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Introducere

Creații culturale complexe, concursurile de frumusețe sunt considerate astăzi atât 
de către o mare parte a opiniei publice, cât și de către unii cercetători din sfera științe-
lor sociale drept vestigii culturale ale unei epoci revolute. Pentru majoritatea observa-
torilor, ele sunt fie irelevante din punct de vedere social, fie creații culturale anacronice 
care promovează o imagine stereotipă asociată feminității.1. Cu toate acestea, timp de 
mai bine de un secol ele au creat un spațiu de dezbatere și un cadrul cultural în care 
definiții diferite și adesea antagonice date feminității au fost concepute, dezbătute și 
afișate.2 Ele continuă în prezent să fie organizate în aproape toate statele lumii și să 
creeze un context cultural unic în care corpul feminin este utilizat pentru dezbaterea 
modului „adecvat” în care identitatea națională, rasială sau etnică trebuie afișată și re-
prezentată public.3 Fiind investite cu semnificații care depășesc problematica specifică 
a reprezentării corpului și identității de gen, ele constituie subiecte de cercetare cultu-
rală și istorică de o valoare reală, fiind capabile să surprindă modul în care feminitatea 
a fost folosită, pentru promovarea anumitor discursuri și ideologii rasiale, etnice, po-
litice. Ele oferă șansa de a surprinde natura complexă, difuză și mobilă a discursurilor 
legate de națiune, gen, rasă și etnicitate, stabilind criterii după care se judecă aparte-

1 Elwood Watson, Darcy Martin (ed.), „There She Is, Miss America’’. The Politics of Sex, Beauty, 
and Race in America’s Most Famous Pageant, New York: Palgrave Macmillan, 2004, p. 18.

2 Candace Savage, Beauty Queens: A Playful History, New York: Abbeville Press, 1998, p. 9.
3 Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk, Beverly Stoeltje (Ed.), Beauty Queens on the Global 

Stage: Gender, Contests, and Power, Routledge, New York, 1996, p. 2.
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nența la o comunitate și articulând calitățile și aptitudinile necesare pentru ca o femeie 
să fie desemnată drept reprezentanta feminină unică a unei națiuni.4

Națiunea, această „comunitate imaginată”, pe baza unor legături stabilite între in-
divizi necunoscuți dar care cred în existența unei solidarități simbolice profunde care 
transcende diferențele culturale, economice și sociale,5 conferă, în mod tradițional, fe-
meilor un statut și un loc marginal în configurația ei socială și culturală. Concursurile 
de frumusețe creează la rândul lor un tip particular de „comunitate imaginată”. Ele 
generează un set de practici și simboluri care definesc feminitatea în termeni de iden-
titate națională, naționalismul articulând „limbajul” folosit pentru a-i afirma aparte-
nența la națiune.6 Concursurile de frumusețe îndeplinesc rolul simbolic de a aduce 
în prim-plan tensiuni naționale, urmărind să le „soluționeze”, prin încorporarea lor 
într-un set de practici comune, care sfârșesc prin a afirma coeziunea națională.7

Microcosmosul cultural specific concursului de frumusețe oferă cercetătorilor șan-
sa de a observa și analiza schimbări culturale și sociale ample care au marcat diferite 
segmente temporale ale secolului trecut. Deși reprezintă creații culturale cu o istorie 
care se suprapune, aproape perfect, peste cea a „secolului scurt”,8 concursurile de fru-
musețe au beneficiat de o atenție marginală din partea cercetătorilor, din sfera știin-
țelor socio-umane. Fiind privite unidimensional și nu ca părți integrante ale istoriei 
culturale și culturii populare, concursurile de frumusețe moderne sunt adesea simp-
lificate și explicate expeditiv, nefiind analizate mecanismele sociale și culturale com-
plexe care au condus la producerea, articularea și răspândirea acestora, pe parcursul 

4 Sarah Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl in the World. Beauty Pageants and National Identity, 
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999, p. 1. 

5 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London: Verso, 2006, pp. 6-7.

6 Conceptele de „națiune” și „naționalism” sunt folosite în lucrare în accepția definită de is-
toricul Ernest Gellner, primul ca o categorie de persoane, ai cărei membri „își recunosc 
ferm și reciproc anumite drepturi și îndatoriri comune în virtutea apartenenței lor la ace-
eași comunitate”, iar al doilea ca „un principiu politic, care statuează că unitatea politică 
și cea națională ar trebui să fie congruente”. Ernest Gellner, Naţiuni şi naţionalism. Noi per-
spective asupra trecutului, București: Antet-CEU, 1997, pp. 9, 18. Urmărind observațiile isto-
ricului Eric J. Hobsbawm, națiunea nu reprezintă o realitate istorică perenă și anistorică, „o 
entitate socială fixă”, ci una flexibilă, cu o istorie și semnificații circumscrise social și cul-
tural: „Naționalismul apare înaintea națiunilor. Nu națiunile creează state și naționalisme, 
ci invers”. E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 108. În acest sens, națiunile sunt „constru-
ite” de naționalism, reprezintând proiecte politice, sociale și culturale demarate de elite în 
Europa secolului al XIX-lea. Anthony D. Smith, National Identity, London: Penguin Books, 
1991, pp. 59-68.

7 Sarah Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl in the World, p. 7.
8 Conceptul aparține istoricului Eric Hobsbawm, care stabilește limitele cronologice ale se-

colului al XX-lea între izbucnirea Primului Război Mondial și destrămarea URSS. Eric J. 
Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, London: Abacus, 
1995, pp. 5-6.



108

secolului al XX-lea. Bibliografia rarefiată dedicată acestui subiect în domeniul larg al 
științelor sociale și aproape absentă în cel al studiilor istorice atestă reticența și poate 
condescendența cu care cercetătorii privesc astfel de investigații academice.9 Două ra-
țiuni opuse, dar complementare oferă explicații, pentru neglijarea voită a subiectului 
concursurilor de frumusețe: pe de o parte, aceste creații ale culturii populare, alături 
de altele precum teatrul burlesc, literatura populară sau serialele de televiziune, sunt 
privite drept subiecte de analiză superficiale, frivole, „ușoare”, care nu stimulează 
imaginația și curiozitatea intelectuală, fiind deci incompatibile cu o cercetare istorică 
„serioasă”, riguroasă10; pe de altă parte și dintr-o perspectivă contrară, concursurile 
de frumusețe reflectă perfect ideologia culturală dominantă dintr-o anumită societate, 
astfel că nu necesită o analiză profundă, pentru a fi inteligibile.11 Aceste poziționări 
trădează o neîncredere generală a cercetătorilor în ceea ce privește utilizarea unor sur-
se istorice populare – presa mondenă, reclamele din presa scrisă, literatura populară 
– pentru decriptarea simbolurilor și semnificațiilor create și diseminate într-un anumit 
context socio-cultural și preferința acestora, pentru sursele istorice consacrate, din sfe-
ra politică, economică și a culturii înalte. 

Apariția concursurilor de frumusețe în secolul al XIX-lea

Concursurile de frumusețe moderne au apărut în perioada imediat următoare în-
cheierii „Marelui Război”, în Statele Unite ale Americii, însă ele se grefau pe tradiții, le-
gende, povești și festivaluri locale cu o istorie seculară. Organizatorii primelor concur-
suri de frumusețe au invocat aceste manifestații precursoare, pentru a crea iluzia unei 
continuități istorice, conferind astfel legitimitate noilor manifestații culturale printr-un 
proces de „inventare a tradiției”.12 Prototipul mitologic al concursurilor de frumusețe 
moderne a fost identificat de cercetători ca fiind episodul judecății lui Paris, potrivit 
căruia războinicul troian a fost desemnat de Zeus să o aleagă pe cea mai frumoasă ze-
iță dintre Hera, Atena și Afrodita. Prin oferirea mărului de aur zeiței Afrodita, Paris 
a devenit un precursor al juraților, zeița fiind imaginată ca prima câștigătoare a unui 
concurs de frumusețe.13 Mitologia din jurul originii concursurilor de frumusețe moder-

9 Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk, Beverly Stoeltje (ed.), Beauty Queens on the Global 
Stage, pp. 14-15.

10 Alan Trachtenberg, prefață la Robert C. Allen, Horrible Prettiness: Burlesque and American 
Culture, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991, p. XI.

11 Sarah Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl in the World, p. 4.
12 „Inventarea tradiției” presupune un set de practici de natură ritualică sau simbolică guver-

nate după reguli explicite sau tacite care urmăresc să încetățenească anumite valori și norme 
comportamentale prin repetiție, fapt care sugerează existența unei continuități cu trecutul. 
Conceptul a fost teoretizat pentru a explica procesul de creare și permanentizare a națiunilor, 
însă poate fi aplicat cu succes și în cazul „fabricării” istoriei concursurilor de frumusețe. Eric 
Hobsbawm, „Introduction: Inventing Traditions”, în Eric Hobsbawm, Terence Ranger (ed.), 
The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 1-2.

13 Candace Savage, Beauty Queens: A Playful History, p. 11
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ne îl care ca părinte spiritual pe americanul Phineas Taylor Barnum (1810-1891), om 
de afaceri, organizator de spectacole și fondatorul unui circ renumit în secolul al XIX-
lea, Barnum & Bailey.14 Acesta a organizat numeroase spectacole, parade de animale și 
concursuri extravagante, care expuneau curiozități carnavalești și ofereau o distracție 
mondenă accesibilă pentru un public foarte numeros. Printre concursurile organizate 
de acesta de-a lungul anilor 1850 s-au numărat și câteva inițiative de a alege cele mai 
frumoase femei de pe continentul nord-american. Câștigătoarele urmau să fie prezen-
tate publicului și expuse în cadrul unui muzeu de curiozități – „American Museum”, 
în care mai figurau și așa-numiții „monștri umani” („freak-shows”) și erau organizate 
conferințe, demonstrații de mesmerism și frenologie, spectacole de teatru și de dans, 
expoziții dioramice și concursuri de frumusețe pentru bebeluși.15. Privite cu reticență de 
contemporani și criticate aspru, pentru lipsa lor de decență și de imoralitate, în afișarea 
corpului feminin, în scopuri comerciale, aceste prime concursuri de frumusețe au fost 
transformate, de fondatorul lor, în concursuri de fotografie (dagherotipuri). Astfel, nu 
participantele, ci doar fotografiile acestora urmau să fie afișate public, făcându-se o con-
cesie importantă moralei burgheze, iar pentru a da o notă artistică superioară alegerii, 
portretele câștigătoarelor urmau să fie imortalizate în tablouri pictate în ulei.16

Din această primă inițiativă particulară, concursurile de frumusețe fotografice au 
fost, din ce în ce mai des, folosite către ultimul deceniu al secolului al XIX-lea de ma-
rile trusturi de presă americane pentru creștere notorietății și circulației publicațiilor. 
Succesul concursurilor fotografice (numite și de „fotogenie”) va fi unul fulminant: la 
începutul secolului al XX-lea, marile periodice americane făceau cunoscut faptul că pri-
meau zeci de mii de fotografii feminine din toate colțurile continentului. Problema mo-
ralității, ridicată de inițiativele lui Barnum, cu câteva decenii în urmă, va fi însă reiterată 
și în cadrul concursurilor fotografice. Primele concursuri de frumusețe organizate de 
organele de presă au dorit să se distanțeze de acuzațiile că promovează atitudini și va-
lori indecente, printr-o strategie discursivă ingenioasă, prezentând competițiile drept 
ocazii de a valorifica, din punct de vedere artistic, corpului feminin. Prin conferirea unei 
identități artistice portretelor fotografice, organizatorii puteau să justifice existența și 
chiar necesitatea desfășurării concursurilor de frumusețe, din rațiuni intelectuale: privit 
de către ochiul critic al artistului și nu de către cel viciat al profanului, corpul feminin 
era acum integrat în sfera înaltă a artei, fiind perceput ca o sursă de emoție estetică lip-
sită complet de atracție carnală. Această abordare a fost cristalizată și în viziunea artis-
tică romantică prin care femeile deveniseră subiectul central al creațiilor alegorice care 

14 Kimberly A. Hamlin, „Bathing Suits and Backlash. The First Miss America Pageants, 1921–
1927”, în Elwood Watson, Darcy Martin (ed.), „There She Is, Miss America’’. The Politics of Sex, 
Beauty, and Race in America’s Most Famous Pageant, p. 33.

15 Jean-Jacques Courtine, „Corpul anormal. Istoria și antropologia culturală a diformității”, 
în Alain Corbin, Jean-Jeacques Courtine, Georges Vigarello (Ed.), Istoria Corpului, vol. III, 
București: Editura Art, 2009, pp. 239-242.

16 Ibidem, pp. 13-14 și Lois Banner, American Beauty, New York: Knopf, 1983, pp. 255-256.
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ilustrau concepte și idealuri valorificate în epocă precum progresul umanității, justiția, 
știința sau națiunea. Această dislocare a feminității, din sfera privată în cea imaterială 
a artei, nu a avut în vedere, însă, o valorificare personală a femeilor, care participau în 
cadrul concursurilor, ci crearea unor simboluri feminine depersonalizate.17

Din Statele Unite, atracția concursurilor de frumusețe s-a manifestat peste Atlantic, 
mai întâi în Regatul Unit, apoi pe continent, pentru ca în anii 1920 acestea să devină un 
fenomen cultural global, în contextul influenței tot mai accentuate a culturii populare 
americane, al democratizării, al deschiderii treptate a societăților și al efectelor pe care 
„Marele Război” le-a avut asupra destabilizării și diluării granițelor de gen, rasă și 
clasă tradiționale.18

„Miss Univers” și „Miss Europa” 
– primele concursuri de frumusețe internaționale

De-a lungul anilor 1920-1930, cele mai importante concursuri de frumusețe moder-
ne au fost concursul „Miss Univers” inaugurat în Galveston, Texas în 192619, concursul 
„Miss America” organizat în Atlantic City, New Jersey din 1920 și competiția „Miss 
Europa”, organizată începând cu 1928 la Paris și afiliată competiției din Galveston. 
Concursul din Galveston a fost creat din inițiativa antreprenorului C.E. Barfield, or-
ganizarea fiind preluată și administrată de o organizație locală, „Asociația Litoralului 
din Galveston” („Galveston Beach Association”), alături de alte cinci organizații loca-
le. Inițial, „Asociația” a urmărit crearea unui eveniment turistic, care să atragă cât mai 
mulți vizitatori în stațiune, odată cu debutul sezonului estival, prin organizarea unui 
eveniment denumit, în primă fază, „Ziua Bălăcelii” („Splash Day”), care urma să aibă 
loc anual în luna iunie. Atracția principală a noii festivități urma să fie un concurs de 
costume de plajă între tinere femei („Bathing Girl Revue”). Concursul va cunoaște un 
succes imediat, cei peste 150.000 de spectatori ajungând să tripleze populația insulei în 
timpul primelor ediții. Succesul înregistrat de concursul de frumusețe la Galveston a 
demonstrat viabilitatea economică și culturală a acestor tipuri de competiții. Pe fondul 
participării unui număr crescând de tinere din toate zonele Statelor Unite, organiza-
torii din Galveston vor decide extinderea scopului și anvergurii competiției, din 1926 
aceasta fiind deschisă participărilor internaționale.20

17 Kimberly A. Hamlin, op.cit., p. 33. Candace Savage, Beauty Queens: A Playful History, pp. 15-
20; George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, Oxford–New York: 
Oxford University Press, 1996, pp. 8-9.

18 Mary Louise Roberts, Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917-
1927, Chicago: University Of Chicago Press, 1994, p. 5.

19 Concursul „Miss Univers” a fost anticipat din 1920 de o competiție națională pentru alegerea 
unei „Miss Statele Unite”.

20 „Beauties of World Gathered Here Today for Pageant”, The Galveston Daily News (Magazine 
Section), 9 iunie 1929, p. 1; „Eighteen Foreign Beauties Will Take Part in Pageant”, The 
Galveston Daily News, 9 martie 1929, p. 18; Gary Cartwright, Galveston: A History of the Island, 
Fort Worth, Texas: Texas Christian University Press, 1998, p. 224; „Eliminations Beginning 
for Pageant of Pulchritude”, The Galveston Daily News, 27 februarie 1929, p. 12. 
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Reorganizarea va fi reflectată formal în schimbarea denumirii competiției în 
„Concursul Internațional pentru Cultivarea Frumuseții” („International Pageant of 
Pulchritude”), „Asociația” angajând un impresar cu o bogată experiență în organi-
zarea de spectacole publice, Willet (Bill) L. Roe, pentru a administra noua festivita-
te.21. Concursul denumit alternativ „Miss Univers” va deveni un fenomen cultural cu 
adevărat global, antrenând participări din state precum Belgia, Canada, Cuba, Marea 
Britanie, Franța, Germania, Austria, Italia, Luxemburg, Mexic, Spania, Rusia, Brazilia 
și din 1929 România. În paralel cu pregătirile pentru desfășurarea concursului inter-
național din Galveston, la Paris, din inițiativa jurnalistului francez de origine belgi-
ană Maurice de Waleffe (1874-1946), redactor al cotidienelor pariziene „Le Journal” 
și „L’Intransigeant”, a fost organizat un concurs, pentru alegerea celei mai frumoase 
femei de pe „bătrânul continent” – „Miss Europa”. Maurice de Waleffe a fost descris în 
epocă drept un personaj excentric, flamboiant, un boem pasionat de domeniul estetic, 
dar și ca un om de afaceri lipsit de scrupule care a intuit potențialul comercial uriaș al 
concursurilor de frumusețe.22 El este creatorul primului concurs național de frumusețe 
din Franța, organizat începând cu 1920 la Paris, denumit inițial „La plus belle femme 
de France” și devenit din 1927 „Miss Franța”.23 Din decembrie 1927, de Waleffe, în 
calitate de reprezentant oficial al „Asociației” din Galveston, a organizat concursul 
„Miss Europa”. Concursul din Paris va fi subordonat formal celui din Galveston, însă 
diferențe de viziune ireconciliabile între organizatori vor face ca cele două competiții 
să aibă o existență independentă după 1929. Dinamica afilierii României la cele două 
concursuri de frumusețe internaționale, începând cu 1929, va reflecta în plan național 
viziunile contrastante ale organizatorilor americani și europeni. Astfel, particularitatea 
desfășurării primului concursului „Miss România” în 1929 constă în faptul că nu a 
avut loc o singură competiție, pentru desemnarea unicei reprezentante „legitime” a 
frumuseții naționale, ci două, ziarul „Universul” organizând la 13 ianuarie 1929 pri-
ma competiție, afiliindu-se concursului „Miss Europa”, în timp ce revista „Realitatea 
Ilustrată”, înființată la Cluj în 1927, dar intrată sub conducerea ziarelor „Adevěrul” și 
„Dimineața” în 1928, va crea un concurs de frumusețe paralel, ținut la 13 martie 1929 și 
afiliat „deadreptul”24 concursului din Galveston. 

Problematica primatului cronologic al organizării primului concurs de frumusețe, 
afiliat unei competiții internaționale, a fost dezbătută intens de cele două grupuri de 

21 „Beauty Pageant Prospects Excellent, Director Says Following Tour of Country”, The 
Galveston Daily News, 7 februarie 1929, p. 14.

22 Este interesantă în acest sens mărturia câștigătoarei concursului „Miss Franța” din 1928, 
Raymonde Allain, care îl descrie pe de Waleffe ca exponentul „celor mai americane” strategii 
antreprenoriale. În viziunea tinerei câștigătoare de 15 ani, de Waleffe urmărea să uzeze de 
imaginea ei „ca de o reclamă luminoasă” pentru a-și promova propriile interese economice și 
ideile naționaliste și rasiale – apud Candace Savage, Beauty Queens: A Playful History, pp. 23-29. 

23 „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul». Interview cu d. Maurice de Waleffe”, 
Universul, nr. 10, 13 ianuarie 1929, p. 3.

24 „«Realitatea Ilustrată» trimite pe «Miss România» deadreptul la Galveston”, Realitatea 
Ilustrată, nr. 3, 12 ianuarie 1929, p. 6. 
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ziare rivale, ambele susținând că propria lor inițiativă este cea dintâi competiție de 
acest tip din istoria României.25 Mai importantă decât urmărirea cronologiei exacte, 
însă, este suprapunerea organizării, promovării și desfășurării celor două concursuri 
în lunile decembrie 1928 – martie 1929, fapt care a contribuit într-o mare măsură la 
familiarizarea publicului din România cu aceste creații culturale de inspirație occiden-
tală. Reacțiile din presă și creațiile literare contemporane, care le vor omagia sau sati-
riza, nu vor ține însă cont de dezvoltarea individuală a celor două competiții rivale, 
considerându-le expresii ale aceluiași fenomen cultural. A prelua și prelungi polemica 
dintre organizatori înseamnă a reduce din relevanța istorică a acestor manifestații cul-
turale moderne, mai importantă fiind descrierea și analizarea celor două competiții. În 
acest sens, articolul își propune să realizeze o prezentare schematică a organizării și 
desfășurării concursului organizat de ziarul „Universul”.

„Miss România” 
– primul concurs de frumusețe din România afiliat internațional

Primul anunț legat de organizarea unui concurs de frumusețe a fost publicat pe pri-
ma pagină a „Universului” din 5 decembrie 1928.26 În mod ilustrativ, articolul nu apar-
ține redacției, ci principalului organizator și animator al concursurilor „Miss Franța” 
și „Miss Europa”, jurnalistul Maurice de Waleffe, prieten al lui Stelian Popescu, direc-
torului „Universului”.27 În cuprinsul acestui prim articol care vestea organizarea unui 
concurs de frumusețe de anvergură națională sunt detaliate trăsăturile esențiale ale 
concursurilor „Miss România” organizate între anii 1929 și 1935.28 Într-un text amplu, 
redactorul cotidienelor „Le Journal” și „L`Intransigeant” își propune să familiarizeze 
publicul din România cu marile manifestații în cinstea frumuseții feminine din Europa 
și Statele Unite ale Americii.29 El arată că cele mai importante douăzeci de națiuni euro-

25 La 22 decembrie 1928, „Realitatea Ilustrată” publică o scrisoare adresată încă din 24 octom-
brie „Asociației” din Galveston de către directorul revistei, Nic. Constantin, prin care acesta 
cere acordul organizatorilor americani ca aleasa propriului concurs național de frumusețe să 
fie trimisă la concursul „Miss Univers”, desfășurat în Galveston între 8 și 12 iunie 1929, ca 
reprezentantă unică a României.

26 Maurice de Waleffe, „De ce ziarul «Universul» va alege pe «cea mai frumoasă femee din 
România?»”, Universul, nr. 283, 5 decembrie 1928, p. 1.

27 Relația apropiată cu directorul este menționată de jurnalistul francez într-un interviu acordat 
ziarului „Rampa” în 1927 – „O oră cu d-l Maurice de Waleffe”, Rampa, 1 octombrie 1927, pp. 
1, 3.

28 Competițiile „Miss România” vor fi organizate între 1929 și 1935. Din 1930, competiția creată 
de „Universul” va fi organizată de revista mondenă „Ilustrațiunea Română”, publicată în-
cepând cu 27 iunie 1929 și creată după modelul revistei rivale „Realitatea Ilustrată” (ultima 
ediție a competiției având loc în 1935). Concursul „Realității Ilustrate” va fi organizat din 
1929 până în anul 1932.

29 Planurile „Universului”, de afiliere a României la concursul „Miss Europa”, organizat de 
Maurice de Waleffe, au existat din 1928, jurnalistul francez fiind prezent în România cu oca-
zia Congresului „Asociației Presei Latine” din București. „Frumusețele europene la Presa 
Latină”, Universul, Nr. 50, 14 februarie 1929, p. 7.
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pene, „afară de 2 sau 3 mici State noui născute și minuscule”, participă anual în cadrul 
unei competiții, care urmărea să desemneze purtătoarea titlului de „Miss Europa”, 
cea mai frumoasă femeie din „bătrânul continent”. Valoarea, prestigiul și importanța 
acestui titlul erau asigurate, în viziunea jurnalistului francez, de legătura pe care aces-
ta o stabilea între etnicitate, naționalitate și feminitate: cea mai frumoasă europeană 
„va fi autorizată să meargă la New-York în primăvara aceasta, spre «a ridica mănușa» 
pe care noul Continent o aruncă de câțiva ani celui vechiu, pretinzând că americana 
este cea mai frumoasă femeie din lume”. Alegând cea mai frumoasă europeană, de 
Waleffe dorea să demonstreze superioritatea „rasei europene” față de cea americană, 
argumentând că prima este exponenta purității etnice,30 în timp ce femeia din SUA 
este o „fiică de sânge încrucișat”, rezultatul multiplelor valuri de imigranți care alcătu-
iau potpuriul societății americane. Însă, nu doar afirmarea unei superiorități estetice și 
rasiale stă la temelia argumentației lui de Waleffe, ci chiar supraviețuirea și stabilitatea 
națiunii. Afirmând importanța frumuseții feminine, pentru însăși existența societății, 
el introduce o justificare de ordin natalist și eugenist,31 legând concursurile de frumu-
sețe de politica demografică națională:32

„Dacă «Miss America» va învinge, dacă această fiică de sânge încrucișat va în-
vinge pe delegata noastră europeană, amestecul raselor își va dovedi superioritatea! 

30 Naționalitatea se pliază perfect peste etnicitate în discursul jurnalistului, astfel că fiecare 
„tip” național de frumusețe este văzut drept „pur”.

31 Articolele lui M. de Waleffe se înscriu, astfel, în amplele campanii de promovare a teoriilor 
rasiale și eugeniste în România anilor 1920-1930. Apărută ca știință autonomă la sfârșitul se-
colului al XIX-lea, eugenia era fundamentată pe ideea că ameliorarea cantitativă și calitativă 
a speciei umane poate și trebuie să fie controlată de către stat prin intermediul medicinii 
și educației. În România, eugenia a fost promovată prin intermediul unor medici renumiți 
precum Gheorghe Marinescu, Iuliu Moldovan, Gheorghe Banu, Iuliu Hațiegan, dar și a altor 
personalități marcante precum Simion Mehedinți sau Dimitrie Gusti, al unor organizații și 
publicații eugeniste și a inițiativelor legislative precum „Legea Moldovan” din 1930. Astfel, 
eugenia „a fost o forță importantă în cultura română din prima jumătate a secolului al XX-
lea”, promotorii ei articulând teorii „care trasau un drum către modernizare care conserva 
elemente vitale ale trecutului îmbrățișând în același timp viitorul printr-o combinație de po-
litici publice și voluntariat individual”. Maria Bucur, Eugenics and Modernization in Interwar 
Romania, Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2002, pp. 1-4.

32 Aserțiunile jurnalistului merită o scurtă contextualizare; ele pot fi puse în legătură cu dezbate-
rile din epocă, legate de efectele destabilizatoare ale „Marelui Război”, în ceea ce privește na-
talitatea și fertilitatea și au generat politici demografice menite a readuce stabilitate socială. În 
Franța, aceste dezbateri au vizat probleme, precum scăderea natalității, creșterea ratei divorțu-
rilor, scăderea populației masculine ca urmare directă a conflagrației, cât și scăderea fertilității 
prin dezvoltarea și răspândirea mijloacelor contraceptive. Guvernele Republicii Franceze au 
încercat, de-a lungul anilor 1920, să instituie reforme prin care să încurajeze natalitatea, vigoa-
rea națiunii fiind concepută în această epocă ca fiind direct proporțională cu sporirea populați-
ei. O astfel de reformă celebră a fost instituită în anul 1920, printr-o lege adoptată de Parlament, 
prin care erau incriminate, nu numai săvârșirea avorturilor și vânzarea de contraceptive, ci și 
promovarea în spațiul public (prin reclame, materiale propagandistice, articole de presă) a 
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Și, în aceste vremuri de turism frenetic, când ne plimbăm cu toții în alte țări decât 
într-a noastră, vom putea încuraja pe fetele noastre să se căsătorească cu străini. Dacă 
dimpotrivă, «Miss Europa» va fi găsită mai frumoasă decât cea mai frumoasă fată de 
sânge încrucișat, vom putea continua să credem că vechiul nostru sistem european al 
căsătoriilor este preferabil”.33 Așa cum observă cercetătoarea Holly Grout, competiția 
economică și culturală dintre SUA și Occidentul european, în epoca postbelică, obți-
ne, astfel, o nouă semnificație, traducându-se la nivelul trăsăturilor corpului feminin: 
„combatanții nu erau soldați taciturni îmbrăcați în uniforme și echipați cu arme mo-
derne, ci tinere exuberante care purtau costume de baie colorate și care aveau singura 
armă din arsenalul unei cochete – un zâmbet fermecător”.34 În ecuația semnificațiilor 
etnice și naționale, ale concursurilor de frumusețe, jurnalistul adaugă și o dimensi-
une natalistă, arătând că selecția celor mai frumoase femei de pe glob nu se rezumă 
doar la afirmarea superiorității estetice, principiale, „pentru că Venerele de marmoră 
nu se reproduc, în vreme ce Venerele în carne și oase, puse în valoare, vor putea 
scăpa de obligația unei obscure căsătorii de interese și să-și aleagă mai bine un soț 
demn de ele”.35 Poziționând căsătoria, ca finalitate firească a câștigării concursului 
de frumusețe, de Waleffe conturează astfel modelul feminității, pe care concursurile 
de „Miss” din România și din celelalte țări europene îl vor promova în toate edițiile 
viitoare ale competițiilor. O regină a frumuseții, odată ce „mandatul” ei de un an se 
sfârșea, trebuia în mod ineluctabil să servească, în continuare, intereselor patriei, prin 
asumarea rolului tradițional de soție și de mamă, care contribuia, nu numai la repro-
ducerea națiunii, ci și la înfrumusețarea și purificarea acesteia: „Urmare: copiii lor vor 
fi mai frumoși. Se perfecționează spețele de animale, prin selecțiuni atente”. Acest 
discurs natalist justifică, de pe cele mai înalte poziții morale și naționale, necesitatea 
organizării concursurilor de frumusețe, acestea fiind „un mijloc de a salva câteva din 
aceste «statui omenești», atât de rare, atât de prețioase, pentru înfrumusețarea speței 
noastre care are o adâncă nevoie de ele...” Odată afirmată necesitatea și moralitatea 
acestor competiții între femei, sunt furnizate detalii privind organizarea concursu-
lui european. „Match-ul” care urma să o desemneze pe cea mai frumoasă europeană 

 metodelor și obiectelor contraceptive. Ann Taylor Allen, Feminism and Motherhood in Western 
Europe, 1890-1970, New York: Palgrave Macmillan, 2005, pp. 165-166.

33 Maurice de Waleffe, „De ce ziarul «Universul»...»”, Universul, 5 decembrie 1928, p. 1. 
Afirmația lui M. de Waleffe trebuie contextualizată ținându-se cont de faptul că în epoca 
postbelică 15 națiuni europene au introdus legislații care retrăgeau cetățenia femeilor care 
se căsătoreau cu străini, după modelul „Expatriation Act” adoptat în 1907 în SUA. Aceste 
acte normative demonstrează amploarea dezbaterilor din epocă legate de statutul femeilor 
și atitudinea guvernelor față de ceea ce considerau a fi obligațiile femeilor față de propriilor 
lor națiuni. Erika Kuhlman, Reconstructing Patriarchy after the Great War: Women, Gender, and 
Postwar Reconcilliation between Nations, New York: Palgrave Macmillan, 2008, pp. 108-109.

34 Holly Grout, „Between Venus and Mercury. The 1920s Beauty Contest in France and 
America”, French Politicts, Culture & Society, vol. 31, nr. 1 (2013), p. 47.

35 Maurice de Waleffe, „De ce ziarul...”, Universul, 5 decembrie 1928, p. 1.
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urma să aibă loc în data de 7 februarie 1929 la Paris, juriul format dintr-o „duzină de 
artiști” fiind prezidat de către de Waleffe.36 

Ca dovadă a importanței acordate organizării primului concurs „Miss România”, 
de Waleffe se arată disponibil să supravegheze personal organizarea competiției din 
București („să organizez juriul de artiști al ziarului «Universul»”). Prezența sa ar con-
tribui, mai mult, la garantarea moralității și seriozității competiției, acesta susținând că 
implicarea sa nemediată ar conduce la persuadarea concurentelor asupra importan-
ței morale a participării: „să explic eu însumi candidatelor interesul capital și perfect 
onorabil al acestei selecțiuni estetice”. Necesitatea ca tinerele femei din România să 
participe în cadrul competiției organizate de „Universul” este articulată de Maurice 
de Waleffe pe două niveluri: cel al avantajelor personale și cel al mândriei naționale. 
Aceste două filoane discursive – motivația materială și justificarea națională, politi-
că – vor reprezenta două constante discursive preluate și de către organizatorii din 
România. Dintre avantajele materiale, cel imediat și sigur era ocazia, unică pentru ma-
joritatea femeilor tinere din România, de a călători până în Paris: „aleasa din România 
va obține gratuit un bilet de clasa I, pentru ea și mama sa sau o însoțitoare, și tot astfel 
cheltuelile de întreținere la Paris pe comptul juriului parisian”. De Waleffe stabileș-
te apoi regulile principale, preluate din regulamentul creat de „Asociația” america-
nă, pentru participarea tinerelor din România în cadrul concursului „Miss România”. 
Astfel, se impune ca femeile să aibă vârsta cuprinsă în 15 și 26 de ani, să fie nemăritate 
și să „aibă o profesie onorabilă, adică să trăiască la părinții săi sau din munca sa”. Într-
un alt articol-program publicat la o distanță de trei zile.37 

Maurice de Waleffe insistă asupra semnificației și importanței competiției pen-
tru numirea celei mai frumoase femei, denumită aici „Domnișoara România”. 
Exprimându-și din nou convingerea că „femeea e tiparul curat al rasei”, jurnalistul 
arată că scopul principal al concursului este de a arăta „care e țara unde înflorește în 
ceasul de față rasa umană cea mai frumoasă”. Repetând credința sa etnicistă, privind 
importanța concursului de frumusețe pentru dezvoltarea viitoare a rasei umane și a 
națiunilor,38 de Waleffe îndeamnă tinerele femei să „se prezinte în cât mai mare nu-
măr în fața juriilor regionale”, lăudând inițiativa organizatorică preluată de către co-
tidianul „Universul”, singurul în măsură să aprecieze „frumusețea legendară a femeii 

36 Într-un articol ulterior, de Waleffe va preciza că juriul format din 20 de artiști va cuprinde 
câte un reprezentant al fiecărui stat participant: „Franceza va avea drept la un mare artist 
francez în juriu, precum și românca are dreptul la un mare artist român”. Juriul parizian 
va fi prezidat de academicianul Albert Besnard, din partea României fiind delegat picto-
rul Eustațiu Stoenescu. „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul». Interview cu d. 
Maurice de Waleffe”, Universul, nr. 10, 13 ianuarie 1929, p. 3.

37 Maurice de Waleffe, „Concursul de frumusețe”, Universul, nr. 286, 8 decembrie 1928, p. 9.
38 „Problema este: E mai bine să căsătorim fetele noastre în țara lor, sau trebue să încurajăm 

ocaziunile cari s-ar ivi de a le căsători cu un străin? Dacă triumfă Venera lumii noui, răsărită 
într-o rassă supusă de o sută de ani la toate amestecurile, aceasta însemnează că amestecul 
de sânge dă rezultate estetice superioare. În celălalt caz, dacă triumfă frumusețea europeană, 
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române”. „Universul”, în continuarea primului articol al lui de Waleffe din 5 decem-
brie 1928, anunță că „a acceptat onoarea de a desemna pe cea mai frumoasă fată din 
România”, publicând primele măsuri privitoare la organizarea amplului concurs na-
țional și modelându-și discursul urmărind liniile directoare ale jurnalistului francez.39

Ziarul arată că, „în imposibilitatea de a face selecțiunea în fiecare din cele 71 jude-
țe” și „având în vedere greutatea deplasării – pe o asemenea vreme – a candidatelor 
și a părinților lor”, selecția candidatelor va fi segmentată în 12 centre regionale co-
respunzătoare marilor centre urbane Galați, Constanța, Craiova, Cernăuți, Chișinău, 
Iași, București, Timișoara, Cluj, Brașov, Sibiu și Oradea. Concursul final care avea să 
desemneze prima purtătoare a titlului de „Miss România” urma aibă loc la București 
în data de 13 ianuarie 1929. La acest concurs final erau îndreptățite să participe doar 
acele candidate care fuseseră „declarate ca cele mai frumoase din întreg ținutul”. 
Conform regulii concursului european, se precizează că „Miss România” aleasă la 
București trebuia să fie acompaniată, în voiajul ei spre Paris, de unul dintre părinți. În 
continuare, redacția „Universului” publică articole40 care au rolul de a întări garanți-
ile de moralitatea și de seriozitate ale organizării și desfășurării concursului, pentru 
găsirea „celei mai frumoase fete din România”.41 Anticipând posibilele reticențe ale 
concurentelor din teritoriu și mai ales ale părinților acestora, ziarul reamintește de-
plinul anonimat în care se va avea loc defilarea: „În ce privește proba propriu zisă, ea 
e mai mult decât simplă: candidata apare, salută ușor, se oprește un moment, surâde 
în treacăt și proba s-a terminat! Fiecare pleacă frumos acasă, fără să i se cunoască 
măcar numele...”. Individualizate vor fi, astfel, doar acelea „cari vor fi întrunit cele 
mai multe voturi din partea juriului”, ale căror nume urmau să fie publicate în pa-
ginile cotidianului.42 Organizatorii stabilesc două date pentru desfășurarea concur-
surilor regionale: 16 decembrie pentru concursurile din Galați, Craiova, Constanța, 
Chișinău, Iași și Cernăuți și 6 ianuarie pentru celelalte șase orașe.43 La 12 decembrie 
1928, ziarul publică lista detaliată a membrilor juriilor regionale. Încercând să urmeze 
principiul dictat de Maurice de Waleffe, potrivit căruia jurații trebuiau să provină din 
mediul artistic, cotidianul va obține concursul unor oameni din sfera artelor plastice, 
a teatrului și a literaturii, însă alături de acești „esteți” se remarcă și reprezentanți 

 doctrina păstrării sângelui curat se dovedește mai necesară și vom continua să ne căsătorim 
între noi”.

39 „Ziarul «Universul» a acceptat”, Universul, nr. 283, 5 decembrie 1928, p. 1.
40 În mai puțin de o lună, între 5 decembrie 1928, data apariției primului articol al lui Maurice 

de Waleffe, și 13 ianuarie, data concursului final din București, „Universul” publică peste 50 
de texte despre concursul de frumusețe, dintre care mai mult de un sfert reprezintă reclame 
și îndemnuri de participare. „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, nr. 
285, 7 decembrie 1928, p. 7.

41 Ibidem.
42 „Concursul de frumusețe organizat de ziarul «Universul”, Universul, nr. 291, 14 decembrie 

1928. p. 11.
43 „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, nr. 287, 9 decembrie 1928, p. 9.
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din sfera jurnalismului, a medicinei și a autorității politice locale – primari, consili-
eri locali, prefecți, inspectori ministeriali.44 O altă trăsătură demnă de consemnat este 
absența femeilor din componența tuturor juriilor regionale, fapt care arată că orga-
nizarea concursului de frumusețe „Miss România” (precum și cea a corespondentul 
său european) a fost imaginată ca o manifestație în care doar ochiul masculin avea 
dreptul să compare, să judece și să evalueze corpul feminin.45 Până la data primelor 
cinci concursuri regionale, „Universul” lansează o amplă și susținută campanie de 
promovare a concursului de frumusețe, prin intermediul unor mesaje publicitare mo-
bilizante, de natură politică, menite a câștiga adeziunea cititoarelor: „Dacă la Paris, 
va fi aleasă o româncă cea mai frumoasă femee din Europa și dacă la New-York, ro-
mânca aleasă cea mai frumoasă femee din Europa, va fi socotită mai frumoasă decât 
cea mai frumoasă femee din America, victoria aceasta nu va fi numai a celei ce o va 
repura, ci va fi o victorie națională”.46

Desfășurarea și rezultatele concursurilor din ziua de duminică, 16 decembrie 1928 
sunt relatate în detaliu de către cotidian, într-un articol amplu care reunește mărturiile 
corespondenților locali.47 Nota dominantă a articolului este optimistă, plină de elogii, 
atât pentru „însuflețirea publicului și entuziasmul acestuia”, cât și pentru faptul că „la 
chemarea ziarului «Universul» au răspuns sute de concurente”. Cele două dimensi-
uni fundamentale ale organizării și legitimării concursurilor de frumusețe – afirmarea 
moralității, respectiv susținerea importanței politice, naționale a alegerii celei mai fru-
moase femei –, sunt din nou menționate: „Cum să nu intereseze o chestiune, care nu-i 
expresia unei mărunte vanități femeești, ci a legitimului orgoliu național?”. În acest 
sens, preocuparea „vanitoasă”, frivolă, egoistă a femeilor pentru propria lor frumusețe 
suferă o transfigurare radicală în momentul în care este pusă în slujba reprezentativi-
tății naționale.

În ziua organizării celei de-a doua serii de concursuri regionale, „Universul” pu-
blică informații legate de concursul din București. Astfel, competiția regională urma 
să se desfășoare la ora 10, în sala centrală a teatrului „Carmen-Sylva”48; urmărind în-
deaproape liniile directoare stabilite de Maurice de Waleffe, juriul a fost format din 
personalități marcante ale vieții culturale și artistice din România: profesorul univer-
sitar D. Ionescu, pictorii Costin Petrescu și Jean Steriadi, președintele „Sindicatului 

44 Marele concurs național de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, 23 decembrie 1928, 
p. 9.

45 Spre deosebire de comisiile județene organizate pentru concursul revistei rivale„Realita-
tea Ilustrată”, în care „e recomandabil să intre și o doamnă”. „Concursul de frumusețe al 
«Realității Ilustrate»”, nr. 6, 2 februarie 1929, p. 5.

46 Universul, nr. 293, 16 decembrie, p. 2. 
47 „Concursul național de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, Nr. 295, 19 decembrie, 

pp. 1-2.
48 Situat „în fostul local al societății de tir și gimnastică de pe cheiul Dâmboviței, în fața podului 

din capătul căii Victoriei”.
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Ziariștilor”, Al. Mavrodi49, doi foști directori ai Teatrului Național din Capitală – 
Corneliu Moldovan și scriitorul Victor Eftimiu, sculptorii I. Mățăoanu și Th. Burcă și 
arhitectul Edmond van Saanen Algi. Acestor artiști și oameni de cultură li se alăturau 
alte personalități locale, precum Codin Ștefănescu, prim-procuror al tribunalului Ilfov, 
avocatul Cezar Pascu, inginerul N. Iliescu-Brânceni, doctorul V. Brătescu, inspecto-
rul din cadrul Ministerului Artelor Paul Prodan și, în final, jurnaliști și redactori ai 
„Universului”: Gr. Urlățianu, Jean Zaharof, Ștefan Brăiloiu, Constantin Bacalbașa, M. 
Mora, Simionescu Râmniceanu și Victor Bilciurescu.50 După publicarea componenței 
juriului, „Universul” atenționează participantele asupra faptului că „în sala teatrului 
nu pot intra decât candidatele, însoțite de membrii familiei” și că „hainele și galoșii 
sau șoșonii se vor lăsa la garderoba teatrului”, tinerele prezentându-se înaintea juriu-
lui doar în rochii sau costume.51 

Înainte de a apărea înaintea comisiei de evaluare, concurentele urmau să intre, 
„câte trei sau patru”, în două cabine special amenajate în marginea scenei, pentru „a-și 
aranja toaleta și a primi ultimele instrucțiuni”, urmând ca după defilare să se întoarcă 
la locul lor din sala de teatru. Concursul regional din București, din ziua Bobotezei, 
s-a desfășurat pe o „vreme câinească”; în ciuda acestui fapt, sala teatrului „a fost prea 
mică, la ora zece și jumătate cu greu se mai putea răbda înăuntru”52. Înaintea juriului 
s-au prezentat, începând cu ora 10, 254 de concurente „la titlul de cea mai frumoa-
să munteancă”. Datorită numărului mare al concurentelor întârziate, cât și în urma 
scrisorilor și telegramelor venite „din multe părți”, care cereau explicau redacției că 
vremea nefavorabilă nu a permis participarea multor fete, organizatorii iau decizia 
excepțională de a organiza încă o selecție preliminară, chiar în dimineața premergă-
toare concursului final din 13 ianuarie 1929 (între orele 9 și 11). După două ore și ju-
mătate de la defilarea primei concurente, juriul din București a ales cinci câștigătoare 
regionale, publicul fiind deosebit de entuziasmat de „spectacolul nou, pitoresc în care 
latinitatea poporului pasionat după frumos se afirma puternică”. Sosirea jurnalistului 
francez, pentru desfășurarea concursului final, este vestită cu pompă de „Universul”.53 
Deși în primele articole publicate în decembrie 1928, de Waleffe preciza că, în eventu-
alitatea participării în cadrului concursului din București, nu intenționează să se im-

49 La 8 decembrie 1928, „Realitatea Ilustrată” îi anunțase deja pe Alexandru Mavrodi și Jean 
Alexandru Steriadi ca făcând parte din juriul central al propriului concurs național. Astfel, zi-
aristul și pictorul s-au aflat în postura unică de a juriza ambele concursuri „Miss România” în 
1929, dovedind că între cele două concursuri de frumusețe rivale existau legături informale. 

50 Juriul din București a fost, de departe, cel mai numeros, fiind format din 21 de personalități 
din domeniul artistic, juridic, politic, ingineresc, medical și jurnalistic, toți bărbați. Același 
juriu, suplimentat cu încă doi membri, o va alege și pe „Miss România” la data de 13 ianuarie 
1929. Juriile regionale au avut un număr variabil de membri, între cinci în Craiova și Iași și 14 
în Oradea.

51 „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, nr. 4, 7 ianuarie 1929, p. 3.
52 „Concursul de frumusețe al ziarului «Universul»”, Universul, nr. 6, 9 ianuarie 1929, p. 3.
53 „D. Maurice de Waleffe în România”, Universul, nr. 6, 9 ianuarie 1929, p. 5.



119

plice în procesul de jurizare – „nu ca să prezidez (ar fi îndrăzneț), dar să organizez ju-
riul de artiști” –, cu două zile înainte de concursul final ziarul bucureștean informează 
că el „va sosi în curând în București să prezideze juriul”. Astfel, președintele juriului 
„Miss Europa” devine și președintele concursului „Miss România”,54 deși jurnalistul 
se grăbește să precizeze că „nefiind român”, nu va putea să voteze în favoarea vreunei 
candidate, ci doar să susțină jurații: „să le explic, – dacă îmi vor cere-o, – cum proce-
dăm noi la Paris”. În București, de Waleffe urma să susțină și o conferință, având ca 
subiect „Reforma costumului masculin și feminin”.Concursul pentru desemnarea pri-
mei „Miss România” s-a desfășurat într-o zi de duminică, la 13 ianuarie 1929, în sala 
aceluiași teatru „Carmen-Sylva”, la ora 11, fiind precedat de concursul deschis „acelor 
concurente cari n-au putut să se prezinte la concursurile regionale”.55

Început „la ora 9.13”, acest prim concurs a fost supravegheat îndeaproape de 
Maurice de Waleffe, care „a stat la dispoziția comisiei române cu directive cari s-ar 
fi dovedit utile”.56 Publicul venit să asiste la alegerea primei „Miss România” a fost 
mai numeros ca niciodată, ziarul relatând că încă din primele ore ale dimineții „sala 
teatrului Carmen-Sylva era literalmente plină de un public care nici în picioare nu mai 
avea loc și care, ocupând până și culoarele dela intrare”, se revărsa până în stradă. 
Cei rămași afară au fost supravegheați de „un cordon de jandarmi, adus pentru men-
ținerea ordinei și pentru dirijarea circulației vehiculelor cari aduceau pe candidate”. 
Prezența sufocantă a publicului în sala de teatru, care „gemea de lume”, a făcut ca 
evacuarea acesteia să fie imposibilă, astfel încât organizatorii au găsit o soluție ad-
hoc pentru respectarea formală a regulamentului concursului, instalând pe scenă o 
cortină, care despărțea publicul de defilarea concurentelor, acestea „urmând să fie și 
să rămână anonime”. Concurentele „întârziate”, înscrise în proba dintre orele 9 și 11, 
au fost conduse pe scenă, una câte una, chiar de către de Waleffe, care „cu o distinc-
ție specific parisiană, face pe maestrul de ceremonie”. Din grupul acestor concurente 
„admirabil înzestrate și cari rețin îndelung atenția juriului”, au fost alese opt câști-
gătoare, care vor participa în proba finală alături de câștigătoarele regionale: Magda 
Demetrescu, Tinelle Stavrache, Iosefina Hubert, Măgureanu (nu se specifică prenume-
le acestei candidate), Zoica Dona, Liliana Delescu, Titi Alexandrescu și Lia Romașcu. 
Grupul este format, în mod deosebit de interesant, din patru femei, care participase-
ră deja sau urmau să se facă remarcate în alte concursuri de frumusețe importante: 

54 Ca dovadă a interesului personal al lui de Waleffe în procesele de selecție naționale, el va 
prezida și concursul național din Budapesta, a cărei aleasă, Erzsi Simon, va deveni „Miss 
Europa” 1930 – conform articolului „Cum a devenit «Miss Ungaria», «Miss Europa»”, 
Realitatea Ilustrată, nr. 10, 2 martie 1929, p. 7. Aceeași informație este oferită și în interviul 
acordat „Universului” din 13 ianuarie 1929: „Am profitat de acest drum spre a mă opri, în 
trecere, la Budapesta, unde am prezidat alegerea celei mai frumoase unguroaice”.

55 „Concursul național de frumusețe organizat de ziarul «Universul»”, Universul, nr. 11, 14 ia-
nuarie 1929, p. 2.

56 Desfășurarea concursului final este prezentată pe larg în articolul „Duminică s-a ales regina 
frumuseții din România”, Universul, nr. 12, 16 ianuarie 1929, p. 3.
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Magda Demetrescu, viitoarea „Miss România”, aleasă de „Realitatea Ilustrată”, la 17 
martie 1929, Tinelle Stavrache, aleasă „Miss Oltenia” în cadrul aceluiași concurs, în 
care a triumfat Magda Demetrescu și „Miss Oltenia hors concours”, în ediția viitoare a 
concursului „Realității Ilustrate”, Zoica Dona, participantă în cadrul unui concurs de 
frumusețe, organizat în 1927 de ziarul „Rampa” și aleasă „Miss România”, în ediția 
din 1930 a concursului organizat de revista „Ilustrațiunea Română” (revistă creată în 
iulie 1929 de „Universul”, pentru a rivaliza cu „Realitatea Ilustrată”), alături de Liliana 
Delescu, „Miss România” 1931 aleasă de aceeași „Ilustrațiunea Română”. Prezența 
unor câștigătoare, atât în cadrul concursului organizat de „Universul”, cât și în cel al 
„Realității Ilustrate” dovedește, atât interesul manifestat, față de aceste evenimente în 
rândul tinerelor femei, cât și tendința organizatori de a selecta câștigătoarele dintr-o 
plajă restrânsă de candidate în ciuda deschiderii „democratice” a concursurilor către 
participante din toate straturile sociale. Faptul că premiantele din anii următori, ale 
celor două concursuri „Miss România”, au fost de regulă femei, care nu se aflau la pri-
ma încercare de acest tip, dovedește că organizatorii căutau un anumit „tip” feminin 
care să se muleze pe așteptări și concepții clare, legate de frumusețea feminină ideală. 
Premiind concurente, care deja se făcuseră remarcate în alte competiții, organizatorii 
demonstrau caracterul unitar al celor două concursuri „Miss România”, lucru cu atât 
mai relevant cu cât edițiile ulterioare vor institui reguli, care vor interzice explicit în-
scrierea unei candidate, care fusese premiată într-un alt concurs de frumusețe. Proba 
finală, în care s-a ales „Domnișoara România”, a opus „cele mai strălucite exemplare 
prezintate în întreg cuprinsul țării”. Epitetele folosite, pentru a descrie participantele, 
gravitează în jurul idealului feminin de inspirație romantică, care accentuează pasi-
vitatea, delicatețea, fragilitatea, ideal care depășea granițele culturale sau geografice 
dintre provinciile „României Mari”: „Trece o candidată, nu mai puțin distinsă, dela 
T.-Severin, care pășește cu gingășia unei păpuși; apoi una dela Brașov, cu o ținută 
sculpturală; alta de la Craiova, numai delicatețe și frăgezime; una dela Sibiu, cu figura 
de impresionantă frumusețe; încă una dela Cernăuți, numai grație și poezie; alta de 
la Iași”. O particularitatea interesantă a probei finale a avut în vedere procesul tripar-
tit de evaluare a candidatelor, care a înlocuit simpla notare. Astfel, fiecare membru 
al juriului a oferit trei note, corespunzătoare frumuseții chipului – „pentru cap, pen-
tru distincția figurii”, proporțiilor corpului – „pentru armonia generală a corpului” și 
impresiei create în momentul defilării – „pentru frumusețea expresiunii, care este un 
element caracteristic și decisiv în frumusețea feminină”.57 În conformitate cu regula-

57 Evaluarea „expresiunii”, a prestației din timpul probei va fi criticată, însă, de către organiza-
torii concursului de frumusețe paralel în momentul în care propria lor „Miss România” 1929, 
Magda Demetrescu, va defila pe estrada din Galveston. Ei vor opune simplității și mișcărilor 
reținute ale europenelor caracterul afectat și gesturile expansive ale concurentelor america-
ne: „Americanele se prezintă toate cu gesturi teatrale. Unele fac impresia unor manechine 
sau a unor baletiste”. „Cum a decurs concursul internațional de frumusețe din Galveston”, 
Realitatea Ilustrată, nr. 30, 20 iulie 1929, p. 12.
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mentul concursului european, nicio participantă nu a defilat în costum de baie58 unele 
apărând „în ținută de serată”, altele „în toaletă de stradă”. Dintre zecile de participan-
te, juriul va selecta doar 11; dintre acestea, „va alege două, iar din aceste două, pe cale 
de vot scris, una se va duce la Paris”. La ora 12.55, membrii juriului semnează buleti-
nele de vot cu numărul candidatei aleasă în selecția finală. În mod simbolic, buletinele 
au fost depuse în pălăria celui care a creat și organizat competiția europeană, Maurice 
de Waleffe. Cei 23 de jurați își vor acorda voturile unui număr de trei, și nu două con-
curente: Ortansa Tănăseanu din Câmpulung-Muscel va obține patru voturi, Magda 
Demetrescu din București va obține șapte voturi, iar Marioara (Maria) Gănescu, cu 12 
voturi, va deveni „Miss România”. Prima reprezentantă a frumuseții feminine națio-
nale fusese aleasă dintre 725 de candidate, prezentate în cadrul tuturor concursurilor 
preliminare și dintre cele 60 de concurente59, care participaseră în competiția finală 
organizată la București.

„Miss România” la Paris

Pe aceeași pagină cu articolul care descria desfășurarea concursului, redacția pu-
blică primul interviu luat de câștigătoare. Marioara Gănescu, selectată pentru a duce 
„faima frumuseții române peste hotare”, este în unele privințe o câștigătoare atipică a 
concursurilor de frumusețe postbelice. În primul rând, este una dintre cele mai „vârst-
nice” câștigătoare ale titlului de „Miss România” din perioada 1929-1932: născută la 
15 iunie 1904, Marioara avea 24 de ani și jumătate în momentul câștigării concursului 
(limita maximă fiind de 25 de ani). Prin comparație, a doua clasată și viitoarea „Miss 
România”, aleasă de „Realitatea Ilustrată”, Magda Demetrescu, avea doar 17 ani.60 

58 În legătură cu subiectul moralității concursului, de Waleffe a susținut decizia de a nu include 
proba în costum de baie impusă de organizatorii din Galveston deoarece „această idee ar 
putea să sperie pe anumite fete, și, cu rochia scurtă actuală, nu mai este nevoie de tricou”. 
În concepția jurnalistului francez legată de feminitate și de valorificarea estetică a corpului 
feminin, picioarele ocupă un rol central, ele esențializând armonia și grația trupului: „juriul 
dv. va aprecia cu atențiune frumusețea și finețea picioarelor, cari sunt partea cea mai vizibi-
lă a corpului, sub rochie, și cari trădează, dealtfel, în mod foarte fidel, perfecțiunea restului 
corpului”. Estetica picioarele, de asemenea, garantează caracterul democratic al concursului, 
astfel că și femeile sărace vor avea șanse de reușită întrucât „rochia cea mai simplă, pe niște 
ciorapi de mătase bine trași, lasă adeseori să vorbească frumusețea corpului mai bine decât o 
rochie bogată și foarte încărcată, plină de zorzoane...”. „Interview cu d. Maurice de Waleffe”, 
Universul, 13 ianuarie 1929, p. 3.

59 Informație furnizată de cotidianul „Le Journal”, preluată de „Universul” în numărul din 13 
februarie, p. 1.

60 În continuarea acestei idei, Zoica Dona (viitoarea „Miss România” 1930 a „Ilustrațiunii 
Române”) avea în 1929 19 ani, iar „Miss România” 1931, Tanți Viișoreanu, avea 21 de ani, în 
momentul alegerii ca „regină a frumuseții”, iar, Liliana Delescu, avea 18 ani în anul în care a 
devenit „Miss România” 1932 și doar 15 ani în timpul primului concurs „Miss România”, or-
ganizat de „Universul” la 13 ianuarie 1929. Alesele revistei rivale erau, de asemenea, mai ti-
nere: Zoe Theodorescu, „Miss România” 1930 aleasă de „Realitatea Ilustrată” avea 20 de ani,
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Prezența ei printre candidate mult mai tinere este considerată, chiar de către câștigătoa-
re, ca putând fi un dezavantaj: „N-am ascuns niciodată vârsta. Și apoi acum, când știu 
condițiile concursului, vă rog să fiți siguri, că n-aș fi avut curajul să mă prezint printre 
candidate, dacă n-aș fi îndeplinit vreuna din condiții”. În al doilea rând, aceasta mărtu-
risește, în cuprinsul interviului, că de la 1 ianuarie 1929 era logodită, fapt care deși nu 
contravinea regulamentului oficial care interzicea participarea femeilor căsătorite, pu-
tea ridica probleme de natură morală pentru contemporani. Departe de modelul femi-
nității pasive, imobile, prețioase, Marioara Gănescu era o sportivă activă, practicând ca-
notajul și înotul în orașul natal, Constanța, și în stațiunea Tekirghiol (în locul denumit 
popular „La Movilă”). În fine, un alt element distinctiv, care va fi punctat mai ales de 
către Maurice de Waleffe a fost tenul de culoare închisă al câștigătoarei, bronzul61 con-
trastând cu idealul de inspirație victoriană, recuperat de organizatorii concursurilor de 
frumusețe – piele marmoreenă, chip palid și membre de o albeață perfectă.62 Celelalte 
elemente ale descrierii fizice a câștigătoarei reprezintă un amalgam între sportivitate și 
trăsături, care anunță canonul estetic urmat de câștigătoarele ulterioare: „E frumusețe 
brună distinsă dintre frumoasele românce brune. E naltă. E voinică și suplă în acelaș 
timp. E grațioasă și elegantă”.63 Așadar, „brunul” este anunțat ca fiind calitatea defini-
torie a concurentei, alături de constituția fizică, care denota sănătate, vigoare, vitalitate. 
Ea mărturisește că a fost emoționată în timpul probelor de la Constanța și București, 
efect al seriozității și sobrietății celor două jurii: „Am fost odată la tribunal și m-am 
uitat la judecători. Ei uneori mai dădeau din cap, mai zâmbeau. La juriul de frumusețe 
n-am găsit un punct de sprijin”.64 În final, Marioara Gănescu răspunde că va face voia-
jul la Paris alături de o mătușă, respectând astfel regulamentul concursurilor interna-
ționale. Primele informații legate de concursul european sunt furnizate „Universului” 
printr-o serie de telegrame transmise din Paris care anunță că trenul cu care călătorea 
„Miss România” ajunsese, „cu o întârziere de 12 ore”, la data de 5 februarie 192965. În 

 iar Erastia Peretz, „Miss România 1931”, și Alice Enghel, „Miss România” 1932, aveau vârsta 
de 17, respectiv 18 ani, în momentul alegerii. 

61 Într-un articol apărut în cotidianul parizian „Le Journal”, Maurice de Waleffe of caracteri-
zează pe „Miss România” drept „o tânără fiică a Constanței, de 24 de ani, o Venus robustă și 
sculpturală, bronzată de sporturi”. Maurice de Waleffe, „La plus belle femme d’Europe sera 
désignée la 7 février”, Le Journal, nr. 13, 22 ianuarie 1929, p. 1.

62 Kathy Peiss, Hope in a Jar: The Making of America’s Beauty Culture, New York: Metropolitan 
Books, 1998, pp. 9-10.

63 Alegerea unei concurente care nu se plia peste canoanele estetice stabilite de organizatori a 
fost analizată și în cadrul altor concursuri de frumusețe: cea de a doua câștigătoare a concur-
sului „Miss America” era „foarte diferită în ceea ce privește chipul și proporțiile corpului” 
față de învingătoarea precedentă – conform Lois Banner, American Beauty, p. 269.

64 Emotivitatea ca trăsătură definitorie a câștigătoarei va fi semnalată și în cazul alegerii ce-
lei de-a doua „Miss România” din 1929, Magda Demetrescu, care „la comunicarea hotărâ-
rei leșină de emoțiune”. „D-ra Magda Demetrescu a fost aleasă «Miss România»”, Realitatea 
Ilustrată, nr. 13, 23 martie 1929, p. 3.

65 „Concursul internațional de frumusețe dela Paris”, Universul, nr. 43, 7 februarie 1929, p. 1.
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gară, aleasa a fost primită de doi reprezentanți ai cotidianului bucureștean, G. Valliany 
și Pompiliu Păltănea66. Încă de pe peronul gării, aleasa României a stârnit valuri de 
admirație, astfel că „frumusețea și splendida siluetă a d-rei Gănescu au făcut mare 
sensație”. Programul festivităților, asociate concursului european, începuse din ziua 
precedentă, când concurentele europene fuseseră prezentate președintelui Republicii 
Franceze, Gaston Doumergue. A doua zi, marți, 5 februarie, concurentele urmau să ia 
parte la balul „Micilor paturi albe pentru copii”, acțiune caritabilă organizată de coti-
dianul „L’Intransigeant”, în clădirea Operei. În timpul festivităților, „cele douăzeci de 
candidate vor defila, în ordine alfabetică, pe o punte argintată, aruncată deacurmezișul 
sălii”, sub privirile unei asistențe distinse formate din diplomați, miniștri și din familia 
prim-ministrului Raymond Poincaré. După această festivitate, concurentele se vor re-
trage în camerele rezervate în somptuosul hotel „Palais d’Orsay”. Apoi, la 6 februarie, 
cele douăzeci de alese europene urmau să „ia parte la banchetul lunar al asociației Presei 
Latine” al cărui secretar-general era Maurice de Waleffe. Alegerea celei mai frumoase 
femei din Europa va avea loc în ziua de joi, 7 februarie, într-un salon al cotidianului „Le 
Journal”, juriul fiind format „din câte un artist, pictor sau sculptor, reprezentând fiecare 
țară care a trimis o candidată”. Atât desfășurarea competiției internaționale din Paris, 
cât și activitatea și impresia creată de „Miss România”, în timpul șederii în Franța, sunt 
amplu relatate în paginile „Universului”, prin articole preluate din presa pariziană și 
prin comunicate semnate de corespondenții ziarului bucureștean. Subiectivismul co-
tidianului, în ceea ce privește meritele reprezentantei României, transpare atât din se-
lecția făcută din presa pariziană, cât și din aprecierile privind impresia lăsată de Maria 
Gănescu în toate aparițiile ei publice. Astfel, se conturează o direcție discursivă, recu-
rentă, în rândul tuturor publicațiilor organizatoare ale concursurilor „Miss România”: 
tendința de a minimiza, până la negare, eșecul concurentelor, în cadrul competițiilor 
internaționale și de a le amplifica, până la falsificare, succesele reale sau pretinse. În 
acest sens, deși unele câștigătoare ale premiului național de frumusețe vor fi premiate 
și cu adevărat apreciate de juriile internaționale, organizatorii din România au prezen-
tat distorsionat aceste performanțe și au accentuat, în repetate rânduri, excepționalis-
mul propriilor alese, adeseori victimizându-le și creând justificări pentru insuccesul lor, 
care cu greu pot fi probate, prin sursele istorice disponibile. Marioara Gănescu, prima 

66 Pompiliu Păltănea (1889-?), dramaturg, critic literar și jurnalist. Își ia licența în filologie ro-
manică în 1912 la Universitatea din București și se specializează la Paris, unde, în timpul 
„Marelui Război”, devine atașat de presă. A scris în „Românul” și în „Journal hebdomadaire 
franco-roumain”. A fost redactor-șef al ziarului de sub conducerea lui Cincinat Pavelescu, 
„Le Courier franco-roumain”. A colaborat și cu gazete pariziene, precum „Mercure de 
France”. A fost corespondentul ziarului „Universul” la Paris. Cf. Aurel Sasu, Dicţionar 
Biografic al Literaturii Române (DBLR), vol. II, Pitești: Editura Paralela 45, 2006, p. 316; P. 
Păltănea va fi însărcinat de organizatorii parizieni, în frunte cu Lèon Bailby, directorul 
„L’Intransigeant”, să acționeze ca liant între organizatori și „Miss România”, fiind „rugat 
să facă parte din comisia de ziariști ce-o va primi și prezenta pe «Domnișoara România» la 
recepțiile și serbările anunțate”.
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„Domnișoară România”, va fi, de asemenea, prima care va trece prin filtrul mistifica-
tor al discursului organizatorilor. Este ilustrativă în acest sens știrea lapidară, publicată 
de ziar la 9 februarie, privind rezultatul concursului de frumusețe: „«Miss Ungaria» a 
fost proclamată «Miss Europa»”, urmată de o altă scurtă telegramă în care se arată că 
„Reprezentantele Poloniei, Franței și Greciei au fost adversarele cele mai de temut”.67 
Odată comunicat acest rezultat, în el nu figurează și „Miss România”.68

„Universul” continuă să publice informații legate de concursul internațional, pe 
întreaga durată a lunii februarie, găsind numeroase debușee, pentru afirmarea supe-
riorității „obiective” a candidatei din România. „Dovezile” vor arăta, astfel, că deși nu 
a câștigat formal titlul european, „Miss România” a fost, în realitate, cea mai apreciată 
și ovaționată dintre candidatele europene. La o zi după comunicarea rezultatelor con-
cursului european, în care „Miss România” nu este menționată, „Universul” publică o 
telegramă, prin care se arată că votul popular (chiar dacă nu cel al juriului) a fost favo-
rabil Marioarei Gănescu: „opinia publică și în deosebi lumea artistică erau convinse că 
lupta finală se va da între aleasă României și acea a Italiei”.69 Mai mult, în după-amiaza 
zilei de 7 februarie, din grupul concurentelor, care ajunseseră în clădirea ziarului „Le 
Journal”, pentru desfășurarea concursului, singură „Miss România” a fost ovaționată 
și aclamată entuziast de public: „Când a trecut «Domnișoara România», foarte mul-
tă lume striga: «Românca este cea mai frumoasă»”. Un articol semnat de jurnalistul 
Pompiliu Păltănea întregește discursul în favoarea reprezentantei României.70

Strategia autorului este de a amplifica poziția României prin minimizarea succe-
sului câștigătoarei, pornind de la ideea că victoria reprezentantei Ungariei, în cadrul 
concursului european, a fost una greu obținută: „a fost un concurs neînchipuit de difi-
cil, fiindcă toate candidatele erau fermecător de frumoase”. P. Păltănea arată, în acest 
sens, că alegerea „Miss Europa” s-a redus la impunerea unei anumite viziuni artistice 
moderne asupra frumuseții feminine, în dauna unei definiții clasicizante, consacrate: 
„a predominat concepția modernă a frumuseței femenine, caracterizată prin finețea si-
luetei și expresivitatea figurei”. Potrivit acestei interpretări, aplicarea unor criterii este-
tice străine de definiția „tradițională” asociată frumuseții feminine – fundamentată pe 
proporționalitate, armonie și echilibru în gesturi –, au condus la ignorarea candidatei 
celei mai conforme cu modelul antic de frumusețe: „Dacă ar fi triumfat, dimpotrivă, 
concepția clasică a Venerei sculpturale, cu forme și trăsături proporționate și armoni-
oase, atunci fără îndoială că Domnișoara România ar fi obținut întâietatea”. Ca dovadă 

67 „Rezultatul concursului de frumusețe dela Paris”, Universul, nr. 45, 9 februarie 1929, p. 1.
68 Desemnarea „Miss Ungariei”, în persoana adolescentei de 19 ani Elisabeta (Erzsi) Böske 

Simon, ca „Miss Europa” 1929 va fi relatată pe larg de ziarele pariziene organizatoare. „La 
candidate de la Hongrie a été proclamée la plus belle femme d’Europe”, Le Journal, nr. 13263, 
8 februarie 1929, p. 1; „Miss Europe visite L’Intransigeant”, L’Intransigeant, nr. 18009, 9 fe-
bruarie 1929, p. 1.

69 „Candidate la concursul de frumusețe din Paris”, Universul, nr. 46, 10 februarie 1929, p. 3.
70 P. Păltănea, „Sărbătorirea frumuseților europene în Franța”, Universul, nr. 50, 28 februarie 

1929, p. 16. 
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a superiorității estetice a alegerii „Universului”, reprezentanta României a fost susți-
nută informal de către „apărătorul și realizatorul frumuseții clasice, adică de însuși 
președintele juriului, ilustrul academician francez, d-l Albert Besnard, directorul școa-
lei de arte din Paris”. Susținut, așadar, de un ilustru estet și având calități fizice obiec-
tiv încadrate în tiparul frumuseții clasice, cazul „Miss România” contrastează vădit 
cu cel al „Miss Ungaria”, care a obținut încă un avantaj prin seducerea unui membru 
al juriului: „candidata Ungariei se pare că s-a bucurat de votul și de sprijinul parti-
cular de activ și de entuziast al cunoscutului pictor englez, d. Ablett”.71 Însă chiar și 
beneficiind de acest sprijin, concurenta „n-a învins decât cu o infimă majoritate”, fiind 
„amenințată până în ultimul moment să fie învinsă de celelalte candidate”. Diferența 
dintre „Miss România” și „Miss Ungaria” nu era doar o chestiune de tipologie estetică, 
ci și una de conformație morală. P. Păltănea își completează articolul prin reproduce-
rea semnăturilor tuturor candidatelor europene publicate de un ziar „de pe Coasta de 
Azur”, alături de analiza psiho-grafologică a scrisului fiecăreia. Scrisul „Domnișoarei 
Europa” trăda, astfel, o personalitate dominată de dorința de a învinge: „voință de a 
se afirma, pe care obstacolele n-o sperie”. Dorința de a triumfa, însă, se sprijinea pe o 
„conștiință cam strâmtă” care, departe de idealul imaginat de organizatorii concursu-
rilor de frumusețe, nu ducea la modestie și dezinteres față de titluri și bunuri materi-
ale, ci la o „dorință de a cuceri avere și onoruri, mai întâi pentru sine, apoi pentru cei 
ce-i sunt scumpi”. În schimb, „Miss România” este caracterizată ca fiind o „idealistă, 
în fond, ceeace o scapă de un josnic egoism pe care-l consideră, de altminteri, demn 
de dispreț”. În finalul articolului, corespondentul „Universului” anunță că Maria 
Gănescu urma să se întoarcă în București „încântată că a putut reprezenta cu mare 
succes România la concursul și festivitățile din Franța”, consacrând, astfel, meritul și 
oportunitatea primei participări a unei reprezentante a României într-o competiție de 
frumusețe internațională. 

Concluzii

Concursurile de frumusețe, în calitate de subiecte de istorie culturală, reprezintă 
creații complexe care propun semnificații simultan convenționale și impredictibile, 
emancipatoare și stereotipizante, individuale și anonime, comerciale și idealizante.72 
Ele sunt structurate dintr-o serie de practici culturale, politice și economice care le ritu-
alizează, le conferă o logică socială și le legitimizează în spațiul public. Datorită accen-
tului pus de organizatorii acestora pe dimensiunea lor publică, de spectacol fastuos, 

71 Invocarea unui „sprijin particular” obținut de către viitoarea „Miss Europa” va fi o critică 
centrală articulată și de către revista „Realitatea Ilustrată”, care va susține că reprezentanta 
Ungariei ar fi beneficiat de pe urma prieteniei cu o artistă conațională celebră în epocă, Jenny 
Dolly, de susținerea celebrului creator de modă Jean Patou și de sprijinul necondiționat al lui 
Maurice de Waleffe. „Cum a devenit «Miss Ungaria», «Miss Europa»”, Realitatea Ilustrată, nr. 
10, 2 martie 1929, p. 7. 

72 Sarah Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl in the World, p. 6.
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pe recuzita și simbolistica de factură monarhică și pe crearea și afirmarea unui model 
hegemonic, dominant de feminitate, concursurile de frumusețe constituie un subiect 
de studiu fertil, atât în domeniul larg al științelor sociale și istoriei culturale, cât și 
în cel specializat al istoriei reprezentărilor, semioticii și al identităților naționale și de 
gen.73 Înainte de a le cataloga drept expresii evidente și simplificatorii ale dominației 
masculine, ele trebuie ancorate în contextul politic, social, cultural și istoric în care au 
apărut. Succesul și puterea lor de atracție în epoca anilor 1920-1930 nu pot fi contes-
tate: către sfârșitul deceniului al treilea, concursurile de frumusețe erau susținute în 
peste douăzeci de state din întreaga lume, până în 1930 acestea răspândindu-se și în 
Asia, nordul Africii, America Centrală și de Sud.74

Importanța studierii organizării și desfășurării concursurilor de frumusețe moder-
ne în România anilor 1929-1935 apare, în acest sens, cu atât mai întemeiată cu cât studii 
centrate pe internaționalizarea concursurilor de frumusețe, în perioada anilor 1920-
1930, nu există încă.75 Prin analizarea „cazului” românesc și prin compararea acestuia 
cu concursurile organizate în Statele Unite ale Americii și în alte state europene, se 
pot trage concluzii relevante despre valorile, anxietățile și speranțele societății, puse 
în legătură cu identitatea de gen și cu diseminarea modelelor culturale occidentale. 
Din 1929, România va avea două reprezentante naționale ale „autenticei” frumuseți 
feminine, alese în urma unor competiții distincte organizate de cele mai importante 
grupuri de ziare din epocă: „Universul” și „Ilustrațiunea Română”, pe de o parte, re-
spectiv „Adevěrul”, „Dimineața” și „Realitatea Ilustrată”. Oglindind rivalitățile și as-
peritățile dintre cele mai mari ziare ale epocii, cele două concursuri „Miss România” 
vor fi organizate, promovate și dezbătute în termeni similari, atât de către organiza-
tori, cât și de către intelectualii, jurnaliștii și artiștii epocii. Ele vor crea o adevărată cul-
tură a concursurilor de frumusețe între anii 1929 și 1933, denumită de către scriitorul 
Cezar Petrescu prin termenul sugestiv de „missomanie”,76 generând dezbateri ample 
privind importanța, semnificația și rolul lor în cultura și societatea din România, care 
își vor găsi ecouri în numeroase creații literare, teatrale și jurnalistice. Mai mult decât 
simple efemeride culturale, concursurile „Miss România” vor fi în epocă intim legate 
de discursul politic naționalist, antrenând ceea ce din nou Cezar Petrescu a denumit 
„misromânism”77 – o formă de emfază națională centrată pe afirmarea gloriei, renume-
lui și mândriei naționale sintetizată în trăsăturile, comportamentul și performanțele 
internaționale ale câștigătoarelor concursurilor de frumusețe. Simplul fapt că au exis-
tat, nu doar unul, ci două concursuri de anvergură națională, afiliate unor competiții 
internaționale prestigioase, susținute de cele mai mari și mai influente ziare ale epocii 

73 Ibidem.
74 Candace Savage, Beauty Queens: A Playful History, p. 32.
75 Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk, Beverly Stoeltje (ed.), Beauty Queens on the Global 

Stage, pp. 13-14.
76 Crt., „Miss România. Mare roman satiric de Cezar Petrescu. De vorbă cu autorul”, Curentul, 

nr. 755, 26 februarie 1930, p. 3.
77 Cezar Petrescu, La Paradis General. Miss România, București: Editura Cartea Românească, 

1970, p. 365.
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(care, în ciuda afilierilor politice antagonice, vor crea competiții foarte asemănătoare), 
demonstrează impactul și semnificația, pe care aceste creații culturale moderne le-au 
avut pentru publicul din România. Prin organizarea celor două competiții paralele, 
cazul României este unul distinct printre țările în care au avut loc aceste competiții. 
În situația atipică a României, în care cele două competiții paralele traduceau în do-
meniul estetic și al reprezentării naționale disensiunile și asperitățile dintre cele două 
mari trusturi de presă, concursul organizat de „Universul” și ulterior de „Ilustrațiunea 
Română”, va fi subordonat exclusiv competiției de la Paris, în timp ce „Miss România” 
aleasă de „Realitatea Ilustrată” va pleca din București direct în SUA. Astfel, România 
va avea între anii 1929 și 1933 două regine ale frumuseții, ambele fiind prezentate de 
proprii lor susținători ca adevăratele depozitare ale calităților și valorilor națiunii, 
drept singurele reprezentante legitime ale frumuseții românești.

În perioada postbelică, ziarele și revistele au dobândit puterea de a crea, disemina 
și integra simboluri naționale în viața fiecărui individ, erodând, astfel, distincția dintre 
sfera privată și locală, în care viețuiau de regulă cititorii și cititoarele și cea publică și 
națională.78 Organizând concursuri de frumusețe începând cu 1929, presa din Sărindar 
și Brezoianu a făcut, astfel, ca simbolul național al „Miss României” să penetreze toate 
straturile sociale și culturale din epocă. În întreceri de frumusețe internaționale din 
Paris sau Galveston, „Miss România” simboliza unitatea și coeziunea statului, aflat 
în competiție cu alte state-națiuni. Precum competițiile sportive internaționale, care 
cunosc o dezvoltare accelerată în anii 1920-1930 (merită amintite astfel crearea Cupei 
Mondiale la fotbal în 1930 și Olimpiada de la Berlin din 1936), concursurile de fru-
musețe desfășurate cu frecvență regulată au determinat ca rivalitățile amicale dintre 
națiuni să promoveze ideea apartenenței la aceeași comunitate europeană sau globală, 
acționând ca un fel de „supape de siguranță”, pentru tensiunile politice și diplomati-
ce, care astfel puteau fi disipate în pseudo-competiții simbolice.79 De asemenea, con-
cursurile de frumusețe au reprezentat un mediu deosebit de facil pentru insuflarea 
sentimentelor naționale prin faptul că până și privitorul cel mai puțin angajat politic 
putea echivala conceptul abstract al națiunii cu imaginea unei femei frumoase. Astfel, 
comunitatea imaginată formată din milioane de indivizi căpăta o expresie concretă, 
tangibilă – un nume, un chip, un număr în ordinea defilării. Mai mult, spectatorii, care 
o ovaționau și o aplaudau pe „Miss România”, deveneau prin aceste acte de recunoaș-
tere și solidarizare ei înșiși expresii concrete ale națiunii. În concluzie, concursurile 
de frumusețe internaționale au devenit, în perioada anilor 1920-1930, simboluri ale 
spiritului competitiv național, iar tinerele femei alese de ziare și reviste ilustrate au 
devenit, la rândul lor, reprezentante legitime ale propriilor comunități imaginate. 

78 E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, p. 142.
79 Ibidem, p. 143.
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Ziarul „Universul” și organizarea concursului „Miss România” din anul 1929

Rezumat: Studiul critic al concursurilor de frumusețe, ca fenomene culturale și istorice, a fost eludat, 
în general, de cercetători în domeniul larg al științelor sociale. Acest lucru rezultă dintr-o perspectivă 
generală conform căreia concursurile de frumusețe sunt, fie prea inteligibile – transparente în sensurile 
lor reificatoare și comerciale – fie prea opace – generând o serie de discursuri ideologice și naționaliste. 
Acest articol dorește să demonstreze faptul că, departe de a fi artefacte culturale depășite, concursurile 
de frumusețe reflectă valori, credințe, atitudini și așteptări sociale, legate de feminitatea și frumusețea fe-
minină în contexte sociale și culturale precise. Ca surse istorice noi, ele sunt structurate ca seturi de prac-
tici ritualizate, care au o logică socială, o funcție ideologică și care creează un spațiu legitim în sfera pu-
blică. Concursurile de frumusețe feminine își au originile în concursurile fotografice din secolul al XVIII-lea 
 create de oamenii de afaceri și ulterior apropriate și mediatizate de ziare și reviste. Crearea primelor 
concursuri internaționale „Miss Univers” din Galveston, Texas și „Miss Europe” din Paris, Franța, în anii 
imediat după „Marele Război” a fost o consecință a schimbărilor profunde sociale, economice și culturale 
care transformau societățile americane și europene în anii 1920. Cazul special al României se remarcă 
printre alți participanți internaționali la concurs, că nu una, ci două câștigătoare ale „Miss România” au fost 
alese între 1929 și 1932 de două grupuri de presă rivale: pe de o parte, ziarul „Universul” de dreapta și 
revista „Ilustrația Română”, iar, pe de altă parte, ziarele „Adevărul” și „Dimineața” cu orientare socialistă, 
cât și revista „Realitatea Ilustrată”. Acest articol prezintă textele organizaționale și discursive publicate 
de „Universul” pentru primul concurs de frumusețe „Miss România”, organizat la București la 13 ianuarie 
1929, susținând că ziarul a contribuit la crearea unui context social și cultural în care participanții ar putea 
să se dezvolte timp de câțiva ani. În conformitate cu orientările precise stabilite de jurnalistul belgian 
Maurice de Waleffe, șeful concursului „Miss Europe”, „Universul” va alege prima „regină a frumuseții 
românești”, după o campanie de presă de două luni, care va stabili standardul pentru viitoarele concur-
suri de frumusețe. Importanța istorică a alegerii primei “regine a frumuseții” din România este urmată 
de succesul imediat: concursurile naționale de frumusețe vor deveni o tradiție anuală în România și 
vor continua să fie organizate până în anul 1935. Pentru contemporanii lor, precum și pentru oamenii 
de știință de astăzi, concursurile de frumusețe constituie spații sociale, în care înțelesurile culturale, cu 
relevanță istorică și socială au fost produse, consumate, diseminate sau respinse. Importanța lor este 
semnalată de numeroasele moduri în care identitatea de gen a fost definită, transformată și utilizată în 
scopuri politice, ideologice sau simbolice într-un cadru public competitiv, festiv și ludic.

Cuvinte cheie: concurs de frumusețe, ideologie, identitate de gen, naționalism.

The newspaper „Universul” and the organization of „Miss Romania” contest in 1929

Abstract: The critical study of beauty pageants as cultural and historical phenomena has been 
generally eluded by scholars in the broad field of social sciences. This stems from a general view that 
beauty pageants are either too intelligible – transparent in their reifying meanings and commercial 
intentions –, or too opaque – generating a confounding array of ideological and nationalistic discourses. 
This article will argue that far from being outdated cultural artifacts, beauty pageants mirror values, 
beliefs, attitudes and social expectations linked to femininity and female beauty in precise social and 
cultural contexts. As novel historical sources, they are structured as sets of ritualized practices that have 
a social logic, an ideological function and that create a legitimate space in the public sphere. Modern 
women’s beauty pageants trace their origin to mid-nineteenth century photographic contests created 
by businessmen and later appropriated and disseminated by newspapers and magazines. The creation 
of the first international competitions, “Miss Universe” in Galveston, Texas, and “Miss Europe” in Paris, 
France, in the years immediately after the “Great War” was a direct corollary of the profound social, 
economic and cultural changes that were reshaping American and European societies in the “Roaring 
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Twenties”. The particular case of Romania stands out among other international pageant participants in 
that not one, but two “Miss Romania” title winners were elected between 1929 and 1932 by two rival press 
groups: on the one hand, the right-wing “Universul” newspaper and “Ilustrațiunea Română” magazine, 
and on the other the socially-oriented “Adevěrul” and “Dimineața” newspapers and “Realitatea Ilustrată” 
magazine. This article outlines the organizational and discursive texts published by “Universul” for the 
first “Miss Romania” beauty pageant held in Bucharest on January 13, 1929, arguing that the newspaper 
helped create a social and cultural context in which pageants could flourish for several years. Following 
precise guidelines established by Belgian-born journalist Maurice de Waleffe, head of the “Miss Europe” 
pageant, “Universul” will elect its first “queen of Romanian beauty” after a two month-long press campaign 
that will set the tone for future beauty pageants. The historical importance of electing Romanian’s first 
beauty queen is echoed by its immediate success: national beauty pageants will become a yearly 
tradition in Romania and will continue to be organized until 1935. For their contemporaries, as well as 
for today’s scholars, beauty pageants constitute social spaces in which cultural meanings with historical 
and social relevance were produced, consumed, disseminated or rejected. Their importance is signaled 
by the many ways in which gender identity was defined, reshaped and used for political, ideological or 
symbolic purposes in a competitive, festive and ludic public framework.

Keywords: Beauty pageant, ideology, gender identity, nationalism.


