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IDEALUL FEMININ
REFLECTAT DE PAGINILE REVISTEI „REALITATEA ILUSTRATÃ” (1927-1945)
Se spune cã „mai degrabã poþi pãzi o turmã de iepuri, decât o femeie”. Acest proverb poate fi
considerat de actualitate, însã imaginea subiectului sãu, femeia, a cunoscut numeroase
metamorfozãri de-a lungul timpului, ce vor fi semnalate în presa vremii. În cea de-a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, femeia era fie întruchiparea Evei (sursã a tuturor relelor ºi ispitelor), fie urmaºã
a Mariei (salvatoarea omenirii, fãpturã sacrã, angelicã).1
Perioada interbelicã – ºi de atunci perpetuându-se pânã în zilele noastre – a adus schimbarea
acestei imagini ºi accentul se va pune pe emancipare ºi zeificare. Trebuie spus cã, de-a lungul istoriei,
femeia idealã a fost urcatã pe culmile cele mai înalte ale admiraþiei ºi rostogolitã în prãpastia
dispreþului, pentru ca, în final, sã ajungã simbol al frumuseþii, dar ºi al înþelepciunii. Un alt lucru
câºtigat, pe lângã adorare, a fost egalitatea.2
Revista „Realitatea Ilustratã” (sau „Lucrurile aºa cum le vedem cu ochii”) nu va lãsa ca
metamorfozarea idealului feminin sã treacã neobservatã, ci va reda toate aspectele pe care trebuie sã
le întruneascã femeia pentru a fi recunoscutã drept ideal. Sã dãm câteva amãnunte despre aceastã
revistã. Cunoaºte lumina tiparului la Cluj, la 6 februarie 1927, unde va continua sã aparã pânã în luna
octombrie 1940. Din noiembrie 1940 ºi pânã la 21 aprilie 1946 revista îºi va continua apariþia,
schimbându-ºi numai sediul la Bucureºti.3
O caracteristicã principalã ce trebuie întrunitã de femeia idealã este fidelitatea, deoarece se pare
cã infidelitatea, din partea femeii, reprezenta o problemã în acea perioadã, ºi nu numai atunci:
„Fidelitatea sau infidelitatea femeii este o însuºire înnãscutã, care mai apoi se poate perverti, în
oarecare mãsurã de mediu; dar niciodatã nu-ºi va înºela soþul o femeie care nu are porniri rele”.
Însuºirile care întovãrãºesc de obicei fidelitatea femeii sunt „stãpânirea de sine, tãria sufleteascã ºi
sentimentul datoriei”4.
Femeia idealã trebuia sã recunoascã ºi sã respecte locul bãrbatului în societate. În acest sens,
enoriaºii unei parohii dintr-un orãºel din statul Massachussetts, S.U.A., au realizat un decalog.
Acesta era în mod subtil sugerat ºi femeilor din România, prin simpla publicare a sa în paginile
revistei, în sensul cã cele care vor citi articolul vor fi cu luare aminte. Iatã decalogul:
„1. Nu vorbi numai tu tot timpul la telefon ...
2. Dacã e cu putinþã, iubeºte-þi bãrbatul ºi pregãteºte pentru dânsul hrana ºi pregãteºte-o aºa
fel, ca sã fie gata la vreme ºi sã nu sufere papilele.
3. Nu te amesteca în treburile bãrbatului tãu.
4. Nu sta ceasuri întregi la telefon, vorbind fleacuri ...
5. Nu te lãuda prea mult cu blândeþea bãrbatului ...
6. Dacã te cerþi cu bãrbatul tãu sau socoþi cã e nevoie sã-l dojeneºti, fã aceste lucruri repede ºi
uitã apoi.
7. Fii cu rãbdare faþã de slãbiciunile bãrbatului tãu ºi la nevoie exagereazã calitãþile sale bune,
dacã le are, în faþa oamenilor.
8. Nu-þi preface bãrbatul în servitoare, decât în împrejurãri excepþionale ...
1
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9. Nu-þi îndrepta toate gândurile numai la podoabã ºi îmbrãcãminte ºi nu exagera importanþa
obligaþiunilor sociale, cãci prima ta datorie este casa ºi familia.
10. Adã-þi aminte cã, din când în când, e bine sã laºi pe bãrbat în pace. În aceste timpuri nu-þi
tulbura soþul, cãci el este cel care asudã sub povara vieþii”.5
Alãturi de acest decalog, mai trebuia sã respecte urmãtoarele reguli, femeia neavând voie:
„1. Sã fie cochetã.
2. Sã vorbeascã prea mult de îmbrãcãminte.
3. Sã vinã întotdeauna târziu la întâlnire.
4. Sã bârfeascã.
5. Sã fie geloasã.
6. Sã fie neglijentã.
7. Sã fie bolnavã închipuitã.
8. Sã se pudreze la fiecare minuþel.
9. Sã aducã la masã facturi ...
10. Sã telefoneze prea des la biroul soþului”.6
Trebuie specificat cã nu numai femeile erau nevoite sã respecte anumite reguli, ci ºi bãrbaþii,
ceea ce dovedeºte o încercare de a aºeza femeia, pe cât posibil, pe o poziþie de egalitate cu bãrbatul.
În aceastã perioadã femeile încep sã iasã, încet, dar sigur, din carapacea la care au fost
condamnate de societate. Iatã ce se scria într-un articol în acest sens: „Astãzi pe mãsurã ce civilizaþia
ºi ºtiinþele progreseazã, munca bãrbatului e din ce în ce mai puþin în funcþie de muºchi, ºi din ce în ce
mai mult o chestiune de inteligenþã ... bãrbaþii au ezitat mereu sã recunoascã calitãþile superioare ce
ºi le invocau femeile, totuºi îºi fac drum o admitere a superioaritãþii intelectuale sau spirituale
femeieºti ... Specialitatea bãrbatului era pânã acum puterea, dar acest lucru a devenit din ce în ce
mai fãrã importanþã. În schimb ceea ce a fãcut vreodatã femeia a fost întotdeauna important,
NAªTEREA unui copil, ALÃPTAREA lui sunt lucruri cãrora mecanica nu li se poate substitui”7. O
concluzie a acestui articol atestã faptul cã femeile îºi cunosc ºi îºi câºtigã locul ºi rolul în societate. Cu
toate cã ele nu deþin forþa fizicã, fiind numite ºi sexul slab, ele sunt capabile de a oferi societãþii bunul
cel mai de preþ, COPILUL, asigurând în acest fel noi ºi noi generaþii. Deci, femeia idealã trebuia sã
fie, pe lângã altele, MAMÃ.
În 90% din cazurile când se discutã de idealul feminin, accentele cad cu predilectie asupra
caracteristicilor fizice. Referitor la acest aspect, ne sunt furnizate toate detaliile pentru reconstituirea
schiþei-portret a idealului feminin într-un articol intitulat Idealul estetic ºi un îndemn, unde se afirma
cã „femeile din România sunt ele însele ideale deoarece au în ochi adâncul nepãtruns al codrilor sau
azurul cerului de mai, pe buze le fluturã nebunaticul zefir; au pãrul ca pana corbului; faþa ca spuma
laptelui, iar obrajii le poartã toatã dogoarea florilor de mac. Sunt zvelte ca trestiile de baltã ºi
mândre ca zânele din basme ... Petalele de trandafiri le-au împrumutat frãgezimea pielii”.
Strâns legat de aspectul fizic al femeii ideale, iatã care erau dimensiunile redate foarte detaliat
pentru idealul feminin al anului 1928:
„Înãlþime ………………………… 1,63 cm
Gât …………………………………32 cm
Piept ……………………………… 82,5 cm
Braþ ……………………………… 45 cm
Talie ……………………………… 65 cm
5
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Ibidem.
Ibidem, an XIII, no. 660/12 sept. 1939: articolul Ceea ce nu suportã bãrbaþii ºi ceea ce este extrem de neplãcut femeilor.
Ibidem, an II, no. 5/19 febr. 1928.
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Încheietura mâinii ……………… 15 cm
ªolduri …………………………… 90 cm
Pulpa ………………………………45 cm
Gamba …………………………… 34 cm
Fluierul piciorului ……………… 20 cm
Piciorul ……………………………36
Greutatea ………………………… 54 kg.”8
Un alt exemplu de ideal feminin este cel din anul 1940, unde nu se va mai þine seama chiar aºa de
mult de detalii, cum a fost cazul anului expus în rândurile de sus. Dimensiunile de care se þinea seama,
în acel an, erau urmãtoarele:
„Gât ………………………… 32 cm
Braþ ………………………… 26 cm
Talie ………………………… 76 cm
ªolduri ……………………… 90 cm
Coapse ……………………… 48 cm.”9
Se poate observa cã dimensiunile gâtului ºi ºoldurilor au rãmas neschimbate, cea a braþului a
scãzut, iar cea a taliei a crescut. Deci, perioada interbelicã era mult mai pretenþioasã în ceea ce
priveºte idealul feminin, spre deosebire de perioada contemporanã, când cerinþele sunt de 90-60-90,
fiecare dimensiune cunoscându-ºi cu predilecþie locul.
Referitor la acest aspect, pãstrarea dimensiunilor ideale se putea realiza numai cu urmarea
anumitor sfaturi, care sunt prezentate în paginile revistei din 19 septembrie 1939, într-un articol
intitulat Cum sã vã faceþi toaleta de dimineaþã: „1. Gimnastica
2. Duº cald ºi fricþiune
3. Uscatul cu ajutorul unei m nuºi aspre
4. Fric iune cu ap de Colonia
5. Fardatul
6. Îmbrãcatul.”

În altã ordine de idei, idealul feminin mai prevedea un ten
perfect, care se obþinea cu ajutorul produselor cosmetice ºi nu
numai. Reclamele nu fac nimic altceva decât sã exprime cel mai
bine acest aspect. Pudra „Diavolo” este un produs „care þi-a dat
tenului tãu fraged catifelarea netedã, delicatã ºi îmbietoare a
petalelor de trandafiri”.

8
9

Ibidem, an II, no. 42/3 nov. 1928.
Ibidem, an XIV, no. 683/20 febr. 1940: reclama la Boxberger Kissinger.
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Un alt produs este sãpunul Elida, Lilas Grand
Luxe, care „asigurã un ten fraged ca mugurele”.

Cremele Scherk sunt folosite pentru pãstrarea
„frumuseþii naturale a tenului Dv. ªi îi dau fericita
senzaþie a îngrijirii cultivate, de care aveþi nevoie
pentru succesul Dv.”.

Sãpunurile Palmolive au rolul de a catifela pielea ºi a da
tenului frãgezime.

Sloganurile produselor Coty dezvãluie
aspectele cãutate în cazul idealului feminin, cãci
„farmecul întrece frumuseþea. Frumuseþea atrage,
însã indiscutabil farmecul reþine!”.
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Cei de la Hudnut considerau cã produsele acestei firme
posedã „distincþie ºi fineþe”, femeii moderne „îi împrumutã
suflul eleganþei îngrijite ºi-i mãreºte farmecul”.

Crema Genius nu fãcea altceva decât sã ofere „o faþã impecabilã, rozã, finã, catifelatã”. Într-un
cuvânt, „tenul ideal pentru femeia idealã trebuia sã fie fraged ºi frumos, minunat ºi gingaº,
fermecãtor”.
Un alt element ce atrage atenþia la un ideal feminin sunt „ochii pãgâni”, dupã cum spune titlul
unui articol în revista „Realitatea Ilustratã” din 16 noiembrie 1929. Aici se considerã cã „totuºi
tocmai ochii imperfecþi sunt acei din care izvorãºte un farmec deosebit. Existã ºi un numãr
extraordinar de bãrbaþi cãrora le plac numai femeile mioape. Aceasta fiindcã privirea voalatã,
deasa clipire ºi ochii miopi sunt atrãgãtori ºi conþin acel ceva”. Se pare, de asemenea, „cã ochii de
pisicã sunt mai ales foarte preþuiþi ca ºi ochii spintecaþi ai mongolilor. Instinctul masculin este astfel
fãcut cã în caz de perfecþiune se apãrã împotriva a ceea ce e plictisitor ºi care aºteaptã totdeauna
imperfectul”.
Referitor la locul ocupat de prezenþa ochilor, un alt articol ne lãmureºte în ceea ce priveºte
„canonul de frumuseþe al timpurilor de faþã, era figura de pãpuºã cu ochii mari, speriaþi parcã din
pricina lungimei genelor recurbate … ochii fãrã umbre sunt aºezaþi la suprafaþã. În partea de sus ºi
jos, genele lungi ºi nenatural de frumoase, dau fizionomiei ceva special”10.

10

Ibidem, an III, no. 52/21 dec. 1929.
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Produsul care reuºeºte sã punã în evidenþã acest segment al
feþei este Rimmel’s pentru „doamnele care nu se lasã induse în
eroare ºi care þin cu adevãrat la frumuseþea ochilor”. Este
recunoscut, tot în cadrul acestei reclame, faptul cã „ochii sunt 50%
din frumuseþea Dvs.”, precum ºi cã „nimic nu au cântat poeþii mai
cu pasiune ca ochii femeii. Ei atrag primii privirea bãrbaþilor ºi
admiraþia lor. Amplificaþi ºi valorificaþi frumuseþea ochilor Dvs.
imprimându-le un farmec cuceritor”.

Un rol important în catalogarea idealului feminin este deþinut de zâmbet, despre care se spunea
cã „este arma supremã de cucerire a femeii. Existã mai multe tipuri de zâmbete: ciudat,
imperceptibil ca al Giocondei, al melancoliei, zâmbetul sudic ºi zâmbetul voluptãþii rafinate care nu
întâlneºte nici o opunere masculinã”11.

Afirmaþia de mai sus este susþinutã ºi de faptul
cã în majoritatea reclamelor la pasta de dinþi este
folositã prezenþa femininã. Astfel, Chlorodont
oferã un zâmbet radios oferind un „splendid ºirag
de dinþi albi ºi scoate la ivealã strãlucirea naturalã
a dinþilor”.

Pasta de dinþi Kolynos se utilizeazã pentru a obþine dinþi albi ºi
gingii sãnãtoase, iar pe lângã acest aspect, veþi avea „o gurã curatã,
sãnãtoasã ºi dinþi atractivi”.

11

Ibidem, an II, no. 45/24 nov. 1928.
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Pe lângã aspectul dinþilor, care se poate observa cu
uºurinþã, Kalodont înseamnã ºi „îngrijirea sãnãtãþii,
protejând dinþii contra pericolului pietrei dentare”.

Dentol vã ajutã sã „pãstraþi frãgezimea
surâsului
conservându-vã
strãlucirea
dinþilor”.

Un alt element ce trebuie luat în considerare, atunci când se discutã de idealul feminin, este
moda. Iatã cum, dintr-un articol din revista „Realitatea Ilustratã” a anului 1929, reiese cã „moda s-a
schimbat radical, în sensul cã talia este foarte sus, ºolduri înguste, rochii foarte lungi, stofã foarte
multã”. Un alt articol, de data aceasta din anul 1930, afirmã cã „subþiri ºi unduioase ca un ºarpe vor
apare de azi înainte la ceaiuri ºi serate frumoasele fiice ale Evei, cãrora noua modã a rochiilor lungi
le va da un farmec de sirenã, în contrast cu înfãþiºarea vioaie de ºtrengãriþe”. „Adio, deci, genunchii
rotunzi ce se întrezãreau trandafirii. Adio, pulpe, uneori perfecte, dar vai de câte ºi câte ori în formã
de mici coloane, adio chiar gleznele divine de gazelã, cãci voloanele, pliseurile, godeurile s-au lãsat
peste noi ca o cortinã pudicã, peste un spectacol frivol.” În anul 1940, moda, atât în ceea ce priveºte
hainele, cât ºi formele corpului, va fi radical schimbatã, spre deosebire de tot ceea ce s-a spus pânã
acum. Acesta se pare cã este „anul taliei lungi, 55 kg este greutatea medie a femeii de staturã
mijlocie, s-a hotãrât de data aceasta reducerea la minimum a tuturor reliefurilor din trecut, de aici
rezultând o siluetã oarecum fluidã. Încercãrile de a aplatiza stomacul au drept consecinþã o linie
exageratã a spatelui. Noua siluetã a fost creatã, spun marile case de modã, pentru glorificarea
tinereþii ºi unde gãsiþi o femeie care sã spunã cã nu este tânãrã?”12.
În România, în anii 1928-1935, era la modã portul românesc. Se spune cã „graþioasã din fire,
românca a ºtiut de mult, prin veacuri sã punã cea mai aleasã distincþie în portul ei. Ea s-a ferit
totdeauna de a purta costume ce bat cãlcâiele, adunã praful ºi ascund glezna. Româncuþa din Banat,
Muscel, Argeº a adoptat de mult moda de azi a Apusului ºi ºi-a încins talia cu fote ce lãsau
întotdeauna liber piciorul mic al femeii. Simþind profund frumuseþea costumului românesc, putinþa
12

Ibidem, an XIV, no. 695/14 mai 1940.

184

Þara Bârsei

lui de a da femeii eleganþa liniei, nobleþea trãsãturilor, regina Maria ºi membrele Casei Regale a
României nu le-au mai lepãdat”13.
Idealul feminin era „mãsurat” în cadrul concursurilor de Miss, care, pentru început, se organizau
la Glavestone, S.U.A. Iatã câteva condiþii de participare:
„– toate concurentele trebuie sã aibã vârsta între 16-25 ani ºi sã nu fie mãritate;
– candidatele trebuie sã se bucure de o reputaþie moralã fãrã patã ºi orice purtare nedemnã a
vreunei concurente, în timpul concursului, are drept consecinþã eliminarea ei ºi retragerea
tuturor drepturilor câºtigate;
– concurentele trebuie sã aibã 3 costume ºi anume: costum de sport sau stradã, costum de plajã
ºi rochie de searã ..., în ceea ce priveºte costumul de plajã, pantalonii acestuia trebuie sã fie de o
lungime convenabilã.
Juriul va trebui sã ia în consideraþie, în hotãrârile sale, deopotrivã frumuseþea feþei, puritatea
liniilor, drãgãlãºenia ºi farmecul personal al concurentei. Nu se va þine seama de costume sau de
decoraþiuni”14. Se pare cã româncele se apropiau foarte mult de ceea ce reprezenta idealul feminin în
epocã din moment ce, în anul 1930, câºtigãtoarea
locului III în competiþia „Miss Universe” de la
Glavestone a fost o româncã, Mariana Miricã. Iatã o
fotografie cu semifinalistele concursului din anul
1930, întruchiparea idealului feminin al acelei epoci.
Am discutat pânã acum de anumite condiþii care
trebuiau întrunite de idealul feminin, dar mai trebuie
luat în considerare ºi factorul subiectiv al fiecãrui
bãrbat, pentru cã „nu-i frumos ce place lumii, e frumos
ce-mi place mie” sau, cum este un proverb polon, „cea
mai bunã uºã e aceea care nu scârþie, precum ºi cea
mai bunã femeie e aceea care tace”. Astfel, Rudolf Valentino spunea: „Eu sunt un partizan al ideii
europene, cum cã femeia îºi are locul ºi rostul ei în casã. Din punct de vedere personal, îmi plac toate
tipurile. Dar nici culoarea ochilor, nici a pãrului, nici tenul nu joacã un rol covârºitor. În general
fizicul nu are o importanþã atât de mare. Lucrul de cãpetenie e personalitatea ... De aceea se vor
vedea bãrbaþi frumoºi însuraþi cu fete fãrã nici o atracþie fizicã, dar înzestrate cu spirit casnic ºi bune
gospodine. Dacã o femeie ar reuºi sã-ºi dezvolte personalitatea, devenind cineva foarte atractiv,
rãmânând însã în acelaºi timp casnicã ºi pãstrând farmecul ei de femeie, atunci voi spune cã ea este
idealul visat”. O altã vedetã, Douglas Fairbanks, considera cã „femeia visurilor mele nu e femeia
desãvâºitã ..., este femeia înþelegãtoare care face concesii faþã de greºelile mele. Dar eu nu cer unei
femeii numai simpatie, trebuie sã aibe ºi o inteligenþã ºi o judecatã proprie ... vei gãsi întotdeauna în
chipul unei femei reflexul mentalitãþii sale ºi o femeie cu o expresie inteligentã va avea întotdeauna
farmec ºi va pãrea interesantã”15.
În concluzie, idealul feminin reflectat de paginile revistei „Realitatea Ilustratã” nu depãºea cu
nimic canoanele epocii. Astfel, el trebuia sã exprime, în primul rând simþul matern ºi gospodãresc,
apoi eleganþã, originalitate, frumuseþe naturalã, personalitate, „sã fie om în toatã puterea cuvântului”
(Lisl Goldarbeiter, Miss Universe 1929), cu siluetã chic, atrãgãtoare, elasticã, zveltã, sã prezinte
ºarm, candoare, zâmbet irezistibil, sã fie fidelã, ambiþioasã, deºteaptã, inteligentã.

13
14
15

Ibidem, an II, no. 33/1 sept. 1928.
Ibidem, an III, no. 2/5 ian. 1929.
Ibidem, an II, no. 40/4 oct. 1928.
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The Feminine Ideal Reflected in the “Illustrated Reality” Review
Abstract
The feminine ideal knows a lot of changes like the woman herself, changes which would not
pass unobserved. For example, at the beginning of the second period of the 19th century, woman was
the image of Eva (the source of all bad things) on one hand, and the image of Mary (the angelic
rescuer), on the other.
The interwar period came with the emancipation and equality, and women became, at last, not
only the symbol of beauty but also of wisdom. Mention should be made of the standard of beauty, and
of the beginning of a new type of woman’s deification.
“The Illustrated Reality” Review or “Things as we see with our own eyes” shows in its pages the
perfect interwar woman: a mother and a housewife, an intelligent, smart, ambitious, an understanding
person, but also the sporty type who is elastic, lithe, expressing purity, charm and always giving the
others a big, cheery smile.
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