea
mormântului lor, în fața fiului atât de nerecunoscător și faţă de ei ca și de țară.
Și tot lipsa de caracter determină pe C. Stere să aibă curajul omului fără de
scrupul de a se prezenta în fața Regelui și a Țărei, atunci când pacea de la
București nu putea îngădui M. Sale să aplice acestui om lecțiunea ce se cuvinea
trădătorului care a vrut săʼl detroneze, care a cerut desființarea Statului Român
și înglobarea lui la Imperiul Habsburgilor.
6) A ALES norodul din Soroca pe Stere de bună credință că omul și
semnul sunt la fel. Dacă acestui norod i sʼar fi spus în mod loial și cinstit de
către conducătorii partidului Țărănesc, că glăsuind semnul, glăsuiesc și omul,
atunci Stere ar fi trebuit să fie alesul norodului Moldovean încă de astă
primăvară când a mai candidat la Soroca, împrejurare în care el nu a fost numai
candidatul partidului țărănesc, dar chiar și acel al guvernului Averescan, care azi îl
combate atât de mult. În adevăr și acum ca și astă primăvară, Stere a fost sprijinit
de D-l Niță, Ministrul Basarabiei, care prin o acțiune de duplicitate a făcut la
Soroca opoziție guvernului Central, împărțind Basarabia în două zone. Nordul se
zice pentru liniștea socială a fost rezervat Țărăniștilor, iar sudul pentru Partidul
Poporului, adică pentru prietenii marei și pravoslavnicei Rusii, cari nu au avut altă
atențiune pentru România decât a zice că „Basarabia a fost zugrumată”.
În adevăr, în cea ce priveşte nordul Basarabiei adică la Soroca, sʼa pus prin
intervențiunea D-lui Niță o listă quasi oficială, zisă „Paratoner”. Esplicația este
uşor de înțeles. Trebuia acolo, pentru ca lista partidului țărănesc să fie asigurată,
guvernul să se presinte desmembrat, prin o listă oficială a partidului și una
desidentă.
Această listă paratoner a apărat atât de bine lista oficială a guvernului
(Partidul Poporului) încât această din urmă, ca şi lista paratoner, au căzut cu cel
mai mare succes.
Pe lista paratoner trebue să se ştie că sʼa strecurat atunci, în mod
clandestin, cu autorizarea guvernului şi voinţa lui Stere, numele acestui trădător.
Prin aceasta, D-l Niţă, cari opera pe două fronturi, credea că dacă nu va reuşi
lista ţărănească, va avea atunci cu siguranţă succes lista boerilor unde figura
numele lui C. Stere prietenul guvernului. În nici un caz nu va reuşi, ştia prea
bine D-l Niţă lista guvernului central cu advocatul Gh. Niculescu în frunte. Şi
graţie acestor expedienţe politice, cât pʼaci dacă reuşea această listă, C. Stere
era să fie botezat averescan. Dar socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din
târg. Sterea a căzut în alegeri spre norocirea partidului Ţărănesc, care prin poliţa
de recunoştinţă ce D-l P. Halippa personal o avea de plătit lui Stere, a trebuit a
deschide larg porţile sale, unei pacoste naţionale, pentru ca aci Sterea intrat, să
aibă prilejul de a fi întrebuinţat de liberali în opera de descompunere şi de
desagregare probabilă în viitor a altor partide politice.
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Dacă cetitorii mei nu mă cred, de cele ce la Soroca şi în Basarabia sʼau
petrecut, îi rog foarte mult să întrebe pe D-l Boutmy de Catzman, Preşedintele
Zemtstvei Soroca, guvernamental sadea, care însă făcea opoziţie guvernului,
refuzând listei oficiale ori ce concurs administrativ, pe care bine-înţeles îl dădea
listei în desidenţă de opoziţie în care figura D-sa, deşi fusese numit în serviciu
de către D-l General Averescu. Avea această listă a guvernului din Chişinău,
prin opoziţie de acea a guvernului central, toate mijloacele ce la îndemână le
poate da o administrațiune centrală ca Zemstva, şi pe care mai figura şi numele
lui Stere.
7) SʼA ALES Deputat Sterea la Soroca, acolo unde alegătorii, acei ţărani
moldoveni, cu dragoste de ţară şi de lege, cu sufletul lor curat şi cinstit, copleşit
însă de naivitatea lor ce nu cunoşteau viaţa politică, au fost exploataţi de astă
dată de către conducătorii săi. De acei conducători cari au sacrificat pe şeful
partidului ţărănesc ce până mai eri era D-l Inculeț, călcând astfel ori ce
jurăminte, ori ce interese democratice şi naţionale, atunci când a fost vorba de
interesele lor personale ca şefi ai unui al doilea partid ţărănesc, şi care partid de
ei se va conduce în viitor după această schismă politică. Prima lor grijă a fost să
primească în sânul lor elementul dizolvant, pe trădătorul C. Stere, pe care lʼa
cocoţat acolo unde faptele sale nu-i dădeau dreptul, întru cât el nu este de cât un
sperjur care în momentele cele mai grele ale Patriei, a prestat inamicului Ţărei,
serviciile sale.
Nici când nu ar fi crezut ţăranii din Soroca că alesul lor şi-a călcat
jurământul către Rege, atunci când el promitea Nemţilor, duşmanilor Patriei şi
Poporului Român, desfiinţarea Monarhiei şi înlocuirea ei prin forma republicană
sau cu o altă dinastie. Dacă D-l Halippa ar fi spus ţăranilor din Soroca adevărul
despre Stere, atunci aceştia, cu toţi, cu mic, cu mare, sʼar fi sculat până la unul
şi pe Stere cu pietre lʼar fi alungat sâ-şi pună candidatura, acolo, în teritoriul
ocupat, unde alegatorii din vechiul Regat nici când nu ar fi avut naivitatea să
aleagă pe acel ce şi-a tradat Ţara şi Regele.
Concluziuni la chestiunile tratate la punctele 1-7
Din cele arătate până aci, se vede clar că nu atât valoarea intelectuală sau
pretinsele legături sufleteşti cu Basarabia ale lui Stere i-a dat posibilitatea să se
aleagă la Soroca, ci mai mult întâmplarea, psihologia norodului Moldovean
dusă prin naivitate şi dragoste către P. Halippa (original din Soroca), până
acolo, ca ei, ţăranii Soroceni, primeau de bune, curate şi cinstite toate spusele
conjudeţeanului lor, care prin ascendenţa extra-ordinar de mare ce o are asupra
acestor ţărani Soroceni, ar fi putut să asigure chiar reuşita ori cărui animal cu
patru picioare, numai şi numai să-l fi pus pe listă şi recomandat Sorocenilor. La
aceasta se mai adaogă, psihologia semnului „coasa şi grebla”, lipsa de armonie
din sânul partidului poporului local şi a altor afirmaţiuni politice rădicate la rang
de partid fiind că un aşa partid există şi în vechiul Regat *.
*

Partidul Liberal.
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Pe lângă toate acestea trebue să mai avem în vedere că sprijinul puternic
dat lui Stere de către partidul ţărănesc ajutat de către întreaga administraţie, a
fost în mod tacit aprobat şi ratificat de câtre chiar D-l Niţă ministru şi
reprezentant al guvernului la Chişinău, şi care prieten personal cu fostul său
profesor, sʼa interesat foarte de aproape de reuşita lui C. Stere.
Acest fapt este deci foarte regretabil după cum scrie şi Generalul Alex.
Lupaşcu Stejar: „că unii români din Basarabia în frunte cu D-l P. Halippa, ale
căror bune intenţiuni nu le punem la îndoială, şi în care ţara întregită, pe baza
trecutei lor activităţi româneşti, îşi pusese toate speranţele, printrʼo greşită
înţelegere a politicei naţionale şi a intereselor superioare ale Statului român
întregit au luat în braţele lor curate pe canalia trădătoare de Patrie, care
îndrăzneşte acum să se identifice cu Basarabia din care a fugit ca un laş sub
regimul ţarist pentru a trăda în vechiul Regat interesele cele mai superioare şi
mai vitale ale întregului neam”; iar mai departe cere guvernului: „De a trimete
în faţa justiţiei care să pedepsească în mod exemplar, ştreangul ar fi prea puţin,
pe cel mai odios criminal politic, C. Stere care nu mai poate avea nici un drept
în această ţară, şi care constitue un pericol pentru politica şi ordinea internă”.
Intervenţiunea bine voitoare a fruntaşilor basarabeni ca şi a guvernului
pentru C. Stere şi contra D-lui Pascal Toncescu* este ceva neexplicabil cu
pretențiune de plin progres politic. Pentru noi, aceasta dacă nu este ordonată de
guvern, rămâne o trădare politică, ce pare că voia să creeze trădătorului, un
mediu apropiat faptelor sale, dar cu o mai mică intensitate.
Fapta D-lui Ministru Niţă nu cadrează de fel frumos cu demnitatea sa. Iată
pentru ce rămâne ca D-l General Averescu să ne spue ce fel de politică face
C. Stere susţinut în alegere de către guvern, căci noi vedem că până azi încă de
el nu sʼa lepădat ca „Domnul de Satana”. De ar fi altfel un şef de guvern şi un
guvern întreg avea de hotărât între a deschide dosarul de judecată a lui Stere
suspendat de liberali şi discuţiunile înfocate pentru validarea sau invalidarea lui
Sterea. Ar fi dat dovada, D-l General, că încă D-sa este pătruns de acel înalt
sentiment de disciplină socială care cere aplicarea aceloraşi măsuri, tuturor celor
cari se fac vinovaţi de aceiaşi greşală. D-sa nu avea de ce se teme şi cutremura
în faţa unui om şi chiar a unei provincii. Era de datoria D-sale să-l arate
Basarabenilor pe Stere în toată goliciunea infamiei sale. Nu a făcut-o. Nu ne
rămâne de cât să felicităm guvernul şi partidul pentru reabilitarea unui trădător,
zicându-le: „Să vă trăiască, căci cu drept cuvânt meritaţi oamenii ce i-aţi ales şi
patronat în dispreţul opiniei publice”!
Şi acum când cunoaştem faptele, putem avea convingerea a afirma că D-l
Ionescu Olt care pe la Soroca nu a fost, a scris numai din auzire şi fără a se fi
convins câtuşi de puţin, atunci când a formulat cauzele din care rezultă că Stere
sʼa ales la Soroca graţie valoarei sale.
În rezumat, alegerea sa la Soroca, C. Stere o datoreşte:
1) Sprijinului ascuns a guvernului din Basarabia care nu a luat nici o
măsură, ca funcţionarii să nu se amestece în alegeri, tolerând chiar ca ei să fie
*

Candidatul Partidului Poporului.
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agenţi de propagandă şi chiar delegaţi a candidatului la birourile electorale, în
rezumat nişte simpli agenţi electorali a partidului ţărănesc, implicit a lui Sterea,
care prin aceşti funcţionari chemaţi unii din ei să aplice legea agrară, iar alţii să
facă administraţie, promitea după cum am arătat „pământ gratuit şi suprimarea
impozitelor”.
2) A avut sprijinul Partidului Ţărănesc; partid puternic în Basarabia şi în
fruntea căruia se găsea P. Halippa care este originar din Soroca, şi care abuzând
de autoritatea sa morală şi uitând că este român din aceiaşi ţară cu acel ce o
trădase, a dat indicaţiuni maselor electorale (norodului) ce avea încredere în el,
să glăsuiască numai lista „Coasa şi Grebla”, fără ca să le fi dat însă şi
indicaţiunile necesare despre personalitatea lui Stere ca trădător de Ţara, de
Lege, de Neam şi Rege.
Activitatea lui C. Stere
Acum, după ce am arătat cum a reuşit C. Stere la Soroca răspunzând la
articolul D-lui Ionescu Olt, pentru a servi pe colegii mei alegători din judeţul
Soroca, acolo unde am şi candidat când-va numai pentru a putea străbate în
razele de votare între ţăranii moldoveni şi a face propagandă naţională, astfel
cum am făcutʼo ori unde şi în ori ce activitate ce am avut în ţinutul Sorocei ca şi
în ţinutul Chişinăului.
Ne mai rămâne să reamintim opiniei publice românești, cea străină şi
minoritară neinteresându-ne, cum a contribuit Sterea la lupta pentru întregirea
neamului şi ce parte a luat el în marele răsboi, înainte de răsboi, ca şi după
răsboi, pentru ca o lume întreagă românească să cunoască cine a fost, cine este
şi cine poate fi în viitor Const. Stere.
În această ordine de idei rezumăm activitatea nefasta a lui Stere
concentrată şi cu oare cari aprecieri în următoarele puncte:
Const. Stere – aprecieri generale
C. Stere o viaţă întreagă pe unde a trecut, chiar şi în Rusia, nu a făcut de
cât operă de cultură negativă. El a semănat pretutindeni, la Universitatea din Iaşi
zavistia, intriga şi ura, mai întâiu între Studenţi, apoi între Studenţi şi profesori,
între aceştia din urmă şi rectori şi maiʼmult chiar în sănul formaţiei liberale
locale unde el a fost un element dizolvant. Aceasta explică uşor faptul pentru ce
Stere era hulit de o lume întreagă şi pentru ce mai târziu ca un fel de
recunoştinţă, sui generis, pleacă din formaţiunea politică ce la îmbrăţişat şi făcut
om, pentru a se arunca în braţele unui alt partid politic în care prin o autoritate
diabolică de sigur, după cum se arată zorile activităţei sale, va semăna vânt
pentru a culege mai târziu furtună, anarhie şi bolsevism.
Const. Stere şi Rusia
Înainte de Răsboi, în tot deauna C. Stere căuta să dovedească că Rusia este
slabă şi că întrʼun eventual răsboi ea va fi bătută. În timpul războiului Balcanic,
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numai şi numai de a nu fi alături de fruntaşii ţării, C. Stere pledează de astă dată
teza Bulgarilor, după care noi Românii nu aveam nici un drept a cere avantajii şi
compensaţiuni teritoriale, dacă nu am intervenit la timp şi formulat de la
începutul răsboiului pretenţiunile noastre. Şi aceasta pe motivul că Rusia a tot
puternică va cuceri Dardanelele, România, va anexa slavii de sud ş.a.
După Stere, în acel timp urma ca Rusia să rezolve la noi în Ţara cucerită,
Problema agrară, dând ţăranilor latifundiele boereşti, exilând pe boeri. Este de
notat că Stere vânduse deja partea sa de la părinţi ce i se cuvenea în moşia
Cerepcău din ţinutul Soroca, Din fericire însă conducătorii noştri cu răspundere
au gândit şi procedat altfel de cât C. Stere.
Am reamintit acest episod pentru ca lumea să vadă egoismul strâmt al
acestui profesor, şi ceea ce dorea el Ţării sale. Încă de pe atunci făcea repetiţii la
şcoala Trădărei ce mai târziu în 1916-1918 avea să o aplice în stil mare.
Const. Stere şi manifestul Universităţei din Iaşi
Osanalele cântate de Profesorul Universitar Stere şi redactarea acelui
memorabil manifest ca din partea Universităţei din Iaşi, desolidarizează această
înaltă Instituţie de cultură de sora ei, Universitatea din Bucureşti, fapt care i-a
adus îndepărtarea sa din demnitatea de Rector, întru cât în calitatea sa legală de
slujbaş a statului a depăşit cadrul libertăţei de idei. Această simplă îndepărtare a
nemulţumit însă pe toţi acei ceʼşi iubeau Ţara şi cari vedeau din partea
guvernului o slăbiciune prin lipsa unei puternice şi exemplare sancţiuni, care
dicta ca Stere să fie nu numai demis, dar chiar trimes în faţa aceleiaşi justiţie care
a funcţionat pentru toată lumea. Dacă aceasta nu a avut loc, dacă alţii înfundau
ocna, atunci numai şi numai că acest om sʼa bucurat de o favoare din partea
guvernului, care nu ştim pentru ce, ca şi în cazul dezertărei şi trădărei a păstrat
acestui „Brutus al României” o situaţiune morală care i-a permis mai târziu să
creadă că crima este o virtute şi cetăţeanul care o comite, un exemplu, ceia ce îi
dă şi dreptul de a avea pretenţiuni să conducă şi să îndrumeze politica statului
Român. Şi nu ne vom mira de fel dacă ca mâine Criminalul cu situaţie morală
va forţa voinţa Suveranului de ai încredinţa Preşidenţia Consiliului de Miniştri.
Dar e bine să se ştie dacă aceasta se va împlini când-va, cei iubitori de
Patrie au avut grija de a desemna omul ce punându-se în cale şi sacrificându-se
va scăpa Ţara, Neam şi Rege de Impostorul Satir şi Trădător.
Const. Stere şi Transilvania
Const. Stere face în Transilvania o propaganda şi sfătueşte pe Copiii
suferinţii de pe plaiurile îndoliate ale Ardealului să fie loiali dualităţei austroungare şi să lupte alături de armatele germane, asigurând atunci C. Stere pe
fraţii ardeleni că sub nici un cuvânt România nu va fi de partea Franţei. Şi-a
făcut aceasta C. Stere, se zice, din propria sa iniţiativă, fără ca cei ce guvernau
Ţara săʼl fi autorizat şi angajat la astfel de fapte, cu toate că el călătorea în unul
din automobilele oficiale. Dacă altfel sʼar fi petrecut acest fapt, Marele Român
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I. I. C. Brătianu ar fi spusʼo de mult Ţării că aşa ceva sʼa întâmplat. Că nevoia
cauzei întregirei neamului, pentru a îndepărta atenţiunea inamicilor noştri în
acele vremuri de grea restriște, a cerut ca din punct de vedere politic să avem un
spion în Ardeal, care să se sacrifice chiar în interesul neamului şi care nu putea
fi de cât C. Stere.
Dar D-l I. I. C. Brătianu nu numai că nu a dat desminţire, care să ridice
acuzarea adusă lui Sterea; dar din contra, în camera de la o 1915 a lăsat pe
C. Stere să tăgăduiască călătoria sa în acel Ardeal al aspiraţiunilor noastre
milenare, pe care însă omul fără caracter sʼa grăbit, în timpul ocupaţiunei, să o
destăinuiască în ziarul „Lumina”.
Pentru un astfel de om care la cea mai glorioasă răspântie a Istoriei
neamului românesc, a căutat să îndrumeze sufletele Ardealului spre prăpastie,
Ardelenii nu pot avea de cât un sentiment de justificată repulsiune.
C. Stere şi Englezii
C. Stere preda la Universitatea din Iaşi cursul de „Drept Constituţional”.
Din introducerea făcută acestui curs la 1903, extragem următoarele rânduri:
„Graţie geniului şi energiei rasei anglo-saxone, această problemă a fost
rezolvată în formă de Stat constituţional (p. 232) Istoria politică engleză a
introdus în sfera dreptului constituţional al Statelor civilisate următoarele
elemente: principiul representaţiunei naţionale, principiul de autonomie locală,
ca bază a libertăţilor publice şi a organizării politice centrale; organizaţia
Parlamentului cu două Camere legiuitoare; principiul de responsabilitate ministerială; sistemul Guvernului parlamentar.., în sfârşit, toată doctrina unui Rege
constituţional. Acest bogat tesaur de principii şi practice politice a fost transmis
de poporul englez restului omenirii” (p. 210-211).
Examinând aceste rânduri, ele dau măsura inconsecvenței lui Stere. Dacă
comparăm însă înţelesul lor cu situaţia fostului Profesor în timpul răsboiului, se
naşte întrebarea: De ce nʼa rămas C. Stere la „Acest bogat tesaur de principii şi
practice politice”, în loc de a cădea în grava greşeală de a nu se achita cum
promitea atunci? De ce nʼa păstrat recunoştinţă Regelui şi dragoste Ţării atunci
când a cerut: depunerea acestui Rege loial, căruia i-a jurat credinţă la intrarea în
funcţiune şi desfiinţarea independenţei Patriei sale cu alipirea sa la un stat
străin? Nu era oare mai bine ca el să fi rămas în acea atmosferă caldă şi
simpatică de studii, respectând vechile sale idei personale, la cari ori ce sʼar fi
întâmplat, nu trebuia a renunţa, rădicându-se împotriva Ţării sale, a Ţării sale în
plin răsboiu, atunci umilită şi batjocorită? Nu a făcut-o. Aceasta dovedeşte lipsă
de caracter întrupat prin înfăţişarea înaintea Regelui pe care a vrut a-l detrona şi
predicarea reintrărei în ordinea de stat pe care a vrut a o desfiinţa.
Const. Stere şi Clerul Român
Mitropolitul Primat al României Konon Arămescu şi Arhiereul Scriban,
două valori ale clerului român, siluiţi de C. Sterea sub presiunea baionetelor
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Germane, au semnat acel memorabil şi de tristă memorie manifest, prin care
ostaşii României erau îndemnaţi la deşerţiune, fapt care a dus la demisia forţată
a celui dintâi şi darea în judecată a celui din urmă. Pentru apărarea lor, C. Sterea,
dacă în sufletul său mai avea un grăunte de caracter, ori ce sʼar fi întâmplat,
avea el marea datorie de a rămâne în ţară în apropierea victimelor sale, iar nu de
a se refugia în Elveţia unde nici Judecătorul de Instrucţie, nici Comisarul Regal
nu-l mai puteau urmări. Şi dacă Sterea nu a făcut-o, este că şi-a dat seama ce
este Patria şi cum el era un trădător, a găsit că e mai bine să fugă de cât să
rămână în serviciul Patriei şi al celor pe cari i-a nenorocit.
Const. Stere – Colonel Consilier Juridic Dezertor
Sterea a rămas în Bucureştii ocupaţiei Germane; iar duşmanii României
sʼa folosit de el urzind tot soiul de umilinţe şi formând conspiraţiuni în scopul
de a îndepărta dinastia domnitoare şi a aprinde o luptă fraticidă între fii aceluiaşi
popor, atunci când el, Stere, Deputatul şi Intelectualul, conducător spiritual al
neamului, avea suprema datorie să urmeze Steagul Ţării, Armata, Rege şi
Guvern. Şi cu atât mai mult trebuia Stere a îndeplini această îndatorire, cu cât în
calitatea sa de Consilier Juridic îmbrăcat în haina de Colonel, el Directorul
„Vieţei Româneşti”, cărturarul care a făcut apologia patriotismului lui Goga, se
găsea în mod direct şi obligatoriu în serviciul Armatei şi a Ţării. Or, dacă
C. Stere a rămas în Bucureşti, neurmând armata în serviciul căreia se găsea şi pe
a cărui steag jurase, fără ca Guvernul Ţării şi Comandamentul Suprem să-i fi dat
o însărcinare specială şi prin respectarea formelor să-l fi demobilizat, întru cât
noi nu cunoaştem un act public cu un astfel de caracter, atunci C. Stere nu poate
fi de cât un dezertor ca cei mulţi ţărani cari au mărit contigentul deliquenţilor
Curţilor marţiale, unii fiind condamnaţi cu pedepse grele, iar alţii fiind că sunt
Ţărani, li sʼa ridicat dreptul la împroprietărire, pentru a-i face mai bine să
înţeleagă că au lipsit de la îndatorirea sfântă ce o aveau de a-şi apăra Ţara şi
Regele lor.
Un dezertor a fost şi Const. Stere, întocmai acelor umili şi naivi ţărani care
ascultând de poveţele altora îmbrăcaţi în sufletul lui Sterea, sau unii datorită
împrejurărilor, au rămas în teritoriul ocupat, dezertând de la datorie. Şi el ca şi
cei din urmă şi-a călcat jurământul de credinţă, pângărind frumosul Tricolor al
Ţării sale, atunci în mare suferinţă şi în plină durere; cu deosebirea că atunci
când unii din aceşti ţărani zac şi azi în puşcărie, iar alţii nu au pământ, el,
intelectualul dezertor, tocmai din forul chemat a face dreptate şi aplica sancţiuni
contra celor rătăciţi din calea datoriei, este liber, are avere, reprezintă Basarabia
şi, ca o culme a ironiei, face parte din Partidul țărănesc... El este mai mult chiar
încurajat în fapta sa nedemnă de către acei politiciani cari nu au autoritatea
necesară, de a aduce la ordine pe acel ce Ţara şiʼa trădat. Pentru ce? Noi nu
putem înţelege! Datorită acestei lipsă de autoritate morală, M. S. Regele la Iaşi a
fost nevoit să îmbrăţişeze un desertor, se zice chiar că ar fi sărutat pe „Iuda
neamului Românesc” şi a primi în vremuri grele oare care pretinse servicii dela
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acest desertor în cauza Basarabiei, fiind că el prin el representa Tirania vrăjmaşului Patriei, căruia este uşor de înţeles că trebuia pentru moment să fim:
„Cap plecat, Sabia nu-l taie” căci numai astfel mai târziu sʼa putut Ţara
salva şi înfăptui o Românie Mare.
Fapta de desertare a lui Stere, privită prin oglinda Codului Justiţiei
militare, este calificată ca „Dezertare la inamic”, fiind pedepsită cu moartea.
Or, contra lui Stere nu sʼa luat nici o măsură şi nu sʼa aplicat sancţiunile
severe ce le indica legea contra celor ce dezertează la inamic.
Opinia publică care nu cunoaşte nici un ordin de demobilizare a lui Stere,
sau dacă el a existat nu-i cunoaşte raţiunea pentru care sʼa produs, se întreabă:
Pentru ce guvernul şi comandamentul armatei par atât de străini de fapta lui
Stere şiʼl acoperă cu răspunderea lor? Sunt însă unele persoane care afirmă că
C. Sterea ar fi dimisionat Este aşa ceva oare posibil? Cu siguranţă că nu. Dar
dacă guvernanţii i-ar fi primit dimisiunea, oare aceasta nu echivalează cu o
dezertare, atunci când pe această cale C. Stere a căutat a se substrage de la
datoria ce o avea către patrie?
Pentru noi aceasta este un mister. Cei în drept, sau cei ce ştiu ceva au
datoria să răspundă.
8) Cei trei Coloneli: Colonelul A. Sturdza, C. Crăiniceanu şi C. Stere
Din felul cum sʼa procedat cu C. Stere faţă de crima sa de înaltă trădare,
rezultă clar că în România sunt două categorii de vinovaţi, din cari unii oropsiţi,
iar alţii priveligiaţi, şi două sisteme de a judeca pe cei vinovaţi.
Şi dacă acest sistem face parte din mentalitatea conducătorilor noştri,
atunci nu văd raţiunea de stat, că dacă pe Stere lʼam absolvit fiind că era om de
idei, principii şi convingeri, ca să uităm pe Colonelul Sturdza, care în trecutul
său a fost poate mai bun român ca Stere şi a cărui idei şi convingeri erau în
sudatul lui poate mai curate ca ale omului ce a fost pentru aceste idei şi
convingeri plătit de comandatura germană.
În adevăr, Colonelul Sturdza în trecutul lui a fost pentru tineretul ce a
crescut sub conducerea lui în şcoala de ofiţeri, un făuritor de suflete, un creator
al unor vremuri noi. El a făcut studiile sale în Prusia, fiind astfel pregătit în
regimul militar al celei mai puternice armate din lume. Purta în sufletul său un
ideal lămurit şi o concepţiune precisă despre adevăratul spirit care trebuie să
stăpânească la organizarea unei armate. Colonelul Sturdza nu sʼa mărginit la
educaţia elevilor săi numai de o disciplină exterioară, de o disciplină închisă. El
baza disciplina reală pe o disciplină a spiritului şi a caracterului, astfel că
disciplina militară a oastei o înţelegea el clădită pe substratul cald şi hrănitor al
disciplinei sufleteşti. Colonelul Sturdza este acel ce a dat armatei române o
înoire sufletească şi mai toţi elevii săi din şcoala militară din infanterie, cât şi
ofiţerii pe care i-a comandat au încadrat şi comandat în răsboiul nostru unităţi,
unde ei reprezentau nucleul crescut întrʼun ideal.
Dacă însă din nenorocire Sturza care a fost exponentul sincer al acelei
Deutsche Kultur, care credea el că va avea întâietate în lume, a greşit în vremuri
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grele faţă de patria sa, în credinţa că evenimentele nu se mai pot schimba, nu e
mai puţin adevărat că curentul format de el în dragostea de Ţară, Neam şi Rege
a creat eroi, ce mai ales în partea a 2-a a răsboiului ne au dat Mărăşti, Oituzul şi
Mărăseşti. Colonelul Sturdza a trecut în lagărul german prin dezertare, copleşit
fiind de durerea Patriei ce o credea perdută, căci perdută ar fi fost, dacă în
acelaş timp nu ne salva revoluţia rusească, care ne a întors Basarabia şi ne a
arătat calea gloriei.
Cele arătate de noi, primesc o consfinţire prin frumoasele cuvinte scrise de
D-l N. Iorga* cu ocazia duelului dintre Căpitan Căşuneanu şi Maiorul Sturdza:
„Va trece şi asta, Maiorule Sturdza, prietene de credinţă şi de ideal. Se
închid şi răni mai adânci pe cari nu le vede nimeni ca să le poată alina.
Cruzimea brutală a vieţei e poate cea mai blândă din cruzimele ei. Vei merge
înaintea altui duşman şi sabia lui te va urmări poate tot aşa de victorioasă. Viaţa
ne va rămâne însă, prin acea potrivire nobilă a împrejurărilor care a făcut pe
oameni, să aşeze pe Dumnezeu în cer. Şi, odată ce viaţa sa va fi, anume lucruri
nu vor putea să mai rămâe. Şi când ele vor fi cu totul înlăturate, pe lângă folosul
înoirii sufleteşti a oştirei noastre, vei fi lăsat pentru tineri unul din acele exemple
de stăruință eroică în mărturisirea de adevăr pentru binele ţării, care nu dispar
nici odată”.
Astfel a apreciat N. Iorga valoarea civică şi militară a Colonelului Sturdza!
Şi nici că se poate o mai frumoasă caracterizare de cât aceea ce se desprinde din
aceste rânduri. Dacă prevederile marelui cărturar nu sʼau împlinit, cu siguranţă
cauzele greşelei în care a căzut valorosul colonel trebuesc căutate nu în
caracterul lui Sturdza, ci în firea sa prea impresionabilă faţă de nenorocirea ce
se abătuse asupra României sale.
În adevăr, din punct de vedere psihologic, cuvântarea lui Sturza ţinută la
9/22 Aprilie 1917 la Stralsund, ofiţerilor români prizonieri, ne dă dovadă de
mentalitatea lui bolnavă cauzată de puternice comoțiuni nervoase: „Vin din
Moldova, care e întrʼo stare de plâns: pământurile necultivate, podoabele
codrilor arse pentru bivuacuri şi lucrări strategice. La tot pasul foamete, boală şi
viţiu. Ţara o paragină, familii îndurerate femei siluite, cu un cuvânt populaţia
ajunsă la aman, din pricina hoardelor amicilor trufaşi şi lacomi”**.
C. Stere care a rămas însă la inamic cere forţelor vii ce se aflau în luptă, ca
împreună cu Drapel şi Dinastie să renunţe la un ideal, adoptând acest trădător cu
fermitate principiile, planurile şi postulatele Austro-Germane.
Şi după cum scrie Cezar Stoica***: „Nʼa înţeles Const. Stere, acest tulburător
al ordinei publice, că răsboiul nostru nʼa fost urmarea linei datorii ce aveam să ne
punem puterile noastre în serviciul dreptăţei, ci era manifestarea conştiinţei
noastre întrʼo luptă în care alături de o necesitate naţională urma să alegem între
dreptul lezat şi cea mai teribilă tiranie ce a ameninţat vreʼo dată lumea”.
*

„Neamul Românesc”, 1908.
Armata rusă.
***
Avocat în Orhei.
**
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Ca unul ce în gradul de Lt.-Colonel am făcut parte din brigada „Horia,
Cloşca şi Crişan”, comandată la începutul răsboiului de către Colonelul
Al. Sturdza, este de a mea datorie să mărturisesc marea mulţumire ce cuprinsese
pe acel care avusese distinsa onoare de a i se încredinţa sarcina să organizeze, să
instruiască şi să conducă în răsboiul de întregire a neamului o Brigadă, a cărei
denumire sintetiza aspiraţiunile Ardealului, către o viaţă românească independenţă, către o Românie Mare.
Pentru nici un motiv şi pentru nimeni din subalternii săi nu a putut să se
întrezărească în acele zile cea mai mică bănuială, care să acopere de neîncredere
pe acel ce ne comanda, pe acel ce prin patriotismul său închegat în dragostea de
Ţară, ne ruga ca fiecare din noi să punem toată energia, munca şi priceperea
noastră şi să facem orice sacrificii, pentru a putea da cât mai curând ochii cu
inamicul, pentru a acoperi de glorie Drapelele brigăzei cu numele celor trei
martiri ai Ardealului.
Nimeni din noi nʼam fi putut când-va gândi ca nu va trece mult şi armata
ca şi ţara va fi lipsită de un vajnic fiu al ei, care întrupa disciplina ostăşească
alături de dragostea de soldat şi Patrie.
Ce consideraţiuni şi care era starea lui sufletească, cu siguranţă deprimată
în clipa când a greşit către Patrie, către sine însuşi chiar, noi nu o putem
cunoaşte. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât la procesul său ca şi la acel a
Colonelului Crăiniceanu, el era departe, hulit de ai săi, despreţuit poate de
vrăjmaş al cărui prizonier era şi de el dânşii poate se serveau.
Aceleaşi aprecieri ne vom permite a le face aci şi asupra greşelei
Colonelului Crăiniceanu, iarăşi un element ostăşesc de mare valoare şi care
după umila noastră părere a fost suprimat în mod nelegal, întru cât a doua
judecată pe baza recursului Comisarului Regal, nu a fost conform legei, ştiut
fiind că în acel timp prin Decret Regal recursul era suprimat pentru acuzat ca şi
pentru Ministerul public.
Dat fiind asămănarea greşelei în care au căzut Colonelul Consilier Juridic
C. Stere, Colonelii Al. Sturdza şi Crăiniceanu şi pentru cari aplicarea sancţiunilor au fost diferite; moarte pentru cel din urmă, expatriere pentru cel de al
doilea, pe când pentru C. Stere ertare, libertate şi toată atenţiunea deosebită ce
poate să o dea un Stat, un guvern şi societatea, unui om ce nu o merită. Suntem în
credinţă că din punct de vedere sufletesc, chestiunea Sturdza, Stere, Crăiniceanu
este mai complicată şi mai plină de mistere de cât o putem înţelege noi.
Aceleaşi greşeli, însă sancţiuni diferite. Dacă Sturdza şi Crăiniceanu au greşit în
o clipă din viaţa lor, copleşiţi de durere şi în speranţa că vor putea ajuta Patria
lor pentru păstrarea independenţei ei, atunci grav ameninţată de prietenii „Ruşi”
ca şi de duşmanii „Austro-Germani”, C. Stere de la începutul şi până la sfârşitul
răsboiului este recidivist şi incorijibil, fiind cu toate aceste cel mai menajat.
Pentru ca lumea să poată pătrunde misterele acestei trădări de Patrie, dat
fiind că nici unul din cei trei coloneli acuzaţi de trădare nu au avut probabil, din
cauza unui jurământ existent, fie între ei, fie faţă de conducătorii politici ai ţării,
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posibilitatea de a se apăra şi mărturisi adevărul care a stat la baza greşitei lor
acţiuni, credem că este cazul ca Guvernul, Marele Stat Major şi ori ce om politic
sau militar care prin situaţia lor deţin acte şi au cunoştinţa de felul cum sʼa
produs şi decurs fapta trădărei, să pună la dispoziţia Ministerului de Război
toate informaţiunile care ar putea servi la publicarea oficială a unei Cărţi Negre
asupra cazului de trădare făptuit de doi coloneli de pe front * ca şi de alţi doi
colonei mobilizaţi unul la Justiţia Militară** şi altul la Direcţia Generală a
Poştelor şi Telegrafelor***.
În cunoştinţă de cele arătate mai sus ne întrebăm: Oare este drept ca Sturza
să fie stigmatizat ca trădător prin o condamnare la moarte, stând acolo în ţara
inamică departe de Patrie, iar C. Stere în România Mare să sfideze virtutea
patriotismului şi să ne sfâşie cu cinism şi neruşinare?
A sosit, credem noi, momentul să-l readucem în ţară, să-i punem
candidatura în unul din ţinuturile Basarabiei care suntem siguri că va alege
Deputat pe Colonelul care sʼa manifestat cu atâta energie contra Tovarăşilor
noştri de luptă „Ruşi”. Suntem siguri că va reuşi, cu atât mai mult cu cât va fi
susţinut de Stere şi prietenii săi.
Intrat în Sfatul Ţării, se va apăra atunci Colonelul încriminat de trădare de
patrie, iar ţara va putea cunoaşte ceva din misterele răsboiului nostru, dacă în
această direcţiune nu va tăcea şi el ca şi Sterea, care de toate neʼa spus, numai
cu a cui autorizare a rămas în Bucureştii ocupaţiei germane şi dacă autorizat a
fost a se conduce cum sʼa văzut, nu ne-a spusʼo.
Dacă ţara şi guvernul au nevoie de Stere, cu atât mai mult vor profita de la
Sturdza care reintegrat în drepturile sale şi înaintat general ca o favoare specială
ce în ţara noastră se dă trădărei de Neam şi Rege, va putea fi când-va Ministrul
de Răsboi în Cabinetul prezidat de C. Stere ca Prim Ministru, căci o presimţire mă
asigură că nu va trece mult şi vom vedea un guvern prezidat de C. Stere. La noi în
ţară, cu morala noastră politică, aşa ceva este şi posibil şi uşor de împlinit.
Const. Stere şi Neculai Iorga
Dar nu numai pentru Ţara sa, C. Stere binele ei nu a dorit, dar cu micimea
lui de suflet şi egoismul său căuta să conteste calităţile de savanţi la colegii săi
Profesori de Universitate. În această ordine de idei, voi reaminti faptul odios a
lui Stere, care de şi în faţa mărturiei marelui şi universalului istoric al lumei,
Lampecht, care aducea laude celui mai mare istoric ceʼl are România, lui
Nicolai Iorga, a avut îndrăzneala şi cinismul omului fără caracter de a contesta
această calitate marelui nostru erou intelectual naţional, pe care Duşmanii noştri
încă înainte de răsboi îl acoperiseră cu marea onoare de a nu-i mai permite
intrarea pe pământul scump nouă, al Bucovinei. A contestat Stere valoarea celui
mai mare om popular în ţara noastră, nu cum a fost, ci cum este ea astăzi, lui
*

Coloneii Sturdza și Crăiniceanu.
Colonelul consilier juridic C. Stere.
***
Colonelul Verzea.

**
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N. Iorga, trecut deja de mult în lumea legendelor neamului nostru pentru acei ce
nuʼl cunosc de cât din auzite.
A contestat Stere înalta cultură a Zeului nostru naţional, a lui N. Iorga,
care a atins acel apogeu la care Sterea nu se putea când va ridica, atunci înainte
de răsboi, cu atât mai mult acum după răsboi, când sufletul lui înecat în noroiul
infamiei a ridicat contra Ţării sale arma trădării.
Dat fiind că C. Stere se laudă că prin faptul alegerii, Basarabenii lʼau
acoperit cu încrederea lor, reamintim un fapt pe care să nuʼl uite el şi lumea
Românească să ştie, că N. Iorga, în prima manifestare de viaţa Românească a
Basarabiei, a fost ales în ţinutul Bălţilor Deputat, nu cu majorităţi, dar aproape
cu unanimităţi, dacă nu ne referim la acele minorităţi cari fără a fi Ruşi fac pe
patrioţii Ruşi. La rândul lor, aleşii Basarabiei reuniţi de astă dată în mare
adunare naţională, în unanimitate şi aclamaţiune au ales pe N. Iorga Preşedinte
al primei Camere a Deputaţilor (Sfatul Ţării) din România Mare. Şi cu toată
această mare onoare şi desăvârşită încredere ce sʼa dat marelui nostru erou
intelectual naţional, fără discuţiuni, ci numai prin ovaţiuni, nu numai de
Basarabia, dar de o Ţară întreagă de la Tisa la Nistru, N. Iorga nu sʼa gândit o
clipă să speculeze în profitul său personal situaţiunea înaltă ce o avea, cum a
făcut pigmeul trădător C. Stere mai târziu, întru cât nu a luat parte la această
primă adunare naţională în care pătrunsese prin grija ce au avut prietenii săi, cu
voia lui P. Halippa, de al strecura pe lista deputaţilor din o poziţie de la Cetatea
Albă. A trădat C. Stere atunci intereresele Ţăranilor ce i-au dat voturile. Nu sʼa
prezentat la Adunarea Deputaţilor în care prin surprindere fusese validat. Încă în
mintea sa fapta trădărei nu era dată uitărei şi în laşitatea sa a preferat mai bine să
plece şi să petreacă în Elveţia, decât să vină acolo unde lʼau trimes Ţăranii din
Cetatea Albă.
Dacă dintrʼun egoism îngust C. Stere a contestat valoarea lui N. Iorga, în
schimb însă, savantul Profesor, călăuzit de un sentiment de dragoste pentru Ţară
şi luând ca bază acuzările contra celor din Moldova, contra celor ce au făcut
războiul şi pe cari C. Stere îi arată ca „Domnii de la Iași”, și-a făcut în Camera
Deputaţilor datoria de a răspunde infamielor debitate de C. Stere în următorii
termeni:
„Domnii dela Iaşi”, cari au făcut războiul, pleacă şi se duc înaintea
frontului, înaintea frontului soldatului în care o scântee din viaţă se mai ţinea,
înaintea frontului soldatului rău hrănit, înaintea soldatului degerat de frigul
iernei, zdrobit până în adâncul fiinţei lui, înaintea soldatului care în Iulie avuse
visul acela nebun, că poate să treacă prin rândurile nemţilor, ca să-şi vadă pe ai
lui de acasă, cari erau supuşi stoarcerii şi tuturor insultelor străinilor; şi „d-nii
dela Iaşi” ar fi spus: noi suntem ticăloşii, mergem la Bucureşti ca să ne împuşte;
în locul nostru vin D-nii aceştia cari în adevăr nu sunt „dela Iaşi”, ci sunt dela
Bucureştii ocupaţiunei, şi reprezintă toate umilinţele şi tot servilismul de care, o
parte fără demnitate din clasa conducătoare a unui popor se poate acoperi, stând
lângă străin şi ajutând scopurile sale.
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În ceia ce priveşte unele articole din „Lumina” lui C. Stere şi tot în
Camera Deputaţilor, D-l Iorga se întreabă:
1) „Se poate un mai criminal act de înaltă trădare, decât să afirmi cu
duşmanul pe teritoriu, că ţara ta a provocat războiul, că inamicul nʼa avut de cât
candoarea de a se apăra?
2) Unde se mai poate găsi un asemenea caz de politică patologică? Unde
ar fi rămas nepedepsit un asemenea om? Unde i sʼar fi îngăduit să mai ridice
glasul şi, ca culme, să râvnească nu numai a vorbi în numele ţârii pe care o
vânduse duşmanului, dar a o şi conduce?
Cei cari şi-au făcut datoria faţă de ţară cer ca Const. Stere să fie dat
judecăţei.
Sʼa crezut poate că indulgenţa nejustificată îl va face să se retragă singur
în uitare, care ar fi trebuit să-i fie idealul pentru restul vieţii.
Cei cari au crezut-o sʼau înşelat. Const. Stere vrea să lucreze din nou –
pentru acelaș duşman, sau pentru altul, sau pentru toţi împreună.
Aceasta nu se poate îngădui!
Atunci când zac în ocnă cei cari au avut naivitatea să-l creadă şi să treacă
în rândurile inamicului; atunci când cei provocaţi de el sunt zilnic condamnaţi şi
ispăşesc pedepse grele, spre dezastrul lor şi al familiilor; atunci când suntem
datori să venerăm în fapt pe morţii din războiu şi să dăm urmaşilor exemple vii
de salubritate morală; atunci când ţărănimea trebuia sa fie apărată de molima
celor cari au vândut-o în vremea războiului; nu se poate ca agentul provocator,
instrumentul inamicului, complotistul în contra statului şi dinastiei, să sfideze
românismul întreg cu libertatea sa şi cu uneltirile sale.
Pentru întărirea operei plătită ca sânge, pentru triumful ideei democratice,
care nu poate răzbi fără sancţiunile corespunzătoare meritelor şi păcatelor,
pentru respectul sentimentului naţional, care nu îngădue ca eroii să fie uitaţi şi
trădătorii cruţaţi, cerem darea în judecată a lui Const. Stere.
Facem răspunzător guvernul Brătianu de această nedreptate cari ia
proporţiile unei sfidări naţionale şi-i cerem să reintre în legalitate”.
Această cuvântare ne întăreşte credinţa că ceia ce nu sʼa făcut sau nu sʼa
voit a se face, trimiterea lui C. Stere în judecată de către Guvernele Militare,
Federaţiei, Partidului Poporului sau ale Liberalilor, se va înfăptui în ziua când
D-l N. Iorga va fi chemat prin încrederea M. S. Regelui, să ia Preşidenția
Consiliului de Miniştri a României Mari.
Numai în acea zi, Poporul Român va căpăta o satisfacţiune, când N. Iorga
Prim Ministru va trimete în judecată, mai bine mai târziu de cât niciodată, pe
C. Stere, care, neţinând seama de comunitatea de sentimente generoase şi
patriotice, care neuitând diferenţele de idei şi credinţă politică, nu a făcut act de
solidaritate socială cu noi, cu toţii care în acele vremuri de jertfire aveam:
1) O gândire: Liberarea teritorului ocupat de duşmanul ce ne-a cotropit.
2) Un obiectiv: Războiu până la realizarea aspiraţiunilor noastre naţionale,
purtat de o singură voinţă, acea a tuturor Românilor: să învingem! Să învingem
cu orice preţ!
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3) O politică: Zdrobirea duşmanului care era şi al marilor noştri aliaţi,
garantând mărirea şi întregirea Patriei, siguranţa Lumei, a progresului şi a
civilizaţiei.
4) O credinţă: Victoria finală a viteazei noastre armate, şi
5) Recunoştinţă şi admiraţiune pentru armată cu toţi eroii săi cunoscuţi sau
necunoscuţi.
Const. Stere şi Banca Generală
În timpul ocupaţiunei C. Stere a continuat să funcţioneze la o instituţie
financiară care nu-şi avea sediul legal în ţară, fapt nepermis unui profesor
universitar şi încă de drept. El cunoştea foarte bine că se pune astfel în conflict
cu legile ţării şi dipoziţiunile lor, perzând calitatea de cetăţean român prin însuşi
faptul primirei unei funcţiuni în serviciul unui stat străin.
La Banca Generală el este acela care, ca Român, a prezidat emisiunea de
hârtie monedă în valoare de mai multe miliarde, fără nici o garanţie şi pe care
Germanii o împrăştiau fără socoteală cumpărând conştiinţele şi plătind cu ea
averea luată şi munca ţăranului Această hârtie care la reocuparea ţării
gâsinduʼse în mâna ţăranilor, a trebuit, ca o necesitate de Stat, să fie schimbată
cu hârtie emisiune a Băncei Naţionale, împrejurare în care sʼau plătit şi
milioanele rămase fără socoteală în mâinile speculanţilor, excrocilor, tâlharilor
şi altor trădători, după urma retragerei armatelor duşmane.
Pentru plata acestei datorii publice se va zvârcoli Ţara şi generaţiunile
viitoare mulţi ani de aci încoace în cea mai neagră mizerie şi cea mai mare
sărăcie.
Const. Stere şi „Lumina”
Const. Stere a împrumutat duşmanului României serviciile sale din punct
de vedere cultural, până întru atât, că devenise un instrument conştient în
serviciul acestui duşman. El a înfiinţat fiind subvenţionat cu fonduri date de
Comandatura Germană şi a condus prin o acţiune criminală ziarul său „Lumina”
cu colaboratori impuşi de duşmanul Patriei sale.
În adevăr, guvernatorul Tülff von Tschepe a pus la dispoziţia lui C. Stere
toate fondurile necesare, cu condiţiunea ca nota dominantă a celor scrise în
aceasta gazetă să fie în interesul acelor duşmani ai noştri, pentru ca ei astfel să o
răspândească în rândurile armatei române.
Referitor la aceste fapte, D-l Cancicov advocat şi fost deputat arată:
„Cu vorba şi cu fapta întrʼo gazetă «Lumina», C. Stere a denunţat
duşmanului toate slăbiciunile şi secretele politice ale Regelui Ferdinand şi ale
Primului său Ministru Brătianu; a îndemnat populaţia să detroneze dinastia şi să
urmeze politica inamicului; a ajutat la aprovizionarea armatelor ce în tranşeele
de la Mărăşeşti a înmormântat floarea tineretului ţărănimei româneşti din Regat;
a cerut desfiinţarea independenţei Regatului român şi încorporarea ţărei noastre
la Austro-Ungaria”.
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În aceste condiţiuni, „Lumina” era un adevarat izvor de întunerec a
sentimentului naţional şi a dragostei de Ţară. În coloanele acestui ziar, C. Stere,
atunci când ne găseam la răspântia istorică a răsboiului de întregire şi desrobire
a neamului, şi-a bătut joc de cei 800.000 de mucenici ai românismului şi de tot
ce era mai scump poporului românesc.
Dat fiind că „Lumina” ca şi alte manifeste ce se imprimau în Bucureştii
ocupaţiei, se găsea în serviciul duşmanului Patriei, ea era prin ajutorul
aeroplanelor ce sburau deasupra tranşeelor ca şi prin tunuri, aruncată de către
Austro-Germani în şanţurile de fortificaţii, în acele şanţuri în cari fraţii de un
sânge şi de o lege cu C. Stere rămaşi credincioşi Regelui şi Ţării, stăteau la
pândă, umezi, flămânzi poate, înfriguraţi, dar veşnic zi şi noapte, luni de zile, la
datorie fără şovăire.
Aruncau Germanii această gazetă de sub direcţiunea lui Stere, cu articole
semnate de el şi plină de informaţiuni criminale, în scopul de a dizolva puterea
de rezistenţă a Ţării, sămănând desnădejdea în rândurile armatei noastre. Se
sfătuiau ostaşii României a trece în rândurile armatei Germane, pentru a lupta
contra celui mai loial Suveran din lume, contra Regelui Român care dăinuia cu
acei ce-şi iubeau Patria, în acel colţişor de Ţară, în Moldova suferinţelor unui
întreg popor, păzind cu sfinţenie onoarea României, oglindită atât de frumos în
Tricolorul sub al cărui pânză, apărându-o, cădeau cu miile, cu zecile de mii
Copii Patriei, însângerând meleagurile şi apele Moldovei.
Şi fiind că acele articole, manifeste şi informaţiuni loveau fără cruţare în
sentimentile aproape unanime ale Poporului Român, exceptând pe acel popor
românesc din calea Văcăreşti, ce cu flori şi cu cunune au eşit cândva întru
întâmpinarea duşmanului, au avut un trist răsunet în sufletele noastre, ele au fost
primite nu numai cu răceală, dar şi cu acea durere, scârbă şi indignare cari
cereau suprimarea trădătorului nu numai din viaţa publică, dar şi din acea fizică.
Cum era trimeasă „Lumina” în tranşeele armatelor române, ne referim la
următoarele rânduri spuse de la tribuna Camerei Deputaţilor de către Generalul
Cantacuzino Grănicerul:
„Proza lui Stere era trimeasă prin tunuri cari se chemau Minenwerfer; se
scoteau cartuşele din aceste tunuri şi în locul lor se puneau teancuri de jurnale,
care prin puterea exploziei erau aruncate în şanţurile noastre. În chipul acesta
am primit «Gazeta Bucureştilor», «Lumina» şi un apel al unui mitropolit. Şi
toate astea veneau în tranşee. Prima aruncătura care a venit, mʼa făcut să cred că
înebunesc. Eram întrʼo zi mai grea de cât toate celelalte, când şanţurile erau
pline la dreapta şi la stânga, tocmai atunci când am primit prima încărcătură cu
«Lumina». Nʼam putut, d-lor, să-mi închipuesc că poate să existe un om care să
facă astfel de fapte.”
Care era stilul şi cuprinsul acestor articole, pentru edificarea cetitorilor,
vom reproduce câteva fragmente din acel ziar al trădărei:
(Din „Lumina” de la 1 Septembrie 1917)
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„Şi războiul a rupt ultimul văl; guvernul român sʼa crezut în drept de a-şi
trâmbiţa triumful, pentru că Regele României a fost numit aici în ţara lui
comandant al armatei în care fusese înglobată oştirea lui... Nu ştim dacă
numirea a fost revocată de sfatul revoluţionar de pe malurile Nevei...
Încriminările sunt inutile şi nedrepte. Respectul nu se poate sipula printrʼun
contract. El se impune prin autoritatea proprie, isvorâtă din forţa vie a unei
instituțiuni. Această autoritate şi această forţă nʼa avut-o şi nʼa putut-o avea
Coroana României, fiind dată minciuna dela baza vieţii noastre de stat”.
„...Cu groază ne întrebăm: din nou aceeaşi minciună? O existenţă şubredă
fără nici-o siguranţă pentru ziua de mâine; un stat a cărui suveranitate e menită
numai să acopere neputinţa desăvârşită în faţa comploturilor străine? O coroană
fără prestigiu şi forţă vie, acum şi mai mult ca înainte bătută ca o trestie între
facţiuni sprijinite din afară? Viaţa publică lipsită de cinste şi seriozitate; pururea
toată atmosfera otrăvită? Mai bine moarte”.
Iar mai departe:
„În această siguranţă nu putem ajunge decât pe o singură cale: România
trebue să intre în forma ce urmează sʼo stabilim în complexul politic şi
economic al Europei centrale („Mittel-Europa”) de care ne leagă toate interesele
noastre materiale şi morale... De asemeni, numai prin realizarea concepţiunii
cuprinsă în acest termen de „Europa Centrală” se poate asigura României noi şi
o dinastie puternică şi respectată...”.
(În „Lumina” de la 4 Septembrie 1917)
„Şi în acest conflict e lesne de constatat că în fond, ori cari ar fi aparenţele
şi interpretările actelor diplomatice, acţiunea germană are caracterul defensiv.
Ca şi în diferendul economic cu imperiul britanic, nu Germania, ci Anglia avea
nevoe de război, nu Germania, ci Anglia putea aspira la distrugerea flotei sau
răpirea coloniilor statului rival, tot aşa şi aci Germania nu pretindea decât
menţinerea regimului „porţilor deschise”, nu ea, ci Rusia şi-a afirmat voinţa de a
cuceri Constantinopolul şi Strâmtorile.”
„...Legile şi reformele votate însă se aplică în Germania cu rigurozitate...
Căci acest popor extrem de serios nu înţelege să se joace cu cuvintele; se decide
greu la reforme, dar când se decide, le realizează în plin şi cinstit.”
„...Să ne venim în fire. Sunt risipite visurile pentru care am pornit războiul.
Pentru ce mai urmează măcelul?”
(În „Lumina” de la 5 Septembrie 1917)
Cu ocazia aniversărei Turtucaei, C. Stere demonstrează că înfrângerea
militară dela Turtucaia nu e nimic pe lângă cea politică, fiindcă sʼa dovedit că
trebuie să facem războiul aşa cum o doreau nemţii!
(În „Lumina” de la 7 Septembrie 1917)
„Dacă România rămânea credincioasă tradiţiilor sale politice şi
adevăratelor interese naţionale, ea... putea să-şi asigure un glorios rol în istoria
mondială, participând activ la creearea Europei Centrale şi la organizarea
politică temeinică a Orientului european. Ce perspective de mărire şi putere se
deschideau astfel neamului românesc întreg!”
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Iar mai departe:
„Dar învăţământul Istoric, ce se revarsă din chiar catastrofa provocată de
această politică nenorocită, e cu atât mai luminos: Românismul nu poate avea
viitor de cât în organizaţia politică şi economică a basinului dunărean, ca factor
al Europei Centrale”.
În cea ce priveşte Basarabia, atunci când armata română abia trecuse
Prutul, C. Stere scrie (În „Lumina” de la 31 Ianuarie 1918).
„De fapt, armata românească a trecut Prutul şi sʼa îndreptat spre Chişinău,
nu pentru realizarea revendicărilor naţionale româneşti, ci numai ca un factor al
războiului civil din Rusia. Ocuparea Chişinăului apare ca un simplu incident al
luptelor contrarevoluţionare... Aşa dar campania românească din Basarabia nu
are în fond caracterul unei acţiuni de Stat, ci se înfăţişează ca o participare a
trupelor române la luptele dintre diferite partide revoluţionare din Rusia.
Oricare ar fi rezultatul acestei participări, din punctul de vedere rusesc, ea nu
poate duce din punctul de vedere românesc decât la un nou dezastru.”
Dacă pe lângă informaţiunile zilnice cetind şi aceste crâmpeie din
„Lumina” mai poate cine va crede că felul de a vedea şi simţi a lui C. Stere
poate fi calificat ca o simplă părere politică, care nu a putut aduce nici un rău
ţărei, deşi se scrie în interesul duşmanului Patriei, atunci ne întrebăm... Ce sʼar
fi ales de România noastră dacă după declararea răsboiului oamenii noştri
politici ar fi avut în acele timpuri grele fiecare câte o părere, alta decât acea a
conducătorilor oficiali şi a Ţării legale? Ce sʼar fi întâmplat şi cine mai lupta
pentru Ţară, Lege, Tron şi Rege dacă fie care soldat ţăran în parte ar fi
dimisionat, rămânând în Bucureştii ocupaţiei germane şi scriind fie care la câte
o gazetă nemţească sau la una vândută nemţilor?
C. Stere care în ziarul „Lumina” nʼa scris un cuvânt de suferinţele basarabenilor pentru a le lua apărarea are cuvântul, să răspundă la întrebările de mai sus.
Acel ce conducea, scriea şi trimetea „Lumina” pe front nu era altul de cât
Străinul de azi de la Soroca, străin cu totul până în adâncul sufletului de sângele
acelui neam românesc care a ştiut, atunci când C. Stere lucra contra intereselor
româneşti şi a patriei sale, a ştiut să se înalţe prin forţele sale morale, la acele
înalte culmi etice ce atingeau cerul aspiraţiunilor sale milenare şi cari cu greu un
alt neam a putut când va să le atingă.
Trebue însă să se ştie că articolele din „Lumina” erau mai otrăvite de cât
chiar bombele aeroplanelor trimese de duşmanul nostru, căci ele aveau ca scop
pervetirea sufletului celui mai bun soldat din lume. Soldat pe care C. Stere nu la
cunoscut, nu lʼa apreciat. Şi nici nu avea de unde un delăsat al datoriei
(Dezertor) să cunoască pe acest ostaş, care atunci când Ţara era tăiată în două,
când în faţă ne pândeau duşmanii alăturea de Stere şi prietenii lui, iar în spate
tovarăşii cu cari porniserăm la luptă, El nu sʼa cutremurat, El nu sʼa abătut din
drumul datoriei chiar în faţa „Luminei Intunerec” a lui Stere. A deschis ostaşul
Român în lume o largă cale la dreptatea sfântă a Neamului Românesc, dreptate
apărată de peptul, arma, baioneta şi glonţul acestui ostaş şi de sacrificiul sutelor
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de mii de victime ale răsboiului de întregire, ale neamului în aşteptare mai bine
de o mie de ani.
Dar nu numai îndemnul la dezerţiune, care implicit cerea forţelor vii ale
naţiunei ce se aflau pe front ca împreună cu Drapel, Armata şi Dinastie să
renunţe la un ideal, era opera lui C. Stere, a acestui rob pătimaş al răzbunărei
prin ori ce mijloace, dar tot prin ziarul său „Lumina”, C. Stere, luni de zile,
aducea necontenit acuzaţiuni acelor pe cari îi credea că sunt adversarii săi
politici la politica Germană ce o făcea. Uitase acest renegat al neamului că un
neam întreg de fraţi, prieten nu-i putea fi, atunci când toată glia românească
sângera sub brutalitatea morală şi materială a prietenilor săi germani.
El făcea astfel procesul patrioţilor de la Iaşi, după el „a trădătorilor cari nu
au ascultat de Profetul Stere şi au avut îndrăzneala să declare război Austriei”.
Prin aceste articole dădea naştere la un curent de ostilitate în inimele celor slabi
şi prea creduli din teritoriul ocupat.
Şi cu atât mai laş era acel ce acuza, cu cât acei pe care Stere îi denunţa
Austro-Germanilor, se găseau din cauza evenimentelor pribegi retraşi alături de
armată, făcând parte din armată chiar, în acea Moldovă a suferinţelor, dar unde
mai târziu sʼa pecetluit gloria neamului. Acolo de unde în amărăciunea lor
morală şi materială ei nu se puteau apăra de calomniele şi atacurile ce le debita
pe comptul lor şi în absenţa lor, omul fără de caracter, C. Stere, rămas fără voie,
deci dezertor la inamic, prin ziarul „Lumina” ce apărea acolo în Bucureştii
Româneşti sub ocupaţie germană.
Prin „Lumina” sa, C. Stere a micşorat pentru un moment puterea de
rezistenţă sufletească a românilor din teritoriul ocupat, copleşind în acelaş timp
de durere pe fraţii Ardeleni şi Bucovineni la cetirea ştirilor ce le dădea Sterea în
acel timp ce coincidea cu defecţiunea Rusă, cum că „Armata Română nu mai
luptă. Soldaţii sʼau dat în braţele bolşevicilor şi că au făcut revoluţie; iar
guvernul Român a fost trimes în Siberia şi Regele Ferdinand este arestat în
fortăreaţa Petru şi Pavel din Petrograd”. Aşa scria C. Stere tocmai atunci când
Ţăranul ostaş necunoscut, simbol de glorie străbună, murea pe front, cu armaʼn
mână, cu faţa către inamic. Armata, Rege, toate Instituţiunile noastre naţionale
şi toţi oamenii mari ai Ţării nu au fost cruţaţi de acest satir în ticăloşia sa care
nu are păreche în Istoria Ţării, fiind poate mai cumplită de cât acea a
Dragomanului Moruzi, care în 1812 a tradat cauza Basarabiei Moldovenești, dar
pe care Turcii sub suzeranitatea căror se afla Moldova, nu au stat o clipă la
îndoială, dând exemplu că Trădătorul plăteşte cu capul său trădarea. În schimb,
C. Stere, păcătosul, se urcă în capul celor fără de păcate, uitând că cu toată
ertarea, crimele contra naţiunei sunt imprescriptibile şi că criminalul nu are alt
drept decât la eclipsarea lui definitivă din Societate. El trebue să rămână
mulţumit că graţie unui favor neesplicabil îşi mai poartă azi capul pe umeri, care
încă de mult trebuia ciuruit de gloanţele unui Pluton de execuţie.
Faptul că ziarul „Lumina”, de trista memorie, a fost subvenţionat de
germani, face dovadă perimtorie că C. Stere nu a ştiut să se oprească la timp,
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pentru ca astfel spiritul său de consecvenţă să nu îmbrace forma unei adevărate
trădări de neam.
Dacă C. Stere susţine că toată acţiunea lui a fost pornită din convingere,
fără a fi fost mânat de interese materiale, atunci să ne răspundă acest vândut
străinilor: Cum cadrează această falsă mărturie şi cu realitatea subvenţionărei
ziarului, pentru ca în el, Stere să-şi permită a scrie cea ce nu sʼa scris în nici o
altă ţară din lume contra proprielor interese ale Ţării sale.
Cu intrarea în Bucureşti a armatelor Române, „Lumina” încetează să mai
apară; iar marii noştri Aliaţi au cerut aplicarea de sancţiuni severe contra
trădătorilor, implicit conta lui Stere care a fost atunci arestat. Dar trecutul său,
relaţiunile sale sociale şi mila cătorva prieteni cu trecere la guvern, care au făcut
tot posibilul ca să se suspende măsurile luate de justiţia militară contra lui Stere,
permite acestuia să plece în Elveţia, pentru a pune timp la mijloc şi a face să se
uite astfel acea pagină dureroasă înscrisă în istoria războiului nostru prin lipsa
de patriotism a lui Sterea.
A scăpat astfel Sterea de stâlpul execuţiei. Nu sʼa procedat cu el astfel cum
au procedat Francezii în timp de pace chiar, cu cei patru scriitori de la „Gazette
des Ardennes” cari au fost condamnaţi la moarte şi împuşcaţi la Vincennes
pentru articole publicate şi cari aveau mare asemănare cu acele ale lui C. Stere
din „Lumina”.
Dacă C. Stere a plecat în străinătate ne mai având grija de moarte, au
rămas însă în Ţară foştii săi colaboratori, cari la timp au fost trimeşi în judecata
curţilor marţiale pentru înţelegerea cu inamicul şi condamnaţi, după cum
condamnaţi au mai fost atâţia mulţi ostaşi, unii chiar pe nedrept, presupuşi a se
fi îndepărtat de la datoria lor de străjeri ai neamului, onoarei Patriei şi
pământului strămoşesc.
Voi termina acest capitol referitor la ziarul „Lumina” cu rândurile bine
simţite apărute în „Revista Vremei” sub semnătura D-lui Grigorie Gafencu:
„Oştile duşmane atacau pe Siret. În Bucovina Ruşii înfrânţi fugeau... şi din
Carpaţi până la Marea Baltică, nici o piedică nu se mai ridica în calea
năvălitorilor. Ştiam că ori ce am face eram pierduţi. Ne-am hotărât să luptăm.
Atunci desnădejdea, stăpână cucernică şi înverşunată, pătrunse în toate inimele
şi se impuse voinicilor ca şi mişeilor. Dar pe când în oraşele din spate ea biciui
până la măduvă tot putregaiul vieţii noastre publice, spre Siret ea făuri din
sângele nostru cel mai bun o izbândă minunată.
În zilele acele ne-a fost dat să primim pe front «Lumina».
Pumnii pe care i-am strâns atunci, nu-i vom descleşta niciodată înaintea
omului care a rămas străin până în fundul sufletului, de vlaga sfântă care a
ridicat acest popor blajin, tenace şi atât de păcătos, la înălţimi pe care nu le
poate atinge decât un neam mare, o izolare împinsă până la această extremitate
este criminală”.
Să ne fie îngăduit să reamintim vecinic străinului de la Soroca, osânda ce i
se cuvine: Moarte pentru trădător; iar nu libertate şi ertare.
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Presa Străină şi Const. Stere
„Gazette de Lausanne” (No. 20, Oct. 917) din o ţară neutră, Elveţia, scria
despre activitatea patriotică a lui C. Stere:
„Atitudinea acestui renegat român faţă de propria sa patrie şi faţă de
propriul său neam provoacă o legitimă surpriză de profundă indignare din partea
noastră. Cum se poate ca un stat să poseadă asemenea oameni? Cum a putut
renegatul român, care se îmbată de succesele armatelor Austro-UngareGermane, armate în luptă cu cea română, să aducă elogii făţișe conducătorilor
Statelor cu care ţara sa se găseşte în stare de răsboi, să fie profesor universitar?
Ce educaţie sufletească o fi dat acest renegat tineretului român şi care o fi
cultura sa?”
Marele ziar francez din Paris „Le Temps”, din 1921, prin Lt. Colonel
Reboul, trimes în Ţara Noastră pentru a se ocupa de propaganda germană, în
articolul său „Propaganda între minorităţi” se exprimă:
„Germania vrea să împiedice strânsa unire a tuturor elementelor din
România Mare. Pentru dejucarea scopurilor mai depărtate ale Germaniei,
România nu trebue decât să fie puternică şi unită. Dar Germanii încearcă prin
toate mijloacele să împiedice această operă de consolidare. Pentru aceasta,
Germania a influenţat unele agitaţiuni în România. Faimosul Stere nu lucrează
decât după instigaţiunile sale. Acesta e un om inteligent şi de o vanitate
formidabilă. De origină basarabean, el a fost sub regimul ţarist exilat în Rusia.
A cunoscut pe Lenin şi Pilssudski. E lipsit de orice simţ moral, de orice
sentiment de pudoare. Viaţa sa privată o dovedeşte îndeajuns. În 1914, el
pontase pe succesul german. Numit colonel jurist la intrarea în răsboiu a
României, el nʼa voit să se refugieze în Rusia, când guvernul român a fost
nevoit să evacueze Bucureștiul; la apropierea armatelor germane, el a rămas în
Bucureşti cu germanii şi sʼa pus în serviciul lor. A condus un ziar Românesc
„Lumina”, care lăuda succesele germanilor şi învita pe soldaţii români să
dezerteze de la datoria lor. Santinelele germane aruncau pachete din această
literatură în tranşeele româneşti. Stere a preconizat succesiv, numirea pe tronul
României a unui fiu al Kaizerului, apoi a lui Carol de Habsburg. El era valetul
lor supus. La plecarea germanilor, el a îndrăznit să rămâe la Bucureşti, făcând
pe toată lumea să uite greşelile ce le făcuse în timpul răsboiului. A fost dat în
judecată; instrucţia a mers greu şi înainte ca ea să fie terminată, Stere a fost ales
deputat de către un colegiu electoral din Basarabia. Acum el vrea să creeze un
partid revoluţionar care va fi germanofil şi federalist.”
„Gazete de Prague”, organ Cehoslovac, în anii din urmă scrie:
„Sʼa stabilit că C. Stere, deşi colonel în armata română şi profesor de drept
la Universitatea din Iaşi, a ramas în teritoriul ocupat, unde a intrat în serviciul şi
în solda Komandaturei lui Mackensen, nu numai că a scos ziarul „Lumina” cu
subvenţii de la inamic, dar sʼa dus în persoană la Berlin, la mareşalul
Ludendorf, căruia i-a înmânat un memoriu în care cerea ca România să fie
încorporată Puterilor Centrale şi ca măsurile cele mai riguroase să fie luate
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împotriva partidelor politice române, care au întreprins războiul de eliberare. E
greu de conceput o trădare mai completă şi e surprinzător că un astfel de
personaj a putut fi nu numai menajat de către guverne, dar admis în sânul unui
partid politic nou devenind adevăratul său mentor”.
Ne mulţumim din cele multe numai cu aceste câte-va expuneri pentru ca
opinia publică a României Mari să vadă ce păreri aveau în 1917 şi 1920 oamenii
din ţări civilizate, cum este Franţa şi Elveţia despre acel ce şi-a tradat Ţara şi
Regele.
Const. Stere şi Memoriul adresat Puterilor Centrale. Trădarea
În timpul ocupaţiunei Germane, C. Stere a redactat şi distribuit oamenilor
de stat ai Puterilor Centrale, la Viena şi Berlin, un memoriu din care se
desprinde opera lui Stere, de trădare şi practizare cu inamicul Ţării sale; iar în
Martie 1917, personal, acest trădător de neam şi ţară sʼa dus la Berlin, predând
acel memoriu Generalului Ludendorf, şeful Marelui Stat Major al armatei ce
invadase o parte din ţara noastră.
Prin acest memoriu care era concomitent cu acţiunea de supremă jertfă a
ostaşilor noştri ce apărau Moldova, ultim colţişor de pământ sfânt ce ne mai
rămăsese, C. Stere arată duşmanilor Ţărei că România ar putea cu mult folos
pentru ea, a fi o anexă a Imperiului Habsburgilor (Austro-Ungariei). Pentru
aceasta trebuia, după autorul memoriului, nici mai mult, nici mai puţin decât:
a) Sacrificarea individualităţei României ca regat independent şi alipirea ei
la Puterile Centrale, nu prin o alianţă politică militară, ci prin o Constituţiune de
stat omogen.
b) Detronarea Dinastiei aleasă de Poporul Românesc, care sub conducerea
acestei Dinastii înfăptuise Independenţa, Regalitatea şi trebuia să mai aducă la
îndeplinire visul secular al întregirei neamului întrʼo Românie Mare şi Tare de
la Nistru până la Tisa, încinsă de brâul Carpaţilor, străjeri ce rotesc privirile lor
către toate hotarele Ţării.
Prin astfel de fapte, C. Stere nu a făcut altceva de cât să întindă cu
prietenie mâna sa duşmanului asupritor, ameninţând pe fraţii de un sânge şi de o
lege, că nu au dreptul unei soarte mai bune şi că singurul Dumnezeu căruia
trebue să ne închinăm este duşmanul cotropitor.
Şi că adevărat sunt cele arătate până aci, în un moment de reculegere şi cu
oarecare pocăinţa iezuitică ne-o mărturiseşte singur C. Stere declarând: „când
Ţara era ameninţată de împărţire, mʼam crezut în drept (Ne întrebăm în ce
calitate?) să spun ori cui că dacă asemenea împărţire ar fi fost realizabilă,
Puterile Centrale nʼau interesul să impună Poporului Românesc această tristă
soartă şi că de preferit ar fi reunirea tuturor Ţărilor Româneşti sub un singur
scut”; iar mai departe: „Nu am cerut detronarea, dar în vederea eventualităţei
unor jertfe, am declarat că pentru păstrarea integrităţei Ţării, (dacă integritate
poate fi atunci când ești înglobat unui Imperiu ca cel Austro-German) nici un
sacrificiu nu ar fi prea mare”.
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Dacă privim faptele lui Stere prin oglinda codului penal, ţinând în seamă
că în plin războiu, el redactează memorii contra intereselor poporului român,
organizează conspiraţiuni, tratează cu o putere străină, unelteşte şi complotează
direct şi personal cu Comandamentul armatelor Austro-Germane pentru a
dărâma Constituţia Statului Român şi schimba indiferent cu ce mijloace forma
de guvernământ a Statului odată cu răsturnarea Dinastiei, făcând apel şi
chemând pe duşmanul patriei ca să pună în sprijinul şi realizarea ideilor sale
baionetele şi gloanţele lui. Atunci Constantin Stere nu poate fi considerat de
drept de cât ca un criminal ordinar, ce a comis cea mai gravă şi mai detestabilă
acţiune criminală ce îmbracă haina feloniei, criminalul fiind un militar sub
drapel consilier juridic cu gradul de colonel. Crima sa este „înaltă trădare”
îndreptată direct contra siguranţei interioare şi exterioare a Statului Român şi
contra vieţei, integrităţei şi libertăţei persoanei sacre şi inviolabile a Regelui
nostru, contra celui mai mare şi mai popular Român, cum este el numit din acea
clipă istorică, când prin sacrificiul legăturilor cu familia Sa, a vrut să fie şi a
rămas cu adevarat Român.
Pentru fapta comisă de C. Stere, Codul Justiţiei militare prevede pe lângă
alte pedepse şi degradarea militară care se aplică în faţa trupei sub arme, când în
numele Regelui se rupe condamnatului nedemn care şi-a perdut integritatea
morală toate însemnele militare, i se sfarmă sabia, iar el perde pe viitor titlu,
rang, decoraţiuni, pensiune având ca urmare şi o degradaţiune civică.
În timpuri mai vechi strămoşii noştri „Romani” pedepseau trădarea
„Crimen Perduellionis” cu moartea, declarând pe osândit ca duşman al Statului
(Hosts) care nu mai putea să se bucure de cinstea să poarte numele unui „Civis
Romanus”; iar după legile lui Arcadin şi Honoriu, ruşinea tatălui se revărsa
chiar şi asupra copiilor: „Infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos
prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant”.
La duşmanii noştri chiar, în dreptul antic german, călcarea credinţei către
ţară era considerată ca trădare, iar trădătorul care putea scăpa de urgia poporului
ce ar fi pus mâna pe el şi omorît fără nici o judecată, era declarat „friedlos”, care
va să zică că nu mai stă sub scutul dreptului. Alungat cu ruşine din sânul poporului, el devine un lup care numai în întunericul codrului poate afla adăpost.
Se vede, dar, că crima de înaltă trădare nu este ertată în dreptul modern,
după cum ea nu era ertată nici în dreptul antic.
Totuşi la noi, în România aşa ceva sʼa întâmplat. Este o mare diferenţă de
la sancţiunile ce le dădeau străbunii poporului nostru celor ce-şi trădau ţara şi
neamul şi larga toleranţă ce guvernele M. S. Regelui ca şi justiţia ţărei civilă şi
militară, o acordă acelui a cărui nume reaminteşte în sufletul fiecărui Român
iubitor de Ţară şi de Neam cuvântul „Trădător” care a comis Delicte contra
Patriei, contra Puterilor Statului şi contra Suveranului său, suveran pe care o
lume întreagă i-a dat numele de „Regele cel mai loial”.
Unui astfel de Trădător i se fac favoruri deosebite, nu este dat în judecată;
dat în judecată se suspendă urmărirea, înlesnindui-se o călătorie de plăcere în
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Elveţia, pentru ca mai târziu să i să peardă dosarul, iar Trădătorul reîntors să se
plimbe liber de la Tisa până la Nistru şi să reprezinte Ţara legală.
În ori ce altă Ţară, chiar în acea a duşmanului în serviciul cărui a fost
Const. Stere, el nu mai era vrednic să poarte înainte gradul de colonel consilier
juridic ce pănă azi nu i-a fost încă ridicat. El nu mai este vrednic când-va să mai
poarte sabia simbol al puterei şi al cinstei sale de ofiţer consilier juridic în grad
de colonel. El şi-a perdut această cinste în noroiul infamiei sale şi din prima zi a
întoarcerei victorioase a armatelor Române în teritoriul ocupat vremelnic de
austro-germani, trebuiau aplicate cu cea mai mare severiate acestui trădător
sancţiunile pe care le prevede legea prin codul justiţiei militare în timp de răsboi.
Cu toate aceste nici până azi guvernele şi comandamentul superior al
armatei, cari pe lângă cei vinovaţi, pentru puterea exemplului şi din greşală au
mai trimes în puşcărie ca şi la moarte o mulţime de suflete nevinovate, suflete
de buni şi adevăraţi români, nu au deschis sau nu au continuat acţiunea de dare
în judecată a „Dezertorului – Trădător” ca şi cum de astă dată puterea exemplului nu ar mai fi avut nici un efect, întru cât ne găsim în faţa unui vinovat, de
care o autoritate pare a avea frică.
Mărturisim că noi, care pe nedrept am suferit rigorile legei, fără ca nici
măcar să ne fie permis a cere drepturile ce justiţia ţărei ni le-a acordat ulterior şi
pentru care nu vom renunţa, nu înţelegem raţiunea de a fi a unui astfel de regim
special şi de favor care ridică tradarea la rang de virtute civică şi pe trădător la
cel de erou naţional.
Const. Stere după războiul de întregire a Neamului
Nu numai înainte şi în timpul războiului, când neamul nostru intrase în
marea luptă pentru dezrobirea fraţilor şi unitatea naţională, C. Stere a fost prin
ideile sale un trădător al unui ideal, dar chiar după războiu, prin un spirit de
deplasată consecvență logică şi personală el continuă a fi filogerman şi a avea
convingeri în dauna ţării, uitând că calităţile personale ale individului trebue să
rămână în planuri cu totul secundare faţă de marile interese naţionale.
Şi tot un trădător a liniştei ţărei în timp de pace a fost Stere atunci când cu
falsitate sʼa înscris în Partidul Ţărănesc din Basarabia, înţelegând folosul ce va
putea trage din împrejurări favorabile, că acolo oraşele sunt străine, iar satele
moldoveneşti sunt lipsite de reprezentanţi intelectuali, cari la început erau
desemnaţi în persoana elevilor de seminar, de liceu şi în cazuri mai fericite de
învăţători cari nici limba ţării bine nu o cunoşteau.
În mijlocul unor astfel de mediocrităţi intelectuale (o spunem fără răutate,
dar şi fără înconjor) ajutat de către conducătorii lor puţini la număr (Intelectuali
desăvârşiţi) şi din care unii fuseseră pe timpuri de pribegie elevii lui C. Stere, cu
o perfidie fără seamăn, abuzând de buna credinţă a fostului său elev P. Halippa,
a îndrăznit în parlament să transforme o chestiune personală în acea a unei
provincii (Basarabia). Acest fapt ne face să punem întrebarea: Cu ce a greşit
oare Basarabia pentru a i se impune de acei ce o conduc cu sufletul lor curat să
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poarte greutatea şi răspunderea celei mai de neînţeles solidarizări cu omul cel
mai viclean din ţară, care în Cameră (Sfatul Ţărei) a pus chestiunea astfel: Ori
sunt validat, ori representanţii Basarabiei se retrag din Parlament. Felul de a
gândi astfel este atât de monstruos şi murdar ca şi întreaga lui viaţa, încât el nu
poate fi explicat de cât ca un produs fatal al unui suflet lipsit de conştiinţă de
om, de neam și lege, care este împins până acolo, că dragostea de patrie şi
naţionalismul pentru el este redus şi pus în funcţiune de trădare de neam.
În adevăr, numai un trădător al patriei şi neamului său poate să speculeze,
acolo în Basarabia Românească, în mod criminal, anumite nemulţumiri ale
fraţilor basarabeni, întreţinând în Basarabia un curent ostil intereselor românismului, numai şi numai pentru ambiţiunea nebună ca el, Stere, simbolul trădărei
de neam să se ridice, ori ce ar fi să se întâmple, chiar pe ruinele patriei atât de
iertătoare cu el şi pentru care dorea revoluţiunea ce a anunţat-o la Chişinău.
Numai astfel se explică faptul pentru ce C. Stere, la întrunirea din Sala
Triumf la Soroca, a îndrăznit ca punând mâna pe jandarmul din sală să-şi râdă
de uniforma ţărei sale. Şi dacă acel jandarm nu şi-a făcut datoria să-l suprime în
acea clipă de supremă apărare a unei onoare ofensată, aceasta se datoreşte
consemnului dat jandarmilor de şeful lor ca să nu reacţioneze ori ce sʼar
întâmpla. Sʼa menajat astfel în mod neexplicabil fraţii noştri basarabeni către
care, martor ocular eram, Stere li se adresează aruncând privirea lui teatrală
către şi peste Nistru: „acolo creşte iarbă verde, iar nu putregaiul care sʼa
răspândit în Basarabia de când au venit autorităţile române de peste Prut cu tot
ce a fost mai scăzut în Regat ca funcţionari publici”.
Şi au ascultat în linişte aceste naive, bune şi blânde suflete moldoveneşti şi
fără a-şi putea da seama de îndemnul lui Stere la „ură către Patria noastră”.
Prin astfel de acte a ştiut C. Stere să creeze în mintea ţărănimei din
Basarabia nu ideea armonizărei de interese de clasă, ci ideia de ură şi revoluţie,
la umbra căreia să se poată, în strâmtul său egoism, pe sine înălța. Unui astfel de
om care a călcat în picioare cele mai sfinte şi nobile sentimente îi putem
răspunde cu o cugetare politică a D-lui N. Iorga:
„Se cuvine ca un om politic să cinstească locul de obârşie prin tot ce
munca, priceperea şi cultura sa poate să folosească concetăţenilor săi, iar nu să
se cinstească pe sine, luând de la ei ceia ce-i poate folosi pentru ridicarea sa”.
Ce a câştigat trădătorul de la foştii săi concetățeni, ştim; ce au câştigat
aceştia însă, pe urma zbuciumatei activităţi a omului lipsit de sentimentul de
răspundere faţă de patrie care ordonă jertfe morale pe altarul ei, nu ştim.
În adevăr, Const. Stere a speculat în mod nedemn şi criminal nemulţumirile basarabenilor, întreţinând acolo, în Basarabia, un curent contrat intereselor româneşti; iar prin şantajul simpatiei basarabenilor, C. Stere îşi permite
necuviinţa de a sfida pe conducătorii Țării, începând cu Primul Ministru, cu D-l
I. I. C. Brătianu, care i-a fost când-va şef de partid.
Acesta este adevărul care ne dă dreptul a spune despre C. Stere: „Ecce
Homo”.
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Const. Stere şi Generalul comandant al Diviziei Armatei Regale Române
din Chişinău
În zilele când evenimentele războiului mondial prăbuşeau Germania,
Austria şi Rusia, asigurând constituirea statelor conform principielor etnice.
În zilele când se discuta şi se pregătea unirea Basarabiei cu România mică
de eri, Al. Marghiloman, datorită împrejurărilor excepţionale şi prin încrederea
M. S. Regelui, este chemat să formeze guvernul. În dubla sa calitate, de Prim
Ministru şi Sfetnic al M. S. Regelui, Al. Marghiloman pleacă la Chişinău spre a
pregăti şi lua parte la marele act al unirei ce urma să se declare acolo de către
Sfatul Ţărei al Republicei Moldoveneşti. Era în acel timp cine-va la Chişinău,
reamintim numele Generalului de Brigadă Ernest Broşteanu, care restabilise
liniştea turburată de bolşevici şi care fusese aclamat în Sfătui Ţărei.
Se găsea atunci acolo la Chişinău o strajă românească, reprezentată prin
eroul din Dobrogea, prin militarul desăvârşit, care în numele Regelui şi a Ţărei
era expresiunea desăvârşită a sufletului, inimei şi gândirei noastre româneşti în
mijlocul fraţilor basarabeni. În Basarabia Românească, în acea Basarabie ce prin
reprezentanţii ei urma ca în câte-va zile, ore chiar, să se hotărască, nu numai de
soarta acestei părţi din vechea Moldovă, dar chiar de soarta neamului întreg.
În prezilele unirei, atunci când Primul Ministru a României mici de
odinioară, Alex. Marghiloman soseşte în Chişinău, este aşteptat la gară de
Generalul E. Broşteanu, care raportează şi face cunoscut Primului Ministru a
Ţărei adevărata stare sufletească a Basarabiei şi fraţilor moldoveni ce în
majoritate aproape de unanimitate (90%) aşteptau cu nerăbdare semnalul unirei
şi alipirei la Patria mumă a pământului unde sʼau născut şi trăiau din tată în fiu
şi din moşi strămoşi, ca moldoveni, ca români cari doreau să trăiască încă odată
ca strămoşii lor, în o Moldovă mare a Marelui Ştefan, în România Mare a
Idolului şi scumpului nostru Rege, Ferdinand I.
În acea zi şi în acele clipe, Generalul E. Broşteanu observând prezenţa lui
C. Stere lângă Primul Ministru al ţărei, el, omul de ordine şi iubitor de Patrie,
nici când nu a putut crede că un trădător şi dezertor poate sta alături de acel ce
în acele clipe reprezenta quintesenţa afirmaţiunii naţionale ale unui neam întreg.
„D-le Ministru, ce caută şi ce rol are acest Domn în apropierea D-v?” fu
întrebarea pusă Primului Ministru de către Generalul Broşteanu. Primul
Ministru răspunde însă Generalului Comandant astfel: „Consideraţiuni de ordin
politic mă obligă la aceasta. Este chestiunea să pregătim azi cât mai repede
unirea. Este nevoe de oare care propagandă, care reclamă prezenţa la Chişinău a
lui C. Stere de origină basarabean”.
Cunoscător profund a sufletelor moldoveneşti, prin un răspuns scurt, demn
şi plin de convingere personală, ce se desprindea din sufletul, inima şi mintea
sa, Generalul Broşteanu asigură pe Primul Ministru: „Pentru unire nu este nevoe
de acest domn căzut întrʼo atât de gravă greşală faţă de Ţară, Lege, Neam şi
Rege. Să fie sigur D-l Prim Ministru că faţă de sufletul curat al Moldovenilor
pregătiţi şi predispuşi la marele act al unirei, prezenţa lui Const. Stere este de
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prisos”. După credinţa noastră, afirmaţiunea Generalului Comandant era justificată. Prezenţa lui C. Stere la Chişinău lăsa impresiunea că este cineva, şi acel
cineva nu putea fi de cât duşmanul Ţării noastre, care pregătea astfel reabilitarea
acelui ce nu a înţeles cea mai sfântă datorie pentru mărirea neamului său
înăuntrul graniţelor etnice, geografice şi morale ale României Mari de azi.
Faţă de răspunsul hotărât şi românesc a unui brav ostaş şi bun român,
Primul Ministru se adresează Comandantului Diviziei: „Generale! valoarea şi
considerațiunile militare sunt una şi chestiunile politice-diplomatice sunt alta.
Cele dintâi cer un suflet, o minte şi o inimă, iar cele din urmă reclamă adeseori
o fineță care te face să strângi mâna nu numai a duşmanului Patriei, dar chiar
acea a unui trădător de Ţară, după ce mai înainte mâinile tale le-ai acoperit cu
mănuşi”.
Acesta este adevărul. Şi cât de bine ar fi fost pentru Ţară, pentru Armată şi
pentru Rege dacă omul politic şi diplomatul ar fi ascultat atunci de sfatul plin de
înţălepciune a ostaşului care în capul unui regiment a udat glia strămoşască din
Dobrogea cu sângele lui.
Const. Stere Deputat de (Acherman) Cetatea Albă, Candidat de Senator la
Chişinău şi de Deputat la Soroca
Const. Stere a mai fost odată ales deputat în 1919, la Cetatea Albă, unde
candidatura sa i-a fost pusă prin îngrijirea D-lui Doctor Cazacu şi Sergiu Niţă
care azi, în calitate de Ministru al Basarabiei, represintă şi este Șeful Partidului
Poporului din această provincie, a partidului care azi din cauza slăbiciunei şi
nehotărârei sale aduce în Parlamentul Ţărei Discuţia validării unui Trădător.
La Cetatea Albă, numele lui Stere sʼa strecurat cu multă dibăcie şi nebăgat
în seamă, dat fiind entuziasmul alegerilor care aveau să desemneze primul
Parlament şi Constituanta României Mari.
În acele împrejurări, nimeni nu a pronunţat numele lui Stere, dacă sau nu
trebue să fie validat, întru cât cuvântul de ordine era ca toţi aleşii să fie validaţi
şi astfel Stere a fost validat, – a fost deputat fără sgomot şi punând în ferbere o
Ţară întreagă prin răscolirea unor fapte condamnate de toţi cei cu inimă română.
La Chişinău, de asemenea, prin grija D-lor Cazacu şi Costin sʼa pus
candidatura lui Stere la Senat, unde având numai circa 3.000 voturi nu a fost
ales. La Soroca, Partidul Democrat Muncitor hotărâse ca Stere să fie pus pe lista
de Deputaţi, şi numai datorită unei greşite interpretări a Preşedintelui Stinghe,
lista nu a putut fi primită.
Această sarcină de a pune candidatura lui Stere, ca o fatalitate îmi fusese
mie încredinţată de Costin, colegul meu pe lista de Deputaţi a partidului
Democrat Muncitor în Chişinău. Nu cunoşteam atunci isprava lui Stere, căci nu
aş fi primit nici în ruptul capului această misiune.
Dintre toţi Ţărăniştii din Soroca numai Moş Ion Codreanu sʼa interesat de
Stere. Ceilʼalţi nici unul, şi în o listă de 12 deputaţi în care figura şi D-l
P. Halippa, nu sʼa găsit şi pentru C. Stere un loc.
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Acesta este adevărul.
Un fapt însă trebue să mire pe toată lumea, care are dreptul a se întreba:
Unde era Halippa în acea vreme? De ce Costin, Cazacu, Niţă, cu toţii în
opoziţie, să insiste la punerea candidaturei lui Stere, atunci când P. Halippa,
care era la putere, era poate mai indicat ca să se intereseze şi să asigure candidatura Profesorului său? Nu a făcut-o. Pentru ce oare azi această schimbare în
sufletul, inima şi mintea D-lui Halippa? Poate atunci cu mai mult cuvânt era
cazul ca la alegerea şi validarea lui Stere să pună atâta patimă, poate şi mai
multă ca azi, întru cât atunci deasupra capului lui Stere atârna „Sabia lui
Damocles”, iar el se găse exilat în Elveţia.
În ceea ce priveşte pe Stere, se poate spune că în acea ocazie pe de o parte
a înşelat poporul, iar pe de alta a fost un laş, de oare ce birul cu fugiţii a dat.
În adevăr ca un laş şi înşelător sʼa purtat Deputatul de Cetatea Albă care
de frica pedepsei şi până nu a fost pus în siguranţă, nu şi-a dat osteneala să
părăsească frumoasele peisage din Swetaria (cum zic Basarabenii la Elveţia)
pentru a se întoarce în ţară dacă se ştia nevinovat şi de la înălţimea tribunei
acelui Sfat al Ţărei unde îl trimiseseră ţăranii din Cetatea Albă, să lumineze pe
de o parte opinia publică asupra gravei acuzaţiuni ce plutea ca un val negru şi
murdar asupra sa, iar pe de altă parte să apere interesele norodului Moldovean,
de dragul cărui se perde locuitorul C. Stere azi aşa de mult.
În acele timpuri chestiunea agrară prezenta pentru Basarabia şi chiar
pentru vechiul Regat mai mult interes ca azi.
Const. Stere şi Justiţia Ţărei
Că contra lui C. Stere sʼa ridicat acuzarea de înalta trădare şi pactizare cu
inamicul şi că datorită nu se ştie căror interveniri dosarul său a fost închis fără
ca opinia publică să poată cunoaşte ordonanţa de neurmărire. Totuşi noi putem a
şti că prin o toleranţă şi o absolvire clandestină din partea liberalilor cari şi
astăzi continuă al acuza, neacordându-i onorul de a sta cu el de vorbă, C. Stere,
arestatul din 1919, este transferat de la Văcăreşti la Sanatoriul Elisaveta, pentru
ca de aci tot prin aceiaşi largă bună voinţă, acordându-i un paşaport, să poată lua
calea străinătăţii în Elveţia, în timp ce în ţară, ca o sfidare adusă justiţiei civile
ca şi celei militare Comisarul Regal şi Judecătorul de Instrucţie, să-l caute fără
a-i da de rost, până la primirea ordinului de suspendare urmărirei contra acelui
ce se formulase de către judecători vrednici următoarea ordonanţă definitivă:
CORPUL II ARMATĂ
CURTEA MARŢIALĂ
Cabinetul 11 Instrucţie
ORDONANŢA DEFINITIVĂ
Noi, maior Gh. Nicolescu-Bolintin, substitut de comisar Regal, raportor al
Curtei Marţiale a Corpului 2 Armată.
Având în vedere actele de instrucţiune penală, adresate de acest cabinet şi
aflat în dosarul No. 141/1919 contra lor:
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Constantin Stere, român, major, născut în comuna Horodiştea (Basarabia),
domiciliat în Bucureşti, str. Polonă 21, profesor universitar;
Având în vedere ordinele de urmărire No. 1871 din 19 Martie 1919,
No. 9745 din 5 Ianuarie 1919, emise de d. general comandant al Corpului 2
Armată, de atentat contra persoanei Domnului şi de întreţinere de relaţiuni cu
inamicul în scop de a-i favoriza întreprinderile:
Având în vedere interogatorii inculpaţilor, declaraţiunile martorilor şi
informatorilor, procesele-verbale de confruntare şi celelalte acte din dosar,
Expunem următoarele (urmează înşirarea faptelor penale, considerentele
care le încadrează în textele de lege) şi finalul:
„Suntem de părere ca inculpatul C. Stere să fie trimis în judecata Curţii
Marţiale pentru faptul prevăzut şi pedepsit de art. 198, al. 2, comb. cu art. 60 din
codul justiţiei militare*”.
Această ordonanţă definitivă ne face dovadă deplină că comandamentul
armatei şi justiţia militară a Ţărei prin energicul magistrat de carieră Maior
Gh. Nicolescu-Bolintin şi-a făcut datoria, dar că guvernele şi politica sʼau aşezat
în calea justiţiei împedecând-o şi punându-o în imposibilitate aʼşi îndeplini mai
departe opera de asanare începută, pentru a nu lăsa liber sau în viaţă pe acel ce
Ţara nu şi-a iubit-o, dar pe care a trădat-o, călcând în picioare jertfele celor
800.000 (optsute de mii) mucenici ai neamului ce au udat cu sângele lor glia
scumpă a Ţărei.
Const. Stere şi Corpul Ofiţeresc al Armatei Regale Române
Dacă pentru motive de susceptibilitate politică C. Stere nu a fost trimes
înaintea Curţilor Marţiale, a căror sentinţă ar fi scris acest nume în cartea neagră
a neamului, nu înţelegem de ce Corpul Ofiţeresc român tolerează în mijlocul
său pe un Dezertor-Trădător, pecetluit de opinia publică, nu însă de legile şi
conducătorii Statului Român.
Credem că este momentul „Mieux vaut tard que jamais” ca din punct de
vedere a demnităţei şi prestigiului Corpului Ofiţeresc, ca D-l Ministru de Răsboi
*

Art. 198, c. j. m. Se pedepsește cu moartea și degradațiune militară tot militarul: care
întreține înțelegeri cu inamicul în scop de a favoriza întreprinderile sale.
Art. 53, titlul 2 ad. la c. j. m. De asemenea se pedepsește cu moartea în timp de război, iar
în timp de mobilizare cu munca silnică oricine în mod clandestin, deghizat sub false pretexte sau
oricare alt mijloc fraudulos va săvârși vreo faptă care ar primejdui siguranța statului, operaţiunile
armatei, apărarea țărei sau care ar înlesni operațiunile inamicului.
Art. 78. Atentatul ce ar avea de scop de a surpa, prin mijloace răzvrătitoare și ridicarea de
popor, forma guvernului, sau de a aţâţa pe locuitori de a se scula în contra autorității Domnului, se
va pedepsi cu recluziunea.
Art. 79. Complotul ce ar avea de scop vreuna din criméle menționate la art. 76 și 78, dacă a
fost urmat de un act săvârşit sau început spre a pregăti executarea acelor crime, se va pedepsi cu
detențiunea: iar dacă complotul nʼa fost urmat de nici un act săvârşit sau început spre a prepara
vreuna din acele crime, pedeapsa va fi acea a închisorii.
Complotul este atunci când, prin sfătuire, se va fi luat întreaga hotărâre și se va fi făcut
punerea la cale între două sau mai multe persoane spre a ajunge la săvârşirea vreuneia din cele
două crime prevăzute la art. 76 şi 78.
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să trimeată înaintea unui Consiliu de Reformă şi a scoate din rândurile armatei
pe acel ce a greşit faţă de Ţară şi Armată.
Este o necesitate socială şi un stimulent puternic pentru cei cari şi-au făcut
datoria, ca C. Stere, în calitatea sa de ofiţer de rezervă consilier juridic în gradul
de colonel, să fie reformat pentru ca, astfel, dacă un nou răsboi va mai avea loc,
armata sa nu fie moral obligată a chema în serviciul său în acelaş grad şi
situaţiune pe acel ce în războiul de întregire a neamului nʼa ştiut a fi la înălţimea
morală a vremurilor de patriotică chemare.
Până ce Consiliul de Reformă se va pronunța, C. Stere rămâne în mod fatal
în mijlocul Corpului Ofiţeresc cu gradul său, însă sub povara unor grave
acuzaţiuni, pentru cari încă justiţia militară nu sʼa pronunţat.
Aceste acuzaţiuni drepte sau neîntemeiate nu pot de cât să jignească profund
un întreg corp ofiţeresc, care nu poate admite sa vadă printre ei pe acel camarad,
care datoria sa nu a ştiut să şi-o facă nici chiar în clipele cele mai grele.
Corpul Ofiţerilor (activi şi rezervă) armatei regale române, nu poate privi
cu ochi buni ca un trădător de ţară să mai continue a avea un grad şi a face parte
din corp. Ei aşteaptă şi cer de la guvern şi comandamentul armatei sancţiuni,
care să pună la adăpost acest nobil corp de ruşinea de a număra în sânul său un
dezertor de ţară, trădător.
Indulgenţă nejustificată
Faţă cu cele arătate până aci ne întrebăm: Pentru ce oare Guvernele şi
Comandantul Suprem al Aramatei au acoperit şi acoperă cu atâta bună voinţă şi
indulgenţă vina de dezertare şi tradare a lui Const. Stere? De ce oare se
cutremură aceste organe puternice în faţa unui om, când ele prin lege, prin
delegaţiunea poporului sunt învestite cu autoritatea şi dreptul de a face ca legea
să se aplice egal şi deopotrivă pentru toţi? Când ştiut este că Generalul
C. Prezan nu a ezitat o clipă de a trimete la moarte, trecând peste legalitate şi
prin o nouă judecată în recurs, atunci când recursul era deopotrivă suspendat
pentru acuzat ca şi pentru Ministerul public, pe fiul surorei sale, pe Colonelul
Crăiniceanu, pe care lʼa crezut vinovat.
Indulgenţa aceasta nu numai că un bun exemplu nu poate să fie, dar ea
permite azi unui trădător inconştient să arunce vălul uitărei peste faptele sale
murdare, tiranizând o ţară întreagă cu autoritatea omului care crede că el a
determinat alipirea Basarabiei la Patria Mamă, având chiar curajul, ca să nu zic
obrăznicia, ca în plin parlament (Sfatul Ţării) să declare că „Concetăţenii mei
Basarabeni (din mijlocul cărora a fugit şi cu ei nu a trăit, întocmai cum şi din
mijlocul fraţilor din regat, în vremuri grele ca un laş la străini a dezertat) mi-au
dat de la război încoace toate satisfacţiunile, la cari aş putea pretinde,
alegânduʼmă necontenit cu majorităţi mari în diferite judeţe în parlamentul
Țării”. Aceste declaraţii făcute ca şi cum nu ar fi oameni care să nu cunoască, că
atunci când sʼa prezintat în alegeri nesusţinut de Pan. Halippa a căzut cu mari
minorităţi, reuşind numai atunci când Pan. Halippa şi D-r Cazacu i-au plătit în
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dauna Ţârii poliţele de recunoştinţă din vremea când aceştia din urmă erau
studenţi la Universitatea din Iaşi, uitând D-lor că pe acea vreme Stere încă nu
avusese ocazia a-şi fi dat arama pe faţă.
Acest fel de justificare nu înseamnă că suveranitatea poporului sʼa
pronunţat, dacă acest popor din cuprinsul judeţului Soroca nu a cunoscut de cea
ce este capabil C. Stere şi cu atât mai mult Dosarul unei Dezerţiuni şi Trădări.
Faptul că 36.000 de alegători, de buni şi blânzi ţărani (excluzând minorităţile
vrăjmaşe), în naivitatea lor, înşelaţi de cei ce aveau de plătit lui Stere poliţe
morale, au ales pe acesta, nu poate erta moralmente păcatele unui trădător din
vremea răsboiului, trădător care a pactizat cu inamicul neîndeplinindu-şi datoria
faţă de Patria sa.
Dacă faptele lui Stere, Dezertare şi Trădare, ar fi fost cunoscute de cei
36.000 de alegători de pe malul Nistrului, şi suflete curate ca P. Halippa şi ar fi
dat osteneala să-i convingă de adevăr, iar nu de al glorifica pe el, sʼar fi ştiut
atunci de aceşti ţărani că Stere nu a avut faţă de Patria sa, implicit faţă de ei,
acel sentiment de adâncă răspundere morală care cerea Profesorului Universitar,
militarului Consilier juridic în grad de Colonel, şi omului politic, înainte de
toate, ca el, ca bun şi adevărat român, luând exemplu de la Regele lui, să nuʼşi fi
trădat cauza Neamului din care parte face şi ale cărei speranţe şi aspiraţiuni nu
erau încă dărâmate cu toată victoria armatelor Austro-Germane.
Atunci cu siguranţă că ori cât ar fi fost recomandat de P. Halippa, Stere nu
ar fi întrunit poate de cât sufragiele minorităţilor ce numai prietene neamului
nostru nu pot fi.
Dar dacă sunt Basarabeni cari idolizează pe Stere sunt şi din acei ce prin
presa ţărei gândesc altfel de Stere şi care nu înţeleg că Basarabia este zestrea lui
Stere ce i-a fost dată ca recompensă a trădărei de câţiva din foştii săi elevi:
„Ce ruşine! Un om, care sʼa coborât până acolo încât a primit arginţii
duşmanului, ca să insulte tot ce e demn de respect: ideea de naţionalitate,
iubirea de patrie, sacrificiul sublim a eroilor români în răsboiul pentru neatârnarea neamului nostru, nu poate să aibă nici o legătură sufletească cu partea
Moldovei de peste Prut, ori care ar fi fost voturile obţinute de el în momente de
rătăcire, sub impulsul curentului revoluţionar. Stere nu e Basarabia; iar mândrii
şi nobilii moldoveni de peste Nistru, dacă ar cunoaşte actele de trădare ale
alesului lor la Soroca şi Cetatea Albă nu ar mai putea să se solidarizeze cu el”.
Şi cu toată alegerea lui C. Stere la Soroca, fapta sa de defetism nu poate fi
nici o dată amnestiată. Ertare pentru un trădător nu este nici în cer, şi mai ales
aci pe pământ. Un criminal ordinar poate fi ertat dacă întrʼo clipă de beţie a
ridicat o viaţă. Pentru trădarea de Neam, de Lege şi de Rege nu există ertare, nu
există formulă de justificare de cât numai Pocăinţa, departe, departe de tot de
lumea neamului tău, căruia trebuesc păstrate momente de linişte, rezervându-se
trădătorului dacă nu celula condamnatului, cel puţin un paşaport spre a se duce
acolo unde nimeni nu-l cunoaşte şi unde nimănui rău nu va putea face.
Având în vedere cele mai sus arătate, dacă contra lui Stere nu se vor lua
măsuri, atunci ca mâine, datorită uitărei faptelor criminale, în o ţară în cari
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guvernele nu au curajul civic necesar ca să suprime un vinovat, se va întâmpla
dacă nu mai mult de cât cu Racowschi care a fost menajat, cel puţin să vedem
ca Consilier a Tronului pe un Dezertor şi un Tradător politic, a cărui activitate
nenorocită în trecut nu poate fi uitată de cât dând uitărei şi scoţând din viața
noastră publică pe acel ce a înfăptuitʼo.
Contrar, sentimentele de nedreptate sociale isvorâte din neaplicarea legilor
şi sancţiunilor, graţie sistemului de protecţionism şi favoritism „pentru unii
mumă, iar pentru alţii ciumă” vor grava adânc pe pânza cristalină a conştiinţei
celor nedreptăţiţi, a eroilor anonimi ai neamului încă în viaţă, a urmaşilor lor
precum şi a tuturor celor ce cât de puţin sʼau sacrificat pentru ţara lor, vor grava
repet un Sentiment de neîncredere şi de dispreţ faţă: a) de legile ce nu se aplică,
sau se aplică după împrejurări şi din greşală dacă nu cu intenţiune de a suprima
suflete nevinovate; b) ca şi faţă de conducătorii Statului, ce rolul lor social
sincer şi curat în conducerea Ţării ei încă nuʼl cunosc sau îl nesocotesc.
Const. Stere şi Guvernul
Faţă de acţiunea lui C. Stere rău au făcut, rând pe rând, guvernele Ţării că
nu au lăsat liberă acţiune Curţilor Marţiale ca să judece pe C. Stere pe vinovatul
de trei ori, ca militar, ca funcţionar public şi ca om politic, căci:
a) Desfidându-se opinia publică şi magistratura militară a Ţării, sʼa lăsat în
libertate Trădătorul unui neam, a unei Ţări şi a unui Rege, pentru ca el să se
bucure de exerciţiul drepturilor sale de cetăţean; atunci când după urma lui o
mulţime de nevinovaţi, au fost pe nedrept condamnaţi, iar tovarăşii săi de la
„Lumina” daţi judecăţei. Om cu intenţiuni megalomane, C. Stere îşi bate joc de
extrema indulgenţă a guvernelor şi publică nesupărat programe de constituţie şi
de guvernământ. Vrea să dea directive politice impunând formule în problemele
sociale zilnice.
b) A nu judeca pe un trădător înseamnă, în primul rînd, că te faci părtaş cu
el la trădare şi în urmă recunoşti că societatea nu voeşte ai face dreptate; că nu
voeşte a aplica acel principiu din dreptul roman:
„Fiat justitiae, pereat mundus”
c) Că aceiaşi justiţie nu a funcţionat la fel pentru toată lumea. În adevăr
atunci când alţii ca Verzea* şi Crăiniceanu** erau trimeşi la ocnă sau li se
suprima viaţa în faţa unei gropi fără cruce şiʼa unui ploton de execuţie, unora din
contra li se acordau favoruri fie ei chiar trădători, din cauză că în tot deauna unor
anumiţi guvernanţi le era probabil frică de acel ce îi ameninţa cu Basarabia.
În ceia ce priveşte acţiunea lui Alexandru Marghiloman, care prin diplomaţia sa ne-a pastrat Dinastia şi Armata, ori cât de bun patriot ar fi fost, ea este de
asemenea condamnabilă căci trecând cu multă uşurinţă peste trădare a permis şi
poate, noi nu ştim, a rugat chiar pe C. Stere să meargă la Chişinău, la Sfatul Ţării,
dându-i astfel prilejul de a mai şterge ceva din noroiul infamiei care îl acoperea.
*

Colonelul Victor Verzea.
Colonelul Ctin. Crăiniceanu.

**
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I sʼa dat astfel lui Stere posibiltatea de a avea un rol la alipirea Basarabiei,
prin faptul că a fost impus în Sfatul Ţărei, care chiar fără prezenţa de scurtă
durată a lui C. Stere în mijlocul său ar fi declarat unirea. Era această unire o
fatalitate istorică isvorâtă din o necesitate naţională.
În adevăr, chiar fără concursul României, să ştie de toţi că alipirea
Basarabiei îşi are obârşia în congresul tuturor moldovenilor cari sʼau adunat în
Octombrie 1917 la Chişinău, unde au proclamat autonomia politică şi teritorială
a Basarabiei şi unirea a tot ce era Moldovean. Acest congres, la care C. Stere
noi ştim că nu a luat parte de oare ce atunci el era în dragostea şi prieteniea
duşmanului la Bucureşti, a hotărât convocarea Adunărei Naţionale cu denumirea moldovenească de „Sfatul Ţărei” şi care sʼa adunat o lună mai târziu,
având la baza sa liberul arbitru şi cea mai largă democraţie. Deja sentimentul
naţional se desvoltase, atunci când Zemstva din Bălţi şi Adunarea Breslelor,
Proprietarilor şi Intelectualilor din Soroca proclamară unirea cu România, ca o
indicaţiune dată Sfatului Ţărei.
Cât priveşte pe C. Stere, se ştie azi ca în timpul războiului el a luptat
pentru eghemonia puterilor centrale, primind arginţii duşmanului, nici de cum
pentru desrobirea Basarabiei.
Nʼa scris în acea epocă C. Stere nici un cuvânt despre suferinţele fraţilor
basarabeni, greu încercaţi din cauza războiului civil provocat de bolşevici. El
era urmărit atunci de triumful Puterilor Centrale şi de biruinţa Sovietelor
Ruseşti. Nici prin gând nu-i trecea să scrie şi să lupte pentru liberarea
Basarabiei, în care intrarea armatelor române era condamnată de C. Stere prin
un articol de presă scris în „Lumina”:
„Armata română nʼare ce căuta în Basarabia, de oare ce conjuctura
tulburărilor din Rusia nu poate fi prielnică pentru aspiraţiunile româneşti, de cât
cu condiţiunea ca înainte de încheerea păcii definitive cu Rusia, România să-şi
fi asigurat sprijinul Puterilor Centrale. Această asigurare, guvernul din Iaşi nu
ne-o poate da”. („Lumina” din 31 Ianuarie 1918.)
Și mai departe:
„Nu intraţi în Basarabia fără ordinul Puterilor Centrale; nu liberaţi
Basarabia azi; atâta vreme cât victoria definitivă a Germaniei şi Austro-Ungariei
nu este încă fapt îndeplinit, de oarece, în cazul contrariu, întreg episodul nu va
rămâne de cât ca o dureroasă amintire...” (același articol scris de C. Stere la
31 Ian. 1918).
Din aceste rânduri se vede clar că C. Stere a agitat chestia Basarabiei nu în
funcţiune de interesele noastre româneşti, ci de acele ale sale, cari erau în acelaş
timp ale Puterilor Centrale.
Nu vom uita de asemenea să nu condamnăm acţiunea Generalului Al.
Averescu din a cărui armată a făcut parte cei doi Coloneli, Sturza şi Crăiniceanu,
pentru a căror acte de trădare şi pentru care guvernul are datoria a publica o
carte neagră, sʼau dat cele mai aspre sancţiuni. Sʼa suprimat viaţa celui din urma
(în mod nelegal şi arbitrar), condamnând la pribegie veșnică pe cel dʼîntâi.
Părerea noastră este că Guvernul Generalului Averescu sʼa făcut vinovat fiind
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că a stat de vorbă cu dezertorul ca şi cu trădătorul, fără aʼşi fi făcut datoria, întru
cât a tolerat lui. C. Stere să fie lăsat în libertate şi să reprezinte Ţara legală în
Parlamentul României Mari; atunci când când Colonelul Sturza se găseşte peste
hotar, Crăiniceanu sub gliea ţării, iar colaboratorii lui Stere de la „Lumina” sunt
traduşi judecăţei Curţilor Marţiale.
Obligaţiunile morale pentru C. Stere
În faţa gravei acuzaţiuni de pactizare cu inamicul şi trădarea de către el a
intereselor nu numai a unei ţări, dar ale unui neam întreg;
În faţa Crimei pedepsită nu nu numai de morala unui popor, dar chiar şi de
legile lui organice;
Const. Stere are de îndeplinit o sfântă datorie pentru el. Este necesar a face
dovadă că în cadrele frontierilor României Mari sunt caractere cari se pot jertfi
atunci când este chestiune de dreptate, de libertate şi lumină * cerând guvernului
nu numai puricarea ordonanţei de neurmărire dacă există, dar chiar şi redeschiderea dosarului de trădare şi pactizare cu inamicul. Şi cu atât mai mult trebue ca
C. Sterea să facă acest gest, cu cât o mulţime de copii ai ţărei, mulţi nevinovaţi
şiʼau perdut o parte viaţa populând cimitirile, iar alţii umplând puşcăriele fiind
că au avut unii uşurinţa de a sta de vorbă cu duşmanul ţărei mai puţin poate ca
Sterea şi alţii de a primi ca prizonieri un tratament mai bun.
Să nu uite C. Sterea; că un om de inimă nu poate să se strecoare printre
degete, profitând de clemenţa regală, acordată prin guvernul Văitoianu, pentru a
nu târâ în faţa Curţii Marţiale pe bătrânul mare om de Stat, pe fostul Consilier al
Tronului, pe Petre Carp, care totuşi atunci când războiul sʼa declarat, trimete pe
fii săi să moară pentru Ţară pe câmpul de onoare, primind astfel războiul în fapt
și fără a mai discuta.
Dacă P. Carp a avut o viziune greşită în ceia ce priveşte viitorul ţării, nu e
mai puţin adevărat că el și cu tovarăşii săi, întregi şi până la capăt în fața destinului duşman, sʼau dat în lături. Fără a încerca să priceapă „minunea” care-i
doborâse, ei sʼau resemnat să poarte singuri şi retraşi povara convingerilor
frânte. De sigur că nimeni nu va îndrăzni să blesteme în urma lor.
C. Stere, din contra, nu sʼa resemnat. Când țara era sub jug duşman, el,
chemat sau mai sigur impus de germani, pleacă în Basarabia sub pretextul că un
trădător de ţară trebue să ajute guvernul M. S. Regelui la opera de unire a
Basarabiei. A uitat atunci C. Stere, cuvintele sfinte ale marelui nostru istoric
N. Iorga, că:
„Ori ce român are dreptul să facă politică în țara aceasta de ori ce fel, dar
cu o condiţie, ca atunci când cei mai buni fii ai ei sângerau de durere şi-şi
vărsau sângele pe câmpiile de onoare pentru libertate, ca atunci când steagul
Țărei şi Regele nostru erau de o parte a tranşeelor de bătae, de cealaltă să nu să
fi găsit în luptă cu noi decât duşmanii fireşti ai poporului român. Când însă alţii*
*
*

Nu este aici vorba de „Lumina”, gazeta întuneric a lui C. Stere.
C. Stere.
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şedeau în ţara ocupată, la Bucureşti, braţ la braţ cu aceşti duşmani, mâncau la
masă cu ei şi erau în cea mai deplină tandreţă cu dânşii, pălmuind în faţă
suferinţa noastră, ei nu mai pot avea nici odată dreptul de a se erija în
conducători şi a reclama de la țară aceia ce Ţara şi Regele nu le poate şi nu
trebue să le dea”.
Mai mult încă, mai târziu, fără nici o mustrare de conştiinţă, alesul celor
trei zeci şi şease de mii de ţărani basarabeni, adică alesul lui P. Halippa, a suit
triumfător dealul Mitropoliei şi a cerut cu oare care lipsa de cuviinţă şi în mod
provocator să i se facă dreptate, lui, care în clipe grele pentru România, a avut
unele atitudini nepermise şi jignitoare intereselor generale şi naţionale, el sʼa
apărat susţinând că unul sau altul dintre Primii Miniştri ai Țării lʼa încurajat la o
politică cu Puterile Centrale, fără însă să-şi fi examinat conştiinţa şi să vadă
dacă rolul ce i se atribuise în acest caz era conform convingerilor sale. Aceasta
în timp de pace (neutralitate), nu însă după ce sʼa declarat răsboiul de întregire.
În acest caz nu avea dreptul un om singur să se creadă cel mai cuminte întrʼo
ţară, şi sʼo ducă la perzare. Ori care ar fi fost convingerea lui C. Stere înainte ca
ţara oficială să fi luat vre-o hotărâre, ea nu mai poate dăinui atunci când ţara sʼa
angajat pentru respectarea onoarei sale naţionale. Din acea clipă nimeni, cu atât
mai mult C. Stere, nu avea dreptul să judece şi să simtă altfel, dar şi mai puţin
ca să lucreze de cât cum gândea şi simţea Patria întreagă.
Ori Stere sʼa abătut de la această linie de conduită generală. El şi-a dăunat
ţara în momente de mare primejdie. El sʼa făcut vinovat de un act de înaltă
trădare de patrie. El nu merita deci cruţarea concetăţenilor săi cari cer lumină,
cari cer dreptate pentru naţiunea atinsă în amorul ei propriu.
Trădătorii trebuesc pedepsiţi fără milă, fără excepţie. Un exemplu, două,
trei, mai multe chiar, sunt necesare pentru educaţia cetăţenească a poporului
nostru cari numără atât de mulţi străini români, de ocazie în mijlocul lui.
Dar dacă C. Stere este un om de caracter şi onoare şi, în adevăr, se crede
nevinovat, nu ne îndoim o clipă că o datorie sfântă pentru el îl va determina să
nu lase a se crede că legea în ţara noastră nu este aceiaşi pentru toţi, azi când
Curţile Marţiale funcţionează, azi când abia sʼa terminat procesul celor de la
Crefeld, acuzaţi ca şi Stere de trădare şi practizare cu inamicul. Proces în care
Curtea Marţială trimete la ocnă pe un brav Colonel, care a avut nenorocirea aʼşi
face datoria atunci când sʼa găsit strâns întrʼun cleşte implacabil şi nu a voit să
ucidă fără de nici un folos pentru armată ca şi pentru ţară o mână de oameni,
cari în primă perioadă a campaniei au intrat poate cei din urmă în captivitate*.
Trebue, dar, neaparat ca Stere să-şi ridice fruntea sus, să-şi purifice
conştiinţa şi privind orizontul larg către trecut, dacă legea este egală pentru toţi,
să facă ca mine şi cu mulţi alţi nevinovaţi, martiri a unui războiu, cari am suferit
de pe urma celor ce nu au ştiut a-și face datoria la începutul războiului, sau a
celor ce țara și-au tradat, cari nedreptățiți fiind nu am putut să primim graţia
Regească. Am fost demni, iar nu laşi. Am suferit cu resemnare şi am rămas în
*

Ne referim la anul 1921, atunci când am luat hotărârea a scrie acest articol – azi complectat.
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patria noastră fără ca la adăpostul unui paşaport să ne refugiem în Elveţia, cum a
făcut-o C. Stere. În schimb, însă, cu sufletele noastre curate, am cerut Suveranului
și Sfatului Ţărei dreptate Regească în cadrul legilor. Am cerut revizuirea
proceselor noastre, căci eram nevinovaţi si nevinovaţi am fost găsiţi. Noi pe
nimeni vinovaţi nu am făcut de greşelile făcute, nu numai de opinia publică, dar de
justiţia ţărei chiar. „Erare humanum est”, mai ales în acele timpuri când oameni ca
C. Stere, în cari țara punea cele mai frumoase speranţe, au lepădat uniforma ţării
lor, au rămas la inamic, fără ca nimeni să-i fi angajat la aşa ceva şi au pus la
dispoziţia lui serviciile lor pentru a-l ajuta la îngenunchierea ţării şi jefuirea ei.
Trebue, dar, ca C. Stere să ceară judecarea unui proces pentru dovedirea
adevărului, adevăr pe care un întreg popor cu suflet românesc trebue al cunoaşte.
Este o datorie pentru C. Stere a face acest gest, atât faţă de ţara întreagă în
general, cât şi de alegătorii din Soroca, în special; cu atât mai mult cu cât în
timpul războiului, ca şi după războiu, prin propaganda sa, a făcut victime
morale şi materiale.
Trebue, deci, ca Justiţia Ţării să-şi facă datoria, dând urmaşilor exemple
de solidaritate morală astfel ca:
I) În cazul dacă Const. Stere, prin o acţiune păgubitoare Ţărei, este
vinovat, el să fie trimes ori alături de Bujor*, care şi el, dacă admitem teza lui
C. Stere, în felul său de a gândi şi acţiona, a fost convins că face un bine ţărei
sale; ori să i se înlesnească calea pribegiei către Sturza pentru care hotarele
Țărei sunt închise pentru totdeauna şi despre care se știe că în trecut a fost cel
puţin tot aşa de bun patriot ca și C. Stere. Şi el a fost un om de idei şi
convingere, prieten de credinţă şi de ideal chiar cu D-l Iorga, care spunea despre
acest ofiţer că: „El va fi acela care va da României sale, României noastre
iubite, oastea pe care să se poată răzima cu siguranţă în îndeplinirea chemărei
sale istorice”. Cu toate acestea, în timpul războiului, şi el ca şi C. Stere a căzut în
acea gravă greşală, făcând acel gest nenorocit, care după mentalitatea sa nu era o
tradare, ci tocmai credea el că-şi serveşte ţara în dorul lui cel mare de a face
numai bine şi a aduce îndepărtarea Ruşilor ce puseseră stăpânire pe Moldova.
Erau, în acele timpuri, clipe atât de grele, în care toţi fii unui acelaş neam
trebuiau a fi strânşi uniţi în jurul Drapelului Ţărei, cu un singur gând şi cu o
singură simţire pentru fericirea scumpei noastre Românii, Românie pentru care
orice sacrificiu al nostru personal nu era prea mare; iar unii din noi, fiind că a
fost nevoe, am îndurat în linişte şi cu curaj chiar cele mai mari nedreptăţi.
Dar C. Stere nu a fost cu noi, el a trecut de partea duşmanului şi pentru
această singură faptă, dacă ea a avut loc, justiţia se va pronunţa, nu poate fi
ertare pentru el nici în cer, nici aici pe pământ.
Pentru întărirea operei plătită cu sânge, pentru triumful ideilor democratice, pentru respectul memoriei eroilor şi sentimentului naţional se cere ca
trădătorii să nu fie ertaţi.
*
Care fiind sub povara unei condamnări a fost totuşi ales deputat da Covuriui, aceia ce nu
a împedicat lui, contrar de modul cum sʼa procedat cu C. Stere.
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Dacă la toate greşelile lui C. Stere mai adăugăm şi alte nevrednicii, atunci
nu ştim cari din cei doi vinovaţi trebuia să mai trăiască. Colonelul Crăiniceanu
care înaintea morţii, în momentul suprem şi-a recunoscut greşala şi, sărutând cu
efuziune pentru ultima oră Drapelul ţărei sale, şi-a cerut ertare sau Const. Stere,
care, deşi acuzat de înaltă trădare şi practizare cu inamicul, este acoperit de atâta
indulgenţă de toate guvernele şi lasat liber, pentru ca desfidând o lume întreagă
şi în dispreţul opiniei publice încă nu pe deplin luminată, să ne facă programe
de guvernământ şi să reprezinte Ţara în Parlament, acolo unde a fost trimis prin
plata unei poliţe de recunoştinţă a fostului său elev Pan. Halippa, poliţă plătită
astfel în dauna Ţării şi neamului românesc.
II) Dacă însă acţiunea lui C Stere, acoperită de mister, a fost călăuzită de
dragostea Ţărei şi ordonate de acei ce aveau menirea de a conduce destinele
Ţărei, atunci justiţia ridicând vălul aruncat asupra acestor fapte, se va cunoaşte
scopul curat; şi dacă el a fost sau nu urmărit de acţiunea lui C. Stere, se va
cunoaşte tot adevărul, vinovăţia şi nevinovăţia lui Stere, care sigur să fie că în
acest caz va fi de toată lumea, de la opincă la Vlădică, îmbrăţişat cu dragoste ca
un bun şi adevărat patriot. El va fi primit cu onoare acolo în Sfatul Ţărei, acolo
unde lʼau trimes ţăranii din ţinutul Sorocei, pentru a mai fi încă o dată ca şi în
trecut folositor de astă dată neamului Românesc, nu numai din Basarabia, dar
neamului Românesc de pretutiudeni, în ale cărui serviciu să pună toată cultura şi
puterea sa de muncă. Căci trebue să recunoaştem că Const. Stere în trecut, până
la un punct, şi-a servit ţara. Astfel ca profesor, om de legi şi om politic a adus
reale servicii nu numai înainte de războiu, dar şi în timpul din urmă sub vremea
ocupaţiunei germane, când a fost chemat în Moldova de către Alexandru
Marghiloman, dacă adevărat este, nu atât fiind că ar fi fost indispensabil, ci mai
mult de a măguli orgoliul basarabenilor. Atunci se credea că el ar fi armonizat
sufletele basarabene cu cele din vechiul Regat, uşurând oare cum puţin unirea
Basarabiei răpite cu Ţara Mamă. Pentru acest fapt şi din trebuinţa unei cauze
atât de mari, spun acei ce ştiu că C. Sterea a fost decorat şi îmbrăţişat de
M. S. Regele, care a făcut de nevoe un astfel de mare sacrificiu în acele timpuri
când altfel nu ar fi putut face faţă de acel ce-l vânduse pe trei zeci de arginţi.
Dar această faptă a lui C. Stere, chiar de ar fi ea cât de măreaţă, nu este
îndeajuns pentru a scuza greşelile sale din timpul războiului, mai ales când
aceste fapte sunt cuprinse în cadrul Trădărei de Ţară, Neam şi Rege. Pentru a
ilustra cele afirmate de noi aci, vom da ca exemplu pe fiul cari îşi omoară
părinţii săi cari i-au dat viaţă, fiu care în urmă tot un paricid rămâne, ori cari i-ar
fi faptele sale bune, ca rezultat al unei pocăinţi.
Astfel că, ori cari i-ar fi faptele bune din trecut, prezent şi viitor, el,
C. Stere, dacă prin judecată dovadă contrară nu face, rămâne faţă de Patria sa un
Trădător, cari nu mai merită stima şi dragostea celorlalţi fraţi ai săi, copii ai
aceleiaşi Patrii.
Şi în adevăr, cele mai frumoase calităţi a lui C. Stere au fost, la un moment
dat, întunecate de o puternică umbră aruncată asupra sa prin o atitudine
antiromânească, manifestată de el în cele mai dureroase momente ale vieţei
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neamului nostru, ajuns la o grea răspântie, adică tocmai atunci când unui bun
român şi unui bun patriot i se cerea cea mai mare răbdare morală şi cel mai
desăvârşit sacrificiu a intereselor persoanei sale. El trebuia să pună în acele
vremuri toate calităţile sale dacă le avea, în serviciul neamului şi toate defectele
sale în ale duşmanului. C. Stere a procedat însă altfel. Cu drept cuvânt Matei
Cantacuzino a scris despre C. Stere că: „Rolul lui C. Stere ca barbat politic a
suferit o ştirbire prin faptul că în faţa inamicului atunci triumfător, C. Stere nʼa
ştiut să păzească atitudinea rezervată pe care cel mai elementar simţ de pietate
românească ar fi trebuit să i-o impună”. Se dovedeşte dar, că Const. Stere nu a
fost la înalţimea îndatoririlor sale morale şi, din contra, a dat sprijinul lui
duşmanilor Ţării. Deci, cu drept cuvânt chiar fără sancţiuni, el nu poate fi de cât
un „Trădător” care sʼa culcat fără grijă la adăpostul laşităţei, pentru ca, prin
ertare, Ţara să uite dezertarea şi trădare a de care sʼa făcut vinovat.
Pentru ca faptele bune din trecut ale lui C. Stere să fie luate în consideraţie, trebueşte, şi el este obligat faţă de opinia publică, faţă de prietenii săi,
faţă de alegătorii de la Soroca:
1) Să se disculpe de toate acuzațiunile ce i se aduc de către reprezentanţii
unor anumite grupări politice, cari au talentul numai să acuze, dar nu au curajul
de a-l trimete în faţa justiţiei de frică poate că Stere apărându-se, să nu mai
împlice şi pe alţii la opera sa de trădare.
2) Să ceară să fie deferit Justiţiei, nu însă celei civile, ci celei militare în
timp de război, singura care poate să-şi dea verdictul dacă el este sau nu
vinovat, pentru ca astfel să-l acopere de onoruri, să-i rezerve o celulă lângă
Bujor, sau să-i pregătească un culcuş alături de Crăiniceanu.
Trebue pentru morala publică şi este în interesul Guvernanţilor, Armatei şi
Ţărei ca să se termine odată cu echivocul în care se află C. Stere, care deși
acuzat de trădare se găseşte în Cameră, ca şi cum unui trădător i se permitea a
cere audienţe la Capul Statului şi a sta fără sfială de vorbă cu cei ce guvernează
țara, cari îl dispreţuesc, fără însă ca până azi, în judecată să-l fi trimes.
Până atunci, însă, Const. Stere rămâne pentru noi toţi „un putregai
naţional”. Rămâne scris în cartea neagră a neamului, alături de toţi acei ce nu
şi-au făcut datoria către Ţară, Lege, Tron şi Rege, alături de Verzea, Sturza şi
Bujor şi de toţi acei căzuţi în grava greşală de a-şi fi călcat jurământul către
Rege, trădând Ţara şi Neamul.
Ultim cuvânt
În ceia ce mă priveşte, atunci când am scris aceste rânduri, nu mʼam gândit
la C. Stere, pe care pentru prima oară lʼam cunoscut şi văzut la Soroca, dar la
faptele sale ca şi la nedreptăţile făcute în timpul războiului şi după războiu, la
mulţi din acei cari deşi datoria şi-au îndeplinit, nu au avut un sprijin şi nu au
fost favorizaţi de soartă; fie că ei nu făceau parte din familiile sau prietenii
acelor cari prin situaţia lor au condus adesea ori destinele instituţiunilor ţării; fie
că prin felul lor plin de demnitate şi prestigiu ei nu au înţeles a se umili.
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Nu mʼam gândit să fac personalităţi, nu am cunoscut pe C. Stere decât din
auzite şi cetite, şi în vremuri când fondasem şi conduceam Revista „Ilustraţiunea
Naţională” aveam despre C. Stere credinţa formată din cetirea „Vieţei Româneşti”
cum că el trebue să fie un om al suferinţei; că a fost când-va martir şi că are la
buza educaţiunei sale o licenţă poate prea democratică, ca urmare firească a
tiraniei exercitată când-va contra lui de autocraţia şi absolutismul rusesc.
Nu se putea de nimeni crede că el, mai târziu, va specula situaţia sa în stat
ca şi cultura căpătată la umbra Universităţei din laşi, punându-se în serviciul
duşmanului patriei, în acele clipe când toată suflarea românească era cu gândul
cătră nestrămutata înfăptuire a visului de veacuri a neamului, vis ce avea aşa să
fie, prin credinţa în virtuţile strămoşeşti; virtuţi cari nʼau stat săpate pe pânza
conştiinţei sufletului lui C. Stere, care avea şi el, ca şi noi toţi, aceiaşi sfântă
datorie către Neam, Ţară şi Rege.
Dacă adevărat este că C. Stere a căzut în grava greşală de trădare şi
dezertare, dat fiind acuzaţiunile ce i sʼau adus de un partid politic, de un guvern,
de armată, de presă, ca şi de la tribuna parlamentară, atunci cazul este atât de grav
pentru un cetăţean al ţării, fost profesor educator al tinerimei, încât cu îngrijorare
ne întrebăm: care oare să fie cauza, ca atunci când cine-va este acuzat pentru
astfel de fapte să nu fie judecat, fiind lăsat în libertate, în linişte şi pace?
Răspunsul este clar. Ne găsim în faţa unei probleme, a unei equaţiuni
sociale de gradul al doilea în care cei doi factori necunoscuţi x şi y sunt
funcţiune de modul cum se pune problema de către cei ce acuză şi de acel ce
este acuzat.
În ori ce caz, atât pentru C. Stere, cât şi pentru guvern, problema nu poate
sta nerezolvată faţă de opinia publică a ţării, căci anumite persoane interesate în
astfel de împrejurări pot pescui în apă tulbure.
Opinia publică sfătueşte pe C. Stere şi roagă pe guvernul ţărei, în special
pe guvernul liberal, ca şi din o parte şi din alta să se intervină şi să se găsească
formula prin care Ţara şi Armata să cunoască în adevar dacă: C. Stere este
nevinovat sau el a căzut faţă de ţară în greșeala de Trădare Dezertare.
În stadiul în care însă se găsește astăzi acuzarea ca şi apararea, ne
determină a afirma că, după părerea noastră, este ceva barbar şi imoral ca un
guvern, ori care ar fi el, să nu facă lumină; să nu dea dreptate unui om dacă o
are. Nu se ţine o viaţa întreagă un om sub tiranie, amenințări continui şi cu sabia
lui Damocles dʼasupra capului lui.
Dacă Guvernul nu ordonă judecarea lui C. Stere, atunci fac dovadă că sunt
solidari cu el și au și ei multe greșeli pe care țara nu le cunoaște.
Dacă Stere nu cere a fi judecat atunci implicit, ipso facto, el recunoaște că
a căzut în greșeală și fără supărare nu are dreptul a protesta prin prietenii săi
politici speculând sentimentele şi buna lor credinţă.
C. Stere nu are dreptate a crede că poate schimba judecătorii, înlocuindu-i
ca în Rusia cu norodul ce lʼau ales şi parlamentul ce lʼa validat. Aceasta
credinţă nu este compatibilă cu mentalitatea unui fost profesor de drept
constituţional. În adevăr:
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a) Dacă ţăranii din Soroca sfătuiţi de P. Halippa lʼau ales pe Stere, este că
el sʼa prezintat înaintea lor ca şi a biroului electoral Soroca, fără o sentinţa de
condamnare, în care caz nici nu ar fi putut să fi fost admis a candida.
b) Camera Deputaţilor nu este o instanţa de judecată penală. Ea a procedat
la validare, neputându-se baza numai pe simple bănuieli. Dacă şi Stere şi Bujor
ar fi avut după alegere o sentință de condamnare definitivă, suntem siguri că
Parlamentul ar fi luat drept cuvânt de evanghelie sentinţa puterei judecătoreşti,
dată în cadrul constituţiei şi legilor Ţărei. Dar ca aşa ceva să se fi putut întâmpla
trebuiea ca guvernul săʼşi fi făcut la timp datoria, aplicând legea.
Neavând, repet încă o dată, nimic cu C. Stere, ci numai cu faptele ce i se
împută, ca unul ce în războiu am suferit pe nedrept şi care sufăr încă, deşi
dreptate mi sʼa făcut, declar că menţin pănă la proba contrarie credinţa mea,
care este aceiaşi ca a D-lui I. C. Brătianu, a Guvernului, a Ţării culte şi
conştiente, a Presei, a opiniei publice, ca şi a tuturor celor ce au luptat pe front
în acel timp când C. Stere, negândindu-se la ogoarele de unde au răsărit acele
forţe naţionale, cari prin muncă şi tăcere au luptat la nevoe pentru păstrărea
comorilor fiinţei noastre româneşti, trăia liniştit în solda duşmanului în
Bucureştii ocupaţiei Germane.
Fără a ne perde credinţa noastră, expresiune a generaţiei de azi care este
strâns legată de tragedia marelui războiu, în care sʼau jertfit cei mai iubiţi copii
ai Patriei, vom sfătui pe toţi cetăţenii cu suflet și inimă românească să aibă ca
deviză:
Jos trădarea. Sus virtutea! strigând din toată inima şi cu tot tufletul:
Trăiască Neamul nostru în cuprinsul hotarelor eterne ale României Mari,
înfăptuite de ţăranii noştri, ostaşi plugari.
Trăiască Regele Unirei!
Trăiască Regele României Mari!
Locot. Colonel Constantin L. Bottez
Fost Deputat Supleant al Judeţului Chişinău, Cenzor și membru al
Comitetului Partidului Naţional din judeţul Fălciu, Inginer Hotarnic
(Locot. Colonel Constantin L. Bottez, Huși, Tipografia şi Legătoria de
Cărţi George Jorică, 1925, p. 5-78.)

16.

D-l C. Stere dă lecții

Cei cari și-au închipuit că odată cu demisia sa din Partidul NaționalȚărănist, d-l C. Stere și-a turnat cenușe în cap, pocăit, și sʼa resemnat să dispară
din viața publică a Romîniei întregite, sʼau înșelat amarnic. Sʼar părea că printre
aceștia se găsește, în primul rând, d. Iuliu Maniu...
Nu, fostul director al „Luminei” are cu totul alte gânduri și e muncit cu
totul de alte simțăminte. El dă lecții partidului din care a făcut parte până ieri,
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are destăinuiri grave de scos la iveală, și mai are încă amenințări în tolba sa de
răsvrătit. Întrʼo scrisoare adresată d-lui Ion Codreanu, publicată în „Adevărul”,
d-l C. Stere ridică un colț de perdea asupra acțiunii de a fi împiedicat cu Partidul
Național-Țărănist să apuce pe panta aventurei:
– „Și totuși, de sigur că îți aduci aminte, moș Ioane, scrie d. C. Stere, cum
conducerea partidului nostru era gata de mai multe ori să ne arunce în niște
aventuri nesocotite, care ar fi putut avea urmări fatale, ca nerecunoașterea
Regenței și a regelui Mihai, marșul asupra Bucureștilor din Alba Iulia”... E
foarte interesant pentru noi să aflăm, că la vreme de opoziție tocmai d. C. Stere,
ostracizat opiniei publice românești, a reprezentat elementul echilibrator!
Dar mai departe? După ce înșiră, din punctul său de vedere greșelile
guvernării, d. Iuliu Maniu, fostul mentor al acestuia, anunță întemeierea unui
nou și adevărat partid țărănesc, rupt din actualul conglomerat care ne cârmuiește
astăzi și își presimte apropiata reintrare în arena politică: „dacă îmi va fi dat încă
să trăiesc și să am puteri, în ceasurile hotărâtoare (acest partid) mă va vedea din
nou în mijlocul său”.
Duelul Iuliu Maniu – C. Stere, după tovărășia de ieri, va fi, mâine, foarte
pitoresc. Îl așteptăm...
(Țara Noastră, Cluj, anul X, no. 16, 13 aprilie 1930, p. 616.)

17. „Jertfa” democrației: D-l Stere spune că a fost și este persecutat
Desigur că o fi rămas în mintea oricui veşnicul cântec repetat de d. prof.
Stere că întreaga d-sale viaţă a fost persecutat în România din pricina
credințelor sale democratice. Și la congresul din Tighina, profesorul dela Iaşi
sʼa jeluit publicului adunat că, în țara românească, d-sa a fost singurul democrat
sincer şi deaceia tot timpul a fost persecutat.
Cu drept cuvânt, cei ce ascultă şi nu ştiu povestea vieții, din vechiul regat,
a d-lut prof. Stere, se pot înduioșa şi pot urma orbeşte pe deputatul de Soroca
care spune că în timpul ruşilor şi în România liberă, a suferit pentru
democratismul său integral.
Deaceia congresiştii adunați la Tighina, Duminica trecută, au cerut
parlamentarilor să le explice care-i pricina adevărată a „persecuțiilor” pe care le
suferă d. Stere.
Unii dintre congresiști ştiau adevărul. Unii însă nu. Și şi-a luat sarcina
aceasta de a lămuri d. Stâncescu, senator de Lăpuşna.
Teza d-lui Stâncescu este aceasta. Și acesta este adevărul adevărat: D. Stere
este un democrat de ocazie. Adică în vremea alegerilor și cu prilejul alcătuirei
organizațiilor politice. Şi pentrucă terenul alegerilor și a organizării politice
pentru d-sa este Basarabia, d. Stere este democrat numai în Basarabia și numai
pentru Basarabia.
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La noi, vine în propagandă politică încălțat cu o pereche de bocanci rupți,
cu hainele cele mai vechi şi cu pălărie de 60 lei pe cap.
Pentrucă țăranii să-l vadă din îmbrăcăminte mai aproape de felul îmbrăcămintei lor şi să-şi închipue că d. Stere este aşa de persecutat în Vechiul Regat,
încât nu are nici cu ce să-și cumpere o pereche de ghete şi de haine mai bune.
Dincolo, peste Prut, în București, ţăranii nu au ocazie să-l vadă pe d. Stere
în cel mai luxos hotel şi în cea mai strălucitoare redingotă.
„Persecutat” o viață întreagă pentru democratismul d-sale?
Dar dacă a fost persecutat atât de tare d. prof. Stere cum de a ajuns la cea
mai înaltă situație în cultura românească, fiind rectorul Universității din Iaşi?
Dacă a fost persecutat, cum de a ajuns profesor universitar?
Dacă a fost persecutat, cum de a ajuns să aibă acea situaţie politică
extraordinară pe care a avutʼo viața politică românească?
Dacă a fost persecutat, cum de a ajuns să fie atâția ani de zile în fruntea
partidului liberal.
Dacă a fost persecutat, cum de a ajuns d. Stere să conducă de fapt, ani
întregi, partidul liberal?
Dacă a fost persecutat d. Stere, cum de a ajuns să fie sfătuitor prieten foarte
apreciat în mijlocul familiei noastre regale (aşa cum personal d-sa afirmă).
Aceasta înseamnă persecuție? Să judece basarabenii dacă persecuția poate
duce la cele mai înalte onoruri pe care le-a avut d. Stere.
A! Dar basarabenii nu ştiu toți aceste toate, de aceia compătimesc pe
„persecutatul” Stere, şi dau crezare „jalnicei sale tragedii”!
A fost d. Stere democrat? Sau este în adevăr democrat d. Stere, aşa precum
spune? A fost singurul democrat în țara românească?
Dar d. Stere a fost la conducerea partidului liberal ani întregi. Și ceea ce a
făcut partidul liberal numai democraţie nu a fost.
Dar d. Stere a fost apoi sfătuitorul lui Ionel I. C. Brăteanu și Ionel
Brăteanu a condus partidul liberal după sfaturile profesorului Stere.
Poate cineva să învinuiască pe Ionel Brăteanu că a făcut prea multă
democrație?
Dimpotrivă! Ionel Brăteanu a fost unul dintre cei mai autocrați oameni
politici pe care i-a avut țara românească. Cum sʼa împăcat o viață întreagă
„democrația” d-lui Stere cu autocrația şi oligarhia lui Ionel Brăteanu? Dacă era
d. Stere democrat, de ce a rămas lângă Ionel Brăteanu şi la conducerea
partidului liberal şi a primit dela el cele mai mari onoruri şi rectoratul
Universității din Iaşi?
Dar, dacă d. Stere a fost acel democrat de care se vorbeşte continuu, cum a
putut merge la Constanța, în 1912, să sărute mâna Țarului şi să i se închine lui,
când ştiut este că d. Stere fugise din Rusia din pricina urei care o purta
țarismului – după cum afirma d-sa. Cum? În Rusia fuge de țar şi când țarul vine
în vizită în România te duci să-i săruți mâna şi să ceri ertare? Aceasta este
consequență democratică, – acesta este democratism – titlu de bază căruia
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zece ani d. Stere a împiedicat normalizarea vieții publice în Basarabia, iar în
timpul din urmă porneşte la anarhizarea vieții politice de aci?
Dar dacă d. Stere este democrat, cum se împacă cu prietenia prințului
Barbu Ştirbei, cu care împreună răsturna guvernele averescane pentru a pune la
loc guverne liberale şi răsturna guverne liberale pentru a pune pe averescani, – ca
apoi la fiecare schimbare de guvern de acest fel să vină în Basarabia și să se
plângă alegătorilor că Regatul îl persecută, că vechiul regat este oligarh şi că
d-sa singur este sincer democrat. Şi jocul acesta a durat zece ani de zile. Căci
întorcându-se la Bucureşti din Basarabia, plănuia cu prințul Barbu Ştirbei o altă
schimbare de guvern între Brăteanu şi Averescu.
Dar dacă d-sa este democrat, cum de a ajutat pe Barbu Știrbei să fie prim
ministru în guvernul de zece zile din 1927 şi de ce a împins d-sa pe național
țărănişti să-și trimită şi ei reprezentanți în acel guvern al lui Barbu Știrbei,
prietenul cel mai bun al d-lui Stere, care nu era de loc democrat?
Între Ionel Brăteanu și Barbu Ştirbei nu era loc pentru democrație. Și locul
acesta era al prof. Stere. Să profiți de neştiința sătenilor din Basarabia şi a unora
dintre târgoveții Basarabiei cari nu știu aceasta, şi să spui că ai fost şi eşti
democrat, că ai fost şi eşti persecutat pentru această democrație este ușor.
Basarabenii nu mai pot fi speculați. Basarabenii trebuie să știe adevărul.
Basarabenii trebuie să știe că atunci când d. Stere a rămas în teritoriul ocupat de
nemți în timpul răsboiului, a apărat întâi și întâi averea lui Barbu și a lui Ionel
Brăteanu. Şi a dat şi posibilități ca aceasta avere compusă din moşii întinse
lucrate de țărani chinuiți să crească cu sută la sută.
Și după această operă democratică a d-lui Stere, a urmat faptele de care îl
acuză întreaga țară românească săvârşite în timpul răsboiului. Dar aceasta a fost
publicată într-un număr trecut al ziarului nostru.
Cam în felul celor de mai sus a vorbit d. Senator Stâncescu la Tighina. Și
dacă la intrarea în sala congresului a d-lui prof. Stere, nimeni, dar absolut
nimeni n-a aplaudat, apoi cuvântarea d-lui Stâncescu a fost aplaudată de
întreaga asistență care dorea să asculte tot adevărul cu toate încercările câtorva
parlamentari steriști de a nu lăsa pe d Stâncescu să vorbească.
Cetățenii din Tighina au aflat la congres adevărul. Cetățenii din întreaga
Basarabie îl află azi.
(Viața Basarabiei, anul X, nr. 9, 6 iulie 1930, p. 3.)

18.

Constantin Stere

În timpul unei stagiuni de conferințe la postul de Radio București am făcut
o experiență: publicului îi place să anunți un subiect și să-i vorbești de altul.
Oridecâte ori s-au abătut de la chestiune – fie că subiectul trebuia ocolit, fie că
vorbitorul se afla dedesubtul nivelului ales – conferențiarii erau viu felicitați...
Este o analogie cu ceea ce se întâmplă în viața internațională: oamenii vor să se
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bată – și se întâlnesc la conferințele de pace; vor să li se micșoreze sărăcia și
măsurile specialiștilor le-o îndoiesc; ajunge o dorință de ieftinire că se produce un
congres și vine o scumpete. Și, ca la conferințele de la microfon, autorii sunt viu
felicitați... Ei au izbutit să obție un lucru, diametral opus obiectivului urmărit.
Dacă te ții în marginile unui subiect ales, publicul pretinde că ești ordonat
și banal, lucrurile petrecându-se ca în Cartea de Citire. Publicul e obosit de
concordanțe și vrea discordanța. Ne-ar plăcea, de pildă, să punem un deget pe
orgă și în loc de sunetul caracteristic al clapei să auzim absurdul hohot de râs al
claviaturii: variațiune și surpriză. Începem să vrem totdeauna altceva și ne
găsim totdeauna într-altă parte.
Publicul cultivat, care a parcurs noțiunile și cunoaște materialele și
arhitectura lor, nu le mai suportă clădite și le preferă răsturnate... Iată ce nu a
putut înțelege critica artistică și socială fixă, trezită dinaintea unor fenomene de
indisciplină și desordine aparentă, inexplicabile în câmpul didactic și supărătoare
pentru că sfărâmă cristalele unor frumuseți abia dogmatizate.
Războiul a perfecționat în sensul lor sentimentele de discordanță, ivite în
cei 40 de ani de pace. N-am putea numi decadență epoca anterioară anului 1914,
căci laboratoriile, uzinele și națiunile au muncit, ordonate înlănțuirilor sociale;
dar o uzură a țîțînilor intelectuale a putut să fie verificată în tezele politice, în
natura teoriilor emise și în toată activitatea, mai ales artistică, unde omul fiind
mai liber și mai puțin legiferat prin categorică și unanimă consimțire, s-a putut
manifesta în toată puterea oboselii lui... Războiul a înflăcărat energiile morale,
obosindu-le în patru ani de spaimă și îndârjire, pe altă dimensiune; pe dimensiunea speranței. La vechea „neurastenie”, de acum 30 de ani, a colaborat
deziluzia stăruitoare, din laptele căreia amar s-au hrănit popoarele timp de
1.500 de zile și 1.500 de nopți...
Sincronismul și concordanțele s-au stricat atât de mult încât oamenii nu
mai pot intercala minutarele sufletești în axul din care au căzut, falsificate zilnic
mai tare, din pricină că medicii sociali aparțin unei terapii anacronice și unui
codex desuet. Sinceritatea lor nu mai folosește, buna lor credință e de prisos:
ideea nu mai este idee, sentimentul nu mai e sentiment; s-au devalutat. Pe
dedesubtul cuvintelor s-au rotit înțelesurile, cu o diferență de 90 de grade,
învârtite solidar, ca pe un macaz: în lumina albă a intrat o lumină roșie, în bătaia
căreia nu se mai pot clar descifra corespondențele dintre noțiuni...
Poate că așa va fi fost în toate ceasurile de apoi ale vechilor civilizații. Cu
o variantă: că elitele vechi erau restrânse, că participau la evenimente numai
câțiva oameni, popoarele rămânând intacte, pe linia lentei și patriarhalei fericite
desvoltări prin individualități; pe când azi, mijloacele de contact necunoscute în
tot trecutul, fac din popoarele globului o colonie, vecine în fiece secundă unele
cu altele. Durerile fulgeră instantaneu în cinci tărâmuri odată și ideile, nesupuse
unei singure pante și albii curg în desfrâu și risipă. Risipa temperamentului actual.
Publicul preferă modelului caricatura, ca și artiștii, niște caricaturiști
verbali, intelectuali și grafici ai vieții. Linia strâmbă pare mai inspirată decât
geometrica ei.
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Dacă nu am pomenit încă numele d-lui Stere în text, nu însemnează că nu
am vorbit pân-acum de d-sa. Dl. Stere nu este d. Stere; este și sterismul, adică
tragedia intelectualului, izolat în propriul lui orizont. Oamenii din jurului d-lui
Stere s-au modificat, înțelesurile au descrescut, concordanța s-a rupt. D. Stere,
fundatorul, [indescifrabil] Profesor Cantacuzino1 al revistei „Viața Românească”, face parte din școala matematică a cugetării, pentru care un lucru
comportă un singur înțeles și numai unul: o școală care a orientat cultura și viața
timp de câteva sute de ani, până la război. Individualitate massivă și dură, făcută
pentru autoritate și pentru o expresie dictatorială a existenței, D. Stere s-a retras
din circulația forfotită, împrejmuindu-se dincolo de bine și de rău.
A indica o individualitate este a o descoperi în contra-sensul cursului
normal, monoton și tipic. A vorbi despre D. Stere, un învățat, un politic și un
literat este un lucru delicat de greu; cu atât mai delicat cu cât nu-i putem zice
Stere, ca unui absent de marmură sau de bronz, ci Domnul Stere, personagiu
prezent, care poate că ne aude, de undeva din această sală, ne urmărește și ne
analizează și care peste câteva minute va vorbi dinaintea domniilor voastre. N-aș
vrea să zic că am fi prezentat mai bine pe Stere decât pe Domnul Stere, dar ne
sfiim de ambele alternative, pentru că se impune caricaturistului, însărcinat să
dea documentul, un pipăit mai subtil, mai adecuat cu filigranul și care să poată
urmări cu degetul transparența, ca o sinuozitate în relief. D. Stere a ieșit din
monotonie încă din prima d-sale tinerețe, când făcea parte din monotonia rusă
și, strămutat în monotonia românească, nu putea viețui în pace nici cu ea, fiind
esențialmente antimonoton, ca orice individualitate; anti-politic ca om politic,
anti-social ca om social și anti-literar ca om de litere, aproape anti-științific ca
om se știință.
Dacă te uiți cu băgare de seamă în timpuri, cazul Stere e cazul tuturor
individualităților, fie că au avut răgazul să aibă dreptate, fie că dreptatea lor
așteptată nu s-a împlinit. S-ar putea împinge sensul ideii mai departe și s-ar
putea defini proporțiile individualității în raport indirect cu popularitatea și cu
termenul recunoașterii colective; ceea ce n-ar avea de fapt multă importanță,
ființa individualității pure rămânând singuratică în eternitate, cu piscurile înalte,
emancipate de tovărășia cu pământul.
Mi-aș permite să precizez că aproape nu cunosc dela om la om, dela mic la
mare, pe dl. Constantin Stere. Mă gândeam că înainte de această așa numită
prezentare să bat cu cârja drumețului la poarta de lemn a reședinții de la Bucov,
unde mi s-a povestit că Taciturnul trăește între plante japoneze și copaci
siberini, împresurat de grădini și livezi și, mai departe, de ceruri...
Dar aș fi prezentat cu atât mai mult pe Domnul Stere decât pe Stere, copiat
de-a dreptul, fotografic, și la suflet și fizicește, acest stăpânitor exercitând, zicese, o influență fascinantă și depersonalizând pe cei ce se apropie de el cu blândețea unei atracții admirative; ca acele raze ultra- sau infrascurte, descoperite de
curând în laboratorii, și a cărora întâlnire cu materia organizată îi deslânează
1

Ion Cantacuzino.
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cohesiunea moleculară... Se potrivește mai mult și cu modesta fire a prezentatorului și cu scrupulozitatea sarcinii, ca schița înfățișată aci să fie mai puțin
verosimilă decât caricaturală și luată pe dinafară; și se potrivea și cu preferințele
unui public rafinat, pentru depărtare și imprecis...
Imaginea mentală adevărată, aceea care se păstrează după compulsarea
mărturiilor și după o examinare de aproape e fugitivă – dintr-un om, ca și dintr-un
peisaj neputând dura mai mult material esențial decât în sunetul unei vocale.
Ființa cu adevărat totală a unei individualități e schematică și încape într-un
semn dintre o literă și o cifră... Auditorul și cititorul au trebuință de un parfum,
planta, rădăcina și botanica aparținând științei descriptive.
Alți contemporani sunt înzestrați cu daruri tonice și sedative. Viața lor
surâzătoare și abilă prezintă, ca mătasea imitată, toate culorile care se poartă, o
subțirime gentilă și elasticitățile de urzeală și preț cele mai variate, armonizate cu
orice croială și cu mai multe croieli în acelați costum. Ei nu supără și nu strâng.
Dl. Stere are harul suferinței: acolo unde apare, se deosebește și tulbură: în
Parlament, la Universitate, în presă, în literatură. Timbrul personalității d-sale
bate orele întregi, cu sunete grave, inatent la agrementul și facilitatea secundei.
Din orologiul unui turn nici tecnicitatea epocii nu poate să facă un ceasornic de
buzunar, o brățară la încheetura mâinii sau o jartieră cu cadran.
Dintre toate căile parcurse zilnic, până la un număr de casă, în care omul
fericit dispare ca să petreacă sau să se odihnească, dl. Stere și-a ales drumul fără
sfârșit și fără pauză al înconjurului lumii, înfățișat întotdeauna pe linia de
margini, de unde vin constelațiile și vântul...
Acest om, căruia nu-i lipsește niciuna din avuțiile intelectuale și de
prestigiu ale unei elite întregi, putea să fie idolatrizat, purtat pe pavăză, pe
umeri, învăluit cu steaguri, cu lauri și nimburi.
A refuzat!
(Tudor Arghezi, în Adeverul literar și artistic, București, anul XI, seria II,
nr. 629, 25 decembrie 1932, p. 3.)

19.

Constantin Stere

Nu-i de loc exagerat, când spunem că nʼa fost în ţara românească, om
politic mai calomniat, ocărât şi prigonit ca profesorul C. Stere. Oameni de vază
şi cu autoritate i-au asvârlit în faţă cele mai grele cuvinte, l-au copleşit cu cele
mai grave învinuiri. A fost omul care a cunoscut oprobriul opiniei publice.
Nu era desemnat decât cu epitetul de trădător. Puţin i-a lipsit ca să apară în
faţa plutonului de execuţie. Sunt oameni care au regretat că nʼa avut loc o
asemenea ispravă. Absolvirea lui Stere de osânda penală au socotit-o ca o
slăbire a disciplinei naţionale. Abia azi ne putem da seama de pierderea
ireparabilă, pe care ar fi suferit-o literatura română prin moartea „trădătorului”
Stere. Fără ingratitudinea ţărăniştilor, literatura noastră ar fi fost enorm
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păgubită, prin lipsa romanelor sale. Pe vremea aceia însă nimeni nu putea bănui
în profesorul de drept constituţional şi doctrinarul poporanismului, care
depăşise vârsta de cinzeci de ani, pe scriitorul de rasă care avea să îmbogăţească
literatura română cu admirabilele sale romane. Cel mult ar fi fost deplânsă
pierderea publicistului; cu toate că un ochi ager ar fi putut descoperi cu uşurinţă
în autorul minunatului eseu „Un Petroniu al Secolului al XIX-lea”, însemnările
fugare „Patru zile în Ardeal” şi paginile intitulate „În voia valurilor”, pe
scriitorul de talent capabil să producă opere de valoare. În acele pagini găsim
însuşirile care caracterizează pe scriitor: spirit de observaţie, emotivitate
artistică, putere de evocare şi capacitate de exprimare a celor văzute şi trăite.
Era o vreme însă când toate aceste lucruri erau ignorate. A trebuit să vie
ingratitudinea ţărăniştilor, cu amărăciunea iluziilor spulberate, cu revolta
mândriei ultragiate, ca desgustat de oameni şi decepţionat de evenimente, să se
retragă din viaţa politică, unde risipise din belşug vreme, sănătate, avere,
energie şi muncă fără preget şi să se refugieze în lumea ficţiunilor artistice. În
acest domeniu şi la o vârstă înaintată a căutat el să realizeze ceiace nʼa putut
înfăptui pe tărâmul activităţii practice căreia i sʼa dedat o viaţă întreagă cu trup
şi suflet. Şi muzele, capricioasele muze, faţă de care el a fost prea puţin
curtenitor în viaţă, sʼau arătat cu dânsul pline de bunăvoinţă. L-au copleşit cu
favoarea graţiilor lor. Şi, dragă doamne, la ce vârstă înaintată. În asemenea
condiţii era foarte explicabilă neîncrederea cu care publicul a întâmpinat vestea
apariţiei romanului lui Stere. La ce se putea aştepta cititorul dela un bătrân
profesor de drept constituţional care se manifestase numai pe tărâmul politic şi
al publicisticei? Cel mult se acorda romanului o valoare documentară, deşi
excelentul portret al lui Iuliu Maniu, „Domnul Prezident”, era de natură să
îndreptăţească multe speranţe. Atât publicul cel mare, cât şi elita nʼaveau în
vedere decât considerente apriorice, în bună parte bine întemeiate. Debutul
literar la o vârstă aşa de înaintată, ca şi toate celelalte antecedente din viaţa sa,
veneau să justifice neîncrederea cu care cititorul întâmpina romanele solitarului
dela Bucov. În ciuda acestor judecăţi apriorice şi spre uimirea tuturor, dela
primul său volum, profesorul şi doctrinarul Stere se relevă ca un scriitor de
mâna întăia. Unul după altul, volumele care urmează vin să întărească şi să sporească reputaţia sa literară, consacrându-l definitiv între fruntaşii literaturii române.
Cu toate lipsurile ce reprezintă defecte de compoziţie şi tehnică, accente
declamatorii şi lucruri de umplutură care stânjenesc acţiunea şi păgubesc
interesul artistic, precum şi intervenţia autorului, care se întrevede la fiecare pas,
totuşi romanul lui Stere, prin proporţiile care le are, prin temă, cadru, varietate
de mediu şi tipuri e fără pereche în literatura noastră; e romanul de proporţie şi
factură occidentală. Alăturea de Rebreanu, el devine maestrul romanului
românesc, întrʼo vreme când acest gen cunoaşte o perioadă de înflorire. Socot
că nu-i lipsită de tâlc coincidenţa că cei doi mai buni romancieri ai noştri ni iau dat provinciile alipite. Tot ce-a putut da regatul înainte de răsboi a fost
Duiliu Zamfirescu sau Rădulescu-Niger, iar astăzi pe Cezar Petrescu sau
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Ionel Teodoreanu. Câtă deosebire între aceştia şi cei doi reprezentanţi ai provinciilor alipite. Gen de maturitate literară, în care se oglindeşte viaţa obştească, cu
multiplele şi variatele ei aspecte, romanul presupune un anumit grad de evoluţie
socială, cu anumită ambianţă şi tensiune. Sub dominaţia unor mari şi puternice
împărăţii, care jucau un rol de frunte în concertul politicei mondiale, provinciile
alipite au fost puse în situaţia să cunoască o viaţă mai amplă, frământată de fel
de fel de curente şi mişcări. Lupta naţională în deosebi mobilizase în ea toată
energia de care erau capabile aceste frânturi ale neamului românesc. Datorită
acestei lupte încordate, au pus în valoare virtuţile latente ale poporului. Odată cu
trezirea conştiinţii naţionale, sʼa trezit in sufletul norodului conştiinţa propriei
lui valori şi aceia a chemării ce are de îndeplinit. Din sânul unui asemenea
mediu se putea ridica romancierul de rasă. Îi revine Basarabiei meritul de a ne
fi dat pe unul din cei doi mari romancieri ai noştri. Dealtfel, aceasta nu e
singura contribuţie preţioasă pe care Basarabia o aduce culturii româneşti. Şi
B. P. Haşdeu, dacă nu cea mai puternică desigur cea mai complexă personalitate
culturală din veacul trecut, a fost tot un fiu al provinciei de peste Prut. Cu aceste
două preţioase contribuţii, Basarabia şi-a achitat în mod onorabil tributul
cultural faţă de ţara mumă.
Vlăstar de viţă boerească, sub un regim al privilegiilor de clasă, tânărul
C. Stere era destinat prin naştere şi avere să fie un privilegiat al soartei. Fără
nici o trudă şi vreun alt merit decât acela al blazonului, era chemat să ocupe un
loc de cinste la banchetul vieţii. Megieşii moşiei lui părinteşti ocupau în Rusia
ţaristă demnităţi din cele mai înalte; unul din ei ministru, altul fost mare
şambelan al curţii imperiale şi leader al partidului conservator. La privilegiile de
care era în drept să se bucure ca odraslă a aristocraţiei, se adăugau însuşirile
personale cu care îl înzestrase din belşug natura. În asemenea condiţii, oricine
îşi poate da seama că-i erau deschise toate drumurile, fiindu-i accesibile cele
mai înalte demnităţi în ierarhia socială. Şi toate acestea cu prea puţină trudă şi
opinteală. Nu era însă plămădit din aluatul oamenilor comuni care se mulţumesc
cu traiul tihnit, succese fără riscuri şi cu searbădele satisfacţii de beneficiar al
vieţii. Fire generoasă, uită întocmirile omeneşti care săpa prăpastie între el,
feciorul de boer şi clăcaşii depe moşia părintească. Nu caută să ia seama la
ceiace îndepărtează pe om de om, ci la ceia ce-i apropie. În sufletul lui găsesc
ecou suferinţele şi năzuinţele claselor desmoştenite. Nu putea să treacă prin
viaţă nepăsător, când mulţimea fără număr se sbate în ghiarele mizeriei şi ale
desnădejdei. Liniştea şi confortul, plătite cu ignorarea suferinţelor umane, îi
apăreau ca o monstruozitate morală. Deaceia simte nevoia să se devoteze clasei
desmoştenite, cu tot avântul şi energia caracteristice tinereţei. Prin zelul şi
devotamentul său parʼcă a vrut să răscumpere vina clasei privilegiate din care
făcea parte. În ochii adolescentului, înflăcărat de văpaia idealului, perspectiva
unei vieţi senine şi tihnite, fără accidente şi furtună, nu exercita nici un fel de
atracţie. Dimpotrivă, îl atrăgea cu putere irezistibilă vijelia luptei pentru
desrobirea norodului. În ea credea că găseşte explicaţia rostului existenţei sale.
Nici un sacrificiu nu i se părea prea mare ca să răsplătească satisfacţia
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conştiinţii împăcate. Nici astăzi, cu toate dezamăgirile încercate, cu toată
ingratitudinea cu care a fost tratat, Stere nu sʼar da înapoi să-şi reia viaţa dela
capăt. Aşa e structura sa sufletească: să năzuiască, să lupte, să pătimească.
Oricât ar încerca unii ca din examenul mâinilor sale să ne înfăţişeze un
Stere apatic şi apolitic, el rămâne un luptător în toată puterea cuvântului.
Întreaga lui activitate vine să desmintă afirmaţia amatorului de paradoxe. În
mâna lui condeiul şi cuvântul devin arme de luptă. Inteligenţa şi cultura au
valoare pentru dânsul în măsura în care îl ajută la izbânda cauzei sale. Chiar şi
arta nʼo concepe decât ca o funcţie socială. Concepţia „artei pentru artă” după
dânsul e o concepţie lipsită de sens. Rolul artistului e să servească umanitatea în
idealurile ei înalte. E edificator în această privinţă, admirabilul eseu asupra lui
Oscar Wilde. Credincios acestui ideal, el renunţă bucuros la toate privilegiile
clasei, la carieră sigură şi cu trai tihnit, ca să accepte bărbăteşte apriga luptă a
vieţii. La o vârstă când pe alţi tineri de seama lui nu-i preocupă decât
distracţiile, el cunoaşte temniţa şi exilul. În carcera şi în pustietatea Siberiei îşi
face ucenicia vieţii. La această şcoală a experienţii dureroase a învăţat să
descifreze problemele grave pe care le pune viaţa, să se cunoască pe sine şi pe
alţii, să-şi cioplească personalitatea prin suferinţă, trudă şi meditaţie. Din
această costisitoare experienţă, vor ieşi cele trei volume ale sale: „Vania Răutu”,
„Lutul” şi „Hotarul”. Prin varietatea tipurilor şi mediului pe care ni le prezintă,
prin conflictele sufleteşti şi problemele sociale ce pune, romanul lui Stere e fără
pereche in literatură românească. Chiar în literatura mondială, rare sunt operile
de talia „Hotarului”, în care Siberia să fie înfăţişată în toată grozăvia şi măreţia
ei. Sunt pagini scrise cu sânge. Nici astăzi, după scurgerea atâtor ani de zile, nu
poate să-şi amintească fără emoţii acea perioadă a exilului; e mândria vieţii sale.
De câte ori la vre-o întrunire publică vorbeşte de Siberia, faţa i se
transfigurează, ochii îi scapără, iar vocea lui capătă intonaţii metalice. Şi nu fără
melancolie îşi aminteşte că a fost tovarăşul de exil al lui Lenin şi Pilsudski.
Unul din ei îşi înscrie numele în istoria omenirii prin îndrăzneaţa şi uriaşa lui
Operă de reformă politico-socială, iar celălalt devine întemeietorul statului
polon. Numai el, în țara românească nʼa ocupat decât demnitatea de prefect; i
sʼa disputat până şi mandatul de deputat. Oricine era socotit vrednic să
reprezinte în parlament ţărănimea basarabeană, afară de basarabeanul Stere care
era în acelaş timp şi doctrinarul poporanismului. Şi fostul tovarăş de exil al lui
Lenin şi Pilsudski, nu era omul de duzină, ci tânărul înzestrat cu multe şi reale
însuşiri care de timpuriu îl impusese între fruntaşii vieţii intelectuale din Rusia.
Numai împrejurările sunt de vină că Stere nʼa putut să dea întreaga măsură a
capacitaţii sale politice, jucând astfel rolul la care îl indicau calităţile şi meritele
sale. Desigur, în alte vremuri sau în altă ţară, cu alte moravuri, cu totul altul ar fi
fost rolul lui Stere. Prin instinct însă, oligarhia şi plutocraţia română au simţit în
el un adversar ireductibil. Era singurul agrarian din ţară care ştia ce vrea, avea
fanatismul credinţei, devotamentul cauzei obşteşti şi voinţa neînduplecată de
înfăptuire. Un asemenea adversar temut trebuia sau răpus sau făcut inofensiv.
Pentru doborârea lui sʼau exploatat cu maximul de îndemânare, unele greşeli pe
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care Stere le-a săvârşit în timpul războiului. Astăzi, când avem elementele
necesare ca să ne putem pronunţa în cunoştinţă de cauză, ne dăm seama că a
fost greşită politica preconizată de Stere în timpul neutralităţii. Evenimentele au
dovedit cu prisosinţă că politica cea bună a fost politica „instinctului naţional”
reprezentată de Brătianu, Take Ionescu şi Filipescu, şi care spre fericirea ţării a
triumfat. Însuşi Stere îşi recunoaşte greşala. Nu prevăzuse intrarea Americii în
războiu, cum nu credea că desmembrarea Austro-Ungariei va urma aşa de
repede prăbuşirii Rusiei. Nu credea decât o singură primejdie: Rusia ţaristă.
Nu-l obseda decât singura ţintă: eliberarea Basarabiei, provincia românească cea mai periclitată în existenţa naţională. Cu această provincie credea el
că trebue să înceapă dezrobirea fraților subjugaţi. Socotea că drumul către
Ardeal trece prin Basarabia. Era convins pe de altă parte, şi lucrul acesta îl
susţinea încă din 1913, că Rusia merge spre înfrângere şi revoluţie. Nici vorbă
nu poate fi, prin urmare, de o nesocotire a intereselor naţionale. Nʼa fost la
mijloc decât o greşală de calcul şi perspectivă. Şi toate acestea provenite din
marea lui dragoste pentru Basarabia. A avut defectul optic de a vedea întreaga
politică a ţării româneşti prin prizma Basarabiei.
Aci stă şi vina şi meritul lui.
Stere avea perfectă dreptate când spunea că: „chiar dacă nu există un
basarabean, trebue inventat unul ca să fie un glas de protestare împotriva
fatalităţii istorice”. Prin origine, cultură şi întreaga lui activitate, el era cel mai
indicat să-şi asume această sarcină anevoioasă. Cu toate multiplele lui ocupaţii
şi preocupări de ordin profesional, politic şi publicistic, nu pierdea din vedere
Basarabia. Cu concursul lui Stere sʼa înfiinţat în Basarabia cel dintâi ziar
românesc şi sʼa creat o tipografie. La 1905, nu pregetă să treacă Prutul, să ia
parte la revoluţie. A fost un moment impresionant, când cu prilejul acestei
călătorii, Stere sʼa îmbrăţişat cu Filipescu care venise să-l însoţească până la
gară. Dragostea de neam îi unea întrʼo simţire pe aceşti doi buni români care
altminteri pe tărâmul concepţiei politico-sociale, erau adversari ireductibili.
Oricât de pornit ar fi cineva împotriva „trădătorului Stere”, nimeni însă nu va
putea să-i tăgăduiască rolul jucat la unirea Basarabiei. În Sfatul Ţării a
desfăşurat o intensă şi fertilă activitate în favoarea unirii: rosteşte aproape
treizeci de discursuri. Utilizează cu îndemânare toate mijloacele ca să triumfe
ideia unirii. „Trebue să fac, spune el lui Marghiloman, pe nebunul cu nebunii şi
pentru unii revoluţionari să mă arăt mai aprins ca ei. E un impas de trecut; îi
vom pune în şase luni la acelaş nivel cu restul ţării” (Marghiloman, „Memorii”).
A reuşit să smulgă din blocul ţărănesc al lui Ţiganco pe ţăranii moldoveni
şi să împrăştie neîncrederea pe care o aveau unii intelectuali şi ţărani moldoveni
faţă de regat. Nʼa fost o operă tocmai aşa de lesnicioasă. Trecutul lui revoluţionar ca şi cunoscuta sa activitate în promovarea ideilor democrate, erau motive
hotărâtoare care îi înlesneau sarcina prin încrederea pe care o inspira şi
prestigiul de care se bucura. Când în ziua de 27 Martie, după multe conciliabule,
ezitări, tratative şi discuţii animate, sfatul votează cu majoritate impresionantă
unirea, Stere nu-şi poate reţine lacrimile de bucurie. E clipa cea mai
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impresionantă din sbuciumata lui viaţă. Soarta îl învredniceşte să vadă cu ochii
împlinirea celui mai scump vis pe care l-ar fi putut întrezări cândva înflăcărată
lui imaginaţie în momentele ei de îndrăsneaţă avântare. I-a fost dat să aibă
satisfacţia să vadă încoronate de succes sforţările lui de o viaţă întreagă. Acest
moment de satisfacţie, prin raritatea şi intensitatea lui, a răscumpărat toate
amărăciunile şi suferinţele de care a avut parte în viaţă. Nu trebue, pe de altă
parte, să pierdem din vedere că jurisconsultul Stere a dat pactului unirii baza
juridică care consacră din punct de vedere internaţional drepturile noastre
asupra Basarabiei. Prin votul liber al Sfatului Ţării, adunarea obştească a
norodului basarabean, pe baza principiului autodeterminării popoarelor, care
potrivit concepţiei wilsoniene de mai târziu va deveni lege în materie de
jurisdicţie internaţională, Basarabia hotărăşte unirea ei cu patria mamă. Dacă
Stere nʼar fi adus ţării decât numai aceste servicii şi ele ar fi îndestulătoare ca
dânsul să fi binemeritat dele patrie. Contribuţia lui însă e apreciabilă şi în altă
direcţie. El întemeiază şi conduce cu multă pricepere revista „Viaţa
Românească” care a făcut epocă în viaţa noastră culturală. În coloanele acestei
reviste propovădueşte el poporanismul, doctrina care are ca scop tocmai
punerea în valoare a specificului românesc. Cauza naţională găseşte în el un
slujitor devotat. Revoluţionarul romantic din tinereţe îşi dă repede seama că nu
e îngăduit cuiva să-şi risipească energia în urmărirea himerei socialiste, atâta
timp cât neamul din care face parte nu şi-a realizat unitatea naţională. Pe drept
cuvânt găsea că nu venise pentru România vremea luptelor sociale. Mişcarea
socialistă, întrʼo ţară eminamente agricolă, cu mari latifundiari şi vot cenzitar,
lipsită de industrie şi fără proletariat, şi în deosebi cu legitime aspiraţii
naţionale, apărea cu totul anacronică şi lipsită de sens. Condamnată să nu folosească cu nimic societăţii româneşti, era totuşi de natură sʼo păgubească prin
diversiunea care o crea, prin difuzarea unor idealuri nepotrivite cu momentul
istoric al evoluţiei neamului nostru ca şi prin slăbirea cohesiunei naţionale,
întrʼun moment când acest neam avea mai mult ca oricând nevoie de aceasta. A
căutat şi a reuşit să convingă de aceste adevăruri şi pe conducătorii socialişti din
acea vreme. Burghezimea română ar trebui să-i fie recunoscătoare lui Stere
pentru acest serviciu. În deosebi, partidul liberal îi datoreşte multă recunoştinţă.
La înscrierea „generoşilor”, acea pleiadă de intelectuali capabili care a întinerit
partidul, dându-i vigoare, vioiciune şi strălucire, Stere a jucat un rol de seamă.
El este în partid şeful necontestat al aripei stângi şi campionul marilor reforme
democratice, menite să schimbe radical faţa societăţii româneşti. Până la 1914,
Stere a fost consilierul intim al lui Brătianu. Cu dânsul se sfătuia totdeauna şi
stabilea planul de bătae. Zi cu zi şi clipă cu clipă, în cadrele partidului ca şi în
afară de ele, a luptat Stere pentru promovarea marilor reforme democratice:
expropierea şi votul universal. Nʼa fost în ţara românească un partizan mai aprig
al reformelor ca dânsul. Simţul lui de echitate socială, nu putea concepe ca un
milion de ţărani să stăpânească numai trei milioane de hectare, iar peste patru
milioane de hectare să fie deţinute de o mie de latifundiari; cu alte cuvinte,
numai o treime din pământul ţării stăpânit de un milion de săteni, iar restul de
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două treimi de o mie de boeri, revenind astfel în mijlociu pentru fiecare mare
proprietar peste patru mii de hectare. Nu se putea închipui o nedreptate mai
strigătoare la cer. Stere nu lasă să treacă nici un prilej fără să scoată în evidenţă
primejdia naţională şi socială a unei asemenea stări de lucruri, cerând măsuri de
îndreptare. Pe drept cuvând socotea că este în paguba interesului naţional, ca
regatul, chemat să joace rolul Piemontului în viaţa neamului românesc, să se
prezinte în stare de inferioritate faţă de provinciile subjugate.
Pentru ţăranul ardelean care stăpânea 82% din totalul proprietăţii private,
iar proprietatea mare era reprezentată numai în proporţia de 10%, statul român
în care ţărănimea abia deţinea 42.50% din cuprinsul proprietăţii, pe câtă vreme
o mie de mari latifundiari ocupau 46%, nu putea constitui pentru el un pământ
al făgăduinţii. Chiar şi ţăranul basarabean de sub regimul ţarist, se găsea întrʼo
situaţie mai avantajoasă decât cel din România liberă. Ca să pună capăt unei
asemenea stări de lucruri, foarte vătămătoare intereselor naţionale, Stere susţine
cu îndârjire urgenţa reformei agrare. Cum vedem, prin urmare, peste tot preocupările de ordin naţional vin pe primul plan. Ca un ornagiu pentru serviciul adus
de Stere cauzei naţionale, Ardelenii i-au dăruit înainte de războiu o ramură de
laur în argint. Un asemenea bun român, cu un stat de serviciu amplu în slujba
ţării, e înfăţişat opiniei publice ca un trădător de neam, e întemniţat la Văcăreşti
ca atare şi dat în judecata consiliului de răsboi. Numai datorită intervenţiei lui
Ionel Brătianu şi a însuşi regelui Ferdinand, nu sʼa dat curs acţiunii judiciare. I-a
rămas, însă, până astăzi în suspensie, ca să atârne asupra lui ca sabia lui
Damocle. „Non bis in idem” îi va striga Ionel Brătianu dela tribuna camerii, cu
semeţie dojenitoare. Care să fie acele păcate grele de care sʼa făcut vinovat
Stere, ca să fie îndreptăţită prigoana deslănţuită cu atâta furie împotriva sa? De
bună seamă, nu poate fi vorba de politica care a preconizat-o în timpul
neutralităţii, chiar dacă ea sʼa dovedit a fi greşită. Dacă nʼar fi fost decât
originea lui basarabeană şi era îndeajuns de justificată atitudinea sa. Ceiace i se
impută cu asprime, e atitudinea lui din timpul ocupaţiei.
Privită superficial, ea are aparenţă de vinovăţie: a rămas în teritoriul
ocupat, a editat sub oblăduirea duşmană ziarul „Lumina” unde ataca guvernul
ţării ce se găsea în răsboi, a întreprins acţiuni politice în care intra între altele şi
răsturnarea dinastiei, deşi deţinea în armata română gradul de colonel. Desigur,
din punct de vedere formal, unele din aceste fapte constitue grave infracţiuni la
codul justiţiei militare, care înţelege să pedepsească asemenea abateri, în timp
de răsboi mai cu seamă, cu severitate exemplară. Câţi bieţi soldaţi, în timpul
răsboiului, nʼau fost executaţi, fiindcă doborâţi de oboseala fizică şi sufletească
a atâtor zile de luptă, de nopţi nedormite şi lipsuri îndurate, au aţipit o clipă, cu
toată vijelia iernei şi a spectrului morţii în faţă. E nevoie să restabilim unele
fapte. Din câte se afirmă, rezultă că Stere nʼa rămas în teritoriul ocupat din
proprie iniţiativă, ci ca şi Procopiu, după dorinţa expresă a lui Ionel Brătianu, iar
în ceiace priveşte situaţia militară, trebue să se ştie că nʼa fost mobilizat, ci a
primit benevol o însărcinare de jurisconsult pe lângă cartierul general. Restul
acuzaţiilor comportă discuţii care depăşesc cadrul articolului de faţă. În ce mă
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priveşte, sunt de părere că politica lui Stere a fost complect greşită. Dar oricare
ar fi greşelile de care sʼa făcut vinovat Stere, în niciun caz nu i se poate tăgădui
buna lui credinţă că-şi serveşte ţara şi neamul. Situaţia disperată a frontului era
de natură să îndreptăţească perspectiva cea mai întunecată pentru soarta ţării.
Nu erau decât câteva luni de zile dela declararea răsboiului şi două treimi din
pământul ţării era în mâna vrăşmaşului. Ajutorul aliaţilor apărea iluzoriu, iar în
coaste ne pândea primejdia rusească. În acele clipe de desnădejde, Stere nʼa
avut luciditatea şi calmul lui Ionel Brătianu, nici intuiţia profetică a lui Tache
Ionescu sau Iorga care, în ciuda vitregiei momentului, sʼau îndărătnicit să
creadă în isbânda finală. Copleşit de emoţia momentului, căuta cu disperare
pentru ţară o ieşire din acest impas; credea că o găseşte întrʼo nouă orientare
politică. Nu se dădea în lături ca pentru uşurarea sarcinei să preconizeze
răsturnarea suveranului care prin fapte se dovedise a fi unul din cei mai mari
domnitori ce i-a avut ţara românească. Desigur, aceasta constitue una din
greşelile de care sʼa făcut vinovat Stere. În judecarea acţiunilor sale însă, nu
trebue să pierdem din vedere structura lui sufletească aparte.
A trăit şi sʼa desvoltat în atmosfera revoluţionară a cercurilor intelectuale
din a doua jumătate a sec. trecut. În aceste condiţii şi-a însuşit mentalitatea
revoluţionarului care nu-i de loc dispus să-şi reglementeze conduita după
prescripţiile codului elaborat de autorităţi şi opinia publică. În ochii revoluţionarului, infracţiunea unor asemenea dispoziţii nu apare ca ceva ilicit. El nu
înţelege să se supună decât comandamentelor conştiinţei sale. Privită sub
această lumină, se explică foarte lesne întreaga acţiune a lui Stere. Încredinţat că
nu lucrează decât în interesele ţării sale, el a pierdut din vedere o seamă de alte
considerente. Oligarhia şi plutocraţia română care simţeau în el un adversar
redutabil, nʼau lăsat să le scape din mână momentul. Îşi dădeau seama că prin
ideologie, educaţie, prestigiu, inteligenţă, cultură şi temperament, era omul cel
mai indicat să organizeze temeinic forţele tinere ale democraţiei româneşti.
Deaceia au exploatat cu multă îndemânare greşelile comise de Stere,
reuşind să mobilizeze împotriva lui toate resentimentele opiniei publice. Întrʼo
clipă, au fost uitate toate meritele pe care le avea Stere. Burghezimea română a
înţeles să plătească cu ingratitudine serviciile pe care el le-a adus cauzei
naţionale. Ţărămimea, pentru emanciparea căreia a luptat din răsputeri cu
condeiul, cuvântul şi fapta, nʼa ştiut să facă zid în jurul celui mai aprig şi
destoinic susţinător al ei. Doar basarabenii au meritul de a fi încercat o
rezistenţă. Cele 36.000 de voturi cu care ei au trimes pe Stere în parlament, sunt
dovada unei conştiinţe cetăţeneşti care face cinste Basarabiei. Impresionantă
manifestaţie, dar incapabilă să apere de prigoană pe doctrinarul ţărănismului
integral. Culmea ironiei o constitue faptul că tocmai Partidul Naţional Ţărănist,
la a cărei întemeiere, organizare şi expansiune Stere a avut un rol covârşitor,
găseşte cu cale să-i dea lovitura de graţie. O sumedenie de oameni care nʼau
avut nimic comun cu ţărănimea şi cu democraţia, sʼau pomenit peste noapte
beneficiari ai regimului ţărănist, în timp ce campionul cel mai vrednic al
democraţiei ţărăneşti, e pur şi simplu dat afară din partid. E unul din cele mai
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penibile spectacole pe care le-a oferit democraţia română. Această ispravă a
politicienilor a avut însă urmări din cele mai fericite. Ea a dat literaturii pe
romancierul Stere. Pentru acest dar aşa de preţios, literatura română e recunoscătoare ingratitudinii ţărăniştilor. Cu toată bucuria de care e animată, totuşi nu
poate să nʼaibă un regret. Fără voe se întreabă cu melancolie: ce-ar fi însemnat
Stere în literatură, dacă de timpuriu sʼar fi îndeletnicit cu ea? Şi răspunsul nu e
greu de dat, dacă ne gândim la ceiace a produs la o vârstă aşa de înaintată.
Deaceia, sunt multe persoane care socot că rău a făcut Stere de sʼa amestecat în
viaţa politică, în loc să se consacre exclusiv activităţii literare. Desigur, dacă ne
gândim numai la câştigul ce l-ar fi realizat literatura, suntem şi noi înclinaţi să
împărtăşim regretul. Când avem însă în vedere rolul lui Stere în eliberarea
Basarabiei şi promovarea democraţiei ţărăneşti, nu ne mai este îngăduit să
regretăm participarea lui la viaţa publică.
Lipsa lui ar fi însemnat o pagubă ireparabilă. Când istoria nepărtinitoare,
ce judecă pe fiecare după merite şi contribuţie, îşi va rosti verdictul, Stere va
figura în galeria marilor bărbaţi pe care i-a avut acest neam. În deosebi
ţărănimea, la a cărei emancipare a luptat din răsputeri, va fi cea dintâi care îi va
aduce prinosul de recunoştinţă.
Ţărănimea de mâine, liberă şi stăpână pe destinele ei, îl va absolvi de toate
greşelile pe care le-a comis în viaţă, îl va răzbuna de toate nedreptăţile îndurate
şi-i va proslăvi memoria.
(Sterie Diamandi, în Gândul vremii, Iaşi, anul II, no. 2, 15 februarie, 1934,
p. 6-16.)

20.

Cronica literară

C. Stere: În preajma revoluției – roman –
patru vol.: Smaragda Theodorovna, Vania Răutu, Lutul..., Hotarul...
În țara noastră – a tuturor confuziilor, a înălțărilor de o zi și a operelor de o
noapte – nici literatura nu poate eluda această generală lege de superficialitate.
Iată romanul. Aşteptat atâta timp ca o dovadă a maturității noastre în creaţie, îl
avem în sfârșit azi, ca o avalanşă de hârtie tipărită, gen cultivat până la
hipertrofie, în raport cu celelalte. Şi totuşi realizările autentice, definitive, sânt
ridicol de puține față de această gălăgie... De ce? Fiindcă, mai mult decât orice,
romanul se refuză obicinuitei şi caracteristicei noastre panici a improvizației. În
această epocă literară de frângere a regulelor, de întrepătrundere a genurilor,
romanul nu poate totuși ignora două condiții esențiale: aglomerarea cât mai
îndelungă a unui cât mai vast şi mai divers material, indiferent din ce domeniu,
şi o construcție a acestuia, o cristalizare pe anumite axe.
Prin urmare, ceva cu totul opus improvizației. Ori noi am avut penibil de
puțini oameni care să-și dea seama, onest, de acest lucru. În schimb, legiuni de
scriitori cari, dacă au adus-o bine din condeiu întrʼo poesie sau o pagină de
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jurnal intim, cari deci au aşa numitul „talent”, și-au închipuit că se pot dispensa
de povara materialului de viață, înflorind frumos pe hârtie un gol sufletesc mai
mult sau mai puțin absorbant, sau, dimpotrivă, oameni onești – pe cari o soartă
în afara celor comune, i-a purtat prin multe vijelii şi arşite, le-a îmbibat sufletul
ca pe un imens burete cu tot oțetul și toată mierea vieții – cred că prin simpla lui
stoarcere se pot trezi peste noapte romancieri. Scriitori uşurei, neîncovoiați de
povara vieții și oameni copleşiţi de amintiri însă lipsiți de experiența literară,
care să-i ajute în selectare și construcție se epuizează deopotrivă în efort steril.
Negreșit, ultimii sânt mult mai preferabili, sânt chiar vrednici de atenție: aduc
cel puțin ceva. Din nefericire, sânt prea puțini față de atâția fulgi ce plutesc pe
valurile unduloase ale vieţii noastre literare.
Dl. C. Stere e dintre aceşti câțiva. O fecundă apropiere de viaţa şi literatura
imensei Rusii, o soartă frământată ce l-a purtat peste atâtea latitudini geografice,
printre atâtea neamuri de oameni, l-au făcut purtătorul unei minunate poveri de
chipuri şi icoane ce trebuia descărcată. Cele patru volume masive, urmându-și la
scurte intervale, ca o revărsare de ape mari, aglomerează un impresionant material
de viaţă.
Dar numai atât. Materialul rămâne amorf, condamnat caducităţii. Când stai
să inventariezi conştiincios ce rămâne din cele aproape 1.500 de pagini, e o
nesfârşită tristeţe.
Nu îi neg d-lui C. Stere chiar talentul, nici chiar posibilitatea de a fi un bun
romancier. Deocamdată sʼa arătat însă un simplu diletant, acumulând în
construcţia primului său roman atâtea erori, atâtea naivităţi, încât te întrebi ce
imensă forţă de viaţă trebue să fi avut materialul ce i sʼa întipărit în amintire,
dacă a rezistat atâtor diformări pe hârtie.
Dela început, dl. Stere oscilează nehotărît în sărăcia unor elementare
probleme de tehnică literară şi concepţie. Și-ar fi vrut opera roman vast, frescă
balzaciană de oameni şi existenţe și l-a realizat cu indicibilă pauperitate prin cea
mai elementară tehnică a memoriilor. Cartea nu e o învălmăşire de vieţi, nu e o
arhitectură, ci monotonă înşirare de boabe pe acelaş fir. Dacă am proceda ca în
ştiinţele naturale, căutând tipul inițial al unei specii, cred că nʼam putea găsi o
formă mai elementară: viaţa unui singur om, privită dintrʼun singur punct de
vedere şi însemnată printrʼun singur procedeu al notației strict cronologice, a
evenimentelor strict raportate la erou, în capitole strict limitate la încadrarea
materialului dat, fără nici o corespondenţă între ele decât firul timpului.
În cele 180 de capitole de până acum, unul singur inversează ordinea
cronologică: e cel dela început, „Cortina se ridică”, doar vreo câteva își întind
antenele mai departe de locul în care a poposit „fetişul” romanului, Vania
Răutu; unul îngăduie o deplasare la Schüsselburg, în închisoarea Undinei,
deplasare socotită strict necesară ca să explice îndârjirea prigoanei ţariste şi alte
câteva cu tribulaţiile Taniei pentru a deveni soția eroului.
Sărăcia acestei strâmte viziuni epice, a acestei băbeşti tehnice literare, e
deadreptul înduioşetoare – sub firma ce bălăbăneşte imensă cât un cer „În
preajma revoluţiei”.
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Sʼar putea obiecta că această formă literară e o limitare voită. Romancierul
nʼar fi urmărit decât formaţia sufletească a lui Vania Răutu.
Dar chiar aşa pusă problema, rămâne tot o naivitate de tehnică şi concepţie
literară. Să consacri 1.500 de pagini copilăriei unui personaj, să le umpli cu
viaţa sufletească întru totul larvară a primilor săi 19 ani, şi mai ales să-i
analizezi cu mijloacele întru totul rudimentare pe care vom vedea că le-a utilizat
dl. Stere – înseamnă lipsa oricărui echilibru în creaţie.
Însuşi prologul: „Smaragda Teodorovna” e caracteristic. Cel puţin aici
autorul avea prilejul şi datoria unei mai largi orhestrații. Dar şi aici, aceiaşi linie
unică: Smaragda. Conflictul e pur interior sau, mai bine zis, vrea să fie. În ce
măsură se conturează, vom vedea la timp. Singurul personaj ce putea să crească
pană la ciocnire era Iorgu Răutu. Recunosc, e reliefat puternic, admirabil chiar
poate cea mai frumoasă figură a romanului, însă firea lui blândă sub sălbăticia şi
dragostea lui de om bătrân, îl paralizează.
Dar, redusă la acest fir elementar, sprijinită de nişte mijloace de
investigaţie psihologică, pe cari le vom vedea tot atât de elementare, această
temă literară nu putea umple cu substanţă patru volume şi 1.500 de pagini.
Atunci – spre deplina tristeţe a lucrurilor – romancierul se simplifică,
memorialist, şi se complică totodată inutil, sociolog. Balzac a avut ambiţia de a
regiza „comedia umană”, aglomerând în pagini oameni cari trăesc, în ciocniri
sau alăturări, căzând sau în înălţare peste trupurile altora. Dl. Stere vrea mai
mult şi mai puţin totodată: să închidă întrʼun dosar tot ce a văzut: oameni şi stări
sociale. Sociolog însă, nu îl prezintă în împletiri de viaţă, ci prin alăturări de
fişe. De aci, acele caracteristice capitole ale cărţii, de vreo câteva pagini doar, în
cari e prezentat cu corectitudinea unei fotografii pentru identitate personajul
indicat chiar în titlu. Ca să ne dăm seama cât loc ocupă această preocupare în
economia romanului, amintesc că aproape 50 din cele 180 de capitole sânt doar
astfel de prezentări. Şi conştiinciozitatea sociologică a autorului e atât de mare,
încât nu lipseşte nici un portret de comentarii superflue. Iată, de pildă, cum e
adnotat unul dintre puținii prinşi numai în mişcare, prin urmare la cari
comentariul e redus la minimum: „Figura părintelui Vasile era caracteristică
pentru acele vremuri în Basarabia şi documenta singură, mai bine decât orice
studii şi cercetări, situaţia din provincia de peste Prut, pe la mijlocul veaculut
trecut” (p. 49 vol. I).
În cele trei pagini ale portretului lul Manin, Dracul Arab, încearcă să-i facă
întrʼun singur pasaj întreaga sa filogenie şi ontogenie (pag. 168 vol. II).
Tot din aceiaşi conştiinciozitate deplasată, sânt însemnate cu grijă în
roman atâtea şi atâtea tipuri cari nʼau valoare în sine, nici rost în structura cărţii,
ci destinate să complecteze doar arida frescă socială: Lemeş Lăutarul, Gaspar
Gasparovici, „Gazeta”, Leizer Arhitectul, Petrovici Bartic, Aristide Brezoi,
Pawlovici Braşevan etc.
Pe lângă aceste capitole – portretistice – arhiva sociologică a d-lui Stere
alătură şi o mulţime de alte capitole – strict expozitive – a stărilor politice şi
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sociale, legate de structura romanului cu cele mai slabe fire: Gazeta, Conciliabule,
Preliminarii, Habemus Papam, Pocăiţii şi răsvrătiţii, Războiul şi mișcarea
revoluționară, Seminariştii, Odesiții, Calea Revoluției, 1 Martie 1881 etc.
Repet, materialul putea fi transformat, fuzionat artistic. Nu din prezența lui
fac un cap de acuzație. Ci din felul cum a fost prezentat: în acele capitole – cutiuțe
ermetic închise, mirosind a naftalină ştiințifică, făcând imposibilă revărsarea în
fluviu larg, a vieții romanului; din acea impresie de autor copleşit de fişe, pe care
o degajează ordonarea lor rece şi seacă. Însă nu şi obiectivă. Din contră,
construcție tezistă, suprapunere care să dea un simbol facil, formule naive.
Însemn deocamdată ca indiciu a spiritului de construcție una din amuzantele obsesii ale autorului aceea a capului „enorm”. Citez numai din vol. II:
Leizer „un omuleț cu un enorm cap” (p. 68), Manin „un om cu un cap enorm
pentru un trup prea scurt” (p. 164), Avram Zelkind „un trupşor slăbuț, numai
piele şi oase, un cap enorm” (p. 234) etc.
În adevăr, acele primordiale erori de construcție a romanului sânt
amplificate prin aglomerarea a o mie şi una de convențiuni şi diformări cauzate
pe deoparte de arierata formațiune literară a autorului şi de insuficiențele sale în
analiză, iar pe de alta de tezismul său acut.
Atmosfera caracteristică a scrisului său, procedeele convenționale pe cari
le întrebuințează pentru însemnarea stărilor sufleteşti, mijloacele senzaționale la
cari apelează, pudicitatea extremă în însemnarea vieții, şi atâtea alte semne,
indică la dl. Stere o formație literară ce nu depăşeşte epoca romanelor lui
Turghenieff. Nu-i fac injuria de a afirma că nʼa mai citit nimic din ceea ce a
apărut de atunci şi până azi. Cred însă că sânt foarte rari acei oameni, a căror
elasticitate spirituală – în sensul bun al cuvântului – le îngăduie să-şi depăşească, la bătrânețe personalitatea, aşa cum a cristalizat în epoca de formație. În
orice caz, dl. Stere nu se arată printre aceştia.
Atmosfera literară a Smaragdei Theodorovna, e, bunăoară, atât de vetustă,
încat dl. Perpessicius nʼa şovăit să o apropie, cu toată delicateța, de proza lui
Costache Negruzzi. În adevăr, parcă citeşti „Zoe” sau „O alergare de cai”. Nu e
vorba de stil. Aici se găsesc scuze pentru romancierii mici, prin apel la creditul
celor mari. Ci de vizibila incapacitate de analiză sufletească: „Smaragdița
respira violent, apăsând cu un deget tâmpla stângă şi sprijinindu-şi sânul, agitat
de uraganul de simțiri vrăjmaşe care o cuprinsese năprasnic. Ea se simțea
posedată de duhul răsvrătirii, dar nici nu putea, nici nu mai voia să-l
stăpânească! Asta-i viața? îşi aducea aminte ea, şi parcă auzea şi sunetul
cuvintelor din ajun: «de la cincisprezece ani robită între pivniță şi cămară... trei
copii»... (p. 280).
Evident, azi nu se mai poate scrie astfel. Pentru incapacitatea de
obiectivare, dialogul e adesea caracteristic. El urmăreşte ritmul sufletesc al
autorului, nu al personagiului: „Trebuie să-i dăm – spuse ea, totuşi, silindu-se
să-și înăbuşe răzvrătirea – trebuie să-i dăm un ceaiu de romaniță” (p. 281).
Acest „trebue să-i dăm” repetat, e un artificiu stilistic ce de mult nu mai e
posibil. Autorul nu poate urmări firul delicat al unei evoluții sufleteşti fără să nu
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fie silit să apeleze la întâmplări neobișnuite, tari, senzaționale chiar – accidente –
cari să aibă valoare de jaloane, lămurind prin ele înşile, forțând chiar mersul
crizei – accidente cari îl scutesc astfel de subtilitatea unei analize, a unei
luminări a imponderabilelor psihice. Analiza, urmând astfel doar linia exterioară
a evenimentelor, e silită să se rezume la salturi, la stabilirea unor trepte, cari
uneori se distanțează până la contrazicere formală.
Iată evoluția Smaragdei: unica speranță a unor oameni scăpătați, e aproape
cumpărată, la 16 ani, de un om de două ori mai bătrân ca ea, Iorgu Răutu.
Fricoasa fetiță devine totuşi energica stăpână a solului şi a gospodăriei, de o
anormală maturitate in judecată, deşi continuă să se joace cu păpuşile. Până
când întâlneşte pe contele Przewiki, un cavaler de cea mai pură şi naivă linie
romantică. „Ea se simțea atrasă de acest tânăr manierat şi bine crescut, care a
cunoscut saloanele de elită şi Curțile marilor Capitale din Europa; care ştia nu
numai să povestească tribulațiunile şi episoadele dramatice ale vieții sale agitate,
dar să şi discute, în formă uşoară şi plăcută, chestiuni de modă şi de literatură,
desvelindu-şi cu acest prilej sentimente înalte şi delicate” (vol. I p. 178). Acesta-i
trimete o scrisoare poetică după câteva luni, o îmbrățişează; ea fuge îngrozită.
Ca să se hotărască, a trebuit să survină, nici mai mult, nici mai puțin decât
naşterea nedorită a celui de al treilea copil, Vania. Însă, aproape de domiciliul
conjugal, dragostea rămânea ineficace. Ca să o determine la evadare, trebue să
survină un nou accident: boala băietului. Pleacă la Odessa spre a se întâlni liberă
cu contele. Într-o zi, la ora 5, se hotărî să-i cedeze. La ora 3 soseşte o telegramă
care anunță boala gravă a fetiței sale, Sonia. Fireşte, mama se întoarce și fetița
moare. Mustrări de conştiință și un plus de ură, inexplicabilă deşi mereu şi
savant explicată, față de Vania. Ca şi cum această lovitură de teatru nʼar fi
suficientă, urmează încă două, ca să nu mai fie nici o îndoială asupra procesului
sufletesc al Smărăndiței: o servitoare i se plânge că delicatul conte a lăsat-o
însărcinată şi o prietenă îl anunță că el a fost prins trişănd la cărți, exclus din
oştire, luându-şi lumea în cap. Gradația şirului previzibil de evenimente era
astfel epuizată. Însă evoluția Smaragdei nu era sfârşită. În acest stadiu nu putea
rămâne, căci nu putea ajunge decât la sinucidere. Atunci autorul apelează la
supranatural, singurul care mai rămăsese. O criză mistică, rezolvată întrʼun
pasaj şi apoi întrʼo pagină, prin două apariţii a Maicii Domnului – şi iată pe
candida copilă de altădată transformată complect întrʼo severă castelană care va
cenzura fără milă până la sfârşit, moravurile sorocene.
Acelaşi convenţionalism, aceiaşi simbolică facilă aceleaşi procedee
melodramatice, aceiaşi insuficienţă în analiză şi în urmărirea evoluţiei lui Vania,
agravate aici de ostentativul tezism. În adevăr, nu e vorba propriu zis de
formaţia lui Vania, ci de formația poporanismului şi rusofobiei sale. De aceea,
cu toate cele trei volume, Vania nu e om, e umbra hipertrofiată a unei idei.
Nu e însă acea trăire întrʼo idee, acel sbucium agonic întrʼo problematică
etică, – a eroilor romanului rusesc – ci simplă schemă abstractă.
Tragedia mamei lui Vania era necesară pentru a-i provoca izolarea în
familie şi ca să-l asvârle în mijlocul poporului.
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În adevăr, încă înainte de a deschide ochii, întâmplări patetice sau
simbolice seʼngrămădesc vertiginos asupră-i. Naşterea sa necesită o intervenţie
chirurgicală şi pune viaţa mamei în pericol; tatăl nici nu vrea să-l vadă; doică îi
e hărăzită o fată ce născuse cu păcat; mereu bolnav, ca să scape de moarte,
printr-o ceremonie superstiţioasă, e vândut unei familii de ţărani: dublu simbol,
popular şi poporanist.
Dela primii săi paşi în viaţă, autorul ţine să precizeze: „Toată copilăria lui
fiind învăluită în atmosfera luptelor şi a preocupărilor inspirate de reforma
agrară – toate celulele sufletului său au fost saturate de această atmosferă”
(p. 13, vol. II). Ceea ce îl determină ca de mic să fie apărător al obijduiţilor,
începând cu puii şi sfârşind cu clăcaşa Maria Vornicu. Infiltrațiile poporaniste
se înşiră apoi metodic: dragostea pentru ţăranca Irina, adevărata lui mamă,
prietenia lui cu Tănăsică, episod patetic ce aminteşte mult de „Vasile Porojan”
al lui Alecsandri, lecţiile aspre şi teatrale de democraţie ale convenţionalului său
meditator etc.
Strămutat la liceu, monografistul conştiincios care e autorul, se simte dator
să-i însemne primele lecturi, întrʼun capitol special – procedură strict științifică.
Aici, poporanismul său se converteşte în umanitarism. La 12 ani apără
eroic pe evrei, pe Dumnezeu, dă lecţii profesorilor. Devine revoluţionar,
organizează prima „comună” – învaţă carte pe cei grei de cap, înfruntă
concepţia burgheză a tatălui său şi angajează o idilă cu melodramaticul
personaj: Undina. Arestat, se solidarizează cu tovarăşii, deşi putea să scape. În
închisoare, peste problematica sa doctrinară se aştern complicaţii. Neapărat,
necesare. Fiindcă în singurătatea închisorii, Vania trebuia să stea de vorbă cu el
însuşi, deşi era doar o fărâmă de om încă. Aceste complicaţii menite să
evidenţieze adâncimea sufletului lui Vania sânt sbuciumul sexual şi cel
filosofic, cari se împletesc aici cu desăvărşire.
Autorul îşi urmărise eroul în evoluţia erotică, de mai înainte. Însemnase,
conştiincios, primele amintiri, în legătură cu bătrâna Iosefovna. Acest capitol
freudist e doar un exces de zel ştiinţific, deoarece nʼare legături cu restul,
viaţa erotică a lui Vania decurgând normal în urma iniţierii sale, în mod idilicpoporanist, de către Ilenuţa, prietena sa din copilărie. În închisoare, cele două
imagini: cea convenţională a Undinei şi cea idilică a Ilenuței, se suprapun, se
ciocnesc, producând filosofie. Una simbolizează, fireşte, cerul, idealul,
cealaltă lutul, păcatul. Filosofia aceasta naivă e denumită „blăstămatele
chestiuni”, e augmentată prin controverse cu versurile lui Jean Marie Guyau şi
decurge cam astfel:
„De ce?
Pentru ce?
Ilenuţa... Undina... Tania...
Tania!
Biet suflet scârbit şi el de lutul trupesc! Şi ea rătăceşte în spaţiul
nemăsurat, menţinută numai de puterea oarbă a gravitaţiunii...
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Nu e nici un luminiş în negura aceasta opacă? Dar atunci de ce sʼa născut,
de ce sʼa desvoltat, şi pentru ce trăieşte omenirea?
De ce şi pentru ce?
Blăstămată chestiune!” (pag. 107, vol. III).
Se va spune că la această vârstă, un pui de om, fie chiar erou de roman, nu
putea să filozofeze altfel. Just. Atunci de ce atâta atenţie, pe zeci de pagini? Şi
de ce altceva nimic în sufletul său de copil?
Cu partea doua a volumului „Lutul” (III) – „Spre alte zări” – care, de fapt,
e greşit plasată aici, alăturându-se în totul, ca material şi atmosferă, caetulul
următor – „Hotarul” – mijeşte o altă lumină.
Intrăm, pe deoparte, în lumea de taină a Rusiei orientale şi a Siberiei, iar
pe de alta intuim primele semne ale unui proces sufletesc – singurul autentic –
căruia i-am fi dorit o mai apăsată atenţie: primii muguri, în Răutu, al conştiinţei
sale etnice. Din păcate, schiţa procesului e sumară şi cu desăvârşire abstractizată. Unicul moment bine prins – unul din cele mai autentice ale romanului – e
acel din „barjanka” ce aluneca pe „Măicuţa Volga”, când Vania îşi dă seama
câtă deosebire e între această imensitate de ape, oameni şi pământ, şi lumea
senină, adunată mică între dealuri, a plaiurilor sale moldovene. Dovadă că
dl. Stere poate fi subtil, când nu vrea să fie mai mult.
În rest, problematica se rezumă la formularea abstractă a legăturilor cu
Năpădenii şi Ilenuţa (vol. III p. 120), la revolta lui Răutu când observă că
Moldovenii sânt considerați alături de tătari, kirghizi etc. (vol. III p. 262), la
silueta Bucovineanului rătăcit prin Rusia (vol. III p. 327) şi la patetica întâlnire,
în Siberia, cu Ruxanda Moldovanca, episod care, conturat cu delicateţe, ar fi
fost frumos, însă prin atitudinea convențională a lui Răutu, devine melodramatic
(vol. IV Cap. IX).
La sfârşit considerații teoretice. Vania îşi dă seama că ţarismul nu poate fi
combătut eficace decât din afară. Unica soluţie: trecerea în România şi aici lupta
cu vecinul dela Răsărit. Exact atitudinea şi justificarea d-lui Stere: un fel de
proclamație personală.
Trebuie să fiu drept, recunoscând că această abstractă problematică nu ia
atât cât „blăstămatele chestiuni” în volumele anterioare. Că, pocnind de năvala
vieții, cu toate silințele ideologice ale d-lui Stere, cu toată pudicitatea sa care îl
face să îndrăznească foarte puţin în însemnarea crudă a acelor temniţe de infern
ale Siberfei – „Hotarul” e cel mai bun din serie, răsplătind întru câtva truda şi
aşteptarea lectorului. Fără a fi mai puţin aglomerat de episoade convenţionale,
ca acea sosire a Taniei, acea serie de victime amoroase ale sale, începând cu
Mehmed şi sfârşind cu colonelul Pocrowski – acea tuberculoză oportună, acea
avalanşă de morţi de prieteni şi prietene – începând cu a sa – cari trebuiau să-l
deslege în mod rapid pe Vania de revoluţie şi de Rusia – în acest volum se
strecoară ceva din uriaşa palpitaţie de viaţă a Siberiei, în care firava
personalitate a lui Răutu se pierde.
Deşi cu acea lipsă de curaj în trăsătură, pe care am amintit-o, viziuni din
închisorile siberiene, instantanee din acele convoiuri de exilați, desvăluie brutal
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colţuri de lume sumbră, de viaţă ce merita un creion. Apoi acea aspră poezie a
„taigalei”, cu aşezările ei de ţărani ruşi sălbăticiţi, incisiv creionaţi în acel
episod al judecăţii „mirului”, cu minele ei de aur și robii lor îndobitociţi, cu
fauna ei rară şi neamurile sale nomade, cu râurile imense şi furtunile lor; şi mai
cu seamă, acea viaţă ciudată a „tundrei” cu încremenirea ei sub zăpadă şi magia
aurorei boreale, iarna, şi cu acea frenetică şi bruscă isbucnire, vara, sânt tot
atâtea prilejuri de pagini frumoase, cu tot stilul lor vechiu, cu toate procedeele
lor de descripţie, depăşite azi. Uneori, chiar înflorări reţinute de lirism
luminează cartea.
Odată, cine ştie, poate dl. Stere va lăsa „blăstămatele chestiuni”, va
renunţa la comentarii. Deabia atunci se va putea socoti integrat definitiv
literaturii.
(Ovidiu Papadima, în Gândirea, București, anul XIII, no. 4, aprilie, 1934,
p. 153-l57.)

C. Stere: „În preajma revoluției” – roman

21.

Volumul „Nostalgii” cuprinde o nouă şi decisivă etapă de evoluție
sufletească a lui Vania Răutu, eroul central al romanului d-lui Stere, şi constitue
ultimul episod din surghiunul politic al tânărului revoluționar. Romanul este
plin de mişcare, de acțiune; el ne zugrăveşte oameni şi destine, iar acest bogat
material uman şi documentar este prelucrat cu multă subtilitate și serveşte de
justificare tezei, pe care o susține autorul.
O strânsă legătură uneşte diferitele episoade ale acestui roman, un fir
invizibil leagă evenimentele dispărate, la aparență, pentru ca să justifice noua
orientare a eroului. Dl. Stere analizează cu multă măestrie nostalgia, care stă la
baza tuturor acțiunilor omeneşti, acea sete de ideal, ale cărei realizări între
fenomenele lumii reale1. În aceestă lumină, idealul apare ca o supremă realitate,
el stă la baza tuturor acțiunilor omeneşti. Şi toate destinele din acest roman sunt
călăuzite de nostalgia necunoscutului. Dela modesta femeie yacută, abia
schițată, care îşi sacrifică liniştea ei şi viața copiilor, împinsă de nostalgia unei
țări ideale cu cer albastru, flori și fructe, la asprul destin al Mariei Culiceeva, pe
care nostalgia țărmului abia întrezărit al Crimeei şi setea de-o dragoste ideală o
împing pe drumul greu al suferinții fără popas, ni se dezvălueşte mereu această
sete de ideal.
Deportat în adâncurile Siberiei, la poalele Saianilor, în sufletul lui Vania
Răutu încolțeşte nostalgia patriei sale necunoscute, înaintea ochilor săi sufleteşti
răsare cu intensitatea unui ideal, icoana României. Informațiile pe cari le are
despre țară sunt sumuare, cunoştințele incomplete, dar el se simte legat de ea
sufleteşte şi inima-i arde de dorul ei.
1

Frază fără logică în textul original.
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„Și totuşi simt ca şi dumneata că această țară himerică de care provincia
mea natală e despărțită de vreo optzeci de ani, îmi este patria; şi inima-mi arde
de dorul ei. Cred că există aici o cauză adâncă. În primul rând, omul, ca animal
social prin excelență, nu este desevârşit decât ca membru al unui grup. Numai
ca atare îşi poate da măsura puterilor sale. Răslețirea Basarabiei nu a putut
distruge legătura ei organică cu restul națiunii. Şi în afară de această legătură,
nu mă simt întreg. Astfel simțul nostalgiei are la mine un caracter ciudat:
România mă atrage, mă fascinează și, în acelaş timp, îmi inspiră groaza
necunoscutului.”
Astfel transformat, Vania petrece ultimul termen al deportării, luând parte
la tragediile fără seamăn ale tovarășilor săi până la împlinirea sorocului.
Descrierea călătoriei în sanie, pe care o face Răutu la întoarcerea din exil,
dela Minusinsk până la Urali, constitue cele mai frumoase pagini ale romanului.
Stilul sobru, reținut evocă cu multă plasticitate nemărginirea orizonturilor
siberiene.
Ajuns acasă, Vania, înstrăinat de-ai săi, neîndreptățit de neînțelegătoarea
sa mamă Smaragda Teodorovna îşi consacră tot timpul pregătirilor pentru
trecerea sa în România.
Nimic nu-l poate îndupleca să renunțe la acest plan, nici spusele tatălui
său, care-i zugrăveşte superficialitatea moravurilor de aici, nici marele număr de
dezertori, cari descriu în culori negre, regimul la care au fost supuşi.
Conştient de greutățile cari îl aşteaptă, dar chinuit, în acelaş timp, de
nostalgia țării sale, Vania Răutu se aruncă în bezna necunoscutului, călăuzit de
convingerea pe care şi-o exprimase întrʼo convorbire cu buna lui prietenă Maria
Culiceeva: „Dar poate în orice nostalgie, noi nu dorim patria reală, aşa cum o
cunoaştem, ci o patrie idealizată, aşa cum am vrea să fie. Şi dorul se simte atât
mai viu, cu cât mai greu poate fi găsită patria idealurilor tale”.
(V. Branisce-Căliman, în Brașovul literar, anul IV, no. 21-22, ianuariefebruarie 1935, p. 157-158.)

22.

Coada unui roman: Nostalgii, de C. Stere

După o lungă aşteptare, în sfârşit puturăm avea anul trecut şi capătul
lungului roman al dlui C. Stere. Împărțit pe 5 volume, trecuse mult de când
cetisem al 4-lea volum şi-i lipsea sfârşitul.
Era o lucrare fără coadă. În vara trecută, însă, scriitorul şi-a încheiat
lucrarea. Doritorii de a o ceti până la capăt au primit cu veselie ştirea că a răsărit
în librării şi vol. 5, cu numele „Nostalgii”.
Abia acuma însă ne dăm seama că romanul era isprăvit de mai nainte.
Dacă la vol. 4 aninam încă un capitol, cel despre plecarea lui Vania Răutu din
Siberia peste Prut, în Moldova, romanul era gata cu vol. 4.
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Atunci ce cuprinde vol. 5? Povestiri din vremea petrecerii lui Răutu în
Siberia, dar fără legătură cu şirul povestirii de mai nainte. Sunt mai mult
zugrăvituri răslețe din viaţa care se trăia pe atunci în Siberia, nu numai a
revoluţionarilor şi nu numai în legătură cu traiul lor. Tot ce întâmplător a căzut
pe sub ochii lui Răutu, trăsături din viața feluritelor popoare ale Siberiei, autorul
a crezut că se cuvine să fie cuprinse în coada romanului său.
Luate una câte una, ele se cetesc ca noutăți frumoase. Cum trăia chinezul?
care era starea de suflet a budistului? ce neam de oameni erau vârnacii?, – iată
lucruri din care aflăm ceva.
Foarte mult îți dă de gândit cap. 15, despre felul cum se au între ei
Chinezii şi Japonezii. Dar luate cu grămada – cele mai multe sunt bucăți străine
de şirul povestirii şi le ceteşti numai ca bucăți cu însemnătate în ele însele.
Din punctul acesta de vedere, această coadă a romanului îți răsare ca acele
mari scrieri, împărțite pe multe volume, în care volumul din urmă cuprinde
numai bucățele, precum bibliografii, cataloage, însemnări, care se anină la
trupul cel mare al lucrării. Deci povestirea din acest volum din urmă este mai
destrămată, întrucât sunt vârâte întrʼânsa amănunte care stau numai pe marginea
el. Viaţa casnică a revoluţionarilor şi a altor locuitori, cu multe urâţenii şi
trăsături grosolane ale lor, ies la iveală întrʼo măsură prea mare. Uneori dai şi de
scârboşenii care nu te trag de loc să le ceteşti.
Mai puțin se vede în acest volum viața de sâcâială şi de hărțuială care se
desfăşoară între cei surghiuniți şi călăii lor. Tocmai de aceea, dacă e vorba de
spălatul rufelor, de alergarea după o spălătoreasă, de tăiatul lemnelor ori de
treaba la bucătărie, amănunte ca acestea se cetesc cu oarecare plictiseală.
Spunând acestea, nu înseamnă însă că tot volumul, din cap în cap, e numai
în felul acesta. Sunt şi capitole care deapănă fără oprire firul povestirii din
volumele trecute. Găseşti povestiri în care priveşti ferberea gândirii revoluţionare. Acestea sunt singurele care leagă volumul de firul celor trecute şi-ți dau
prilej să gândeşti asupra trăsnelilor revoluţionare. Aşa este, de pildă, mărgăritarul de gândire revoluționară ca „întrʼo țară ca Rusia, revoluția nu poate
triumfa decât dacă va fi masacrată toată populația mai în vârstă de 25 ani... Unui
adevărat revoluţionar, puțin i-ar păsa dacă ar peri şi 90% din poporul rus, –
numai ca restul să trăiască până la revoluția mondială!”
Iaca hal de minte revoluționară! Să omori lumea ca să iasă după visurile
tale!
Această destăinuire a dlui Stere arată cu ce aiureli îşi hrănea mintea
revoluția de atunci şi pe mâna cărei gândiri intra tineretul care ardea după o
înoire a vieții ruseşti!
Că acele trăsneli au ajuns a fi grozăvii, se vede din revoluțiunea care a şi
urmat în faptă. Trăsniții au pus mâna pe putere şi au înecat țara în sânge, cum
am văzut.
Dacă ar fi fost numai visuri!
Un mare frâu a fost, în mijlocul trăsnelilor revoluționare, gândirea
naţională. Răutu, dacă nʼa ajuns cu gândirea la asemenea băiguieli, pricina a
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fost numai înrădăcinarea sa în simțirea naţională. Este o trăsătură de lumină
priveliştea că acest tânăr nu sʼa cufundat de tot în rătăcirile revoluționare, că nu
sʼa făcut o apă şi un pământ cu ei, ci şi-a păstrat neîncetat inima caldă pentru cei
din neamul său.
Câteva pagini despre un schimb de scrisori, pe româneşte, cu frați din
neamul său de aiurea, câteva pomeniri de scrieri româneşti care mai luminau
viaţa surghiunitului dau o svâcnire mai dulce povestirii care te amețeşte cu
lucruri prea de rând şi prea străine de noi şi de cuprinsul povestirii.
Trăsături mai înălțate, fie prin svâcnirea iubirii de oameni pentru cel
părăsit şi strivit în aspra viață a surghiunului, fie printrʼo desfăşurare de gânduri
mai alese găsim în cap. 22 şi 23. În sfârşit, cu deosebită sete se ceteşte pornirea
surghiunitului pe drumul întoarcerii.
Aici povestirea ni se pare prea grăbită. Am fi dorit să ştim ceva mai mult
despre felul cum ochii celui încercat vedeau şi judecau lucrurile, după lungile
păţanii. Priveliştile trec prea iute pe dinaintea ochilor noştri, ca din sborul
trenului.
Încheind romanul, avem şi deslegarea ghicitorii. Toată povestirea nu este
decât petrecerea scriitorului ca surghinuit în năcazurile Siberiei. După zeci de
ani, el scrie ce a văzut, ce a pățit şi a simțit.
Se cuvenea ca această povestire să fie scrisă. Acum o avem. Ştim ce a fost
traiul lui C. Stere in Siberia, ştim ce a îndurat unul din ai noştri pentru dorul său
de a vedea ridicați pe ai săi.
Totuşi dorul acesta nu găsit calea cea mai bună în alipirea către răsvrătiţii
mâncaţi de închipuiri turbate şi cu totul depărtate de vatra dorurilor naționale.
Tocmai scrisul dlui Stere ne ajută să vedem pe aceşti neodihniți întrʼo lumină
care te înfioară.
Ei nu se pot lipi de noi. Umblă cu gânduri cari sunt o grea ameninţare
pentru toată lumea. Îşi trag un calapod al lor şi vor să ghemuiască toată lumea în
ce socotesc ei viaţa cea mai înaltă. Trăiasc-o ei, dacă le place! Dar ce zor au să
turbeze pe toți să intre în cătuşele lor!
Acesta e capătul romanului dlui Stere: a-ți face încă şi mai neplăcută
şleahta celor ce luptau pentru „libertate”. Noi tâlcuim acum prin ce vedem
înfăptuit şi strigăm îngroziți: Doamne fereşte!
Dl Stere ne-a slujit a face să nu-i avem deloc la inimă. Ducă-se pe pustii!
(Arhim. Scriban, în Viața ilustrată, Sibiu, anul II, nr. 7, iulie 1935, p. 20-21.)

23.

C. Stere la 70 de ani

D. Pamfil Şeicaru, directorul ziarului „Curentul” a publicat în numărul de
eri, următorul articol:
C. Stere a împlinit şaptezeci de ani. Nu i se vor închina numere festive, nu
va fi sărbătorit în fastul solemnităţii, nu i se vor da banchete la care să se
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rostească discursuri; C. Stere a eşit de mult din actualitate. Omul în jurul căruia
până mai eri huiau patimile, omul cel mai atacat, omul, al cărui nume figura
cotidian în presă, C. Stere nu mai stârneşte vuetul de eri, se strecoară prin
actualitate, străin de toată zădarnica risipă de pasiuni, de interese învăluite in
toga idealurilor. Are, astăzi, o linişte fără accentul tragic de eri, stă cuprins în
lumea evocărilor literare, iar din sbuciumul de eri nu reţine decât ecoul de viaţă
intensă, necesar creaţiei literare.
Şi ce vijelioasă existenţă, ce pasionată risipă de sensibilitate şi inteligenţă. Adolescent conspirator, revoluţionar trecut romantic prin temniţele
ţariste, ca să cunoască, apoi, ca deportat politic acea existenţă de o cumplită
mizerie în pustiurile de ghiaţă ale Siberiei; evadat, munci spre a-şi creia în Iaşi
o situaţie de profesor la Universitate. Fireşte începuturi aşa de tragice au creiat
o fizionomie de singuratec, au determinat pe omul risipirilor generoase, de
iubitoare luptă pentru oameni să se retranşeze întrʼo singurătate adumbrită de
mizantropie.
Teoretic, C. Stere a rămas acelas închinător al drepturilor omului;
practic, C. Stere sʼa refuzat oricărei legături de intimitate cu oamenii. Izolat în
bibliotecă, străbătând, cu o neostenită pasiune, toate domeniile gândului,
C. Stere înfăţişa o figură stranie în existenţa noastră de comunicativitate
facilă, meridională. Un cărturar ursuz, un om de o rară severitate, refractar
compromisurilor, vrăjmaş abdicărilor, un orgolios al provocatoarelor
intransigenţi, intrat în partidul liberal, C. Stere şi-a adus întreg bagajul
ideologic şi inteligenţa lui cuprinzătoare, vasta lui cultură i-a creiat o situaţie
preponderantă în partid asupra căruia exercita o fascinantă autoritate
spirituală. Tot ce sʼa petrecut ca transformare ideologică în partidul liberal,
dela 1906 şi până la 1914, lui C. Stere se datoreşte în bună parte. Îndărătnic,
C. Stere rămânea credincios acelor idealuri din tinereţe pentru care suferise
surghiunul Siberiei, acelor credinţi în care se spovedise generoasa rasvrătire a
adolescenţii. Hulit, înconjurat de uri sălbatece, nici un moment C. Stere nu sʼa
renegat. Avea chiar voluptatea acestor adversităţi, se simţea omagiat prin
furtuna urilor pe care le stârnea. Şi cu cât clocotea mai puternic ura în preajma
lui, cu atât se simţea mai îndărătnic legat de ideia pe care o afirma cu o
provocătoare tărie.
Atitudinea lui C. Stere din 1914, nu-i decât aceiaşi îndărătnică fidelitate
faţă de amintirile tinereţii. Păstra Rusiei ţariste ura pe care o culesese prin
temniţă, în pustietăţile îngheţate ale Siberiei, în acea chinuită existenţă de
deportat politic.
Spre a-şi ascunde originile acelei teribil adversităţi, C. Stere a căutat să-i
dea explicaţii, să-i formeze cadrul legitimaţiilor prin raţionarea unei atitudini
politice. Nu exista o problemă de orientare politică, a unei naţiuni la cea mai
tragică răspântie a istoriei, existau pentru C. Stere amintirile chinuitei lui
tinereţi, acea crâncenă ură împotriva Rusiei ţariste. Se simţea chiar mândru de
această izolare întrʼo atitudine ce, pentru el, era de fapt, revanşa, replica

Constantin Stere și lumea sa

325

răsbunătoare a tinereţii deportate în nordul Siberiei. Sub aparenţe de rece
judecată, sub bogăţia argumentelor, sub acea severă obiectivitate, palpitau toate
amintirile, tresărea sufletul adolescent în aprigă dorinţă de revanşă. Toată
atitudinea lui C. Stere nu a fost decât o îndărătnică fidelitate păstrată adolescentului conspirator împotriva regimului ţarist.
Omul care sʼa voit singur, omul care sʼa complăcut întrʼo orgolioasă
izolare, a trebuit să cunoască şi replica sângeroasa a provocării în care se
complăcuse. După unire, C. Stere a început să ispăşească în acea neostenită,
generală adversitate. Uri fără nici o margine, uri cumplite, uri care sporeau
continuu.
Prezenţa lui C. Stere întrʼun partid era suficientă ca acel partid să se simtă
ostracizat. Un partid nou, un partid în care păreau că se înfiripă împrospătate de
o viaţă tânără, idealurile poporanismului – partidul ţărănist – primeşte contribuţia inteligenţei, pasiunii politice a lui C. Stere, care rezuma nesdruncinatele
fidelităţi ale basarabenilor. Aducea în această tovărăşie tot clocotul pasionatei
lui fiinţi, se revărsă bogată, generoasă, inteligența lui spre a da partidului un
prestigiu de doctrină, un fast de ideologie. Dacă uneori îl osteneau modestele
minţi, aşa de modestele inteligenţe ale partidului, se simţea în schimb răsplătit
prin acea atmosferă de respect, de credinţă pe care o respira, mai ales la clubul
basarabean. Era pentru C. Stere o mângâere că, în huetul furtunii de adversităţi,
sufletul lui, hărţuit continuu, află un refugiu, un adăpost de prietenii devotate, de
admiraţii neclintite în credinţa lor.
Şi ani în şir C. Stere a trăit în această înviorătoare iluzie, până ce, întrʼo zi,
a venit ceasul greu al încercării, când romantismul lui C. Stere a primit o teribilă
desmeticire. Crezuse în tăria de caracter a oamenilor simpli, crezuse în
neprihănirea sufletelor simple şi, întrʼo zi, verifică amara lui amăgire.
După lungi şi dramatice spovedanii, după confruntarea patetică a amintirilor, la clubul parlamentarilor basarabeni a avut loc ostracizarea lui C. Stere
din Partidul Naţional-Țărănist.
Poate cea mai grea zi din viaţa cea mai încercată a unui om.
În ziua aceia, C. Stere se va fi simţit cel mai singur om şi singurătatea o va
fi simţit sporită prin acel gol al sufletului, prin neputinţa de a mai înfiripa măcar
o frântură de iluzie fie cât de ştearsă. Crezuse în oameni şi oamenii-l chinuiseră,
crezuse în idei şi ideile îl înşelaseră, crezuse în invincibila forţă a raţionamentului în politică şi i-a fost dat să-i cunoască amăgirea. Sărac de orice iluzie,
recapitulând cea mai sbuciumată existenţă, a fost nevoit să-i facă cel mai trist
bilanţ. Fără să mai încerce o luptă a cărei zădărnicie îi e evidentă. C. Stere sʼa
resemnat. A fost atunci în acel ceas de tragică singurătate, când gândurile sʼau
aciuat melancolice lângă năprasnica voinţă ostenită, incapabilă de a mai svâcni
întrʼo încordare, o recapitulare, acea confruntare a omului cu propriul lui destin,
acea mută, dramatică inventariere a sufletului răvăşit.
Şi, liniştit, fără să mai încerce nici o răfuială, fără să-şi definească rostul
lui întrʼun partid, căruia îi dăruise aprig toate puterile lui sufleteşti şi energia
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excepţionalei inteligenţe, C. Stere sʼa strecurat din actualitate spre a intra întrʼun
domeniu unde actualităţii îi este interzis accesul.
Primul roman din ciclul „În preajma revoluţiei” a provocat o generală
uimire. Din cenuşa existenţei politice, ca şi pasărea legendară. C. Stere răsărise
tânăr, de o prospeţime ce dădea un farmec deosebit acelor pagini de puternică
evocare, de amestec de realism robust şi poezie, de analiză sufletească, de o rară
subtilitate şi cuceritoare descripţie lirică a locurilor. C. Stere părea că se revanşează asupra întregei lui vieţi risipite pe drumurile amăgitoare ale ideilor politice.
Fireşte, a surprins apariţia, în literatură, la 65 de ani. şi cu o vigoare de o
frământătoare tinereţe. Toată experienţa unei vieţi de o dramatică intensitate, tot
senzaţionalul unei existenţe, tot ce i-a fost dat să cunoască, să prindă din
frământarea atâtor ani, în atâtea medii diverse. C. Stere le aducea ca o nepreţuită
contribuţie la suflul de pasionantă putere de sugestie a romanelor lui.
Pentru un pasionat al ideilor, pentru un fanatic al unor acţiuni politice,
ceiace dă o deosebită valoare literară acestui ciclu de romane, este absenţa
oricărei tendinţe. Nu sunt teze politice, formând urzeala unei literaturi în care
personagiile nʼau alt rost decât al ilustrării unor argumentări, în care evenimentele par desfăşurarea unei demonstraţii; romanele lui C. Stere sunt liberate
de orice iobăgie a literaturii teziste, sunt ample fresce în care trăesc, cu o
halucinantă putere de viaţă, oamenii ce au respirat, ce sʼau trudit, ce au iubit, au
visat, sʼau amăgit, au fost biruitori şi înfrânţi în spaţiul de timp dela 1860 şi
până în zilele noastre.
A încercat şi Saint-Beuve să facă literatură in romanul lui „Volupté”, dar
nʼa isbutit să închege o singură pagină care să trăiască.
Poate că citind ciclul de romane „În preajma revoluţiei” compari această
evadare literară cu încercarea de roman „Thomas Graindorge” a lui Taine.
Istoricul revoluţiei franceze, criticul din „Essai sur Tite Live”, a încercat o
incursie în domeniul ficţiunei literare, un roman de fină analiză intelectuală, mai
mult o spovedanie deghizată, uşor de urmărit dacă citeşti şi bogata lui
corespondenţă şi în special scrisorile către Prévost-Paradol. Dar totul rămâne
estompat, frecare pagină dându-ţi impresia unei foi dintrʼun herbar, pe care o
mână delicată a prins florile veştede ale amintirilor.
Literatura lui C. Stere este de o robusteţă impresionantă, în fiecare pagină
gâlgâe viaţa cu o intensitate neobicinuită.
Ce importă omul politic înfrânt, strivit, ostracizat, dacă de sub dărămăturile
unei existenţe sʼa ridicat, întrʼo formă nouă, purificată, dăruindu-se culturii
româneşti în valoarea permanentă a unei opere literare?
Ce importă surghiunul tăcerii de azi; când mâine îl va răsplăti freamătul
inimilor ce vor bate pe paginile scrise de C. Stere?
E cea mai frumoasă revanşă a unui învins.
(Pamfil Șeicaru, în Adevărul, București, an 49, nr. 15902, 19 noiembrie
1935, p. 6.)
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Literatura socialistă:
C. Stere: În ajun

În ciclul de romane „În preajma revoluţiei” d. C. Stere ne-a dăruit prin
editura Adevărul, la împlinirea vârstei de 70 ani, volumul al 7-lea intitulat „În
ajun”. Poate că este cel mai reprezentativ dintre romane ca realităţi româneşti.
Sunt evocate stările din ajunul răsboiului mondial, în deosebi conflictele dintre
cele două tabere intelectuale grupate în jurul „Convorbirilor Literare” şi „Vieții
Româneşti”. Nu încape îndoială că problema fundamentală a romanelor d-lui
C. Stere este problema socialistă. Romancierul nu cruță cât de puţin pe fruntaşii
mişcării, ci-i ironizează în mod nemilos pentru interminabile discuțiuni asupra
amănuntelor pentru a despica firu-n patru.
Atât de vii sunt împrospătate frământările societăţii româneşti contemporane din Moldova, Muntenia și Transilvania, încât d. C. Săteanu a putut
publica un tablou detailat al personalităţilor vizate de d. Stere. Sunt potriviri
care nu mai înşeală, ci sar în ochi.
Avem deci o frescă a vremii, d. Stere imortalizând curente și figuri până la
posibilitatea identificării lor precise; conturele în perspectiva timpului vor păstra
o valoare documentară.
D-l C. Stere desbate sub forma literară a romanului marea chestiune a
socialismului, care deja de mult face parte din patrimoniul civilizației mondiale
și nu mai poate fi contestat și ignorat, oricât de aprigă ar fi prigoana
militarismului prusaco-hitlerist. Cine se consacră în mod serios studiului critic
al romanului Stere, trebuie să urmărească nervul central al operei care este
gândirea socialistă plimbată pe meleagurile Siberiei, ca și pe ale Europei
apusene și ale României.
Cu greu şi-ar fi putut altcineva îngădui o temă atât de ingrată și vastă,
decât un sociolog de talia d-lui Stere, care este tot atât de iniţiat întrʼale politicii
şi literaturii. La „Viaţa Românească” d. Stere a făcut proba unei vaste erudiţii de
critică literară. D-sa este una dintre cele mai complexe și superioare personalităţi ale sociologiei, culturii și literaturii române.
(Ion Clopoțel, în Societatea de Mâine, București, anul XII, no. 11-12,
nov.-dec. 1935, p. 158.)

25.

Constantin Stere și problemele constituționale

Constantin Stere este, desigur, una dintre cele mai proeminente personalități din țara noastră.
Cu o cultură vastă și sănătoasă și cu un spirit de adâncă pătrundere a
teoriilor și de justă înțelegere și drămuire a realităților, C. Stere se înnumără
printre puținii oameni dela noi cu adâncă înțelegere politică și socială.
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După lungi nopți de meditație întrʼo cabană de pe taiga siberiană, el trece
Prutul și începe a cerceta și stematiza realitățile românești.
Își dădu seama că principala condiție de ridicare intelectuală și socială a
poporului era libertatea și posibilitatea de emancipare a țăranului, și, pe baza
acestor constatări, pornește curentul „poporanist”.
Omul politic, profesorul de drept constituțional și sociologul Stere a dus
de atunci o continuă luptă în slujba acestor idealuri.
În acest articol, vom spicui câteva păreri ale constituționalistului Stere,
servindu-ne de „expunerea de motive”, pe care el a făcut-o la anteproectul de
Constituție, prezentat de Partidul Țărănesc în 1922.
O Constituție este afirmația unei națiuni, susține C. Stere, și, în acest sens,
definiția din Constituția engleză este cea mai clară: „o națiune este un popor
capabil să-și exercite «self-guvernamentul» și care are conștiința unității pe care
i-o crează această acțiune”.
Afirmația suveranității naționale și împiedecarea definitivă a posibilității
„unui regim autocratic cu rezerve de putere personală” sunt condiții esențiale ca
un popor să alcătuiască o națiune și un subiect de drept internațional public.
Forma de stat nu e decât o haină juridică pe care poporul o îmbracă în virtutea
dreptului său de autodeterminare.
În acest sens, C. Stere amintește și dispozițiile pactului Ligii Națiunilor,
care prevede că un stat ce nu e bazat pe autodeterminare nu e considerat destul
de matur să se conducă singur și e pus „sub tutela unei națiuni mai desvoltate”,
iar dacă e sub un regim autocratic e „în afară de ordinea de drept”.
România este recunoscută prin tratatele păcii, țară independentă și
autonomă. În convențiile făcute cu țările „neprincipale” (pe temeiul tratatelor
dela St. Germain și Versailles) se fixează însă acestor țări oarecari îndatoriri
speciale. Astfel, România e obligată „a înscrie în constituție garanții de libertate
și dreptate tuturor lăcuitorilor fără deosebire de rasă, limbă și religie”; stipulație
de interes internațional pusă sub garanția Societății Națiunilor. Semnătura
marilor puteri pentru „sporiri însemnate de teritorii” e condiționată de această
obligație. Bazându-se pe aceste considerente, C. Stere conchide că nu poate fi
vorba de o constituție a Regatului altfel decât prin manifestarea desăvârșit liberă
a națiunei întregi, căci, spune el, „oricare încercare de a impune o Constituție,
violentând sau chiar nesocotind numai voința cetățenească nu ar da o temelie
solidă edificiului politic al Regatului și ar putea deschide calea unor eventualități la cari nimeni nu are dreptul să expună viitorul țării”.
În consecință: Adunarea Națională Constituantă trebue să fie anume
convocată și trebue să se asigure garanții pentru libertatea alegerilor.
Nefăcându-se Constituția în aceaste condiții sʼar naște contradicții între
situația de drept și situație de fapt (națiunea liberă).
Principiile ce trebue să stea la baza Constituției sunt: garanția drepturilor și
libertăților cetățenești și autonomia locală.
Deplina garanție a drepturilor și libertăților trebue să fie însoțită de
„remedii”, de posibilități de valorificare a acestor drepturi, căci, spune el,
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„deosebire între Stat polițienesc și Stat de drept constă tocmai în faptul că în cel
dintâi legile nu obligă pe agenții puterei publice față de cetățeni, ci numai față
de Suveran, față de Statul întrupat în organele lui superioare, – pe când întrʼun
Stat de drept, orice normă juridică, chiar a dreptului public, dă naștere unui
drept subiectiv în persoana oricărui cetățean și acesta trebue să aibă posibilitatea
de a-l valorifica cu ajutorul justiției”.
Al doilea mare principiu e „autonomia locală”, bazată pe faptul existenței
unor elemente naturale și primitive ale Statului: comunele.
Fără aceste două principii „adică fără siguranța libertății individuale și a
libertății comunale, oricât de perfect ar fi aparatul central de guvernare, constituționalismul rămâne o simplă fațadă în dosul căreia se pot ascunde arbitrariul și
despotismul”.
În acest sens, trebue corectate greșelile Constituției din 1866.
Această problemă „în abstracto” (toate drepturile și libertățile individuale
ca și descentralizarea administrativă și independență comunală) nu constitue
însă garanțiile acestor drepturi.
O altă condiție esențială a unui regim constituțional e „asigurarea libertății
alegerilor”. „Rușinea parlamentelor «fabricate» trebue să dispară dacă voim să
ne asigurăm viitorul de stat european”.
Puterea legiuitoare trebue, după C. Stere, să rezide întrʼun organ
„unicameral”, deoarece un al doilea organ ar trebui să fie o „reprezentanță
organică a societății, cu bază profesională, lucru nerealizabil în țări agricole cu
structură unitară și cu predominanța proprietății țărănești. Această unicameralitate a puterii legiuitoare trebue însă să aibă două corective: 1) un organ
consultativ „Sfatul economic superior” (format pe bază de reprezentare a
diferitelor categorii economice și profesionale și funcționând ca un „Consiliu
legislativ”) și 2) „plebiscitul” (făcut din inițiativa Regelui, a Adunării
Deputaților și, în cazuri excepționale, din inițiativă populară). Acesta ar avea un
rol educativ și ar stăvili abuzurile majorităților „fabricate”, putând fi provocat
de minoritățile parlamentare ce întrunesc o treime din voturi. Femeile trebue să
aibă dreptul de vot.
În privința puterii judecătorești, cerea să i se asigure completă independență. Competența exclusivă trebuie să aparțină instanțelor ordinare. Instanțele
extraordinare militare pot fi admise numai în timp de război. Toate instanțele
judecătorești pot examina constituționalitatea legilor.
În privința autonomiei locale a satelor, obștiile sătești, adunări plenare ale
sătenilor, trebue să aibă dreptul de a hotărî în afacerile sătești.
Acestea sunt principalele idei expuse de d. C. Stere în „Expunerea de
motive” la anteproectul Partidului Țărănesc.
Expunerea de motive se închee cu aceste frumoase rânduri:
„Acest anteproect constitue o platformă de luptă pentru idealul de libertate
cetățenească și dreptate socială.
De statornicia luptătorilor în credințele lor și de energia lor, va atârna
măsura în care poporul românesc se va apropia de înfăptuirea acestui ideal.
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În orice caz, istoria ne arată fără greș că toate tiraniile sunt menite pieirei
și că numai instituțiile libere pot deslănțui energiile naționale”.
Credem că e bine să amintim azi, în vremuri politice cam echivoce, ideile
libertare ale constituționalistului Stere.
Concepția lui asupra națiunei trebuie amintită de asemenea naționaliștilor
mânuitori de bâtă, iar condițiile în cari se pot desvolta forțele națiunei trebuiesc
la fel evidențiate tuturor amatorilor diletanți adepții ai dictaturii.
(Constantin Arămescu, în Revista de studii sociologice și muncitorești,
București, anul III, nr. 10, trim. I, aprilie 1936, p. 23-26.)

26. Constantin Stere, romanul său şi Unirea: între viaţă, vis şi istorie
Constantin Stere a murit! În urma unei boale de care suferea (miocardită),
în vârstă de 71 ani, la 27 iunie, la conacul din Bucov, marele om politic a închis
ochii după chinuri groaznice. Deplângem pe acest fiu al Basarabiei. Articolul
ce-i dedicăm trebuia de altfel să apară în numărul de faţă al revistei noastre.
Suntem obiectivi şi statornici, încât chiar în faţa morţii nu schimbăm cuvintele
odată adresate. Iar deasupra vremurilor Constantin Stere, uriaşul politic, va
trece în Pantheonul României întregite.
Romanul lui C. Stere, „În preajma revoluţiei”, stă în centrul preocupărilor
criticei şi ale cititorului nostru. Succesul acestui Roman se datoreşte desigur
măestriei autorului, talentului de scriitor, dar şi reclamei vaste a editurii
„Adevărul” în legătură cu renumele său de om politic, care se crede că-şi
spovedeşte în faţa istoriei păcatele vieţii sale. Succesul acesta se datoreşte însă
şi faptului că Romanul este o autobiografie romanţată, în care mulţi găsesc
prototipurile vieţii din trecut, zugrăvite cu toată sinceritatea unui roman de
bulevard, deci un succes de scandal! Şi dacă aceasta nu sʼa observat când
C. Stere a vorbit de oamenii morţi, de fruntaşii Basarabiei de altă dată, atunci
faptul menţionat reiesă foarte clar în relief în ultimele volume ale Romanului,
unde apare oraşul legendar, Ciubăreşti, o caricatură asupra Iaşilor dintrʼun trecut
nu aşa îndepărtat. Oraşul lui Ciubăr Vodă!
Întrʼun interviev publicat în „Adevărul Literar” (nr. 784, 15 Dec. 1935),
C. Stere contestă faptul că Ciubăreştii corespund în totul Iaşilor, dar recunoaşte
cʼa împrumutat unele (chiar prea multe) trăsături caracteristice ale capitalei
Moldovei şi ajunge la concluzia că prin Ciubăreşti el flatează chiar, nu
ponegreşte oraşul Iaşi. Ieşenii îi sunt recunoscători, însă refuză complimentul!
În „Revista Critică” apare un articol interesant al d-lui Iuliu Pascu: „C. Stere în
adevărata-i «Lumină»”, care răspunde destul de judicios lui Stere. În pagina 13
a articolului se dă o cheie pentru descifrarea – de altfel foarte uşoară – a tuturor
numelor proprii, schimonosite în Roman, şi pe seama cărora, în felul acesta,
ajung unele critici şi ironii neplăcute auzului Ieşenilor. Exemple câte vreţi – zice
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d-l I. Pascu: Copou – Ogaru, Tg. Cucului – Tg. Pupezei, Calcaina – Calcarina,
Tătăraşi – Cazacini, Broscărie – Glodărie, str. Lăpuşneanu – str. Moţoc etc. etc.
G. Ibrăileanu – Ciorbadgioglu, Al. Philippide – Alecu Themistoclide, N. Iorga –
Cr. Arghir etc. etc.
„Un roman cu o evidentă înfăţişare istorică – adaogă d-l I. Pascu – nu
poate folosi termini şi glume pentru nu timp şi într-un loc, în care ele nu se
întrebuinţau”. D-l Pascu are deplină dreptate, mai ales deoarece C. Stere însuşi
recunoaşte că Romanul său este „istoria unei epoci”, „un document – ce cred eu
că va fi extrem de preţios în viitor”, „reflexul unei epoci în sufletul unui
intelectual conştient de vremurile în care trăieşte”. Este „ceva”!
Romanul lui C. Stere îl putem împărţi în trei părţi bine determinate:
a) Basarabia de altă dată, b) mediul revoluţionar şi Siberia, c) România contemporană, în ultimele volume. Şi dacă pentru România sʼau găsit cavalerii cari că
lupte împotriva tendenţiozităţii lui C. Stere, apoi nimeni nu sʼa găsit, care să
ridice mănuşa aruncată Basarabiei şi Rusiei de odinioară! Chiar d-l I. Pascu în
acuzarea d-sale de subiectivism subtil a lui C. Stere, crede că „distanţa în timp
şi-n spaţiu dintre ele – evenimentele vieţii din Basarabia – şi noi toţi cetitorii lui
C. Stere, se lasă, se cer chiar, a fi romanţate”. Nu suntem „toţi”, căci pentru unii
din noi descrierea Ciubăreştilor, aşa cum sʼa făcut, este o ruşine mai mică decât
zugrăvirea şarjată a strămoşilor noştri din Basarabia. Am găsit Basarabeni, cari
abia astăzi au început să citească Romanul lui C. Stere, ca să cunoască
realităţile din Vechiul Regat, văzut de Stere. Am găsit însă, cu regret, şi
Basarabeni, cari, fără să cunoască Basarabia de altă dată, au fost seduşi şi ei de
autobiografia romanţată a lui C. Stere în zugrăvirea unui aspect inexistent şi de
caricatură a Basarabiei de odinioară.
De câtva timp de ex. revista „Viaţa Basarabiei” publică un ciclu de articole
de popularizare ale unui tânăr prof. Al. M. Nicov: „C. Stere. «În preajma
revoluţiei»”. În necunoştinţă de cauză, d-l Nicov (Nr. 9, 1935, pag. 614) crede
că Stere „este singurul scriitor basarabean care ne-a redat şi ne redă cu atâta
măestrie oglinda fidelă a vieţii sociale şi politice a Basarabiei, începând cu
jumătatea secolului trecut, caracterizând boerimea moldovenească cu toate
îndeletnicirile, obiceiurile şi manifestările ei”. Nu este nici „singurul” (au mai
fost P. Cruşevan, D. Moruzi, C. Stamati, Olga Nacco, L. Dobronravov şi câţi
alţii), nici nu dă o „oglindă fidelă”! D-l Nicov îl identifică cu totul pe C. Stere
cu Vania Răutu şi-l crede coborîtor dintrʼo familie boierească, cunoscător de
aceea a acestei pături sociale şi care a ştiut să ne arăte realitatea (Nr. 10, 1935,
pag. 679). Apoi, dacă aşa privesc autobiografia romanţată a lui C. Stere Basarabenii înşişi, ce să zică atunci fraţii noştri de peste Prut şi Milcov?
În intervievul său din „Adevărul Literar”, C. Stere recunoaşte subiectivismul său în expunerea din Roman. D-l I. Pascu numeşte acest Roman: o
formidabilă pledoarie, ce se întinde până acum pe şapte volume, însumând
2.636 pagini! Nu putem, deci, să nu recunoaştem că autobiografia romanţată a
lui C. Stere nu este o născocire spontană a unui talent preocupat de valoarea

332

Constantin Stere și lumea sa

artistică, în sine, a operei sale (I. Pascu), nu este, deci cu atât mai mult, o
oglindă fidelă a realităţii, ci o lucrare destul de artistică care are totuşi un
substrat de justificare a unor circumstanţe din viaţa omului politic – C. Stere. D-l
Pascu vede în Roman o evidenţiere a admiraţiei faţă de Vania Răutu, „omul
tuturor eroismelor”, dar şi cu o prea mare înclinare spre scîrbă şi dispreţ pentru
aproape tot ce este românesc, păstrîndu-şi laudele numai pentru „idealiştii”
poporului „ales” (Evreii). Vania Răutu este supraomul lui C. Stere, „eroul
vremii noastre”, al său, un Peciorin ideal la care caută să se apropie Lermontov
al nostru. C Stere – cel egoist teribil care nʼa iubit pe nimeni în toată viaţa lui! –
zice d-l I. Pascu, făcând excepţie, poate, pentru delicioasa ţărăncuţă Ilenuţa, din
Năpădenii copilăriei lui Stere. Dar şi exemplul acesta cade, căci C. Stere însuş
mi-a declarat că dragostea această tinerească nʼa existat în viaţa lui. Da, opera
lui C. Stere este o pledoarie ingenioasă a unui titan politic, care caută prin acest
vis fantastic (ca expunere) să-şi justifice, în istorie, multe împrejurări melodramatice din viaţa sa. Chiar şi reuşeşte în parte, căci Romanul este mai răspândit
decât adevărul istoric, iar autobiografia romanţată este citită cu duioşie de
contemporanii noştri. „Romanul lui C. Stere – scrie d-l I. Pascu – este un mijloc
pentru explicarea şi justificarea politicei sale de supt ocupaţia germană prin
povestirea suferinţilor îndurate de el pentru focul lui cel mare – dărâmarea
ţarismului, căruia i-a dat toată puterea sa de iubire, de ură şi de idealism, toată
puterea sa de viaţă”. Este o părere pe care nʼo împărtăşim cu totul.
Doi ani în urmă, întrʼo cameră a hotelului „Londra” din Chişinău, am avut
o convorbire cu bătrânul Stere. Era prin Decembrie 1933, când a venit în
Basarabia în ajunul alegerilor parlamentare. Nʼam luat un interviev propriu zis,
însemnând orice cuvânt, dar în aceeaşi zi am înscris această convorbire,
publicând-o sub formă de impresii în revista noastră (No. 7-8, Aprilie-Mai
1934). Ca bogăţie de material, impresiile aceste întrec întervievul din „Adevărul
Literar”, reflectând în bună parte acelaş şir de idei.
„Fiecare autor – mi-a zis C. Stere – ia din viaţă descrierile caracteristice,
îmbinându-le cât mai artistic; în genere însă personagiile nu sunt produsul
exclusiv al realităţii şi, ca document istoric, romanul meu nu poate fi considerat. Vania Răutu, parţial, e luat din viaţa mea, dar şi celelalte personagii au
multe trăsături ale vieţii mele”.
Vorbeam ruseşte, încât cuvintele puteau să fie altele, sensul însă: nu!
Romanul nu era considerat pe atunci de autor ca document istoric! Mi-a spus
aceasta imediat ce i-am atras atenţia asupra unui şir de inexactităţi în caracterizarea majorităţii boierilor basarabeni.
Era departe să apară volumele despre trecerea lui Vania Răutu în România
şi C. Stere mi-a schiţat numai planul viitor:
„Şi totuşi Răutu nu sunt eu! Nʼam avut roman cu Ilenuţa, nici soţia mea
nʼa murit. Vania Răutu era un revoluţionar rus. La întoarcere din exil, în
Basarabia, găseşte el decăderea gospodăriei moşiereşti şi înlocuirea elementului
dinainte cu elementul venetic, arendaş-armean... El trece în România şi parcă
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cade pe o planetă nouă: totul e altfel... Va urma răscoala ţăranilor în România,
suprimarea ei, ... războiul Mondial. După război Răutu moare, împuşcat de
patrioţii români. Eu sunt Român; tatăl meu nici nu vorbea ruseşte. Răutu însă
era un revoluţionar rus, se lupta împotriva imperialismului rusesc şi nici întrʼun
caz nu vroia să meargă alături de Rusia ţaristă, văzând în distrugerea ei victoria
idealului său. Deşi educat în Rusia, era cetăţeanul lumii”!
C. Stere mi-a şi zis că el dictează câte un volum de Roman pe lună, încât,
dacă va trăi, în trei – patru luni îl va termina. Timpul sʼa scurs mai repede decât
a presupus, încât poate şi planul scrierii a deviat dela bazele de pornire. Poate şi
Răutu a devenit mai naţionalist şi identic sufleteşte cu autorul însuş. Însă d-l
I. Pascu tot îl consideră pe C. Stere ca un înstrăinat al idealurilor naţiunii noastre.
„În primele patru volume – scrie d-l I. Pascu – C. Stere se ridică până la
cele mai măreţe culmi ale talentului său literar; se ridică şi se menţine. În
volumul al cincilea îşi începe coborîşul, pentruca în ultimele două să-şi dee în
petec, căzând în adevărat mahalagism”.
C. Stere a rămas acelaşi! Puteţi judeca dacă a fost tot timpul un artist de
valoare mare sau un scriitor de romane de bulevard, cu melodrame mahalagiste?
Diferenţa este în situaţii, în necunoaşterea stărilor de lucruri ale Basarabiei şi ale
Rusiei, ce-o arată fraţii noştri de dincolo de Prut şi Milcov, crezând că Stere a
zugrăvit realităţi. La fel credem şi noi că Ciubăreştii este o oglindă fidelă a
Iaşilor! Aşa e?
În această privinţă vom da ca exemplu pe umoristul rus Arcadie Buhov:
povesteşte cum era silit să scrie un roman senzaţional. Terfelea pe reprezentanţii
societăţii şi toţi priveau cuʼn interes deosebit la imaginile şarjate, îmbibate întrʼo
descriere de intimităţi pripărate. Toţi se interesau de continuare, se bucurau
„exactităţii” zugrăvirii altora şi... se supărau imediat ce apăreau şi ei pe scenă.
Dacă ar mai exista Basarabia de altă dată, adică nu s ar fi întâmplat
distrugerea complectă a clasei moşierilor, ce-o descrie C. Stere în primele două
volume, apoi volumele acelea ar fi trebuit să aibă aici efectul Ciubăreştilor, la
Iaşi. Însă copiii acestor boieri mari de odinioară sunt astăzi declasaţi şi nu
posedă destui bani pentru o bucată de pâine, dar cu atât mai mult pentru
cumpărarea unui volum de roman. De aceea şi lovitura, dată cu dispreţ leului
bătrân (dacă nu celui mort), nʼa frapat prea mult conştiinţa majorităţii
basarabene. Iar „oamenii noi”, de astăzi, nici nu cunosc ceea ce a fost Basarabia
de pe vremuri. Şi cu toate aceste, în bună parte, la început Romanul sʼa
împrăştiat în Basarabia datorită faptului că atingea direct pe oamenii rămaşi încă
în viaţă sau bine cunoscuţi în trecut. Calităţile artistice rămâneau pe planul al
doilea, iar fondul de roman senzaţional triumfa.
A mai avut succes, în Basarabia, Romanul lui C. Stere prin faptul că
cititorul acestei provincii, obişnuit cu scrisul romanelor ruseşti, a găsit în
volumele „În preajma revoluţiei” un reflex exact al scrisului rusesc. Deşi nʼam
putea clasa Romanul lui Stere în nici o categorie propriu zisă de romane, iar pe
de altă parte nʼam putea să-l comparăm cu paginile splendide, deşi uitate, ale
romanelor lui D. Moruzi, „Pribegi în Ţara răpită”, sau P. Cruşevan „Milioane”,
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totuşi trebue să subliniem metoda lui specific rusească de-a povesti, lipsindu-i
numai lirismul şi romantismul scriitorului rus. C. Stere este crescut în spiritul
literaturii ruse din decadele VII-VIII ale secolului trecut; este unul din
revoluţionarii-nihilişti imortalizaţi de Turgheniev în al său „Bazarov”, un fel de
Stere sau Vania Răutu, dacă vreţi. Începând însă scrierea mai literar şi relativ
romantic, autorul devine mereu mai pătimaş cu cât ajunge la adversarii săi
politici, trecând limita satirei lui Şcedrin1, fără să ajungă la comicul pur redat de
acest scriitor rus.
C. Stere este fiul unui arendaş grec, deşi, chiar d-l I. Pascu, îl consideră a
lu Răutu, fecior de boier moldovean. Aş putea adăoga câteva trăsături interesante despre familia Stere, ritmul vieţii ei, tatăl şi mama lui C. Stere şi familia
mamei sale. Sunt totuşi intimităţi, care şi ele ar aduce articolul acesta la o
treaptă de „roman senzaţional”. Arendaşul Gheorghe Steri sau Sterea (Iorgu
Răutu?) sʼa îmbogăţit şi sʼa împroprietărit la Cerepcău sau Ciripcov, jud.
Soroca, nu departe de moşia de pe malul Nistrului, Năpădenii sau Napadova,
care aparţinea întotdeauna boierilor Ergiu (Hârjiu), nu însă Răuteştilor.
Despre C. Stere la pensionul pastorului Faltin şi la liceul Regional din
Chişinău am şi scris în No. 7-8 al acestei reviste.
E de amintit numai şi de data aceasta că Stere împovărează adevărul şi
forţează faptele, pregătind un tărâm mai fertil pentru creşterea idealurilor de mai
târziu. Un profesor, Moldoveanul Gherasim Laşcu, pune la limba grecă o notă
bună unui idiot; în roman însă profesorul devine de obârşie galiţiană, iar ceilalţi
„persecutori” sunt Ruşii. Foarte subiectiv şi injust priveşte C. Stere chestiunea
evreiască la liceu, unde doi (!) sărmani elevi evrei pătimesc caʼn iadul lui Dante.
Cercetând cazul după arhive, scrieri şi la conşcolarul lui Stere, avocatul
A. H. Gheorgiu, am stabilit că nici nʼa existat acolo problema „numerus-ului
clausus”, fiind dovadă absolvirea liceului în 1884 (clasa lui Stere) de cel
puţin 15 (!) Evrei, din numărul total de 39 tineri.
Am cunoscut foarte bine pe regretatul Gh. C. Groşii († 1932), cumnatul lui
C. Stere şi prototipul lui Saşa Lungu din Roman, care mi-a povestit personal că
faptele au decurs altfel decât apar în Roman, fiind prea întunecate pe fondul
unui ţesut chiar real în aparenţă. Alt conşcolar este Petea Stan – Petea Stanevici,
care moare, în 1886, suferind de oftică. Fratele său este bunul nostru cunoscut
F. M. Stanevici. Cunosc personal pe absolvenţii acestui liceu chiar mai în vârstă
decât C. Stere, de ex. d-l P. P. Kuzminski şi alţii, încât nu-mi rămâne nimic
neclar în viaţa şcolară şi arestarea lui Stere la Chişinău. Primăvara 1884, când
conşcolarii lor se prezentau la examene de absolvire, C. Stere, Goroşcenco,
Rodkevici, fiul secretarului de consistor şi Samvelov din Grigoriopol, au fost
arestaţi în căsuţa celui din urmă (str. Podolscaia între str. Puşkin şi Gogol).
Abia astăzi trebue să recunoaştem că persecutarea distrugătorilor statului
în Rusia nu se exercita cu toată severitatea ce se impunea de importanţa
momentului. Abia astăzi, deoarece elementele „revoluţionare” din Rusia au dat
1
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pildă de conducere în ţara „eliberată” de sub despotismul împăraţilor. Abia
astăzi, deoarece dictatorii zilei în Europa se aseamănă mai mult cu colegii lor
din America Sudică, decât cu „ohranca” rusă. Un anarhist ca Bacunin (nobil
ereditar) a îndurat mai mult temniţa austriacă, decât cea rusească, căci în Austria
a stat doi ani legat în lanţuri de păreţii cazematelor. Iar în Rusia ţaristă zilnic
cădea împuşcată de revoluţionari o jertfă a „liberalismului” – un ministru,
general sau guvernator. Falanga morţii în frunte cu împăratul Alexandru I,
eliberatorul poporului, omorît cu o zi înainte de-a fi dat constituţia ţării, Marele
Duce Serghei Alexandrovici, Stolâpin, Pleve, Sipeaghin şi sute de fruntaşi
distinşi, cari au precedat tragedia familiei împăratului Nicolai II şi a Rusiei
întregi. Totuşi revoluţionarii ruşi dedică multe pagini teroarei ce se exercita
împotriva lor (ce-ar zice ei astăzi?), şi printre aceştia desigur şi Basarabenii
Z. Arbore („Temniţă şi exil”) şi C. Stere, cu Romanul său. Şi unul şi altul
exagerează faptele şi sună adesea cu lanţurile ce nici nu le-au purtat, arată
semnele cătuşelor, pe care nici nu le-au văzut. „Pohod na Sibir” – cuvintele
tradiţionale în România, când se vorbeşte de deportaţii Rusiei, cari, în scurtă
vreme, mai toţi evadau în străinătate, unde conspirau cu succes mai mare. Iar
astăzi – „pohod na tot svet” – în lumea veşniciei, de unde nu sʼar întoarce nici
C. Stere, nici ceilalţi. De altfel, C. Stere, după părerea revoluţionarilor, a tradat
cauza lor, când a cerut graţierea (rev. „Bâloe”). Acel C. Stere, care caută să
creeze în Roman o atmosferă şi mai îngrozitoară, înmormântând pe soţia lui
Răutu, rămasă în viaţă pânăʼn prezent, şi care povesteşte chiar nâsbătii despre
viaţa liniştită şi îmbelşugată a Rusiei de odinioară, când adaogă în interviev:
„unde aproape douăzeci de ani Rusia a fost un cimitir; unde faptul că oamenii se
puteau menţine cu energie şi putere de nădejde apărea ca o adevărată minune;
unde oamenii trăiau ca fiarele prigonite şi nu ştiau de vor putea petrece două
nopţi în acelaşi adăpost, nu ştiau de vor avea ce mânca a doua zi”... O perlă ca
aceasta nʼam găsit încă în întreaga comoară a descrierilor Rusiei ţariste de
adversarii ei cei mai aprigi.
Câtva timp în urmă am discutat despre C. Stere şi Romanul său cu diferiţi
fruntaşi ai României, în special ai Basarabiei, cari mi-au expus părerea lor sinceră
asupra problemei tratate de mine. Printrʼaceştia au fost d-nii Pan. Halippa,
Dr. Nic. Lupu, Prof. Şt. Ciobanu şi alţii. Din convorbirile acestea am cules un
material care-mi complectează cele necesare pentru cunoaşterea mai profundă a
lui Vania Răutu, celui adevărat însă. Despre omul acesta vanitos, înzestrat de o
cultură largă, dar căruia îi lipseşte sufletul şi egocentrismul căruia calcă toate
graniţele. Autorul, care-şi plăteşte poliţele prin Roman, ridiculizează şi batjocoreşte pe unii şi ignorează pe alţii, dar plăteşte şi cu nerecunoştinţă amintirii
unor prieteni sinceri. Şi care povesteşte devotatului său G. Ibrăileanu, pe patul
de moarte al aceluia, de... caraghiosul Ciorbadgioglu, fără să înţeleagă chiar că
şi numele acesta ii era o monedă falsă răsplătită pentru talanţii de aur ce i-a
sacrificat pentru Răutu săracul Ciorbadgioglu...
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Dacă însă fraţii de dincolo de Prut se indignează de atitudinea „romancierului” – omul politic cu roman, C. Stere, apoi ce se zicem noi? Am putea şi noi
să alcătuim o cheie pentru descifrarea ponegririi fruntaşilor Basarabiei de
odinioară, cari batjocoriţi în parte, creiază o impresie, departe de realitate,
despre clasa conducătoare a Basarabiei secolului trecut. Iată-l pe conu Petrache
Bârsianu din Boroseni, mareşal la Soroca, şi soţia sa coana Rozalia, – Petrache
C. Braescu († 1896) din Corbula, mareşal între anii 1881 – 87, însurat cu
Rozalia Stârce. Costea Ursu din Măcăreni – Const. Russo din Macarovca,
baronul August Milbrey von Pfălzer-Groner zu Holstrom – Vas. Butmi de
Kaţman, surorile Ramani – Stamati, Ţiuleni – moşia Ţau, Aristide Nic. Brezò –
Aristide St. Casso, soţia sa Cleopatra Constantinovna – Alexandra Spiridonovna,
Vasile Petrovici Bartic – Vas. Constantinovici Vartic, mareşalul Stepan
Gheorghievici şi Paulina Andreevna Cazara din Vântura – Ivan Egorovici şi
Olga Nicolaevna Câtargi din Cobâlnea, Vasile Carnovschi din Sângera –
Kalmuţki din Sângereia, Alexandru Matveevici Vatruţă – Cotruţă, Const. Dim.
Chirilă – Chiriac, Caspar Gasp. Nazarian din hotelul «Paris» – Muraciov din
hotelul «Suisse», Feodor Feod. Carpinschi – Krupenski, Chiriac Chirilovici Leon
– Chiriac Vasilievid Leonard etc., etc.
C. Stere soseşte în România. Poartă jaloanele de „mareşal”, de revoluţionar rus, dar deodată aduce o deziluzie studenţimii române printrʼo
conferinţă, în care face apologia... Regelui Carol I! Apoi – socialist – se înscrie
în partidul liberal şi caută să dovedească posterior, chiar studenţilor veniţi din
Basarabia, că este partidul cel mai de stânga, pe care-l necesită România. În
fine, când Împăratul Nicolai II vizitează Constanţa, nu se ştie de ce, fostul
revoluţionar, în haine de gală, se prezintă acolo...
Totuşi, când mă gândesc la Constantin Stere mi-aduc aminte de uriaşii
politici cu patimi înfocate, energie colosală, dorinţi nemărginite, prăbuşiri, dar şi
izbânzi rareori încăpătoare întrʼo viaţă. Reuşitele lor sunt greu suportabile
pigmeilor – poporul dimprejur; deşi ne iubiţi de mulţime, adeseaori ei păşesc în
fruntea statelor, ajungând la toate, datorită geniului lor. Plutesc neliniştiţi pe
valurile lunecătoare ale vieţii politice, sunt aruncaţi sus spre piedestalurile
idolilor mulţimii, însă se prăbuşesc lesne, ca iarăşi să răsară la suprafaţă datorită
forţei lor dinamice. Demagogie, intervenţionism, compromisuri, abuzul de
deviza: „scopul scuză mijloacele” – toate acestea fac parte integrantă din viaţa
giganţilor politici şi totuşi ideologia lor egoistă, în majoritatea cazurilor este
superioară aceleia a... pigmeilor oneşti, din preajma lor.
Mirabeau... Clemenceau... Stere!
Apropierea e la locul ei, cel puţin în parte. C. Stere este un colos politic, a
cărui rază de acţiune a fost mai restrânsă. De altfel şi d-l I. Pascu scrie despre
C. Stere: „Într-o aşa viaţă, a unui aşa om, care născut dincoace de Prut, ar fi fost
poate prin moldoveneasca-i inteligenţă politică înăscută un al doilea
Kogălniceanu, eu văd cum se desprinde în depănarea anilor, tot mai puternic,
firul tragic în care i-a fost legat, în neştirea lui copilărească, în «centrele de
autocultură» din Chişinău, cel mai nobil dintre toate simţimintele unui om,
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sentimentul naţional”. C. Stere – un înstrăinat de idealurile României, colosul
cu o ideologie de grandoare egoistă, de data aceasta – inferioară celor din
preajma lui, prin faptul că Stere este un înstrăinat şi pentru Basarabia şi
idealurile ei. Omul care nʼa făcut nimic (în sensul practic al cuvântului) pentru
provincia sa natală, deşi multe posibilităţi le avea... Acelaş om, care totuşi
considera în mania lui egocentristă, că dânsul rămâne suportul Basarabiei, nu
însă Basarabia i-a slujit întotdeauna de suport şi mai ales după prăbuşirea sa în
urma războiului Mondial. Omul politic, care zicea pe atunci: „«cazul Stere» este
cazul Basarabiei întregi”.
Desigur C. Stere are merite în faţa României. Încă pe la sfârşitul veacului
trecut el a devenit promotorul poporanismului în ţara aceasta. E destul să citim
ziarul socialist „Evenimentul Literar”, unde scria, sub pseudonimul de
„C. Sărcăleanu”, apoi revista „Viaţa Românească”... Deşi d-l Pascu consideră că
Stere nʼa iubit nici ştiinţa, nici catedra de profesor, totuşi suntem de altă părere:
C. Stere nu credem să fi fost un profesor mai rău decât alţii; a ajuns rector al
Universităţii din Iaşi, a lăsat şi câteva scrieri: „Evoluţia individualităţii şi
noţiunea de persoană în drept” (1897), „Introducerea în studiul dreptului
constituţional” (1903) etc.
Ca prefect şi om politic de pe vremuri, C. Stere elogia partidul liberal; era
de altfel un elector bun, în sensul actual al cuvântului. El a contribuit la
ridicarea lui Ionel Brătianu la şefia partidului liberal şi a reprezentat, în ţară,
interesele Românilor din Transilvania. Dar de-atunci încă Basarabia i-a slujit de
trambulină în viaţa politică de ascensiune urgentată: Stere a îndemnat pe
I. Brătianu şi Al. Constantinescu să susţină băneşte mişcarea moldovenească (şi
revoluţionară) din Basarabia. El a venit la Chişinău, unde, citind versurile lui
Octavian Goga, a redeşteptat sentimentele naţionale ale tineretului şi-a predat
d-lui N. P. Florov, actualmente profesor universitar la laşi, câteva mii de ruble
pentru editarea ziarului „Basarabia” (1906). Ca agent de legătură între Stere şi
Basarabia a rămas N. I. Andronovici. Bătrânul E. G. Gavriliţă, urmat de
P. Halippa, I. Pelivan, V. Oatul, M. Vântu, N. A. Popovschi, Al Mateevici, fraţii
Inculeţ, T. Roman, Gh. Stârcea, V. Hartia, A. Nour, I. Friptu, C. Porumbescu,
Gh. Druţă şi alţii, sʼa pus în fruntea ziarului, care totuşi – spre nemulţumirea
guvernanţilor români – apărea prea social-revoluţionar; de aceea, Stere a
intervenit pentru trimiterea în Basarabia, ca redactor, a lui S. Cujbă, care trebuia
să introducă un spirit mai naţional*.
Când aceşti tineri Basarabeni au venit să studieze la Universitatea din laşi,
C. Stere a înţeles să le dea un oarecare sprijin, pe când de ex. „Neamul
Românesc” (Nr. 65 – 1907) protesta împotriva „venirii a vre-o zece studenţi
jidano-ruşi, cari au început în diferite cercuri o vie propagandă de socialism
jidovesc”. Adeseaori, pe la 1908, studenţii se strângeau în strada Sărăriei la profesorul lor – Stere. Întrʼun timp scurt aci sʼau perindat: P. Halippa, I. Pelivan,
*
Despre cele de mai sus au scris d-nii Şt. Ciobanu (rev. „Viaţa Basarabiei”, 1933) şi F. Inculeţ
(„Cuvânt Moldovenesc”). Aceleaşi chestiuni am desbătut cu d-nii Gh. Madan, S. Cujbă şi alţii.
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S. Niţă, I. Scodigor, Vântu, Alistar, Mâţă, Musteaţă, Loghin, Prodan, Şchiopul,
Cristea şi alţii. Nu se ştie de ce, Stere îl distingea pe S. Niţă. Cu toate acestea în
zilele revoluţiei din 1907, pe când era prefect de judeţ la Iaşi, el a dispus la
arestarea lui S. Niţă şi M. Vântu, cari sʼau îndreptat la sate ca sa studieze o
revoluţie în viaţă. Mai târziu, în strada Sărâriei, Basarabenii adesea ocărau pe
profesorul lor de faptul acesta, care nu corespundea învăţăturii lui Oleb
Uspenski, Peşehonov, Mihailovski, Lavrov, Cernâşevski...
Nu urmărim firul exact cronologic. C. Stere, nevoit să se retragă din
rectoratul universităţii, ajunge în preajma războiului Mondial. În 1916, România
intră în război, aliată cu ţările care nu puteau să-i aducă anexarea Basarabiei. Se
zice că de aceea C. Stere – duşmanul aprig al ţarismului – sʼa manifestat
împotriva Regelui şi a armatei noastre. Era deputat şi colonel român, care
parada în uniformă. Un medic, şi el mare om politic, i-a refuzat un certificat de
boală, care să-i aprobe şederea la Bucureşti, ameninţat deja de Germani. De ce
Stere dorea să rămână în mijlocul vrăjmaşilor? Se zice: „en tout malheur
cherchez la femme”. Chiar dacă a pornit de-aici, a ajuns la o formulare
ideologică de... duşman al ţarismului. Afirmă însă alţii că ar fi avut şi o misiune
specială de la I. Brătianu (?). Se zice cʼa atras la punctul său de vedere pe câţiva
fruntaşi ai ţării. Toţi aceştia au devenit trădători ai Neamului; cine ştie însă cum
ar fi decurs evenimentele dacă războiul sʼar fi terminat altfel? Poate ei ar fi
devenit salvatorii Neamului! La o facultate de teologie din ţară avem doi
fruntaşi însemnaţi ai Bisericii Române, cari sʼau manifestat în timpul războiului
Mondial la fel cu Stere. Mai găsim acolo şi un profesor laic, de aceeaşi atitudine
în trecut, ca şi un om politic cu vază în acel judeţ, amintit în memoriile lui
Al. Marghiloman. De toţi aceştia opinia publică a cam uitat şi numai C. Stere
– mare om politic – a rămas „trădător de Neam”!
Întrʼadevăr, ca şi ceilalţi, C. Stere nu sʼa mărginit cu şederea la Bucureşti.
El a devenit un adept al Germanilor, în favoarea cărora pleda în ziarul ce-l edita
„Lumina”. În 1917, a plecat la Wiena şi Berlin, unde a prezentat memorii, în
care cerea detronarea Dinastiei, încorporarea României în „Mittel-Europa” sau
alegerea ca rege a împăratului Austriei, protesta împotriva anexării Basarabiei la
România „fără aprobarea puterilor centrale” etc.
Anexarea Basarabiei la România putea să se facă pe baza faptului căʼn
urma invitaţiei directorilor Republicei Moldoveneşti, din 11 Decembrie 1917,
provincia era ocupată de armata română. Anexarea nu putea însă să fie
considerată ca o unire de bună voie; din punctul de vedere internaţional pierdea
România, iar din cel naţional-intern pierdea şi Basarabia... Meritul lui
Constantin Stere şi a încă câtorva constă tocmai în faptul că au convins pe primministrul Al. Marghiloman să aştepte votul Sfatului Ţării. Aceasta era destul de
greu de efectuat, deoarece opinia publică a României era defavorabilă Parlamentului Basarabiei, despre care, încă în 1924, ziarul „Universul” (Nr. 145),
reflectând această opinie, scria: „intrarea armatei române în Basarabia nu
convenea bolşevicilor ruşi, precum nici Sfatului Ţării – organizat şi compus tot
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din bolşevici, la începutul lunei Ianuarie 1918. Organul din urmă ceruse
încorporarea Basarabiei în Republica federativă rusă”.
Cine şi cum a făcut Unirea este o problemă de discutat. În tot cazul,
boierimea basarabeană a avut un rol frumos în manifestarea aceasta. Primul act
spre Unire, ca act politic, l-a dat judeţul Bălţi, întrʼo moţiune din 3 Martie 1918,
semnată de delegaţii marilor proprietari – nobilii D. Ciolac, D. Kiupenski,
B. Butmi de Kaţman, Şişco, C. P. Hâncu, Ciuhurean, M. Noviţki, C. Leancă,
preşedintele zemstvei, şi alţii:
„Proclamăm astăzi în mod solemn, în faţa lui Dumnezeu şi lumii întregi,
că cerem Unirea Basarabiei cu Regatul României, sub al cărui regim constituţional şi ocrotirea legilor de monarhie democratică, vedem siguranţa existenţei
noastre naţionale şi a propăşirii economice şi culturale”.
Raportul boierimii locale putem să-l stabilim şi din discursurile ţinute la
Congresul marilor proprietari, care a avut loc la 17 Martie 1918, la Chişinău
(ziarul „Bessarabskii iujnîi krai”, Nr. 1701 din 20 Martie 1918). Congresul a
fost prezidat de mareşalul nobilimii jud. Tighina, D. D. Pisarjevski, puţin
înainte arestat la Odessa de bolşevici, iar mai târziu ucis în Mongolia.
„Proprietăţile de pământ – rosti Pisarjevski – sunt sufletul statului; fără ele
ţara poate să fie condamnată la foame”. Cam în acelaş timp, la 7 Iunie, în
Comisia agrară a Sfatului Ţării, proprietarul A. Synadino adaogă: „Proprietatea
mare, după statistici, dă un venit la recoltă cu 28% mai mare decât proprietăţile
ţărăneşti. Dintrʼaceste numai 2 – 3% rămân la proprietar, iar restul de 25% trec
la lucrători. La sate aceasta au înţeles abia acuma, când populaţia a rămas fără
câştig. Acelora cari spun că o să fie revoluţie, le-aş răspunde că o să fie, dar
contrară! Starea bună a ţăranilor, e legată nedespărţit de interesele noastre. Nu
se poate deci trece o reformă, care ar aduce daună bunei stări a populaţiei”. Cu
timpul adevărul sʼa reliefat şi mai mult, iar crearea colectivelor în Rusia
Sovietică, rămâne şi mai însemnată în privinţa aceasta. Pe-atunci însă, în
preajma Unirii – la 17 Martie – la Congres, fostul mareşal al jud. Cetatea-Albă,
M. E. Poncet, declara că devastarea moşiilor şi a economiilor modele se face după
instrucţiile comitetelor pământene şi ale Sfatului Ţării, care stă la fruntea acestei
revoluţii dezastruoase, ca un organ fără credit şi încredere. „Trebue – exclamă
oratorul – să ne adresăm la o putere reală – la Românii (!), cari, fără îndoială,
sunt în stare să ne ajute!” Şi moţiunea Congresului suna: „În vederea ultimelor
ordine ale Sfatului Ţării, care au răspândit numai mişcarea bolşevică, autorizăm
pe d-nii Pisarjevski, Zvolinski şi Ţanco-Kilcic de a interveni înaintea unuia
dintre statele vecine (nu altul desigur decât România) pentru introducerea
orânduelii în jud. Tighina”.
La 26 Martie, la Chişinău soseşte Al. Marghiloman; toate le descrie în
memoriile sale. Ia masa la VIad de Herţa, iar ceaiul la P. V. Synadino; petrece
seara la concertul lui Enescu şi a d-nei Dicescu; îl înconjoară prinţesele
Trubeţcaia şi Cantacuzino, d-nele Gore, Istrate şi alte reprezentante ale elitei. A
doua zi, în dimineaţa zilei Unirii, 27 Martie/9 Aprilie, Marghiloman primeşte
vizitele mareşalilor R. Gr. Doliva-Dobrovolski şi Pisarjevski, pe cari îi
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sfătuieşte să se pregătească cu răbdare la alegerile în Constituantă şi-i asigură în
numele guvernului de o atitudine de apreciere faţă de ei. Unirea era pe punctul
de a se face de... nobilimea basarabeană!
Ce făceau însă în acelaş timp cei din Sfatul Ţării?
E primejdios încă să scrii o istorie autentică a ultimilor 20 de ani. Soarta
ziaristului V. V. Iacubavici, autorul unor asemenea schiţe, omorît, în împrejurări
necercetate în noaptea de 1 Iulie 1928, ne este dovadă. Dar şi cenzura nʼar admite.
Curentul naţional-moldovenesc se menţinea din vechime în Basarabia şi
era promovat de boierimea băştinaşă, de toţi aceşti Stroescu, Casso, Leonard,
Dicescu, Feodosiu, Gore şi alţii de seama lor, de cenaclele lor, de întregul
aşezământ al vieţii lor, care e uşor de cunoscut recapitulând cu atenţie paginile
revistei noastre. În Societatea Moldovenească din 1905 lua parte chiar şi
faimosul Al. Krupenski, care şi el juca în tinereţe, la ţară, hora strămoşiască. Şi
dacă mai târziu a devenit un duşman aprig al Unirii, e poate şi prin faptul cʼa
fost nevoit să apere boierimea Basarabiei împotriva jafului reformei agrare, ca
ultimul conducător şi mareşal provincial al acestei boierimi.
Pe bazele Societăţii Moldoveneşti din 1905, în 1917 Vlad. de Herţa a
organizat partidul politic Moldovenesc, distrus de revoluţie. Partidul era nuanţat
prin naţionalismul său, iar fărămăturile lui au slujit d-lui Pan. Halippa pentru
crearea Partidului Ţărănesc. Pe lângă acest partid a mai apărut pe suprafaţa
vieţii politice a Basarabiei şi drojdia fierberii revoluţionare, care a împiedicat
participarea în Sfatul Ţării chiar a lui Stroescu, Herţa, Gore, Semigradov,
Anghel şi a altora, – reprezentanţii însemnaţi ai grupării moldoveneşti de
odinioară. Social-revoluţionarii le-au sacrificat, ca şi cauza naţională. Totuşi,
registorul revoluţiei ruse – Kerenscki, purtat pe aripile gândului la revoluţia
franceză, a căutat să vadă în Basarabia o Vendee a Rusiei. Pentru adâncirea
revoluţiei a fost trimis în această provincie mărginaşă un grup de revoluţionari
în frunte cu d-nii I. Inculeţ* şi P. Erhan, recomandaţi comisarului Guvernului
Provizoriu, d-l Vlad. Cristi. În curând, d-l Inculeţ a devenit ajutorul comisarului
Guvernului şi preşedintele Sfatului Ţării, iar d-l Erhan – preşedinte al Consiliului Directorilor Generali. Revoluţia se adâncea!
Istoricul de viitor va cerceta odată discursurile parlamentare despre
Basarabia, unde va afla multe date preţioase în privinţa istoriei provinciei
noastre. Probabil va cerceta şi discursul d-lui Pan. Halippa, ţinut la Cameră, la
30 Ianuarie 1923, despre acela care „denunţa Rumcerodului rusesc, pe cei din
Sfatul Ţării, cari ceream negreşit venirea armatei române şi ce-am avut de
suferit o ştim numai noi”. Credem că nu va trece cu vedere viitorul istoric nici
scrisoarea d-lui I. Pelivan, publicată la 10 Octombrie 1922 în „Adevărul”, către
I. Brătianu:
„Cum procedau şi cum «adânceau revoluţia»... au ştiut şi o simt aproape
toţi moşierii din Basarabia... Unui din aceşti «tovarăşi» Rudiev, fiind numit...
comisar al judeţului Bălţi, sʼa pus la sfârşitul lui 1917 în fruntea bandiţilor
*

D-l Inculeț le descrie toate acestea în rev. „Generaţia Unirii”.

Constantin Stere și lumea sa

341

bolşevici, cari au omorît mai mulţi moşieri şi au devastat şi jefuit cel puţin 50 la
sută din conacurile şi averile boiereşti... Când armata română trecea Prutul, la
începutul lui Ianuarie 1918, ... dă ordin de bătae regimentelor moldoveneşti şi le
trimite la Cojuşna şi Ghidighici, spre a se bate cu armata română. Iar în ziua de
6 Ianuarie... după ce şi-a bătut joc în gara Chişinău de batalionul ardelenesc ce
venea din Kiev, trimit proteste ameninţătoare guvernului român la Iaşi... În
aceiaşi faimoasă şedinţă a «Sovietului deputaţilor soldăţeşti şi muncitoreşti»...
denunţă ca trădători pe toţi colegii lor însărcinaţi de a trata cu guvernul român
intrarea armatelor. Aceştia sunt condamnaţi la moarte”. Am putea lungi
capitolul de faţă, însă preferăm să recomandăm cititorului studiul documentat al
d-lui prof. Şt. Ciobanu sau lucrarea d-lui D. Bogos: „La răspântie. Moldova dela
Nistru în anii 1917-1918” (Chişinău, 1924), unde se pot găsi multe date
însemnate despre Unire.
Cu modestie ne resemnăm în faţa abilităţii materialului şi lăsăm altora să
cerceteze cine şi cum a făcut Unirea. Rămâne doar faptul că Sfatul Ţării, mai
mult unealtă, decât parlament, nu în totul poate să-şi asume rolul unionist. Dar
ca să tacă opinia boierimii străvechi a Basarabiei, opinie ce a răsunat în tot
cursul secolului trecut, pretutindeni sʼa exercitat o teroare asupra acestor
moşieri şi sʼa jefuit averea lor. E destul să ne aducem aminte de omorul în
Decembrie 1917 al lui M. Razu sau al lui Hr. Anuş, atacurile dela Caracuşeni,
Boroseni şi devastarea aproape a tuturor moşiilor din tot largul Basarabiei, ca să
ne dăm seama de aceasta.
Şi totuşi, pe punctul de-a încheia tratativele de Unire cu Patria – România,
boierimea basarabeană şi-a exprimat punctul ei de vedere, care era cât pe ce să
fie confirmat, fără intervenţia Sfatului Ţării. În momentul acela a şi apărut iarăşi
Constantin Stere. Din memorialul lui Al. Marghiloman observăm o răceală faţă
de dânsul a guvernanţilor Republicei Moldoveneşti şi simpatia pe care o
manifesta faţă de Români nobilimea. Îi era şi lui Marghiloman mai dragă
această boierime moldovenească. Singurul care se frământa în mijlocul ambelor
curente contrare, era Stere.
C. Stere soseşte la Chişinău la 24 Martie. E aşteptat ca un semizeu, un
făcător de minuni – scrie d-l D. Bogos. La 27 Martie el este cooptat ca deputat
în Sfatul Ţării, unde rosteşte discursul, care determină votarea Unirii.
„În viaţa unui om şi în istoria unui popor, nu sunt multe clipe ca acestea.
Sunt mândru şi fericit că mi-aţi dat putinţa de a mă înjuga la luptă pentru
drepturile şi libertatea Basarabiei, al cărei fiu sunt. Înfundat în temniţele Siberiei
de către un despot, mă întorc astăzi pe pământul ţării mele în strălucirea
libertăţii, pe care aţi cucerit-o prin sângele dvs... Nimeni altul decât dvs. poate
nu are dreptul de a vorbi în numele Basarabiei... Revoluţia ne-a adus aici. Aţi
aprins aici o făclie, care a ars toate pergamentele feudale, care a nimicit toate
privilegiile de castă, rămânând un popor, care se întemeiază numai pe ogor şi pe
munca intelectuală. Dvs. trebui să duceţi făclia şi dincolo pentru dărâmarea
putregaiului şi a nedreptăţilor, ca să fiţi apărătorii întregului neam românesc în
cea mai grea clipă a istoriei sale. Astăzi noi decretăm, drepturile revoluţiei
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pentru România... Dar ce poate să se întâmple – continuă Stere în ruseşte – dacă
nu vă veţi uni? Vor veni în numele Basarabiei acei cari vʼau stăpânit până eri;
stăpânirea României va fi nevoită să vorbească cu ei şi fapta aceasta nu va fi a
voastră. Dacă sʼar face numai cu acordul boierilor, ce ar eşi din toate drepturile
dobândite prin revoluţie?... Votând unirea, votaţi pentru libertatea şi drepturile
lor. Ogorul va fi al d-vs. şi nimic în lume nu vi-l va mai putea lua”.
În clădirea colegiului nobilimii – liceul No. III de băieţi, – se ţinea şedinţa
Sfatului Ţării. Cu toate măsurile luate, nu se ştia încă cum se va exprima votul.
În atmosfera de fierbere, ca un clopot convingător a răsunat discursul lui
C. Stere. Ştia şi ameninţa că Guvernul din Iaşi va încheia tratative cu boierimea
Basarabiei, încât un Vasile Stroescu va decreta Unirea, precum un Iancu Flondor
a decretat-o pentru Bucovina. Ameninţa cu desfiinţarea tuturor drepturilor
câştigate prin revoluţie, care au şi fost desfiinţate prin Unirea necondiţionată din
27 Noembrie 1918. Ameninţa cu desfiinţarea reformei agrare în proporţii revoluţionare, ce sʼau menţinut în Basarabia, ruinând-o. A doua zi, cenzura a tăiat
aceste cuvinte din discursul lui Stere şi abia peste câţiva ani opinia publică a
României a aflat o parte din adevăruri. Cenzura a servit adesea. D-l Pan. Halippa,
în Iunie 1925, a declarat în Cameră: „Chiar bolşevicii nʼau putut împiedeca
presa noastră şi au trebuit să vie armatele româneşti – pe care noi, din Sfatul
Ţării le-am chemat – pentru ca din nou gazetele noastre să înceteze şi să se
reînfiinţeze cenzura”.
Dacă Unirea sʼar fi făcut numai de Sfatul Ţârii, atunci – din toate punctele
de vedere – ea nʼar fi decât un act izolat. Unirea rămâne însă un act istoric, o
scenă finală a tragediei seculare a unui popor, care se deşteaptă. Şi dacă sʼa
menţinut în Basarabia şi sʼa manifestat dorul nestins pentru Unire, atunci
desigur meritul nu este al celor cari – în mare parte – incidental au căzut în
Sfatul Ţării. Revoluţia a fost un pretext, iar Sfatul Ţării – un instrument! Chiar
dacă arhiducele Austriei nʼar fi fost omorît la Sarajevo, totuşi războiul Mondial
ar fi izbucnit. Iar instrumentul – revolverul – dacă ar fi el sau altul, aceasta nu
importă omenirea. La fel şi în împrejurările din 1918, după o aşa viaţă caʼn
Basarabia veacului trecut, Unirea era o necesitate, un final inevitabil şi natural,
care nu atârna deloc de Sfatul Ţării şi existenţa sau inexistenţa unui asemenea
instrument!
„Unirea Basarabiei – scrie Pavel Gore – a fost zămislită şi pregătită de
Partidul Naţional-Moldovenesc din 1917 şi realizată de armata română. Rolul
Sfatului Ţârii nʼa fost de loc acesta, despre care se aude; el a fost numai un mic
şi slab instrument al împrejurărilor. Istoria nepărtinitoare va arăta aceasta.”
Iar reforma agrară nu este şi ea o lege izvorîtă din mintea lapidară a unor
bărbaţi de stat, ci urmarea unui puhoi al revoluţiei, care din anumite cauze
lăuntrice a păstrat Statul constituţional al României Mari, deşi a spulberat
aproape tot ce-a adus revoluţia – ca legislaţie – din drumul său. Au rămas numai
oamenii revoluţiei, o buturugă în calea propăşirii Basarabiei Unite, în favoarea
cărora a trebuit să fie sacrificată şi reforma agrară.
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Să nu uităm ca Basarabia astăzi ajunsă provincie înfometată – era una din
primele din cele peste 70 de gubernii ale Rusiei, în ce priveşte producţia
cerealelor; era vestită prin viticultura şi horticultura ei, bogată în herghelii de cai
şi turme de vite. Nu este o urmare a crizei această ruină a Basarabiei, ci un
rezultat al loviturii crude aduse prin reforma agrară – agriculturii provinciei
noastre. Programul unor deputaţi ai Sfatului Ţării presupunea această
sechestrare a pământului, precum şi diferite principii enunţate de bolşevici,
chiar şi pacea – „bez contribuţii i Anexii” – fără contribuţii şi anexări la Rusia,
de care rămânea nedezlipită... Basarabia! Evaluarea pământului, în conformitate
cu legea ad hoc făcută, a fost o batjocură în raport cu acea din Regatul Vechiu şi
celelalte provincii alipite. Nu sʼa luat în consideraţie nici proporţia, care urma să
rămâne neexpropriată. Unora nu le-a fost lăsată nici măcar cota legală de
100 ha, iar pădurile, chiar şi parcurile, plantate de moşieri, au fost expropriate.
Răscumpărarea nu sʼa terminat nici astăzi, încât avutul propriu al Basarabenilor
şi, deci, al Basarabiei, nu li sʼa răsplătit lor, în acest fel pierzând Basarabia din
nepriceperea fruntaşilor noştri – milioane de lei, cari urmau să fie vărsaţi în
această provincie. Nicăeri în România Mare nu sʼa procedat la fel iar ţărănimii i
sʼa dat pământul, fără mijloace de a-l lucra, fără inventar şi seminţe, încât sʼa
ruinat şi mica proprietate a provinciei noastre.
Relaţiile dintre moşieri şi ţărănime au fost în trecut foarte bune. Astfel se
explică puţinele crime – în raport cu Rusia – săvârşite în timpul revoluţiei din
1917-18, când devastau moşiile aproape exclusiv bandele ce se întorceau de pe
front, puse la cale de diferite elemente suspecte. Nici atunci, când mai înainte, la
începutul acestui secol, au pornit mişcările agrare în Rusia şi în România
(1907), ele nʼau găsit răsunăt în Basarabia.
„Nobilimea – zicea, în 1890, I. E. Catargi – este din vechime prietenul
poporului şi străjerul cel mai apropiat al intereselor lui”. C. V. Leonard, tot pe
atunci a accentuat că, deşi nobilimea Basarabiei este încă tânără ca clasă
existentă, totuşi ea posedă un sfert de pământ al provinciei şi nu-l vinde
cămătarilor, manifestând o dragoste deosebită faţă de ogoarele strămoşeşti. La
fel şi guvernul Rusiei, căutând să acapareze simpatiile masselor largi ale
poporului în Basarabia moldovenească, în 1864, când se făcea împroprietărirea
ţăranilor – şerbi în Rusia, deşi numai ţiganii erau şerbi în Basarabia, guvernul a
dispus la o împroprietărire şi a ţărănimii basarabene, căreia i sʼa dat de 8-16 ori
mai mult pământ, ca şiʼn Polonia, decât în Rusia Centrală. A urmat apoi reforma
agrară a ministrului Stolâpin, care ar merita un studiu special. Când toate aceste
chestiuni sʼau pus în discuţia Congresului foştilor proprietari mari ai Basarabiei,
ţinut la 24 Februarie 1923, la Chişinau, unde au participat d-nii P. Kuzminski,
Catargi, Synadino, Donici, Krupenski, Ciolac, Cavalioti, Niemitz ş.a., d-l
Kuzminski a declarat că boierimea basarabeană a sacrificat 2/3 din avutul său
pentru împroprietărirea ţăranilor în 1864. Acest Congres cerea răscumpărarea
pământului expropriat de Sfatul Ţării după criteriul raţional din Vechiul Regat
şi restul provinciilor alipite. Mai cerea – apărând interesele ţărănimii – ca
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împroprietărirea să se facă numai ţărănimii, nu însă tuturora, cum sʼa procedat
(„Universul” No. 54, Martie 1923). Atunci averea pământească se risipea
nepriceput, împroprietărirea se făcea tuturor, chiar şi plebeilor şi burghezilor,
cetăţenilor nedestoinici, cari nu lucrau acel ogor, iar astăzi ţăranul geme din
lipsa pământului, chiar acolo unde sʼa făcut împroprietărirea.
„Şi numai eu – aduc ca încheere cuvintele pline de regret ale lui
Pavel Gore – care nici odată nʼam pricinuit nici un rău ţării mele, acum sunt
lipsit de dreptul meu, cred, istoric şi natural, de a avea în ţara mea măcar un
petec de pământ, aşa cum îl au acuma nu numai ţăranii noştri moldoveni, ci şi
străinii, venetici şi vrăjmaşi ai ţării mele. Nu cer nici o milă, ci simt numai
datoria mea să aduc aminte Instituţiunii de împroprietărire din Basarabia că
dreptatea, tradiţiile vechi istorice şi vocea sângelui românesc nu trebue şi nu pot
să fie uitate şi mai cu seamă atuncea când toate imperativele acestea nu
contrazic deloc intereselor unei clase privilegiate de azi, indiferent băştinaşe sau
străine după compunerea ei – ţărănimei. Chiar şi cei mai mari duşmani din
trecutul nostru, domni şi boieri fanarioţi, când mazileau pe boierii pământeni nu
luau dela dânşii, sub forma de pedeapsă, răzeşiile lor strămoşeşti. Sunt mazilit şi
sunt ruinat, dar totuşi nu trebue să fiu și rupt de pe pământul meu. Şi în caz dacă
legea agrară nouă nu-mi îngăduie o sută de hectare, ar trebui după părerea mea
să am atât cât are un ţăran venetic, care în timpul «svobodei» a distrus şi a
prădat tot ce purta urma unei culturi agricole sau generale, aşa de pildă cum au
făcut la 1917 ţăranii din satul Buzdugan, arendaşii unei moşii mănăstireşti la
moşia nevestei mele, Dănuţeni din jud. Bălţi.”
Aceasta scria marele român Pavel Gore, care cel dintâi, în Basarabia,
împotriva protestelor majorităţii, se adresează Congresului învăţătorilor: „Fraţi
Români”! (25 Mai 1917) şi care primul ridică deasupra casei sale tricolorul
României. Ce să zicem atunci despre ceilalţi boieri moldoveni ai Basarabiei?
Prin revoluţie ei au fost înlăturaţi dela cârma Basarabiei, iar reforma agrară a
fost lovitura de moarte dată clasei sociale, cu atâtea merite în trecut. Lovitura
care sʼa răsfrânt asupra provinciei întregi, din corpul căreia făcea parte
integrantă nobilimea locală. Basarabiei i sʼa tăiat capul şi deaceea astăzi auzim
că Basarabia... nʼare oameni. Teroarea ce se exercita împotriva boierimii a
continuat încă mai mult timp, până când a distrus-o la ruina de astăzi; la prima
încercare, în 1919, de-a se constitui întrʼo „Ligă Românească”* organizaţia a
fost dizolvată, iar până astăzi unii fruntaşi ai Basarabiei protestează la Bucureşti
împotriva satisfacţiei îndreptăţite a foştilor moşieri în ce priveşte pădurile
expropriate, uitând că această satisfacţie ar vărsa Basarabiei sărăcite mai multe
zeci de milioane.
Subiectul, care l-am urmărit şi l-am expus fără un sistem deosebit, sʼar
putea dezvolta întrʼun studiu întreg. Vom căuta însă să facem o încheere.
C. Stere a insistat ca d-nii I. Inculeţ şi D. Ciugurean să între ca miniştri în
guvernul lui Al. Marghiloman. După părerea sa: era ceva simbolic, iar ca
*

„Din trecutul nostru”, No. 7-8, pag. 25.
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rezultat concret – a avut demisia d-lui Inculeţ din preşedinţia Sfatului Ţării,
unde a ajuns însuş Stere. Peste câteva zile Sfatul Ţării a luat vacanţă, urmând ca
să activeze numai două Comisii pentru elaborarea Constituţiei şi desăvârşirea
reformei agrare. C. Stere ţinea nişte conferinţe lungi în aceste comisii şi la
Consiliul Directorilor, încât a început să fie evitat de membrii acestor foruri de
conducere. Supărat, a plecat la laşi, de unde dorea să se retragă în Elveţia –
refugiul clasic al nihiliştilor ruşi de pe vremuri, sau... să ajungă la posturile cele
mai înalte, prin intermediul lui Barbu Ştirbei.
C. Stere – trădătorul, care în faţa opiniei României a realizat totuşi Unirea
Basarabiei. C. Stere, pe care l-a îmbrăţişat cu lacrimi Marghiloman, iar Regele
Ferdinand l-a pus alături de apostolii Unirii, distingându-l cu ordine înalte.
C. Stere, cu toate aceste, a fost arestat şi întemniţat la Văcăreşti. De alţii au
uitat, de Stere – nu!
Peste câtva timp i sʼa dat posibilitate să plece în Elveţia. În lipsa lui, după
două încercări nereuşite, în 1921, la Soroca, prietenii au depus candidatura sa în
Parlament.
De-atunci, în toate legislaţiile, C. Stere a reprezentat Basarabia şi... nʼa
realizat nimic pentru provincia sa natală. În Iulie 1929, a fost proclamat senator
de drept. D-l Mareşal Prezan în momentul acela a părăsit Senatul. La 27 Martie
1930, la Opera Română, la strigătul: „Trăiască Stere” – d-nii generali
Măldărescu, Petala şi Rudeanu au părăsit sala. De alţii au uitat, de Stere – nu!
Constantin Stere avea multe defecte, rămânea poate şi un înstrăinat de
idealul românesc, însă pentru aceea ce-a efectuat dânsul pozitiv – cât de puţin
era aceasta în raport cu personalitatea măreaţă a sa, de om politic – nʼa fost
răsplătit decât cu atacuri şi nerecunoştinţă. Poate, era altfel dacă în Martie 1918
el adera la „Unirea boierească”, căci – ca spirit şi viaţă, mai ales în timpul din
urmă – Stere a fost un boier mare, un urmaş autentic al Răuteştilor legendari.
Scriitorul Stere, care nʼa vorbit în Roman de toate aşezemintele superioare ale
Basarabiei, care însă a bazat proectul său de lege administrativă din 1928 pe
principiul zemstvelor Basarabene. Constantin Stere, care la bătrâneţe sʼa
resemnat cu dispreţ la conacul din Bucov, în faţa vieţii triviale şi urii
politicienilor răufăcători, precum de altfel au făcut-o şi ceilalţi mari Basarabeni:
B. Hasdeu, V. Stroescu, Z. Arbore, N. Alecsandri, P. Gore, M. Feodosiu şi încă
zeci de fruntaşi ai provinciei noastre, visând la o altă soartă – mai bună, pentru
România lor. Formarea în spiritul idealist al literaturii ruse nʼa înstrăinat, ci a
înobilat pe oamenii aceştia. Însă, pe când unii dintre ei au ştiut să răsbată la
calea dreaptă, C. Stere – „legat în neştirea lui copilărească” – a pierdut firul ce
trebuia să traseze mai ales în istoria Basarabiei. Numele său va rămâne în istorie
nemuritor, dar rece! Vania Răutu şi-a scris testamentul său, dar cu nimic nu va
îndrepta faşa trecutului. Iar straşnica-i pledoarie din Roman, nu va aduce nici un
folos real provinciei noastre, ca şi ponegrirea unor icoane din trecutul mai
luminos, fie în Basarabia, fie în Rusia de altă dată.
„Omul drept nu ascultă decât glasul conştiinţei sale şi nu caută pentru
faptele sale justificare în părerile altora”. Aceste cuvinte ale lui Platon din
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„Republica”, C. Stere le aduce ca motto la volumul său istoric, de preludii la
romanul „În preajma revoluţiei” – „Documente şi lămuriri politice. Preludii:
Partidul Naţional Ţărănesc şi «Cazul Stere»” (Bucureşti, 1930). Şi după un
motto ca acesta, Stere o viaţă întreagă caută să-şi justifice faptele în faţa opiniei
publice. Caută să explice încotro l-a mânat Demonul, departe de înţelesul celora
din jurul său. C. Stere, care în zilele noastre a scris şi a judecat autoritar
întâmplările din preajma revoluţiei, parcă ar fi scris pe atunci, prevăzând totul
aşa cum sʼa întâmplat, dar cu experienţa arbitrară de astăzi, a unei vieţi trăite.
„Şi veţi binecuvânta suferinţele pe care vi le-am pricinuit în neştire”...
O forţă singulară în traiul poporului nostru, care antrena pe declinul
personalităţii sale massele, fără se se supună disciplinei acestor masse. O viaţă
expusă în vis, care sub forma ei reală va ajunge şi în istorie!
(Gh. Bezveconnâi, în Din trecutul nostru, Chișinău, 4, nr. 31-34, aprilie-iulie
1936, p. 97-118.)

27.

Constantin Stere

Păşind în al 71-lea an al vieții, sʼa sfârşit, sʼa ars şi sʼa terminat cu un mare
om. Cenuşa aceluia ce-a fost Constantin Stere nu va mai fi un ghimpe în ochii,
în spatele nimănui. Adevărata lui valoare începe deacum să se afirme şi
neîntârziat va fi recunoscută. Hulit și bârfit de invidioşi şi ocolit de ipocriți se
retrăsese scârbit şi sfidător în taina înțelepciunei de om superior şi de scriitor
ales la Bucovul liniștitor, inspirator şi îndepărtat de intrigi, pentru a surprinde
societatea aceasta egoistă, afaceristă, sărbătorească şi clevetitoare cu acele
admirabile opt lucrări de sub ciclul „În preajma revoluţiei”.
Constantin Stere sʼa impus, a predominat şi a rămas, pentru unii, un
adevărat intelectual de rasă, pentru alţii, prea mult „naționalişti” şi prea puţin
oameni, un trădător. Timpul nu va întârzia să acopere slăbiciunile dând
dreptatea, care-i una singură, acelora ce-o merită.
Cultura lui vastă, adâncă şi variată, inteligenţa sa vie, tulburătoare,
credința-i nestrămutată în anumite convingeri şi tăcerea lui înțeleaptă, dar
usturătoare, au fost scântei ce trebuiau stinse, motive de harță pentru acei ce-şi
creiază merite din a acuza, trambuline de parvenit prin a unelti.
Disparița acestui neşovăelnic caracter, a acestui temut critic, acestui
apreciat literat şi profesor al universității din Iaşi fac să ne descoperim cu
pietate.
În fața memoriei sale ne gândim cu repulsie la acei ce cu drapelul național
în mână se pretează şi se angajează în cele mai josnice afaceri personale.
(Const. Gh. Popescu, în Afirmarea, Satu Mare, an I, no. 4-5, iunie-iulie
1936, p. 68.)
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La moartea lui Constantin Stere

Sʼa sfârşit, aşadar, furtuna marelui suflet sbuciumat, cum puține au fost
altele în țara aceasta. Fiind în cel de-al 71-lea an al vieții, C. Stere avea o putere
creatoare minunată, o energie care şi-a amânat sfârșitul până aproape de
încheierea operei sale capitale pe tărâmul literar, romanul „În preajma
Revoluției”. Subscriitorul acestor rânduri aştepta încheierea vastei opere pentru
a putea oferi cititorilor acestei reviste un bilanț al ei. Și iată că viața scriitorului
și-a curmat firul, înainte de publicarea întregului roman, despre care am dori să
aflăm că va fi tipărit și restul din manuscrisul pe care-l socotim terminat. Dar
cine ştie de va fi astfel! Ar fi păcat să nu citim ce-a gândit Vania Răutu, prin
mintea dublului său C. Stere, despre frământările acestui neam pe care dănsul
l-a iubit atât și aşa de ciudat, în sbuciumul său prin Marea Trecere!
După ce, datorită temperamentului său furtunos şi neîmpăcat, nʼa avut
noroc în politica țării noastre, pe care acest singuratic vizionar o vedea în
încăpățânată încredere altfel, împotriva tuturor, tot literatura a trebuit să-i
dăruiască putinţa unei spovedanii plină de sinceritate, caustică și iertătoare. Un
om care a început să lupte sub flamura internațională spre a dărâma un imperiu,
s-a resemnat să fie învins și să moară în singurătate în ţara lui şi a neamului său,
ajuns pe căile întortochiate ale destinului la aceeaşi poartă, dar pe alte căi, ce el
i-o doria. Şi cu siguranţă că sufletul lui, generos și bun, în toată strășnicia luptei
ce-l înflăcăra, a înţeles că drumurile vieții, chiar când duc pe căi spinoase la
înfrăngeri personale, trebuesc binecuvântate dacă propria suferinţă întăreşte
binele tuturor. Stere a fost un învins în luptă. Justificarea înţelesului acestei
lupte nu era pentru el o scuză, ci o lămurire a unui om care a greșit, a greșit grav
și mult, dar care a fost sincer și mai ales care și-a sacrificat totul pentru idealul
său, oricând și până la urmă. Nu sʼar putea spune acest lucru despre mulţi
patrioți români contemporani, care înţeleg mai puțin sacrificarea gloriei
personale, a popularității ieftene, pe care o gâdilă cu retorice stăruinţe și, mai
ales, sacrificarea unei cariere şi a interesului propriu. A fost un strălucit profesor
universitar de care studenții lui, şi cei de opinii contrare, erau mândri. A fost un
luptător la care pasiunea şi inteligența se cumpăneau cu feluriți sorți de izbăndă.
Generația studenților ieșeni dintre 1913-1916 a avut în Const. Stere un adversar.
El a avut în noi, entuziaşti „naţionalişti” extremiști, nişte potrivnici cari-l
admirau din toiul absolutismului lor, dar îl și combăteau cu pasiune. Pe vremea
rectoratului său din preajma războiului, aceste două forţe adverse sʼau ciocnit la
Iași. Izbitura era impresionantă: un titan de o inteligență matură şi de o cultură
foarte aleasă, împotriva unui entuziasm tineresc a unui mănunchiu de postadolescenți, începători într-ale culturii, printre care se aflau, e drept, câteva
inteligențe strălucite ce şi-au câștigat roluri marcante în societatea Românească
de după războiu. De fapt însă, nu se ciocneau aici decât două mentalităţi
sbuciumate de fiorul şi neprevăzutul sorţii care aruncase zarul hotărârii
viitorului pentru un neam ce nu cunoscuse decât suferinţa. Nu cred că sʼar putea
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judeca altfel în perspectiva istoriei acel sbucium din preajma războiului,
încheiat astăzi prin moartea lui Constantin Stere. Nu-i nici creştineşte, nici
omeneşte drept să ne pripim cu altfel de judecăţi! Mai ales că patima de ori ce
fel nu a fost niciodată cel mai înţelept judecător. Şi, dacă nici-un judecător de pe
lumea asta nu poate ierta cu desăvârşire nimic, oricât ar înţelege de mult, el nu
poate înţelege desăvârşit toate. Un lucru însă trebue însemnat. Oricât de
neînfricoşată şi de aprigă se afirmase atunci cerbicea de bour a Basarabeanului
care credea că părerea lui şi numai aceasta este cea bună, ea a fost înfrântă. Din
clipa aceea, din 1915, rectoratul lui C. Stere şi situația lui politică în partidul în
care era un fruntaş, au fost compromise. Și vremurile au vrut să arate, cu o epică
cruzime, că el sʼa înșelat. Dar nu trebue să se uite că omul a înţeles în cele din
urmă singurătatea în care se izolase şi a aflat refugiu în acea mare spovedanie a
luptei eroice pe care neînfrântul şi neînțelesul Vania Răutu a încercat sʼo
înfăptuiască pentru binele semenilor săi. Moartea acestui luptător răpeşte dintre
noi o fărâmă din acel idealism curaj pe care Moldova l-a împărtăşit – în forme
variate – din belşug, pe tot cuprinsul ţării în epoca modernă de înfiripare a
statului românesc. Dacă în politica practică a democratismului românesc
D. Stere va însemna o jertfă, mult timp neînţeleasă înciudat de impresionanta ei
izolare, pe ogorul spiritualității, şi ca gânditor şi ca literat, el va rămânea un
îndrumător şi un neîntrecut povestitor. În paginile sale epice, se găsesc superbe
realizări de artă. Ele trebuesc apreciate ca atare, făcând abstracție de simpatiile
ori de antipatia noastră personală pentru omul ce ne va rămânea mult timp
neînţeles, necunoscut – pentru unii – iubit, prieten sau frate de luptă – pentru
alţii. Artistul însă e al nostru, al tuturor. El este scriitorul care a dat limbii
noastre una din capodoperele acestui secol.
Când istoria va căuta să găsească creaţiilor acestui suflet un loc
binemeritat, făcând dreptate gânditorului, criticului şi romancierului C. Stere, ea
va trebui să arate, fără patimă, atunci, că acel care a scris „Evoluția individualităţii şi noţiunea de persoane”, articolele de filosofie azi necercetate din revista
„Arhiva” dela laşi, (în care autorul lor apărea unul din primii răspânditori al
filosofiei lui Wundt1 la noi) precum și celebrele studii intitulate „Social democratism sau Poporanism” (publicate în „Viaţa Românească”), a fost o fală a
scrisului românesc. Deasemeni, va trebui să se judece drept ideologia criteriului
care a îndrumat din tăcere şi linişte sub pseudonimul C. Șercăleanu, curentul
poporanist (volumul „În literatură”), alături de camaradul său G. Ibrăileanu.
Socotim însă că numele lui Constantin Stere va însemna pentru viitoarele
generaţii, trecute dincolo de negura prezentului, gloria unui mare povestitor ce
se va desprinde din ciclul romanelor încadrate subt titlul „În preajma
Revoluției”. Şi atunci, când cei de astăzi, prieteni şi adversari ai omului care a
ştiut să iubească şi să urască plin de înverşunare, vom fi păşit pragul unui timp
prea tulbure pentru a putea desprinde limpede chipul unei personalităţi uriaşe
din vâltoarea actualităţii, judecata istoriei va izbuti să spună mai mult şi mai
1

Wilhelm Maximilian Wundt a fost psiholog, fiziolog și filozof german.
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bine. Nouă ne rămâne, totuşi, durerea zilei de astăzi, sinceră şi vie: cu C. Stere a
murit unul din prea puținii oameni mari ai vremurilor noastre.
(Romulus Demetrescu, în Pagini literare, Turda, an III, no. 6-7-8, iunieiulie-august 1936, p. 355-357.)

29.

C. Stere și „Viața Basarabiei”. O amintire

Era în toamna anului 1921, deci acum cincisprezece ani. Pe atunci, la
Chișinău, era grămădit statul major al noului partid țărănesc, desprins din zgura
celui vechiu și fuzionat cu partidul țărănesc din vechiul regat. Se vorbea cu
febrilitate despre chipul cum ar putea fi mai bine organizat și mai ales lumea era
preocupată de propagandă.
Mi-aduc aminte de numeroase conciliabule care se țineau la d. Halippa
acasă și la care participa regulat și prof. C. Stere. Pe atunci nu erau la modă
gărzile. Nici pomeneală de așa ceva. Lupta se dădea pe terenul ideilor. Nici-o
preocupare deci de formare de gărzi, de numiri de comandanți de toate gradele,
de uniforme, insigne, drapele etc. Arma cea mai puternică era ideia, ideia
exprimată prin vorbă și scris. Vorbitori erau. Mai era nevoie și de scriitori. Cei
ce țineau condeiul în mână au fost solicitați și fără zestre politică chemați la
consfătuire. Eram de față câțiva publiciști timizi în fața matadorilor politici și
gata să ne punem în serviciul cauzei. În salonul – același ca și acum – al d-lui
Halippa, retrași prin unghere și numai ochi și urechi, stam ghemuiți pe scaune
ori chiar în foteluri răposatul C. Alexandrescu, Titus Hotnog, I. Negrescu,
N. Dunăreanu, subsemnatul ș.a.
Era vorba să se editeze o foaie a partidului. S-a căzut de acord ca să se
reediteze vechea foaie „Viața Basarabiei” a lui Gavriliță și Nour. S-a discutat
mult asupra mijloacelor, tehnicei etc.
În definitiv, conducătorul foii avea să fie același Halippa, care în 1906-7,
aproape copil, luase o parte activă la redactarea folilor moldovenești
„Basarabia” și „Viața Basarabiei”.
Îmi aduc aminte de o intervenție a profesorului Stere. Discuția era în toiu
asupra tehnicei. Mai toți susțineau că foia să se prezinte cu material variat,
vioiu, redat pe scurt. Profesorul, a cărui figură domina adunarea, se rostește cu
glasul lui potolit, dar grav, că trebuie rupt cu tradiția de a fi pe placul cetitorilor,
dându-i ceva ușor, plăcut și comestibil. Dimpotrivă, se rostește maestrul, factura
ziarului trebuie să fie serioasă, iar articolele bine închegate, în care ideia să fie
solid și suficient argumentată, fără să ne uităm la lungimea sau la scurtimea lor.
Apoi Stere ne dă pilda unui director al unui mare cotidian politic, care în
fiecare zi fixa prin linii fața ziarului, determinând geometricește, prin spații de
diferite mărimi, cuprinsul articolelor. Lui Stere îi părea acest procedeu artificial
și chiar ridicol și se exprima că el merge de-a dreptul împotriva progresului,
întru-cât nu forma creiază fondul, ci dimpotrivă. Și totuși profesorul n-avea
dreptate, căci educația publicului și a celui cetitor mai ales nu poate fi făcută
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printr-o metodă de bruscare a deprinderilor, oricât de bine intenționat ai fi și
oricât de solid te-ai prezenta, ci treptat, prin imixtiunea zi de zi, ceas de ceas în
sufletul lui și în deprinderile lui, a ceea ce este simțire și idee, răspândite pe
calea scrisului. De aceia și marele cotidian, despre care vorbea cam în zeflemea
profesorul, a fost mare, a prins, și, cedând la început gustul cetitorului, a putut la
rândul său apoi să-l formeze așa cum a dorit.
C. Stere a scris în primele numere ale ziarului „Viața Basarabiei” șapte
articole de doctrină politică (no. 1-7, 25 sept.-6 nov. 1921), în care arată rostul
partidului țărănesc. Claritatea, argumentarea strânsă, convingerea sunt calitățile
fundamentale ale articolelor.
Prin ele se fixează definitiv și ideologia și tactica partidului țărănesc. Ce a
urmat pe urmă a fost o desvoltare a ideilor cuprinse în cele șapte articole ale
profesorului Stere, dela care nu s-a abătut o iotă. Pentru curiozitate dăm și
câteva din titlurile acelor articole: „Rostul partidelor politice”, „Caracterul
partidului țărănesc”, „Partidul țărănesc și puterea”, „Cele două căi” etc.
Partidul țărănesc, fondat pe această bază, a avut un mare ecou în opinia
publică. El reprezintă un curent nou, sănătos și necesar de viață socială. După ce
s-a organizat pe întreaga țară, ca partid național-țărănesc, a venit însfârșit la
„putere”. C. Stere era acum omul zilei și vedea triumful unei idei pentru care
militase o viață întreagă. În culmea slavei, însă, a fost trăsnit de alte puteri,
devenite în fața ofensivei țărănești nevăzute și care acum începuse să-și scoată
iarăși capul la iveală.
C. Stere, conducătorul spiritual al Basarabiei țărănești și întregului Partid
Național-Țărănesc, a trebuit să se retragă din partidul la a cărui închegare a avut
rolul principal. Lovitura a fost și pentru om, dar a fost și pentru partid. Atunci
s-a văzut că țărănimea ajunsă pe culmea dealului politic a fost dată iarăși de
vale și din nou, cu trudă din ce în ce mai mare, nevoită să urce coasta
lunecoasă a dealului blestemat. Va ajunge din nou pe culme? Dacă da, atunci
pentru totdeauna.
(I. Zaborovschi, în Viața Basarabiei, Chișinău, anul V, nr. 1035, 2 iulie
1936, p. 1, 4.)

30.

Basarabia și moartea lui Constantin Stere:
o viață de om închinată unei provincii

Chișinău. Prin moartea lui Constantin Stere, Basarabia românească pierde
pe cel mai însemnat fiu al ei. Cu Constantin Stere dispare figura cea mai proeminentă pe care a dat-o provincia dintre Prut și Nistru, dela B. P. Hajdeu încoace.
Basarabia mai pierde însă pe acela dintre fiii săi care, mai mult ca oricine
altul, în decursul unei vieți îndelungate, plină de lupte și frământări, sʼa străduit
necontenit să asigure provinciei sale natale locul ce i se cuvenea, atât din punct
de vedere național, cât și din punct de vedere social.
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Aparținând, prin naștere, clasei boerești, acelei minorități privilegiate
vechiului imperiu rusesc, dotat de natură cu imense însușiri intelectuale,
Constantin Stere ar fi putut ajunge cu ușurință unul din conducătorii Rusiei de
eri. Constantin Stere nʼa voit însă să se folosească de nici unul din privilegiile
enumerate mai sus.
Intrat de tânăr în vâltoarea revoluționară, militant aprig pentru idei
generoase, Stere a socotit că datoria sa cea mai de seamă este lupta pentru
scoaterea norodului basarabean din acea „pușcărie a popoarelor” care era
imperiul rus, asigurând moldovenilor basarabeni o viață liberă și democratică, în
comunitatea românilor de pretutindeni.
Neînțeles de conducătorii mișcării revoluționare rusești, pentru cari
„socialul” prima „naționalul”, Stere a venit în mica Românie de eri începând
lupta pentru a trezi atenția opiniei publice asupra problemei basarabene. Luptă
grea, însă necesară.
Atenția opiniei publice în Regat era îndreptată mai cu seamă asupra soartei
românilor din Austro-Ungaria. Legăturile mai ușoare dintre aceștia și românii
din vechiul regat, acțiunea mai strălucitoare a conducătorilor partidului național,
o oarecare acțiune de presă, făcuse ca interesul general să se oprească asupra
românilor din Ardeal.
Pe de altă parte, se socotea mai probabilă o desmembrare a statului austroungar și deci mai ușoară eliberarea românilor din Ardeal decât desmembrarea
imperiului rus și eliberarea Basarabiei.
Lupta pentru cauza basarabeană
De la venirea sa în vechiul regat, Constantin Stere sʼa străduit să arate
opiniei publice adevărata situație a românilor basarabeni ca și adevărata situație
din Rusia. Pentru a-și atinge scopul urmărit, Constantin Stere a intrat în politica
românească și a activat temeinic pe ogorul publicisticei.
În politică, Stere sʼa alăturat acelui partid care prin componența sa socială
părea a fi mai ușor convins despre trista soartă a românilor basarabeni, iar pe
calea publicisticei Stere sʼa străduit să arate în adevărata lor lumină realitățile
basarabene. În acea minunată revistă „Viața Românească”, Constantin Stere a
publicat o serie de studii asupra stării românilor din Basarabia, care vor rămâne
documente omenești egalate de puțini, până în zilele noastre.
Proscris, urmărit de autoritățile imperiale, Stere nʼa ezitat totuși de a trece
în Basarabia, atunci când în Rusia se petreceau grave fenomene sociale, în
mijlocul cărora drumul poporului moldovenesc din provincia trans-pruteană
trebuia trasat.
Astfel vine Stere în Basarabia, în 1906, isbutind să unească pe diferiții
conducători ai moldovenimii și marcând trecerea sa prin fundarea ziarului
„Basarabia”, cea dintâi gazetă românească din provincia noastră. Dar trenul nu
era încă propice. Constantin Stere revine în regat și își reia locul de profesor și
apoi de rector al Universității din Iași, în care calitatea aduce la Iași și hrănește
cu știință și spirit românesc floarea tineretului moldovenesc din Basarabia.
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„Cazul Stere”
În 1914, odată cu isbucnirea războiului mondial, Constantin Stere adoptă
cunoscuta sa atitudine de luptă împotriva Rusiei, pentru desrobirea Basarabiei.
Rău înţeles de opinia publică, pe care nu avusese timp sʼo pregătească
suficient, Stere nu a fost urmat de cât de foarte puţini. Imensa majoritate a
ţării cerea ca Basarabia să fie sacrificată Ardealului. Acest sacrificiu, Stere nu
lʼa putut consimţi şi astfel a devenit, după intrarea României în războiu,
„cazul Stere”.
Pentru basarabeni, „cazul Stere” nʼa existat niciodată. Basarabenii au
înţeles şi aprobat atitudinea lui Constantin Stere, dictată de o fermă convingere
şi de o uriaşă dragoste pentru provincia sa natală. Basarabia, devenită
„Republica Moldovenească” trebuia să-şi fixeze o nouă soartă. La Chişinău se
adunase „Sfatul Ţării”, întrʼo şedinţă hotărâtoare, asupra căreia îşi aveau aţintite
privirile românii de pretutindeni. Situaţia era din cele mai grele.
Stere la Chișinău
În clipele acelea grele, Constantin Stere vine la Chişinău. Ce a însemnat
venirea lui Stere în Capitala Basarabiei, în acele zile din Martie 1918, ne-o
spune cunoscutul basarabean d. Dimtri Bogos, în lucrarea sa „La Răspântie”.
Mărturisesc că sosirea d-lui Stere se aștepta ca a unui semi-zeu, făcător de
minuni. Și întrʼadevăr d-lui sʼa arătat la înălțimea chemării…
În seara de 24 Martie, în localul soc. „Felicia”, a fost un delir când vorbea
Stere. Lʼam văzut atunci de prima oară în viaţă: cu o voce fermă, hotărâtoare, cu
o logică de fier, explica d. Stere necesitatea actului Unirii. Cred că d. Stere
niciodată în viaţa lui nʼa fost aşa de tare, aşa de convingător, ca în seara de
24 Martie. Clipe înălţătoare, clipe măreţe, care nu se vor uita niciodată în viaţă...
A doua zi, 25 Martie, a urmat consfătuirea în consiliul de miniştri,
asemenea în „Fracţiunea ţărănească” şi în „Blocul moldovenesc”. Bine înţeles
că d. Stere nʼavea nevoe de a vorbi în „bloc” şi toată iscusinţa o punea la
consfătuirile cu „Fracţiunea ţărănească”. Aci d. Stere a putut converti la calea
adevărată mai mulţi moldoveni ţărani, fără de cari nu sʼar fi putut forma
majoritatea pentru unire.
O altă cuvântare istorică a lui Constantin Stere este aceia rostită în şedinţa
Sfatului Ţării de la 27 Martie1918, când a determinat votarea unirii, cu o
covârşitoare majoritate. „Gândiţi-vă că nu este numai vorba despre dv., ci şi de
copiii voştri, de cei ce vă vor urma; vă vor ierta ei oare, când vor şti oare, când
vor şti că părinţii lor au dat cu piciorul în dreptul şi fericirea copiilor, nepoţilor
şi strănepoţilor lor: Nici o bănuială să nu vă clatine sufletul! În vremurile tulburi
de sbucium şi suferinţe, care sʼau abătut ca o neagră şi fioroasă nenorocire peste
neamul românesc, sʼau făcut greşeli multe. Dar cea mai mare fără de lege ar fi
aceia când munca voastră ar rămâne zadarnică, căci multe şiruri de vieţi ar fi
trebuit să mai strângă, ca să vie iarăşi o clipă ca aceasta”.
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Lupta pentru democraţie
După unire, Const. Stere se retrage pentru scurtă vreme din viaţa politică,
pentru a reapare atunci când i sʼa părut că Basarabia are din nou nevoie de
scutul său şi o provincie întreagă îl cheamă să se pună în fruntea mişcării pentru
o viaţă democratică în România întregită. Ce a însemnat acţiunea lui Constantin
Stere, înregimentat în partidul ţărănesc mai întâiu, în cel naţional-ţărănesc, mai
târziu, în epoca celor zece ani de opoziţie, e încă viu în minţile tuturor. A urmat
apoi venirea Partidului Naţional Țărănesc la putere, care însă nʼa însemnat
satisfacerea revendicărilor basarabene şi Constantin Stere a rămas un izolat în
propriul său partid.
Ceva mai târziu, a venit faimosul incident dela Operă, din 30 Martie 1930,
aducând cu sine plecarea lui Constantin Stere din Partidul Naţional Țărănesc,
fundarea Partidului Țărănist-Democrat şi apoi fuziunea cu partidul condus de
d. Grigore Iunian.
În toate aceste acţiuni politice, Constantin Stere a avut un obiectiv
constant: îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii de pretutindeni, dar mai ales a aceleia
din Basarabia.
Concomitent, Stere a avut de suferit şi mari decepţii. Părăsirea lui de către
oamenii pe cari îi considera ca prieteni devotaţi şi mai cu seamă faptul că în
această părăsire au jucat mai puţin rol ideile, decât anumite momeli materiale,
nʼa putut să nu impresioneze adânc pe acel idealist care a fost Constantin Stere.
Actualitatea literară
În cele din urmă, mînat de boală, Constantin Stere a decis să se retragă din
viaţa politică militantă şi sʼa dedicat literaturii. Astfel, Stere a hărăzit literelor
române acea minunată frescă „În preajma revoluţiei”, descrierea emoţionantă a
fiului de boer basarabean crescut şi trăit în mediul revoluţionar, a vieţii
revoluţionarilor ruşi, a sbuciumului Basarabiei şi basarabenilor sub jug străin, a
stărilor din vechiul regat în perioada dinainte de răsboiu.
Şi Constantin Stere, omul cel mai hulit din această ţară, a făcut minunea ca
la o vârstă când alţii îşi încheie socotelile vieţii să înceapă o viaţă nouă,
îmbinând luciul amintirilor cu strălucirea imaginaţiei şi raliind în jurul
scriitorului intelectualitatea mai multor oameni.
Astăzi Constantin Stere nu mai este. Plâns sincer de o întreagă provincie,
care îşi dă seama de pierderea ce o suferă, acţiunea lui Constantin Stere va fi
fixată definitiv de istoricii viitorului, cari, de sub zgura patimilor inerente vremurilor, nu vor putea să nu găsească jarul incandescent al realizărilor lui C. Stere.
Iar pentru o mai bună înţelegere a tot ceia ce a făcut Stere, acest pasionat
iubitor al Basarabiei, cercetătorul de mâine va ţine seama de cuvintele lui
Platon, pe care Stere le-a pus ca prefaţă volumului său de „Documentări şi
lămuriri politice”.
„Omul drept nu ascultă decât de glasul conştiinţei sale și nu caută pentru
faptele sale justificare în părerile altora. El poate trece ca cel mai scelerat dintre
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oameni, încât conştiinţa lui să fie supusă celor mai aspre încercări, dar ea nu
poate fi clătinată nici prin infamia ce se aruncă asupra lui, nici prin relele tratări:
ci până la moarte el va păşi neclintit pe cărările luminate de conştiinţa lui, cu
toate că semenii săi vor socoti ca un om rău şi netrebnic...
El va fi bătut ce vergi, torturat, pus în fiare, i se vor arde ochii cu fierul
roşu; în sfârşit, după ce îl vor face să sufere toate relele, îl vor răstigni pe
cruce…ca să înţeleagă că nu trebue să fii om drept, ci numai să pari altora,
urmând cărări bătute. Dar conştiinţa, Demonul său, nu-i îngădue ca judecăţii
sale proprii să-i fie substituită judecata altora, fie chiar a lumii întregi”.
Înţelepciunea filosofului grec străpunge bezna de ură şi luminează
activitatea celuia pe care răii nu lʼau cruţat nici după moarte…
(A. Cândea, în Adevărul, București, nr. 16083, 1 iulie 1936, p. 6.)

31.

La moartea lui C. Stere

Știrea despre moartea lui C. Stere a fost cunoscută în Iași după o oră dela
trecerea lui în lumea veșniciei. Ea a produs o profundă impresie în orașul în care
el se stabilise după ce a trecut Prutul și în care a fundat marea revistă „Viața
Românească”, punând acolo bazele principale ale poporanismului. Tot la Iași,
după războiul din Basarabia, C. Stere întemeiase „Liga reformelor” alcătuită din
generoși și democrați, cari au format stânga Partidului Național Liberal, sub
șefia lui Ion I. C. Brătianu.
Între cei cari l-au vizitat în timpul din urmă la conacul său dela Bucov a
fost și profesorul și scriitorul ieșan Octav Botez. În decursul unei lungi
convorbiri, care a durat 3 ore dimineața și alte 3 în după amiaza aceleiași zile,
d. Octav Botez a conferit cu fostul director al „Vieții Românești” atât asupra
problemelor politice și sociale, cât și asupra literaturii naționale.
Regretatul C. Stere a făcut criticului ieșan o serie de importante destăinuiri.
De curând, a apărut întrʼo revistă bulgară un studiu asupra romanului „În
preajma revoluției”, pe care o editură bulgară dorește a-l edita în această limbă
și pentru care editura ceruse consimțământul regretatului autor.
Asupra situației politice din țară, în convorbirea pe care a avut-o cu
d. Octav Botez, C. Stere sʼa arătat foarte îndurerat văzând lupta ce se duce
împotriva democrației române.
O adâncă depresiune morală a cuprins pe C. Stere când a aflat din ziare de
știrea morții lui G. Ibrăileanu. Pe patul de suferință, întrʼun sanatoriu din
București, C. Stere a trimis d-nei Ibrăileanu o scrisoare de condoleanțe, iar
rândurile scrise pentru numărul comemorativ al „Vieții Românești”, în
amintirea devotatului său prieten ieșan, sunt ultimele sale cuvinte ce-au văzut
lumina tiparului.
(Arald, în Adevărul, București, nr. 16083, 1 iulie 1936, p. 6.)
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† C. Stere

În momentul în care închidem ediția, aflăm trista veste că, în vila dela
Bucov, a încetat din viață Const. Stere.
Nu-ți vine să crezi: inteligența unică și vrăjitoare, cultura formidabilă,
cuvântul acela cald și ferm, nu mai există decât ca duioase amintiri ale
oamenilor, cari lʼau cunoscut și lʼau iubit.
Iată un om, care și-a împletit destinul tragicei sale vieți cu însuși destinul
istoric al patriei. C. Stere a cultivat ideea democrată întrʼo epocă, în care urmele
supunerii către Înalta Poartă nu se șterseseră încă și întrʼo vreme când clasa
stăpânitoare era obișnuită să considere țărănimea țării ca o turmă de robi.
C. Stere a animat, cu splendida lui intelectualitate, generația antebelică de
intelectuali, cari găsiau în „Vața Românească” o orientare de doctrină politică și
un sprijin sufletesc.
C. Stere e părintele spiritual al democrației românești, prin scrierile lui,
prin acțiunile lui, și, mai ales, prin directiva ce a impus partidului liberal, întrʼun
moment de răscruce.
C. Stere e autorul celebrei scrisori publicată de Ionel Brătianu și prin care
acesta, în numele partidului liberal, se angaja la înfăptuirea marelor reforme:
împroprietărirea și sufragiul universal.
Atitudinea din timpul războiului sʼa explicat definitiv, pentru toți oamenii
de bună credință, prin grija pe care basarabeanul C. Stere a avut-o de a nu
pierde momentul istoric pentru recâștigarea Basarabiei.
Și C. Stere a avut această satisfacție de a prezida unirea Basarabiei cu
patria mumă, satisfacție care nu a putut fi egalată, în grandoarea și intensitatea
ei, decât de ura sălbatecă, cu care lʼa urmărit, după războiu, politiciani veroși și
lipsiți de scrupule, cari nu-i puteau ierta superioritatea lui!
„Omul supărător” încetase de 6 ani să mai supere! Se retrăsese din viața
politică și sʼa dedicat unei minunate cariere literare, amintind prin talentul cu care
a mânuit condeiul, pe marii oameni politici francezi, Clemenceau, Jaurès etc., cari
își găseau refugiul în litere, oridecâteori amărăciunile politice îi înecau!
Nu poate să existe intelectual, oricât ar fi orbit de patimă politică, care să
nu recunoască geniul și radianța intelectualitate, a acelui ce a închis ochii,
deună-zi, în parcul cu flori proaspete dela Bucov.
(Redacția, în Revista de studii sociologice și muncitorești, București, anul III,
nr. 11, trim. II, iulie 1936, p. 19.)

33.

C. Stere şi Basarabia

În seara zilei de 6 Iulie a. c., la clubul Partidului Naţional Țărănesc din
Chişinău a avut loc o şedinţă specială, consacrată memoriei lui Constantin
Stere, la care d-l senator Pan. Halippa a rostit o frumoasă conferinţă omagiind
memoria ilustrului dispărut.
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Întrucât cele rostite de d-l Pan. Halippa cuprind unele date inedite asupra
vieţii şi activităţii aceluia care a fost C. Stere, precum şi asupra rolului său
însemnat în viața publică a Basarabiei, dăm mai jos un rezumat al acestei
conferinţe.
V. Neaga
*
Ne întrunim în acest for – îşi începe d-l Pan. Halippa cuvântarea – în urma
tristului eveniment, moartea vajnicului şi neînfricoşatului luptător: C. Stere.
(Adunarea se scoală în picioare şi păstrează câteva minute o pioasă tăcere).
Să-mi îngăduiţi să fac elogiul acestui mare român, mare om, basarabean şi
ideolog al ţărănismului, care multă vreme a fost conducătorul şi animatorul
partidului nostru, om de a cărui gândire nimeni dintre noi nu ne-am putut
dispensa, chiar şi după ce a părăsit partidul.
O mai fac aceasta şi pentruca tinerii noştri, dornici să muncească pe
câmpul luptelor obşteşti, să cunoască sbuciumul şi aportul înaintaşilor lor care
şi-au sacrificat viaţa pe altarul binelui tuturor.
Între lut şi azur
Născut în 1865, dintrʼo familie de boieri moldoveni din jud. Soroca,
C. Stere a fost pus din capul locului în situaţia de a înţelege rostul vieţii. Copil
foarte înzestrat dela natură cu aptitudini intelectuale şi morale, C. Stere încă pe
băncile liceului de băeţi din Chişinău (actualul liceu B. P. Hasdeu), unde şi-a
făcut studiile, a citit mult şi serios, formându-şi o vastă documentaţiune asupra
vieţii, pe care el a conceput-o ca pe o necontenită luptă între lut şi azur, între
instinct şi raţiune, între polul animalic şi acel divin din fiinţa omului. Şi
întotdeauna C. Stere a crezut în puterea şi biruinţa moralităţii în om, pentru care
a luptat până în ultimele clipe ale vieţii.
În viaţa socială, antinomia aceasta se menţine prin lupta pe care a dus-o
C. Stere împotriva opresiunii celor mulţi şi nedreptăţiţi. De aceea, C. Stere, în
politică, a luptat întotdeauna pentru binele mulţimii, fiind un convins democrat
şi poporanist.
Viaţa lui, din tinereţe şi până în clipa când a închis ochii trecând în lumea
veşniciei, şi-a consacrat-o, în întregime, acestei lupte. Avem norocul să i-o
cunoaştem în toată plenitudinea, pentru că acum, la bătrâneţe, învingând povara
anilor de atâta zbucium, a scris şi ne-a lăsat un roman uriaş, în care îşi descrie
viaţa, an cu an.
Nimic nʼa fost în stare să-l abată din drumul drept pe care îl mână
conştiinţa şi raţiunea lui. De pe băncile şcoalei chiar a fost pus sub supravegherea autorităţilor ruseşti. Apoi a stat pe la închisori: la Chişinău, Odesa,
Butârchi, Chiev şi în Siberia.
A stat pentru că C. Stere făcea parte dintre acei oameni ce nu puteau
suporta reacţiunea grozavă ce a cuprins Rusia sub Alexandru al III-lea şi a
luptat în această atmosferă, încadrându-se în mişcarea revoluţionară a intelectualităţii ruseşti.
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Stere la Iaşi
Dar C. Stere nu era numai un mare ideolog socialist şi luptător pentru
binele masselor largi ale norodului, ci el era şi un naţionalist. De aceea, după
Siberia, el sʼa tras pe linia unde îi dicta conştiinţa lui de român: a trecut Prutul şi
sʼa instalat la Iaşi.
Aici, Stere sʼa angajat dintrʼodată în lupta pentru ridicarea ţărănimii. Îl
vedem colaborând cu articole de critică socială şi politică la „Adevărul literar”
şi „Evenimentul literar” dela Iaşi, semnând Şărcăleanu. Apoi, îşi face studiile
universitare, tipărindu-şi, în 1897, teza „Evoluţia individualităţii şi noţiunea de
persoană în drept”, în urma căreia a fost numit profesor la Catedra de drept
constituţional dela Universitatea din Iaşi, post pe care l-a deţinut toată viaţa.
Dar C. Stere era şi om de acţiune practică. De aceea îl vedem înrolându-se
în cadrele „Grupul tinerilor generoşi” de la Iaşi, militând activ în partidul
liberal, singurul partid românesc de pe atunci cu vederi democratice mai largi.
Om al realităţilor, C. Stere şi-a dat numai decât seama că un partid democratic
de masse şi pentru masse, în sensul concepţiunilor lui poporaniste, nʼa putut
încă să existe în ţara românească în împrejurările acelui timp. De aceea,
activând în partidul liberal, şi-a dat silinţa să-l transforme întrʼun instrument de
luptă pentru binele ţărănimii, singurul proletariat din ţara românească de pe
vremea aceea. Şi în bună măsură lui i se datorează faptul că acest partid a
îmbrăţişat vederi mai de stânga şi mai radicale; căci C. Stere a fost necontenit
mâna dreaptă şi sfetnicul cel mai apropiat al lui I. Brătianu, redactând programe,
manifeste etc.
Mai mult chiar. Este lucru cunoscut, că C. Stere a fost acela care a
conceput toate reformele de ordin social şi economic, realizate de partidul
liberal în care militase, a iniţiat şi a redactat proecte de legi şi a. m. d. Apoi
conseqvent convingerilor lui democratice, el a luptat necontenit împotriva
votului restrâns şi pentru sufragiul universal.
Dacă C. Stere nʼar fi activat în partidul liberal, imprimându-i prin puterea
sugestivă a personalităţii sale un caracter democratic, acest partid nʼar fi putut
depăşi cadrele restrânse ale unei grupări şi acţiuni pur burgheze şi conservatoare.
În 1907, anul trist al revoltei ţărăneşti, care a izbucnit datorită faptului că
nu sʼau înfăptuit la timp reformele obşteşti şi agrare ce se tot promiteau
ţărănimii, dar nu se realizau, un viciu încă actual în ţara românească, îl vedem
pe C. Stere prefect al jud. Iaşi, potolind spiritele, nu pe calea represiunii forţate
şi cu arme, cum a procedat mai târziu generalul Averescu, ci cu mijloace
paşnice, mergând el însuşi în mijlocul poporului răsculat.
Între Iaşi şi Chişinău
Dela 1906, C. Stere participă şi la viaţa românească a Basarabiei,
determinând închegarea primei lupte moldoveneşti în Chişinău, prin înfiinţarea
şi susţinerea materială şi morală a gazetei „Basarabia”, pe care niciodată nʼa
încetat sʼo sprijine.

358

Constantin Stere și lumea sa

Totodată, dându-şi seama că lupta naţională în Basarabia, trebue împrospătată şi susţinută necontenit prin strânse legături ideologice şi sufleteşti cu
fraţii de dincolo de Prut, C. Stere a îndemnat o seamă de tineri ca să meargă la
Iaşi, pentru a face studii româneşti, unde el i-a ajutat şi i-a susţinut.
Atunci au plecat să urmeze universitatea la Iaşi: d-na dr. Elena Alistari,
actuala directoare a liceului eparhial din Chişinău, d-na dr. Coteanu dela Orhei,
sora d-lui Ion Pelivan, d-na dr. Vântu etc. Iar mai târziu, tot la Iaşi au venit:
Ion Costin, actualul primar al municipiului Chişinău, Sergiu Niţă, fost ministru,
şi cel care vă vorbeşte.
Atitudinea lui C. Stere faţă de aceşti tineri era aceea a unui frate mai mare,
care ne întrunea din când în când acasă la el, unde se discutau, cu foarte multă
aprindere, fel de fel de probleme politice, în legătură cu politica românească şi
stările din Basarabia.
În timpul rectoratului său, a făcut ca o parte din studenţii basarabeni, cari
nu au venit, să capete burse. Totodată pe mine şi pe Alexe Nour ne-a introdus în
familia marii reviste „Viaţa Românească”.
Dintre problemele timpului, pe care din când în când trebuia să le
discutăm, erau ciocnirile studenţilor basarabeni cu acei din vechiul regat pe
tema democraţiei, a socialismului şi a antisemitismului.
Între unii din studenţii basarabeni şi profesorul de economie politică
A. C. Cuza au fost chiar şi conflicte, în urma cărora tinerii Ion Scodigor şi Ion
Mâţă sʼau retras dela Universitate şi sʼau reîntors în Basarabia, pentru ca să
continue studiile la Universităţile din Rusia.
Şi pe atunci, dl. A. C. Cuza, naţionalistul şi creştinul A. C. Cuza, găsea că
noi, basarabenii, suntem jidoviţi şi socialişti şi nu vroia să ţie seama că noi
tocmai de dorul culturii naţionale şi din îndemnul de a ţine legătura strânsă între
provincia noastră şi România, veneam să facem studii la Iaşi.
Ca şi acum, D-l A. C. Cuza, era mai aproape sufleteşte de trădătorul de
neam Pavel Cruşevan, care organiza pogromuri împotriva evreilor şi asmuţia
poliţia rusească împotriva naţionaliştilor moldoveni din Basarabia, cari înjghebaseră prima gazetă românească din Basarabia, la Chişinău: „Basarabia”.
Prin credinţele sale profund democratice şi avântul ce-i domina toată fiinţa
pentru binele masselor largi ale poporului, C. Stere opunea lui A. C. Cuza,
spiritul sănătos şi lucrativ al seriozităţii şi conştiinciozităţii în politică, înfluenţând
în acest sens şi asupra tinerilor basarabeni ce urmau studiile la Iaşi.
Și în Ardeal tot Stere
Dar activitatea naţională şi politică a lui C. Stere, nu sʼa redus numai la
Vechiul Regat şi Basarabia. C. Stere a avut întotdeauna intuiţia neamului
întregit în graniţele lui fireşti, a sfinţit-o în sufletul său şi a urmărit cu dârzenie
realizarea ei.
Paralel cu activitatea politică ce o desfăşura în vechiul regat pentru
ridicarea ţărănimii, şi aceea naţională, peste Prut, pentru trezirea şi afirmarea
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conştiinţei româneşti în Basarabia, C. Stere a luat parte efectivă la frământările
şi mişcarea naţională din Ardeal. În acest scop, el făcea multe călătorii în
Transilvania, fiind deseori chemat stăruitor de conducătorii mişcării naţionale
de acolo.
Şi peste munţi, ca şi în Vechiul Regat, el a reuşit, în scurt timp, să se
impună prin luciditatea gândirii sale politice, prin claritatea cu care vedea
problemele, prin logica cu care le despica şi întreaga sa personalitate dominantă.
Participând aproape la toate consfătuirile naţionaliştilor ardeleni, C. Stere
a devenit chiar un fel de arbitru în conflictele ce se iscau între diferite păreri şi
grupări politice.
Primatul Basarabiei
În această perioadă de viaţă, când C. Stere se găsea în plină activitate
politică şi naţională, survine răsboiul mondial. De aici începe pentru el un
adevărat calvar. Totul pleacă dela atitudinea lui Stere faţă de răsboiu, pentru
care i sʼa atribuit acest epitet grozav de „trădător”.
Care a fost această atitudine? Este drept că Stere era de părere, şi nu se
jena să şi-o exprime, că România trebue să meargă alături cu Puterile Centrale.
Ca unul ce cunoştea bine stările de fapt din Rusia, vechi revoluţionar,
C. Stere avea convingerea că Rusia va ieşi zdrobită din Răsboi şi distrusă de
valul revoluţiei. Dar atât în această din urmă perspectivă, cât mai cu seamă în
cealaltă, când ruşii ar fi ieşit biruitori, alianţa României cu Rusia implica dela
sine renunţarea la Basarabia, poate pentru vecie.
Ca basarabean, unicul reprezentant pe vremea aceea al provinciei noastre
în politica Vechiului Regat, Stere a pus dela început primatul Basarabiei,
susţinând că România trebue să meargă alături de Puterile Centrale, pentru a
dobândi în primul rând Basarabia.
Că realitatea de mai târziu a răsturnat prevederile lui C. Stere e mai mult o
întâmplare şi un noroc pentru noi, ce se datoreşte isbucnirii revoluţiei în Rusia.
Logica însă era desigur de partea lui şi a fost deci foarte natural ca el, în
calitatea lui de basarabean, să apere în primul rând interesele româneşti ale
provinciei sale. Cu atât mai mult că condiţiile de viaţă ale românilor basarabeni
erau cu mult mai grele, periclitând interesele naţionale ale neamului întrʼo
măsură mai mare, decât acele ale românilor din celelalte provincii subjugate.
Acesta este adevărul şi acestea sunt motivele, care l-au determinat pe
C. Stere să adopte atitudinea cunoscută faţă de răsboiul mondial, susţinând că
România trebue să meargă alături de Germania şi Puterile Centrale.
„Trădătorul” Stere
O altă „crimă” ce se pune în sarcina lui C. Stere, este că a rămas la Bucureşti
în timpul ocupaţiei germane şi că a scos ziarul „Lumina”. Ori, şi în această din
urmă privinţă, duşmanii şi ponegritorii săi nʼau câtuşi de puţin dreptate.
Este lucru ştiut că Stere nʼa rămas la Bucureşti din propria iniţiativă şi
fără autorizarea guvernului român dela Iaşi, ci în urma unei delegaţii a lui
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Ionel Brătianu, care i-a încredinţat o misiune specială la Bucureşti. Cei ce vor
cerceta testamentul şi arhiva lui C. Stere vor fi în măsură să precizeze dacă
această delegaţie a fost dată în scris sau numai verbal. Lucru cert este, însă, că
Ionel Brătianu i-a dat-o.
Care a fost rostul acestei delegaţii şi misiunea lui C. Stere la Bucureşti în
timpul ocupaţiei germane, nu este greu de înţeles. De când există statul român
ca organizare mai mult sau mai puţin independentă, el a fost nevoit să practice,
în orientarea internaţională, politica celor două fiare băgate în foc.
Astfel, mult timp, secole de-a rândul, ţările româneşti au dus o politică
dublă faţă de Turcia şi Rusia în acelaş timp, căci aşa îi puneau împrejurările şi
cerinţele politice ale neamului nostru, acel timp prins în vârtejul influenţelor
celor două state rivale din Balcani.
Şi în timpul răsboiului mondial trebuia ca statul român să aibă o rezervă
pregătită de cu vreme, în cazul dacă Puterile Aliante ar fi fost învinse.
Pregătirea atmosferei şi stabilirea condiţiunilor cu Germania în vederea acestei
eventualităţi posibile a fost delegat C. Stere și Ionel Brătianu ca să rămână la
Bucureşti în timpul ocupaţiei nemţilor. Tot în acest scop a scos el şi ziarul
„Lumina” prin care căuta să se achite de misiunea ce i-a fost încredinţată.
Cunoscându-se aceste lucruri este mai mult decât ridicol se vorbească de o
„trădare” a lui C. Stere. Minciuna aceasta a fost inventată şi întreţinută cu atâta
atrocitate patimaşă de duşmanii săi, din răutate şi invidie. Vroiau să nimicească
un om în care vedeau o personalitate puternică, capabilă să se impună şi să
impună. De altfel, nici opinia publică serioasă din Vechiul Regat şi mai cu
seamă aceea din Basarabia nʼa luat niciodată în serios această învinuire ce a fost
aruncată lui C. Stere, cu totul pe nedrept. Dovadă este simpatia cu care a fost
primit C. Stere în Basarabia şi activitatea bine cunoscută şi apreciată de toţi
românii conştienţi, pe care a desfăşurat-o pentru Unire.
Mi-aduc aminte, când sʼa format guvernul Marghiloman, m-am dus la el şi
mʼa întrebat: vă trebue Stere? I-am răspuns că este foarte necesar la Chişinău şi,
întrucât şi-a terminat misiunea la Bucureşti, trebue să se reîntoarcă în Basarabia.
Câteva zile după aceea, C. Stere a căpătat bilet de liberă trecere dela Comandamentul german şi a venit pe la mijlocul lui Martie 1918, la Chişinău.
Stere şi unirea
Aici el a intrat deodată în vâltoarea acţiunii ce o desfăşuram cu toţii pentru
realizarea Unirii. L-am introdus numai decât în toate fracţiunile „Sfatului ţării”.
Peste tot Stere a jucat un mare rol politic şi naţional. Orator cu o putere
neîntrecută de sugestie şi convingere, printrʼo serie de discursuri, adevărate
capodʼopere retorice, şi acţiunea ce a desfăşurat-o, C. Stere a reuşit să înlăture
multe piedici din calea Unirii, să paralizeze animozităţile din diferite grupări şi
să înlăture fricţiunile.
Era maximum de contribuţie şi dibăcie diplomatică ce se putea cere dela
un om, care, pe deoparte, trebuia să vie cu argumentaţie revoluţionară rusească
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pentru ca să convingă fracţiunile minoritare şi radical-socialiste din „Sfatul
Ţării” că Unirea se va face pe baza ideilor şi a drepturilor acordate de revoluţia
rusească, determinându-i prin aceasta să se alieze actului Unirii, iar, pe de altă
parte, să insufle fracţiunilor naţionaliste din Blocul Moldovenesc încredere în
şansele alipirii, curaj în acţiune şi siguranţă în victoria finală a românismului.
Este o contribuţie preţioasă care a fost recunoscută şi apreciată în faţa
întregii ţări de regretatul rege Ferdinand I, care l-a decorat şi a stat alături de el
pe balconul palatului dela Iaşi, în faţa unei imense mulţimi, care îi aclama,
sărbătorind, cu lacrimi în ochi, revenirea Basarabiei la Patria Mamă.
Să se gândească acum cei ce-şi pot scruta sincer conştiinţa şi sufletul, dacă
C. Stere poate fi numit trădător!
A urmat apoi o scurtă epocă când C. Stere a fost nevoit să plece în Elveţia,
tot datorită campaniei pătimaşe ce se ducea împotriva lui pe chestia „trădării”.
Atunci a fost prima dată ales ca deputat din partea Basarabiei (judeţul Soroca)
în Parlamentul României Mari. Ales aproape cu unanimitatea voturilor. Cel mai
bun răspuns pe care l-a putut da Basarabia celor ce batjocoreau pe nedrept pe
unul dintre cei mai vrednici fii ai săi.
Ideologul partidului
Reîntors în ţară, Stere a luat parte activă la închegarea partidului ţărănesc
din Basarabia, iar apoi la contopirea lui cu acel din Vechiul Regat. De atunci şi
până în 1931, C. Stere a lucrat neîncetat în cadrele Partidului Naţional Țărănesc,
fiind ales de mai multe ori în Parlament. Şi aici personalitatea lui puternică şi-a
cucerit locul cuvenit. C. Stere a fost unul dintre fruntaşi cei mai de seamă ai
partidului nostru, ideologul care a inspirat întregul program, creatorul democraţiei româneşti şi nelipsit colaborator la toate reformele înfăptuite de partid.
În 1931 sʼa produs despărţirea.
Niciodată nimeni nu a tăgăduit situaţia lui C. Stere în partid şi nu i-a impus
plecarea. Demisia a fost hotărîtă de el personal. Şi atunci basarabenii au adoptat în
această chestiune tactica celor două fiare în foc: unii cu Stere, alţii cu partidul.
Se vede că aşa a fost sortit acestui om, care reprezenta tragedia personificată a Basarabiei, să bea cupa amărăciunilor şi a decepţiilor până la fund.
Şi totuşi, după o viaţă aşa de sbuciumată, plină de atâtea necazuri şi
frământări, titanul nʼa capitulat. Retras în singurătatea de la Bucov, C. Stere a
reînviat ca pasărea Phönix, din cenuşă, devenind unul dintre romancierii noştri
cei mai de vază. Cele opt volume scrise de el constitue o operă care va rămânea
pentru totdeauna în istoria literaturii româneşti, atât prin talentul cu care au fost
concepute, cât şi prin forma lor frumoasă.
Un democrat convins, C. Stere a fost în acelaş timp şi un aristocrat distins
al gândirii. O energie inepuizabilă şi o minte enciclopedică care îşi găsea
aplicaţiunea şi crea în orice domeniu de activitate omenească politic, cultural,
ştiinţific, economic etc. cu aceeaşi fineţe de analiză şi aceeaşi putere de sinteză.
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Un om care a făcut cinste Basarabiei şi ţării lui, simbolizând o epocă întreagă,
una din cele mai însemnate şi sbuciumate ale neamului nostru.
De aceea se cuvine ca memoria lui să fie slăvită. Stere nu mai este în viaţă,
dar el trăeşte şi nu va muri niciodată în sufletele noastre ale tuturora.
Să-i fie ţărâna uşoară!
(Întreaga adunare se scoală în picioare şi păstrează câteva minute o pioasă
tăcere).
Pan. Halippa
Cronica – despre Stere. Oameni
Gorki şi Stere. – Ploioasa toamnă îşi resfiră pletele gălbejite; unde şi unde,
în miţoasa frunzătură, câte o pleoapă ofilită se lasă şi se scutură, neştiut,
oropsită, fără regrete, fără suspine, fără nădejde şl fără amintire. Paşii vieţii cu
aceiaşi măsură, cu acelaşi nepăsare, fără grabă, îşi poartă destinul întrʼo evoluţie
stranie, în zadar cercetată de mintea mărginită a omului. E un apus... Ca altul ori
ca niciunul, întrʼamândouă e adevăr: ca altul pentru aducerea aminte, ca
niciunul pentru viaţa ta personală.
Nu e niciodată bine să judeci lucrurile sub imediata şi copleşitoarea lor
prezenţă. Pentru a păstra o judecată limpede e potrivit să te regăseşti pe tine.
Entuziasmul prea mare, durerea prea vie – sunt dăunătoare echilibrului
sufletesc; mintea care ştie să pună ordine, numai in cumpătare poate să dea
adevărata măsură, numai la rece poate argumenta şi a da maxime înţelepte. Aşa
ar vorbi un filosof.
Am aşteptat şi noi să treacă puhoiul tristelor evenimente, să se limpezească cerul durerilor noroase, să se risipească pâcla strădalnicelor jeluiri ale
acestei omeniri amorfe şi nefericite.
A murit Gorki... A murit Stere...
A murit un apostol... A murit un martir...
Încă, parcă te mai stăpâneşte sughiţul de plâns. Inimă, fii tare!
[...]
După cum atâţia martiri, predecesori şi posteriori creştinismului au expiat
vina slăbiciunii, întrucât numai Hristos a avut în el acel grăunte de muştar al
credinţei, deşi nu desăvârşit (de ce acel, Doamne, Doamne, de ce mai părăsit?
înainte de a-şi da duhul), întrʼo altă ordine de idei, Stere sʼa vrut reformator, a
vrut să schimbe un aşezământ vechi, să dea lumii o nouă concepţie de viaţă, o
nouă credinţă, i-a lipsit însă senina împăcare cu sine, i-a lipsit adâncirea în sine
a credinţei şi nu i-a fost dat de soartă decât să pătimească, fără să vadă aruncată
în viitor umbra luminoasă a biruinţei credo-ului său. Poate nʼa fost înţeles! E
sigur, însă, că adepţi a avut atât de puţini, atât de anemici, încât văzând
zădărnicia unei acţiuni atât de nobile, pe care o înjghebase în mintea sa acest
temperament explosiv, mediteranean, sʼa retras la Bucov, în singurătatea şi
tovărăşia unei vegetaţiuni luxuriante, umbră a unui trecut spulberat în zări.
Stere sʼa încrezut peste măsură de mult în propriile-i forţe, în despotica-i
superioritate. Se lămureşte în el o trăsătură caracteristică profilului sufletesc al
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basarabeanului. Când e slab, tace; dar se socoate, din pricina exaltatului său
egos, tare şi vrea să dea impresia că pune ceva la cale; dacă are o cultură mai
vastă, se încăpăţinează să creadă că e unsul Domnului pe pământ, că e
împodobit cu toate talentele şi toate capacităţile. Lumea însă, cu instinctul ei
fără şovăială, refuză să accepte aceste haruri fără a fi manifeste în acţiune şi
începe martirajul eroului. Înjură, trăsneşte, se retrage în scoica „personalităţii”...
Scăderile acestea, pe lângă cele „fatal legate de o mână de pământ”, nu
pot, totuşi, rupe nimic din măreţia mitului Stere. În inima fiecărui basarabean e
un colţişor, unde e ascuns un gând pătimaş, plin de risc şi spaimă, pe care îl
doseşte, cum face un copil, în toată amploarea egoismului său ca pe o
bomboană furată, închizând ochii şi strângând maxilarele şi pumnii, parcă în
faţa moralei neînduplecate. Ce ar fi fost de sʼar fi împlinit visul lui Stere,
pentrucă mai curând vis a fost decât realitate? Stere – dictator... Basarabia...?
Rafail Radiana
Prăbuşirea uriaşului dela Bucov
Distinsul publicist şi poet Vladimir Cavarnali, în ziarul „Cruciada Românismului”, an II, Nr. 80, semnează articolul de mai jos:
Retragerea lui Constantin Stere la Bucov, după o viaţă alimentată de o
continuă agitaţie, nʼa fost o părăsire a terenului de luptă, unde i-a fost atât de
plăcut să se avânte, ci o nouă încercare de a găsi o atitudine de apostol. Dacă a
fost atacat cu atâta înverşunare, a fost în schimb adorat şi idolatrizat de mulțime.
El reprezenta una din acele individualităţi, care împart oamenii în două tabere: a
acelor care aderă şi a celor care te ţintesc cu săgeţile lor otrăvite.
Duşmanii lui de totdeauna, urcaţi astăzi pe baricada unul naţionalism care
otrăveşte şi ruinează, nʼau înţeles că în sufletul lui Constantin Stere se ridica
flacăra eroului creator de istorie. Sʼau năpustit asupra-i ca nişte hiene, pentru ca
împroşcându-l cu murdării, să distrugă o acţiune plină de învăţăminte şi de
convingeri. Din turnul lor ornat cu mitraliere, au trecut printrʼun tribunal format
din nulităţi, cunoştinţa unui om pe care nici odată nu lʼau putut înţelege.
Lumina arsă în structura luptelor sale, venea din adâncimile nelămurite ale
istoriei. Înzestrat cu o formidabilă putere de gândire, el descrie în teoriile sale
politice şi sociale firele unui organism trezit de ochiul lui în besna depărtărilor.
Rapiditatea vieţii noastre de stat, care poartă vina că astăzi poporul e umilit şi se
află cu botul la pământ, nʼau înţeles că în structura gândirii acestei individualităţi se află poate concentrate toate realităţile de mâine ale poporului românesc.
Au răsărit după, cu limbile lor veninoase, dar nu şi-au dat seama nici o clipă, că
a scalpa o conştiinţă de talia lui Constantin Stere aduce un prejudiciu mare
autorităţii poporului tău în lume.
Cercetaţi bine peripeţiile lui aproape legendare în istoria noastră politică,
căutaţi taina acestor uriașe sforţări de a se regăsi pe sine şi vă veţi da seama că
figura lui Constantin Stere, se mişcă ca un imbold deasupra unul pământ nesigur
şi pustiu.
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În Rusia ţaristă, unde Constantin Stere a ridicat pumnul pentru prima oară,
sʼa simţit izolat între străini. Hotărît să plece de acolo, uita că lupta se
intensifică şi e mai fructuoasă în mijlocul intelectualilor, ... popor pornit să
profetizeze și să creeze idoli noui. Evadarea lui din Rusia, nu este o salvare din
închisoare, ci o nouă etapă în drum spre regăsire.
Individualitate incomodă, date forţei sale lăuntrice, a nemulţumit întotdeauna pe toţi şi nu sʼa simțit nicăieri între oameni mai bine ca poate între
florile sale exotice din Bucov. Este tragică această continuă căutare a unui
reazim sigur. Aripele lui desfăcute imperial deasupra vieţii politice a ţării, au
provocat veşnicele hiene, gata să sfâșie să murdărească, să scuipe otrava. Panica
şueratului lor de reptile a cunoscut un moment lumina astrului şi tupilaţi după
ziduri, ghemuiţi în colţuri întunecate, l-au urmărit cu degetul pe trăgaci.
Dar nu l-au putut dobori!
Oricât i-ar nega valoarea cenzorii de profesie, Constantin Stere rămâne o
conştiinţă uriaşă in Istoria politică şi culturală a acestei ţări.
Hotărîrea de a rămâne pe drumul dictat de propria-i convingere, de a nu se
lăsa clătinat de oscilaţiile vieţi politice crează împrejurul lui o aureolă crescută
din legendă. Să ţii fruntea sus, să păşeşti viguros şi să rămâi teafăr ca în prima zi
de drumeţie este o atitudine de neiertat. Se grupează atunci toate resturile dela
periferia vieţii spirituale şi slobozesc piatra din praştia lor parşivă. De aceea,
figura lui este o apariţie exotică în cultura politică a acestei ţări.
Ar fi cu mult mai util pentru adversarii de ieri şi de totdeauna ca în loc să-i
pângărească memoria, să încerce să înveţe ceva din rezistenţa lui de granit şi din
marea patimă a luptei de idei. Câţi analfabeţi, câte reptile incolore stăpânesc
astăzi viaţa noastră politică! Const. Stere le poate fi o călăuză, mult exemplu de
caracter, de tărie, de convingeri.
Pentru Basarabia, Const. Stere are o valoare aparte.
Lupta lui în contra colosului ţarist, victoria obiectivelor create în mare
parte de el, nu numai că nu ne permit de a-l critica, ci sunt fapte puternice care
ne determină să-l iubim şi să-l idolatrizăm. Pentru ca să smulgi Basarabia din
trupul Rusiei ţariste, nu numai că ai datoria să-i urăşti regimul medieval,
despotic, ci eşti obligat să pactizezi cu duşmanii lui ca utilizând toate mijloacele
să-i sfărâmi cele trei capete ale flamurei. Şi Constantin Stere sʼa mişcat pe linia
trasată de propria lui conştiinţă, reclamată de popor, confundată cu obiectivele
acelor momente istorice. Cum nu sʼau gândit cei care l-au urit şl l-au lovit că
loviturile şi veninul urii se răsfrâng asupra întregii Basarabii? Provincia asta
asfixiată nu va ridica odată capul să-şi ceară drepturile şi să organizeze asaltul
victorios al cinstei, al adevărurilor, al braţelor care doboară la pământ edificiile
putrede și construesc încordat, sobru, frumuseţile înflorite în visurile clare ale
gânditorilor ei?
Acum, când din trupul uriaşului dela Bucov nʼa rămas decât un pumn de
cenuşă, este momentul de a se răscoli toate articolele lui doctrinare, de a ne
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înfunda între magistralele pagini de literatură, „În preajma revoluţiei”, şi de a-i
căuta sensul existenţei lui istorice în viaţa spirituală a acestui popor.
Vladimir Cavarnali
(Viața Basarabiei, iulie-august 1936, număr consacrat jubileului a 60 ani de
viaţă şi 35 ani de activitate naţional-obştească a d-lui Ion Pelivan, p. 601-613.)

34.

Constantin Stere

Stabilit de ani de zile la Bucov, izolat de lume și aproape ieşit din actualitate, închis în lumea gândurilor şi cărţilor, concentrat până în ceasul din urmă
asupra operei sale literare de mari proporţii În preajma Revoluţiei pe care voia
sʼo termine, îmbătrânit înainte de vreme – pentru că vrâsta de 70 de ani nu
înseamnă neapărat o bătrâneţe – şi mai presus de toate împresurat de o adâncă
nelinişte cu privire la sguduirile societăţii contemporane, moare marele
basarabean Constantin Stere.
E una dintre aparițiunile cele mai complexe şi mai caracteristice ale
intelectualităţii româneşti. Cu greu poate fi definită în mod cuprinzător şi drept.
Suntem prea sub influenţa tiranică a actualităţii, decât ca să putem vorbi cu toată
obiectivitatea reclamată de vasta sa activitate de patru decenii.
Sunt două perioade distincte în viaţa sa agitată şi ținută în ritmul rapidelor
creşteri ale românismului din toate provinciile. Constantin Stere a avut un
amestec puternic în evoluţia provinciilor româneşti, cum vom vedea. Nu numai
Basarabia i-a format obiect statornic al îngrijorărilor şi acţiunilor, ci cunoştinţa
sa sociologică sʼa întins asupra fenomenului întreg românesc, sub orice aspect
l-ai lua: politic, cultural sau literar. Şi, de altfel, Constantin Stere e recunoscut
ca un drumeţ neegalat, poate singurul român care a străbătut regiunile tropice şi
polare, Răsăritul Orientului și Apusul Europei. A fost un voiajat, un cunoscător
la faţa locului al atâtor complexe geografice şi culturale. Cu Transilvania a luat
contact în două chipuri: prin cronicile apărute cu regularitate în „Viaţa
Românească”, şi prin intervenţiunea sa politică din 10 Martie 1912 când a
izbutit să făurească împăcarea dintre oficialitatea Partidului Naţional Român şi
disidenţa tribunistă; graţie puterii sale excepționale de muncă, prestigiului
personal al intelectualului superior şi cunoaşterii oamenilor şi împrejurărilor
timpului, C. Stere a aplanat conflictul grav dela Arad, şi a fost admirat în mod
unanim de aderenţii celor două tabere adverse.
Perioada de până la răsboiu a fost încununată de glorie. Stere urcase cele
mai frumoase ascensiuni cunoscuse satisfacţiuni fără seamăn.
Profesorul de drept constituţional dela Universitatea din Iaşi era o
autoritate a ştiinţii sociologice. Adusese din Basarabia o pleiadă întreagă de
tineri ocrotiţi de el cu scopul de a prepara dezrobirea de sub țarismul imperialist.
Participa din plin la arena politică. Partidul liberal, în care tineretul
democrat condus de Ionel Brătianu înfrânsese pe bătrânii retrograzi şi
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inaugurase direcţia cea mai de stânga (grație cărui fapt partidul liberal absorbise
pe „generoşi”, pe cei mai de seamă socialişti, aproape epuizând mişcarea
socialistă – şi odată istoria se va pronunţa dacă socialiştii timpului au procedat
bine stingând prima lor mişcare prin fuziunea cu liberalii vremii – şi atrăgând
multe forţe neutre intelecuale) l-a ales şef al organizaţiei din capitala Moldovei
şi l-a onorat cu misiuni grele şi de încredere timp de aproape 20 de ani.
Însă cea mai mare reputaţiune şi-a caştigat-o Stere prin fondarea şi
conducerea revistei „Viaţa Românească” – timp de 16 ani.
Geniul lui Stere a ştiut grupa lângă „Viaţa Românească” floarea iniţiaţilor
în ştiinţele sociale şi floarea literaţilor moldoveni în deosebi.
„Viaţa Românească” a însemnat un fapt cultural ce a făcut epocă. Sceptrul
cultural moldovean a trecut dela junimismul „Convorbirilor Literare” la
poporanismul „Vieţii Româneşti”. Influenţa marei reviste dela Iaşi sʼa resimţit
de către întreaga suflare românească. „Viaţa Românească” a fost o comoară
nesecată de studii grele asupra actualităţii româneşti şi europene. Pentru întâia
oară o revistă românească atacă în mod sistematic şi cu autoritatea celor mai
bune condee problemele sociale ale vremii. Prin nivelul discuţiunilor, profunzimea cercetărilor şi îmbrăţişarea largă a actualităților „Viaţa Românească” a
exercitat cea mai rodnică direcţie spirituală asupra contemporanilor.
E meritul lui Constantin Stere că a organizat o revistă de valoarea „Vieţii
Româneşti”, arsenal de arme intelectuale victorioase. De pe această tribună
înaltă şi-a desvoltat concepţia poporanismului, punând problema țărănească la
temeiul edificiului de Stat. Poporanismul, democratismul şi socialismul şi-au
găsit în coloanele „Vieţii Româneşti” interpreţii cei mai sinceri, mai chemaţi şi
mai larg orientaţi din vechiul regat român.
Înrâurirea „Vieţii Româneşti” a fost profundă, regenerând viaţa publică şi
stimulând la investigaţiuni metodice în domeniul culturii, literaturii şi sociologiei politice. Foloasele au fost mari pentru contemporani. Resurse inepuisabile
de gândire şi îndrumare practică. Partidul liberal a profitat larg de pe urma
focarului de idei al „Vieţii Româneşti”.
Renumele lui Stere se înfipsese definitiv în conştiința publică. Perioada
antebelică a fost marcată de strălucire, neumbrită cu nimic; îi surâdea viitorul
cel mai promiţător. Toate porțile înălțărilor îi erau deschise în viaţa de Stat.
Deodată însă intervine cataclismul mondial. România în tabăra aliaţilor
alături de Rusia țaristă care sugruma Basarabia. În spiritul lui Stere nu încăpea
îndoială: el nu putea admite continuarea subjugării Basarabiei. A rămas sub
ocupația germană, pentru ca să facă orice bine ar putea în favoarea scumpei sale
provincii, pentru care suferise temnițe şi deportări siberiene, descrise în mod
magistral în seria romanelor sale „În preajma revoluţiei”.
Aşa sʼa ajuns la faimoasa „trădare” a lui Stere. Nu sʼa ținut seama de
imperativele conştiinţii statornice a marelui basarabean. De pe urma campaniilor denigrante ale patriotarzilor de ultima oră, Stere sʼa ales cu o adevărată
ostracizare. A fost înlăturat dela catedra universitară. „Democrații” Partidului
Naţional Țărănesc au căutat să scape de el, deşi au beneficiat de inteligenţa
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sclipitoare a aceluia care a redactat proiectul reformei administrative, ba care a
elaborat însuşi programul partidului. Iuliu Maniu şi ceilalţi „democrați”, convinşi
sʼau lăsat intimidați de campaniile facile ale reacţionarilor retranşați în dosul
„Universului” şi sʼau lepădat de Stere. Acesta a prins mişcarea şi întrʼo filipică
usturătoare a imortatizat oportunismul „Domnului Preşedinte”.
După răsboiu i sʼau închis lui Stere toate drumurile de afirmare. Nu şi-a
mai putut spune cuvântul. Desiluzionat, a dat o direcție nouă preocupărilor sale.
Și-a luat revanşa împotriva mocirlei politice. Sʼa dedicat exclusiv scrisului şi
dintrʼodată sʼa ivit în câmpul literelor ca un romancier de resurse neobişnuite.
Cu toate că mai figura politiceşte în partidul radical-țărănist – şi cât de
grăitoare este această atitudine rectilină a poporanistului care a părăsit pe
liberalii deplasaţi la dreapta! – de sub preşedinţia omului de subtilă inteligenţă şi
de mișcări iuţi care este d. Grigore Iunian, totuşi, aportul său în mişcarea
politică a încetat mai ales din cauza sănătății sdruncinate.
Pănă în ultima respiraţie a lucrat la desăvârşirea ciclului de romane „În
preajma revoluţiei”, splendidă frească a specificului românesc. Îndeosebi cele
dintâi trei romane sunt adevărate perle de artă şi zugrăvesc mediul basarabean şi
sbuciumul deportaţilor în imensitățile Siberiei.
Constantin Stere a fost un intelectual în accepţiunea cea mai plină a
cuvântului, înzestrat pedeasupra cu o putere uriaşe de muncă şi deţinând un rol
dintre cele mai predominante în timpul său. Profesorul, sociologul, literatul,
agitatorul politic, organizatorul şi polemistul au lăsat dâre adănci şi nemuritoare
în istoria românilor.
(Ion Clopoțel, în Societatea de Mâine, București, anul XIII, nr. 5, august
1936, p. 115-116.)

35. Anul academic 1935/36: dare de seamă făcută de d-l Rector
Traian Bratu cu ocazia deschiderii cursurilor anului 1936/37
A fost doborît de moarte, după ce la 1 Februarie 1936 devenise profesor
onorar, Constantin Stere, o personalitate masivă, covârşitoare, care tocmai din
cauza aceasta a fost, pe de o parte, admirat şi glorificat cu devotament, pe de
alta parte hulit şi duşmănit peste măsură. Nu-i nici momentul şi nu noi suntem
chemaţi a-l judeca, mai ales că „dosarul Stere” nu este cunoscut şi nici nu se ştie
bine unde se găseşte şi că prin urmare numai viitorul şi istoria vor putea da
sentinţă definitivă în privinţa lui, dar aceasta abia atunci când patimile se vor fi
liniştit şi obiectivitatea va fi cu putinţă. Şi cu toate că vremurile încă turburi şi
patimile încă aprinse lʼau ţinut departe de catedra sa în tot timpul dela război
încoace, sunt dator să aduc de aici şi cu acest prilej omagiul de admiraţie şi de
recunoştinţă al Universităţii noastre omului de o cultură adâncă şi cuprinzătoare,
teoreticianului şi cunoscătorului profund al dreptului constituţional, personalităţii robuste şi ireductibile, care nu admitea decât admiraţie totală din partea
acelora care-i erau aproape şi pe care îi copleşea, sau ură neînduplecată,

368

Constantin Stere și lumea sa

neînvinsă din partea acelora, care nu puteau sau nu voiau a-l înţelege; omului
care a întemeiat revista „Viaţa Românească” şi prin ea a aruncat în toată opinia
noastră publică o bogăţie rară de fermenţi binefăcători pentru desvoltarea
ulterioară a vieţii culturale şi politice româneşti; în sfârşit, omului care a avut un
rol atât de însemnat, poate hotărîtor în revenirea la matcă a Moldovei de dincolo
de Prut. Şi sunt convins că în măsura în care patimile şi resentimentele
personale vor amuţi, în aceeaşi măsură şi figura lui Constantin Stere va rămânea
din ce în ce mai neîmbinată şi mai strălucitoare ca a unui mare cunoscător al
dreptului, a unui mare răspânditor de idei politice, a unui important factor în
desvoltarea culturală a anilor din primele două decenii ale acestui secol şi a unui
mare Român, mai bine zis Moldovean din Basarabia, căci în această origine a lui e
toată explicația firei şi faptelor lui. Deci, Universitatea noastră se va putea mândri
de a-l fi avut printre profesorii săi şi-i păstrează o recunoscătoare amintire.
(Anuarul Universității din Iași 1935/1936, Iași, 1937, p. 4-5.)

36.

Constantin Stere

„Aurais-je pu – comme originaire de Bessarabie et comme ancien
révolutionnaire – me résigner et abandonner la lutte au moment décisif? Auraisje pu laisser se glisser le doute dans leurs âmes sincères – et, moi, Stere, les
tromper sciemment? Plutôt la mort!”
Ces lignes renferment une destinée et une profession de foi. Stere sʼy
révèle entier, indomptable, frémissant dʼune conviction passionnée, idéaliste et
révolutionnaire, sincère et intraitable.
Il nʼa pas connu en effet la transaction, les demi-mesures et lʼaccommodement. Son âme a été dominée par le commandement dʼune loi morale.
Lʼoppression et lʼinjustice sociale, la privation de la liberté individuelle, le
spectacle de la contrainte et de la dégradation humaine, ont fait de lui un révolutionnaire. Stere a été de tout temps un combattant pénétré de la nécessité du
sacrifice personnel, convaincu de lʼefficacité de la lutte contre les iniquités. Il
nʼa jamais abandonné la lutte. Il a pu être momentanément réduit au silence,
piétiné ou déshonoré, mais cela nʼa fait que redoubler sa vitalité, sa violence,
son âpreté. Tout au plus si un sarcasme cinglant, dur, chargé dʼamertume, a
terni son idéalisme premier de lutteur enthousiaste et généreux.
Constantin Stere avait gardé, malgré les expériences désastreuses de sa vie
mouvementée, un respect profond pour la personnalité humaine. Respect, mais
non confiance. Il y avait dans cette âme un doute tragique et douloureux. Les
hommes lʼavaient définitivement blessée. Ils sʼétaient montrés si piètres, si
mesquins et si lâches, que le révolutionnaire avait fini par les mépriser. Certes,
il nʼavait jamais perdu tout espoir. Cʼest le propre des grands idéalistes de croire
toujours à leur idéal, malgré les nombreux démentis que leur inflige lʼexpérience. Mais on soupçonnait dans son regard une circonspection fébrile, une
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tension inquiète. On aurait dit que dans ses relations avec les hommes, il prenait
ses précautions.
Mais, sʼil ne pouvait plus croire, sans examen préalable, à la sincérité des
hommes, il a toujours cru à lʼHomme et à lʼidéal. Stere resta jusquʼà la fin de sa
vie un idéaliste. Son idéalisme relevait dʼune sorte de romantisme, que la dureté
de la vie nʼavait pas réussi à galvauder et que le scepticisme nʼavait jamais
altéré. Il nʼavait jamais désespéré. Il y avait en lui une disponibilité inépuisable
dʼenthousiasme et de ferveur. Non que lʼamertume ne lʼenvahît parfois au cours
de son existence, ni que la bassesse de certains hommes ne lʼeût bien des fois
rempli de mépris. Cʼétait là des moments de dépression passagère. Stere ne
tardait pas à se ressaisir et à affirmer à nouveau son idéal et sa fermeté.
Il y avait là un dramatisme aigu, un pathétique profondément humain.
Stere a été écartelé par la vie et harcelé par ses propres partisans. Il a été tour à
tour exalté et renié, admiré et haï, par les mêmes hommes. Lʼinjustice à laquelle
il a été voué a été si criarde, les passions quʼil a déchaînées ont été si violentes,
les accents que lui ont arrachés ses déboires ont été si poignants, que son drame
de conscience sʼétait dévoilé dans toute son acuité. Stere nʼa pas vécu
uniquement sur le plan politique et social. Il a intéressé à ses déchirements tous
ceux qui pouvaient comprendre lʼintensité de son désespoir et qui savaient
regarder au-delà de lʼaspect extérieur de son existence. Pour ceux-là il est
apparu comme une formidable énergie, comme un esprit généreux et franc, que
les adversités du sort ont durement éprouvé, sans toutefois abattre. Cʼétait un
éprouvé, mais non un vaincu.
Car il nʼavait jamais déposé les armes. Si, vers la fin de son existence,
il sʼétait retiré de la vie politique, il nʼen continuait pas moins son action par
ses écrits.
Il a toujours été un homme incommode et un indésirable. Sa puissante
personnalité irritait et troublait la gravité empesée des hommes à principes. La
médiocrité en était meurtrie, piquée au vif. Elle le détestait. Sentiment
réciproque dʼailleurs. Mais comme la médiocrité, en politique comme ailleurs,
représente la majorité, Stere a été ostracisé par la médiocrité, par la majorité,
donc par la politique.
Il nʼen pouvait pas être autrement. Dans la vie politique la vertu suprême
est le manque de scrupules et dʼidéal. Ceux qui ne sʼembarrassent pas de
principes et de programmes sont ceux qui arrivent. Ce nʼétait pas le cas de
Stere. Dans la lutte politique il sʼétait ingénié à se forger certaines règles de jeu,
que ses adversaires ignoraient ou feignaient dʼignorer. Cette honnêteté envers
lui-même et envers les autres lui a causé bien des déboires. Stere le savait, mais
il ne sʼen plaignait pas. Malgré tout, il faut accepter son destin.
On pourrait croire quʼavec le temps il eût évolué vers une sérénité
objective. On eût voulu lʼentendre frémir, à lʼinstar de Clémenceau, à
lʼapproche du soir de la pensée. Il nʼen fut rien. Il reste sur ses positions et
continua à guerroyer avec le même fanatisme.
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Mais, idéaliste impénitent et révolutionnaire par vocation, il a quitté une
seule fois la dureté farouche du combattant et ce fut pour décrire son
adolescence et sa jeunesse. Il nous les a décrites en pages vibrantes, chargées
dʼun parfum agreste. Une atmosphère de pureté, de vaillance acharnée et de
sincérité foncière sʼen dégage. Même une objectivité calme, saturée de nostalgie
et de regrets.
Ce fut un court moment de trêve dans cette course effrénée. En reprenant
lʼaction de son roman cyclique, qui, à proprement parler, nʼest quʼune longue
autobiographie déguisée, il redevint lʼhomme quʼil fut toujours. La musique du
souvenir cessa. Lʼhomme se souvint de sa mission, de ses devoirs, de ses luttes.
Il redevint dur, cassant, prêt à donner et à recevoir des coups.
Un pareil homme ne pouvait pas laisser indifférent. Il a été selon le cas,
admiré ou haï.
Cʼétait son destin.
*
*
*
Doué dʼun sens psychologique très aigu, ayant une vision minutieuse des
milieux les plus variés et le don dʼévoquer avec une richesse de détails
surprenante le passé et les hommes, Constantin Stere a donné à la littérature
roumaine un roman touffu, vaste et dʼun large mouvement épique. Cʼest une
immense fresque où grouillent de nombreux personnages et sʼenchevêtrent les
fils de plusieurs drames. Les personnages se détachent de son exposé avec
netteté, nuancés, divers et vivants. De la riche expérience de sa vie, lʼauteur a su
ressusciter tout un monde, quʼil sʼest efforcé de présenter avec objectivité. La
force épique singulière de son talent, le mouvement soutenu de sa narration, la
vigueur de ses traits et surtout son adhésion intime à certains milieux, rendue
encore plus pathétique par la perspective du temps écoulé, lui avaient permis
dʼécrire quelques volumes où, malgré une certaine prolixité, la veine du
romancier naturaliste sʼaffirme puissamment.
Malheureusement, au fur et à mesure quʼil sʼapprochait du temps présent,
le polémiste lʼemportait sur lʼobservateur, la caricature se substituait peu à peu
aux portraits et lʼexposé se chargeait dʼallusions politiques et de personnages à
clef. Cela a nui dans une large mesure à lʼéquilibre et au fini artistique de son
roman, soutenu dʼailleurs par la charpente solide dʼune observation pénétrante.
Lʼhomme nʼavait pas su, jusquʼà la fin, et malgré son effort, se détacher de
lui-même et faire taire son tempérament de combattant. Cependant son œuvre
restera, dernier témoignage de ce pathétique combat avec lui-même.
(Ion Biberi, în Etudes sur la littérature roumaine contemporaine, Paris,
Editions Corymbe, 1937, p. 42-45.)
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Mărturii rusești despre Const. Stere

37.

Memoriile lui S.A. Jebunev
Arhivele rusești dinainte de război, cu datele lor privitoare la activitatea
revoluționară, au devenit accesibile abia după revoluția din anul 1917. Totuși, și
în anii 1905-1907, un timp oarecare și-au făcut apariția o mulțime de
publicațiuni cu date scoase din arhivele cancelariilor secrete, memoriile
întemnițaților din fortărețele Petropavlovsc, Schlüsselburg și ale exilaților din
Siberia, în măsura în care cenzura, ceva mai blândă decât în anii precedenți,
permitea această apariție.
Dintre aceste reviste, un loc de frunte îl ocupă „Bâloie” (Trecutul)
1905-1907, cu o apariție aproape neregulată, drastic cenzurată și prea des
confiscată. A fost editată de cunoscutul agitator W. Burtzev1, care l-a demascat
pe provocatorul Azew2 și pe pușchinistul W. E. Școgolov.
În numărul 5 al revistei (17 mai 1907), p. 1907, se află publicate
memoriile revoluționarului S. A. Jebunev, exilat la Turinsc (Siberia), între anii
1880-1890. A fost inculpat în „procesul celor 193”, a stat în prevenție patru ani
de zile și, după multe peregrinări prin închisorile rusești, a fost trimis în Siberia,
unde a stat cu domiciliul forțat peste 20 de ani, cu întemnițări sporadice pentru
încălcarea regulamentelor administrative.
La Turinsc, Jebunev l-a cunoscut pe Constantin Stere (Steri, cum scrie J.).
În timpul reacțiunii, după asasinarea lui Alexandru al II-lea, Jebunev se află în
Siberia (1888).
El dă următoarele lămuriri despre Stere: „Afacerea Dogaev (un agent
provocator n. ns) și arestarea lui Lopatin (vestitul revoluționar Gherman Lopatin,
pe urmă emigrat la Paris n. ns.) au măturat ultimele formațiuni ale organizației
«Narodnaia Volia». Printre cei arestați în anul 1885 se află studentul
Universității din Novorossia (Odessa n. ns.). Constantin Stere, trimis forțat la
Curgan din gubernia Tobolsc. Acolo a avut conflict cu administrația locală și
– pentru acest fapt – a fost transferat de guvernatorul din Tobolsc la nord de
orașul Turinsc.
În timpul acela, printre noi, exilații guberniei Tobolsc, circula ideea de a
uni pe toți deținuții politici prin editarea unei reviste șapirografiate. Inițiatorul
acestei idei a fost Constantin Stere. În anul 1887, el, împreună cu alți exilați
politici, scoate la Turinsc această revistă șapirografiată. Câteva exemplare au
fost trimise în Siberia Orientală, însă pe drum mesageria a fost deschisă și au
început cercetări. Stere, împreună cu ceilalți făptași, a fost arestat și trimis forțat
(„slosan”) în gubernia Enisei.
După ispășirea pedepsei, Stere s-a întors acasă, dar și acolo a găsit o
atmosferă înăbușitoare; era sfârșitul domniei lui Alexandru al III-lea. Apăsarea
1
2

Vladimir Burtsev.
Evno Azev.
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regimului autocrat era grea și Stere, român de origină, a părăsit Rusia, plecând
în patria sa nouă, România.
Iată ce mi-a transmis o persoană (Jebunev nu indică numele acelei
persoane n. ns.) demnă de toată încrederea, care l-a văzut pe Stere în România:
«cultivat în spiritul literaturii rusești, Stere a nimerit într-o țară înapoiată, unde
formele exterioare ale unui stat constituțional nu corespundeau întocmai
conținutului interior. Clasa conducătoare este egoistă și șovină. Nicăieri în lume
nu există o mișcare mai accentuat antisemită ca în România».
La început, Stere a intrat în contact cu partidul social democrat român, în
fruntea căruia se aflau emigranții ruși. Dar de la sine se înțelege că într-o țară
înapoiată, cu industria în fașe, social democrația nu putea să aibă un câmp larg
de activitate. Însă Stere, plecând din Rusia, tocmai căuta acest câmp de
activitate. A plecat de la socialiști, intrând în partidul liberal român, fiind ales
deputat în parlament. Realitatea a arătat cât de greșit a fost calculul lui Stere.
Tovarășii săi de luptă, membrii partidului liberal, s-au dovedit egoiști până în
măduva oaselor, capabili doar de intrigări politicianiste. Dacă Stere se întorcea
din Siberia în Rusia cu câțiva ani mai târziu, când a început destinderea, el ar fi
rămas aci, devenind un om de frunte în viața publică.
Mi se spunea că discursurile lui Stere aveau un succes remarcabil în
Adunarea deputaților, încât au atras atenția Curții Regale române, fiind chemat
și la Palat. Cu toate acestea, mie îmi era mai la inimă Stere de mai înainte:
sincer, dârz, departe de ori ce compromisuri, acel Stere pe care în mod atât de
tragic l-a influențat schimbarea de front a lui Lev Tihomirov”.
S. A. Jebunev l-a cunoscut bine pe Lev Tihomirov. Acesta a fost unul din
fruntașii mișcării „Narodnaia Volia”, un revoluționar și un gânditor. În anii
reacțiunii, după asasinarea lui Alexandru al II-lea, Tihomirov se lasă de ideile
revoluționare, ceea ce de altfel au făcut și alții, cu deosebire că el intră în
serviciul ziarului reacționar „Moskovskiye Vedomosti” ca prim redactor,
combătând pe tovarășii săi de ieri.
Jebunev povestește cum l-a influențat pe Stere trădarea lui Lev Tihomirov.
Fapta s-a întâmplat în anul 1888, la Turinsc, unde se aflau atât Jebunev, cât și
Stere. „Într-una din zile – scrie Jebunev – în celula lui Stere a intrat procurorul
gubernial din Tobolsk și cu multă perfidie îi spune: «Iată, citește te rog opera
bunului dumitale Lev Tihomirov». Și cu aceste cuvinte îi întinde lui Stere un
număr recent apărut din «Moskovskiye Vedomosti», cu un articol al lui Lev
Tihomirov. Numele acestuia era bine apreciat și cunoscut în cercurile revoluționare. Întemnițat într-o pușcărie din fundul Siberiei, Stere habar n-avea de
evoluția pe care a urmat-o Lev Tihomirov. Acesta era cunoscut lui Stere ca
redactor al organului revoluției «Vestnic Narodnoi Voli». Articolul lui Tihomirov
l-a lovit pe Stere ca trăsnetul și, fără să gândească mult, după plecarea
procurorului se spânzură. Din fericire, frânghia nu rezistă trupului robust a lui
Stere și el căzu jos. La sgomotul produs au alergat gardienii care l-au găsit pe
Stere jos, în nesimțire”.

Constantin Stere și lumea sa

373

Cu aceste cuvinte încheie S. A. Jebunev partea din memoriile sale
privitoare la Stere.
Amintirile lui Jebunev prezintă interes, în primul rând, ca un document, în
al doilea rând, reflectează opinia revoluționarilor ruși asupra luptătorului
basarabean, ceiace în literatura noastră, mi se pare, lipsește.
În toamna anului 1935, adică cu un an și ceva înainte de a muri, Const. Stere,
într-o convorbire publicată în ziarul „Facla”, printre altele, spune: „Sunt
probabil singurul român din generația actuală căruia i-a fost dat să vadă valurile
Oceanului Pacific și ale celui Atlantic și întinderea înghețată a mărilor polare ca
și caldul Mediteranei și care a fost coborât în cele mai adânci straturi ale
societății, în lumea de crimă și mizerie sufletească și a putut totodată să se înalțe
la culmile piramidei sociale”.
Din memoriile lui Jebunev se vede că așa s-au întâmplat lucrurile.
Dealtfel, acum câțiva ani, fără a mai sublinia pasagiile respective din romanul
„În preajma revoluției”, Const. Stere, într-o scrisoare publicată în „Dimineața”,
se referă la epoca aceia de criză sufletească și zbucium pe care a trecut-o la
Turinsc, în exil.
(Alex. Kidel, în Adeverul literar și artistic, București, anul XVIII, seria III,
no. 876, 19 sept. 1937, p. 9.)

