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Modelul unifi cării naționale românești, după alipirea provinciilor în 1918, s-a ba-
zat pe mecanismul centralizării de sorginte franceză, cu implicații uneori contrapro-
ductive pe plan politic, administrativ și cultural. Uniformizarea implementată adesea 
forțat și superfi cial de către autoritățile centrale din București a creat unele antago-
nisme între periferii și centrul-capitală. Transilvania, și într-o măsură mai atenuată, 
Bucovina reclamau poziția privilegiată, în care se erijase un centru desemnat artifi -
cial – Bucureștiul. Ele însele foste teritorii supuse centralizării austriece în defunctul 
Imperiu Habsburgic, aceste provincii constatau o neglijare nejustifi cată din partea 
centrului românesc, în discordanță cu moștenirile lor identitare, care le plasau, într-o 
anumită măsură, mai aproape de inima Europei.1

În epoca imperială, apropierea acestor regiuni de civilizația occidentală se petrece 
oricum, destul de târziu (după prima jumătate a secolului XIX). Motorul racordării la 
modernitate îl constituie Viena – un alt centru, deci – care încerca să ridice nivelul regi-
unilor habsburgice în benefi ciul bunei funcționări a administrației imperiului. Aceasta 
nu estompează faptul că Transilvania, Banatul sau Bucovina, deși cu centre urbane im-
portante, erau încă profund rurale și se confruntau încă cu discrepanțe sociale majore. 
Și înainte de 1918 și după, situarea la periferie (fi e ea austriacă sau românească) deve-

* The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under 
the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for 
Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.

1 O analiză a consecințelor centralizării pentru Transilvania și Banat, în Victor Neumann, 
„Descentralizare sau recentralizare în Europa dunăreană. Cazul României”, Altera, IV, nr. 8, 
1998, pp. 82-89.
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nea o povară identitară. Constantin Rădulescu-Motru era unul dintre intelectualii, care 
conștientizau și blamau acest fenomen: „În trecutul nostru cel mai apropiat nu găsim 
centralizarea pe care o avem astăzi. Bucureștiul niciodată n-a manifestat o originalitate 
a sa particulară, înaintea căreia să se plece restul Țării. Bucureștiul a fost departe de a fi  
aceea ce a fost Parisul sau Roma. A fost și este încă un mare centru comercial, în toate 
privințele, adică trăind din circulația bunurilor altora, iar nu din producția sa proprie. 
Atunci de ce abdicarea provinciei? Găsesc la aceasta o singură cauză: Cu centralizarea 
administrativă a Țării, bărbații politici cari ne-au guvernat au crezut că este de datoria 
lor să centralizeze și mișcarea culturală”. Toate instituțiile culturale importante sunt 
concentrate în București, „ca și cum restul Țării era locuit de o populație minoră la 
minte, sau minoră la exercitarea drepturilor cetățenești, și care ar fi  avut nevoie să se 
rumânizeze după un centru de cultură model”.2

Capitala impunea și o hegemonie culturală, atât instituțional, prin concentrarea 
principalelor edifi cii de cultură sau instituții decidente în București, cât și prin pia-
ța editorială privată, fără a elabora însă o politică culturală coerentă. Lipsa de sprijin 
a centrului pentru afi rmarea unei culturi proprii a periferiei a determinat consecințe 
contradictorii. Pe de o parte, are loc un exod al literaților provinciali spre București în 
speranța afi rmării. Cei care nu au șansa deprovincializării se mobilizează însă în iniți-
ative locale de ofensivă culturală. Problema descentralizării și a autonomiei culturale a 
fost, de altfel, un factor centrifug care a afectat și Societatea Scriitorilor Români, concura-
tă în câmpul literar al deceniului patru de societăți ale scriitorilor din provincii.3

Acest Kulturkampf i-a determinat astfel pe literații din provincii să-și creeze pro-
priile alternative de pătrundere pe piața literară a vremii. Fără a fi  deschizătoare de 
drumuri în acest sens, Bucovina devenea, în anii ‘30, terenul de afi rmare a unei tinere 
grupări literare: „Iconar”. În interbelic, spațiul bucovinean traversează o criză de iden-
titate generată de două imagini contradictorii: pe de o parte, provincia se percepe ca 
păstrătoare „orgolioasă” a spiritului românesc în pofi da contactului forțat cu o cultură 
germană – ce-i drept, nerenegată; pe de altă parte, complexul de superioritate se su-
prapune, paradoxal, cu resimțirea unui statut de inferioritate produs prin ignorarea 
Bucovinei de către forurile centrale4. Complexul de superioritate era fondat, așadar, 
pe o iluzie. Regionalismul vehiculat adesea în presa bucovineană de către unele voci 
transcende culturalul, implicând conotații politice. O sinteză a defi ciențelor centraliză-
rii după un deceniu de la unire erau prezentate în 1931 într-un memoriu care reclama, 
la nivel politic, nereprezentarea Bucovinei în guvern, lipsa autohtonilor în adminis-
trațiile celor cinci județe bucovinene, în justiție și servicii publice. La nivel cultural, se 
solicita menținerea nemodifi cată a sistemului de învățământ secundar, dar și supli-

2 Apud C. Rădulescu-Motru, „Reviste de provincie”, Ideea europeană, IV, nr. 110, 14-21 ian. 
1923, pp. 2-3.

3 Liviu Malița, Eu, scriitorul, Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, 1997, p. 144.
4 Mircea A. Diaconu, Mișcarea „Iconar”. Literatură și politică în Bucovina anilor 30, Iași: Editura 

Timpul, 1999, p. 21.
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mentarea bugetului pentru Universitatea din Cernăuți ce contribuia, prin educație, la 
cimentarea relației cu Vechiul Regat.5

Tinerii literați sau publiciști de la periferii care nu au avut sau încă nu au pretins 
șansa afi rmării în capitală, contestă de pe poziții tradiționaliste modelul literar impus 
de București. Nemulțumirile lor vizează două mari direcții: lipsa de receptivitate a 
mediului literar de la centru manifestat, mai ales, prin refuzul revistelor literare și al 
editurilor de a publica creațiile provinciei și respingerea noilor tendințe în literatură, 
percepute ca un import cultural periculos. Arsenalul contraofensivei îl constituie gru-
parea tinerilor în mișcări literare care să animeze provinciile inactive cultural. Iconar 
s-a manifestat, în perioada 1931-1938, ca o înlănțuire de metamorfoze imperfect supra-
puse: grupare fără o ideologie concretă, colecție literară a revistei „Junimea literară”, 
editură, mișcare cu afi nități legionare, revistă legionară. Cele mai sonore nume care au 
fost asociate iconarismului îi vizează pe Mircea Streinul și, parțial, pe Traian Chelariu 
și Iulian Vesper. Incubatorul de creație se conturează la revista Junimea literară con-
dusă de liberalul Ion Nistor, cel care a fost și profesor celor mai mulți iconariști la 
Universitatea din Cernăuți. Cu toate acestea, unii scriitori manifestă încă din adoles-
cență, preocupări literare, redate în cadrul revistei Muguri6 de la liceul din Rădăuți. 
Din 1935, gruparea se va segrega în două tabere ideologice distincte. Mircea Streinul 
va direcționa „Iconarul” spre legionarism, sub infl uența profesorului cernăuțean 
Traian Brăileanu, în timp ce Traian Chelariu și Iulian Vesper se disociază de mișcare și 
mențin colaborarea cu Ion Nistor.7

Programul mobilizării apare în scris abia în 1933, sub forma unui manifest – par-
țial justifi cat – împotriva editurilor și tabieturilor literare bucureștene, cu propunerea 
creării unei proprii edituri la Cernăuți. Poziția iconariștilor indică, fără echivoc, com-
plexele literare ale provinciei și respingerea oricărei direcții dictate de centru. Aceasta 
chiar dacă destinatarii programului sunt... chiar publiciștii Capitalei, cărora bucovine-
nii încearcă să le capteze atenția.8

Creația literară iconaristă, predominant lirică, cu parcursul ei de la „Junimea lite-
rară” până la revista „Iconar”, a primit încadrări neunitare în critica de specialitate, 
fi ind plasată la categoria suprarealistă, expresionistă sau într-un abstract gotic mol-
dovenesc. De fapt, ceea ce s-a publicat sub fl amura Iconar nu are o identitate artisti-
că proprie, fi ind mai degrabă o mixtură surprinzătoare între modern și tradițional.9 
Mircea A. Diaconu arată că iconarismul, în sine, ține mai degrabă de o ideologie, decât 
de o mișcare literară. La vârsta maturității intelectuale, un iconar care s-a identifi cat 

5 „Memoriul Bucovinei”, Glasul Bucovinei, XIV, 3651, 1931.
6 Tudor Opriș, Istoria debutului literar al scriitorilor români în timpul școlii (1820-2000), București: 

Editura Aramis, 2002, pp. 93-94. 
7 Istoricul fenomenului iconarist este subiectul monografi ei lui Mircea A. Diaconu, Mișcarea 

„Iconar”. Literatură și politică în Bucovina anilor ‘30, Iași: Editura Timpul, 1999.
8 În Glasul Bucovinei, nr. 4223, 11 ian. 1934.
9 Mircea A. Diaconu, Mișcarea „Iconar”..., p. 36.
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doar parțial și relativ cu gruparea exclama: „Câtă zăpăceală în capetele noastre ale 
tinerilor de atunci! Câte ambiții puerile! Și totuși, dedesubtul stângăciilor și vanităților 
luminează și frânturi de lucruri înduioșătoare”.10

Lipsa tradiției literare a generat în Bucovina un complex al debutantului care se 
disociază orgolios de orice curente noi sau vechi, insistând în găsirea unei identități 
proprii, autentice, ce se poate propulsa ca model pentru restul țării. La nivel discursiv, 
iconarii resping și sămănătorismul desuet, și ortodoxismul gândirist, și ideologia de 
import de la Criterion.11 În practică însă, ei preiau elemente din toate aceste tendințe, 
fi ltrate prin conceptul spațiului recuperator al provinciei, dar și prin moștenirea iden-
titară austriacă. Cunoașterea limbii germane deprinse în anii de școală primară sau 
secundară conferă o apropiere de literatura germană de care unii se lasă infl uențați. 
Încercând să-și construiască un stil literar, Traian Chelariu nota, la 1930, în jurnalul 
său: „Mă persecută limba germană, învățată în copilărie, și neajunsul de a fi  vorbit 
mult mai târziu românește”.12

Iconarii provin aproape exclusiv din mediul satului bucovinean, ceea ce explică 
predilecția pentru creația de inspirație rurală, pentru valorile satului arhaic și sensi-
bilitatea la dramele satelor bucovinene ocupate. Autorii iconari marșează pe româ-
nismul autentic închistat în tradiția bătăturii: Iulian Vesper în romanele Amintiri din 
Țara Fagilor sau în Glasul ori Mircea Streinul în romanul Ion Aluion. Cu toate acestea, 
creațiile fi xează satul ca spațiu de referință, fără a fi  însă monografi i rurale. Mircea 
A. Diaconu vorbește de un „duh al satului”, de o demonie, de sufl ete posedate, de o 
trăire intensă specifi c bucovineană, o dramă a existenței, exprimate, mai ales la Mircea 
Streinul, într-o compoziție narativă adesea stângace.13 Este, de fapt, maniera tradițio-
nală în ambalaj modern a iconarilor de explorare a localismului. De pe această poziție, 
iconarii resping cultura orașului, și mai ales pe cea a capitalei, pe care o resimt invada-
tă de elemente neromânești. Paradoxal, o astfel de atitudine provine dintr-un Cernăuți 
cosmopolit, o aparentă „mică Elveție”, în care minoritarii evrei sunt totuși majoritari, 
deținând și o presă de limbă germană de tradiție. Din perspectiva limbajului, creațiile 
unora dintre iconari adoptă discursul mistic, propovăduind aseceza și mântuirea prin 
jertfă și moarte, supremația etnicului asupra esteticului. Registrul lingvistic apropie 
astfel iconarismul de legionarism. Nu surprinde astfel că autorii din cadrul revistei 
Iconar au plasat creația sub semnul propagandei de extremă dreaptă.

Monopolizarea culturii de către centru a fost ținta iconarilor de la toate publicațiile 
unde au colaborat.14 Pornirile nu au fost însă nicăieri atât de vulcanice ca în revis-
ta Iconar, atât împotriva uniformizării culturale, cât și împotriva iudaizării literatu-

10 Traian Chelariu, Strada Lebedei nr. 8. Pagini de jurnal, București: Editura Paideia, 2002, p. 301.
11 Mircea A. Diaconu, Mișcarea „Iconar”..., p. 75.
12 Traian Chelariu, Zilele și umbra mea, vol. I, București: Editura Ideea Europeană, 2007, p. 59.
13 Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul. Viața și opera, Rădăuți: Editura Institutului Bucovina-

Basarabia, 1998, p. 113.
14 Poziții antibucureștene apar din primii ani ai deceniului patru, în Pana literară, Răboj, apoi 

Iconar, și chiar în Orizont, la 1939.
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rii. Unele articole trec dincolo de contraofensivă și solicită pentru Bucovina poziția de 
piedestal între provincii. Asocierea cu Moldova este contestată, pentru că în Bucovina 
cultura românească s-a născut ca reacție națională la ocupația străină, ceea ce ar dis-
tinge-o de alte regiuni.15 Provincia ar fi , în același timp, matca unei noi forme de artă, 
depășind și valoarea culturală a Transilvaniei: „Bucovina asta, pe care noi, întâii, am 
reușit s-o interpretăm prin temperamentul nostru de navigatori prin mările tuturor 
neliniștilor moderne, ia locul sfântului Ardeal în spiritualitatea rumânească. De aici, 
va porni și o artă nouă...”16 La rubrica Cronici literare, semnată constant de Mircea 
Streinul, limbajul de cronică alunecă adesea spre suburban, deși Iconar nu era un pam-
fl et. Arghezi, Ion Barbu, E. Lovinescu, Camil Baltazar, avangardiștii evrei devin „bie-
ții neisprăviți ai presei din Capitală”,17 în timp ce marile titluri de presă, Adevărul și 
Dimineața aparțin „balaurului comunistofi l”.18

Dinspre Bucovina, tendințele literare ale tinerei generații din capitală sunt privite 
cu neîncredere. Dacă Streinul aruncă de-a dreptul cu invective,19 Traian Chelariu se 
menține rezervat și constată o nepotrivire între intelectualii de la centru și perspecti-
va bucovineană asupra culturii. În corespondența cu Eugen Pohonțu, referindu-se la 
articolele din „Cuvântul” pe tema noii generații, Chelariu scria: „Mai bine, stau, eu, 
bucovinean impenetrabil în vizuina mea de urs și aștept adevărata desprimăvărare 
care nu se deface în fraze nervoase și fără nex logic.....”.20 Mai târziu avea să constate 
însă că un Eliade va fi  preluat totuși ca model de unii tineri scriitori bucovineni de la 
„Pana literară” care cad în plasa imitației: „Câteva naivități: fi indcă Maitrey e scris cu 
y, Dinu Dinică își scrie Nayada, iar Vilmond (?) Vrânceanu, în al său Medieval (!) (de 
ce nu corect: Medievală?), străbate <visul ei, al blondei Nudyi”.21

Primele contacte ale provincialilor cu revistele și editurile bucureștene au stârnit 
iritare și nedumerire transpuse în acuza clasică: capitala nu este capabilă să recunoas-
că valoarea provinciei. Atitudinea se încadrează mai degrabă însă între o autovictimi-
zare naivă și o strategie imperfectă de deprovincializare. Mirecea Streinul are, de pil-
dă, prima tentativă de deprovincializare la 20 de ani, în 1930, când îi trimite fără succes 
lui Octav Șuluțiu de la Rampa, fragmente dintr-o nuvelă.22 Mai târziu, se revoltă isteric 
la refuzul lui I. Valerian de la „Viața literară” de a-i publica o poezie: „Domnule poet 
(o fi ) I. Valerian, cum publici în Viața literară? În schimbul unei plăți, sau preferi sis-
temul scrisorilor fl atante? Sau să-ți trimit o scrisoare care să se termine cu cuvintele: 
«Sunteți cel mai genial poet român?» Ar trebui să vii în Bucovina, ca să înveți ce e aia 

15 Liviu Rusu, „Pentru un fenomen cultural al Bucovinei”, Iconar, II, nr. 10, 1937, p. 4.
16 Mircea Streinul, „Cronica literară”, Iconar, I, nr. 6, 1936, p. 5.
17 Idem, „Cronica literară”, Iconar, I, nr. 2, 1935, p. 5.
18 Idem, „Cronica literară”, Iconar, I, nr. 5, 1936, p. 7.
19 Idem, „Despre bazaconia generației de ultimă oră”, Pana literară, I, nr. 1, iunie 1933, p. 1.
20 Scrisoare expediată la 21 iunie 1928 din Cernăuți spre Paris, în Mircea A. Diaconu, Studii și 

articole bucovinene, Iași: Editura Timpul, 2004, p. 132.
21 Traian Chelariu, Zilele și umbra mea, vol. II, p. 28.
22 Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul..., p. 22.



163

decență literară”.23 Traian Chelariu, un cerebral, a păstrat permanent un anumit echili-
bru între nerăbdare și perseverență. El nota în jurnalul său, în februarie 1930, pe când 
era student la Cernăuți: „Știu bine că sufăr de megalomanie, că aș vrea să mă cunoască 
toată lumea, sau cel puțin să recunoască superioritatea mea. Iată unde m-au dus apre-
cierile rămase în cataloage și voința tatii să mă vadă neapărat elev eminent, ceea ce 
nu mi-a fost greu să fi u”.24 Iar în fi nal conchide: „Cu orice preț, trebuie să ies din sfera 
culturală bucovineană. Convingerile și vigoarea au mai multă valoare la centru și de 
la centru”.25 Iulian Vesper are experiențe asemănătoare ca debutant: Mihail Sevastos 
de la „Adevărul literar și artistic” „îi face pierdute” niște versuri ca să evite un refuz 
ferm de publicare;26 la Duminica Universului schițele sale nu mai încap în numărul de 
Paște27; reacția lui Lovinescu la lectura unui manuscris a fost doar un „zâmbet cumplit, 
nimicitor”,28 iar încercarea de a găsi o slujbă la „Curentul” s-a fi nalizat cu invitația lui 
Pamfi l Șeicaru de a părăsi sediul.29

Condiția provincialului a provocat la unii adevărate drame. O notă de evocare a lui 
Streinul (decedat în 1945), semnată de Arșavir Acterian, este extrem de revelatoare în 
acest sens: „Contradicțiile vieții lui Mircea Streinul, puțina priză la public și la editori, 
potrivniciile întâmpinate, prăbușirea speranțelor și năzuințelor lui, toate acestea l-au 
împins la băutură, care a devenit ușor o patimă de nelecuit”.30 După 1947, de un destin 
tragic are parte și Chelariu care este asociat eronat cu legionarismul și este îndepărtat 
de la catedră și din Uniunea Scriitorilor. Unii au cunoscut, în fi nal, o anumită consa-
crare: Iulian Vesper publică din poziția de redactor la Agerpress, și ulterior corector la 
Editura pentru Literatură și Artă.

Pe de altă parte, faptul că spre fi nalul deceniului patru cam toți scriitorii semnează 
și în presa literară din Capitală și publică sub egida Fundațiilor Culturale Regale suge-
rează că problema identitară ținea mai mult de un complex al debutantului, potențat 
de complexul provincialismului. Statul român a început să dirijeze politica creației 
abia după instaurarea dictaturii regale. Piața literară era supusă mai degrabă princi-
piului cererii și ofertei, statul sprijinind doar producția de carte didactică prin Casa 
Școalelor. Regimul legal al presei era bazat pe câteva articole din „Constituția” de la 
1923, iar la 1932 legislația privind regimul presei încă nu se unifi case.31 Mișcarea cul-

23 A. Pajeră (pseudonim pentru Mircea Streinul), „Rubrica Tempo”, Pana literară, I, nr. 2-3, aug. 
1933, pp. 6-7.

24 Traian Chelariu, Zilele și umbra mea, vol. I, p. 42.
25 Ibidem, p. 72.
26 Iulian Vesper, Memorii, București: Editura Saeculum I. O., 1999, p. 79.
27 Ibidem, p. 80.
28 Ibidem, p. 81.
29 Ibidem, p. 134.
30 Notă inclusă de Ion Simuț în anexa la Mircea Streinul, Ion Aluion, Oradea: Editura Cogito, 

1995, p. 144, preluată din Cronica, nr. 7, 16 feb. 1990, p. 6.
31 Emil Samoilă, Ziaristica. Noțiuni elementare de gazetărie, București: Atelierele „Adevărul”, 

1932, p. 167.
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turală și popularizarea culturii alcătuiau unul dintre scopurile întemeierii Asociației 
generale a presei, dar aceasta nu implica neapărat ignorarea culturii minore. Ce e 
drept, comitetul asociației era monopolizat de redactori de la Adevărul și Dimineața,32 
unde, cel puțin iconarii, au avut un acces difi cil. Hegemonia culturală avea astfel alte 
resorturi.

În anii ’30, producția literară se afl a în mâinile editurilor. Reticența editurilor de la 
centru față de provincie se poate explica mai ales prin factorul „public cititor”. Lăsând 
la o parte faptul că în interbelic jumătate din populație încă era analfabetă, publicul 
cult prefera cartea străină: „în cea mai mare și românească librărie din București”, căr-
țile românești se vând în proporție de 40%, față de 60% carte străină: 69% franceze, 
24% germane, 3% engleze, 3% italiene, 1% altele.33 O anchetă desfășurată în anii ’20 
de revista Ideea europeană relevă și câteva dintre preferințele cititorilor în materie de 
literatură românească. Deși nu sunt publicate răspunsurile ad literam, analiza și sinte-
za preferințelor respondenților este sugestivă. Evaluările publicului se realizaseră pe 
baza unor liste de autori și opere clasice, dar și liste cu scriitori și lucrări noi. Criteriile 
au variat, de la vârste, gusturi, la infl uențe provenite din critica și istoria literară. Nu 
au lipsit nici listele cu caracter regional: „Mai toate răspunsurile, de la Cluj și de la Iași, 
nu uită să pună înainte un număr covârșitor de scriitori transilvăneni sau moldoveni, 
dintre care unii, deocamdată, nici n-aveau altă recomandare pentru înșirarea în rând 
cu ceilalți. Răspunsurile cele mai numeroase, mai eclectice și mai nepărtinitoare, vin 
tot din București, din această ocărâtă Capitală, care susține însă ea singură mai mult 
de trei sferturi din activitatea noastră culturală, cu banii, cu interesul simpatic și cu 
atmosfera ei generală”. Tendințele literare românești par a fi  trasate de două categorii 
de scriitori intrați deja în patrimoniul literar național:

 − grupa I: I. L. Caragiale, M. Eminescu, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, Al. Vlahuță, I. 
Creangă, G. Coșbuc, I. A. Brătescu-Voinești, V. Alecsandri, C. Negruzzi, N. Iorga, 
T. Maiorescu.

 − grupa II: I. Minulescu, L. Blaga, T. Arghezi, Emil Isac, Adrian Maniu, Demostene 
Botez, Nichifor Crainic, Em. Bucuța, Al. Philippide, F. Aderca, Ion Barbu, Camil 
Petrescu. Am reține însă și răspunsul exaltat al secretarului Muzeului Limbii Române 
din Cluj, care relevă și alți factori ai accesului redus la lectură: „Am putea răspunde 
la chestionarul d-lui Grimm....dacă i-ați adăuga următorul amendament: Care din-
tre marile noastre case de editură au ajuns recordul în prostimea execuției tehnice 
și în mărimea prețului de astăzi?”.34

32 Notă inclusă de Ion Simuț în anexa la Mircea Streinul, Ion Aluion, Oradea: Editura Cogito, 
1995, p. 144, preluată din Cronica, nr. 7, 16 feb. 1990, p. 6; C. Caliga, Almanahul Dicționar al 
presei din România, București: Imprimeria Fundației Culturale „Principele Carol”, 1926, p. 21.

33 Emanoil Bucuța, „Politica bibliotecii și a cărții”, în Politica culturii. 30 prelegeri publice și comu-
nicări organizate de Institutul Social Român, s.n., București, 1928, p. 370.

34 „Cele mai bune cărți românești”, Ideea europeană, III, nr. 74, 28 august–4 septembrie 1921, p. 3.
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Ca gen literar, poezia și eseul au avut întotdeauna de pierdut în fața prozei, ceea ce 
nu era deloc în avantajul liricilor iconari. Un scriitor tânăr care publica versuri în limba 
română era practic cea mai sigură rețetă pentru eșec. Elocventă este și perspectiva lui 
N. T. Ionnițiu, director al Editurii „Cartea Românească”. În concepția sa, autorul este un 
„prilej de mare biruință... sau de cumplită dezamăgire”. În acest sens, ipostaza edito-
rului de „zbir al scriitorilor afl ători pe pragul afi rmării” ar fi  una falsă. Relevarea unui 
talent este o izbândă a editorului. Lipsa de afi nitate între autor și editor în România 
s-ar datora, din nou, intereselor comerciale care primează.35

Marginalitatea asumată sau renegată a intelectualului de provincie decurge așadar 
dintr-o polarizare centru-periferie cu implicații și în mediul literar, care poate copleși 
un literat, mai ales la stadiul debutului. În anii ‘30, un contestatar vocal al monotonu-
lui care limitează existența a fost și tânărul Emil Cioran, el însuși un produs al provin-
ciei, care asocia Sibiul natal unui spațiu mitic, opus Bucureștiului agresiv. Glosând pe 
marginea identității provinciale, construite pe aparențe, Cioran semna un diagnostic 
tragic: provincialul suferă de o „hipervalorifi care a eului, de iluzia unei superiorități 
intangibile pentru orice muritor”, care îl plasează într-o veritabilă „ceată de visători”.

35 Nicolae Th. Ionnițiu, Despre carte și slujitorii ei, București: Editura „Cartea Românească”, 
1940, pp. 21, 23; Emil Cioran, „Scrisoare provincială”, Saeculum, nr. 3–4, 1995, pp. 91–92.
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Construcții identitare marginale în România interbelică. Grupul literar „Iconar”

Rezumat. După anul 1918, cheia pentru sarcina difi cilă de unifi care a noului stat român a fost me-
canismul centralizării în toate aspectele societății. Odată cu acest fenomen, capitala impune treptat o 
hegemonie culturală, manifestându-și propria viteză în procesul de conectare la modernitate. Lipsa de 
sprijin pentru promovarea și consolidarea unei culturi a provinciilor a provocat consecințe contradictorii. 
Pe de o parte, a existat exodul scriitorilor din periferii spre București. Pe de altă parte, cei care nu au 
avut șansa de a depăși granițele provinciilor, au luat inițiativa așa-numitului asalt cultural local. În acest 
context, acest studiu analizează construirea unui tânăr grup literar din Bucovina din anii ‘30 – „Iconar” 
– subliniind reperele identității care vin împreună cu evoluția grupului.

Cuvinte cheie: mișcări literare interbelice, identitate regională, periferie, Bucovina, Iconar.

Marginal identities construction in interwar Romania. Literary group “Iconar”

Abstract: After 1918, the key to the diffi cult taks of unifi cation in the newly Romanian state was 
the mechanism of centralization on all aspects of the society. Along with this phenomenon, the capital 
imposed gradually a cultural hegemony, manifesting its own speed when connecting to modernity. The 
lack of support for promoting and consolidating a culture of the provinces caused contradictory conse-
quences. On the one hand, there was the exodus of the writers from the peripheries to Bucharest. On 
the other hand, those who did not have the chance to overcome the boundaries of the provinces took 
the initiative of the so-called local cultural assault. In this context, this study analyzes the construction 
of a young literary group from Bukovina of the ’30 – “Iconar” – emphasizing the identity landmarks that 
come along with the evolution of the group.

Keywords: interwar literary movements, regional identity, periphery, Bukovina, Iconar. 


