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Abstract
The Great War was a turning point in social life and a major factor in
changing fashion. The belligerent actions, the war economy and the hardships (the
requisition and rationalization of raw materials), the patriotic propaganda and
women's more active lifestyle - all these brought dramatic changes in the way
people dressed. Military uniforms have permanently influenced civilian outfits.
The need for comfort created light and sporty styles, less formal, for both men and
women. Women actively participated in the war effort, by working in the economy,
agriculture, industry, taking the place of the male workers who went to fight. They
also worked as volunteer nurses and created organizations that helped to organize
the logistics behind the front. This accelerated the process of women's emancipation
and led to courageous changes in fashion: shortening skirts, the practical tailored
suit (for males), abandoning the stiff corset. A new, more natural silhouette became
fashionable along with a new beauty ideal. Some women even adopted pants and
short hair. This feminine, sober and practical attire, with military stiles and dark
colors, was invigorated by a variety of hats with fancy and modern design. The
complex phenomenon, fashion during World War I, presents for the first time the
modern principles of clothes: functionality, freedom of movement and design.
Keywords: war fashion, First World War, civilian dress.
Primul Război Mondial a reprezentat un moment de cotitură în viaţa
socială şi factor de primă importanţă în schimbarea modei civile din perioada 19141919. O analiză a felului în care moda şi cutumele legate de îmbrăcămite au fost
influenţate de acţiunile beligerante, de economia de război, dar şi de schimbarea
mentalităţilor se dovedeşte a fi deosebit de interesantă. Aflată între două perioade
ale modei atât de spectaculoase şi iubite (Belle Epoque şi anii ’20) moda din timpul
primei conflagraţii mondiale a fost, până de curând, aproape dată uitării. Dar, cu
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ocazia comemorării, din 2014 şi până astăzi, în toată lumea, a Centenarului Marelui
Război, această filă din istoria modei occidentale a fost redescoperită, şi, din fericire,
revalorizată. Importante expoziţii de profil au avut loc în Franţa, în Germania, în
SUA, însoţite de cărţi, albume, studii. Deşi acestea nu sunt disponibile, din păcate,
în România, merită amintite: albumul Wardrobe in Wartime 1914-19181 a fost
lansat odată cu expoziţia de la Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin, din
perioada 25 septembrie 2014-18 ianuarie 2015. Alte cărţi pe acelaşi subiect sunt:
Dressed for War: Uniform, Civilian Clothing & Trappings, 1914-19182; Fashion:
Women in World War I3; şi Great War Fashion: Tales from the History Wardrobe4,
de Lucy Adlington. Cartea este gândită ca o serie de povestiri, eseuri, scrise foarte
personal, cu mult umor, şi se referă doar la Marea Britanie. Autoarea explorează
moda şi stilul de viaţă ale femeilor din toate clasele sociale, toate vârstele şi
ocupaţiile. Sursele includ jurnale, scrisori, povestiri orale, cataloage de magazine,
reviste, fotografii, registre contabile, planşe de modă, şi, desigur, haine şi accesorii
originale, majoritatea din colecţia autoarei. Sunt reţinute multe detalii interesante,
mai puţin cunoscute, cum ar fi multe exemple de preţuri, practica larg răspândită a
materialelor contrafăcute ca să pară de o calitate mai bună, a chilipirurilor,
magazine, detalii domestice, şi multe altele. În general, moda din timpul Primului
Război Mondial a fost tratată ca un capitol în cadrul unor istorii mai largi ale
costumului. Astfel, în Fashion, Costume, and Culture5 perioada războiului apare în
cadrul epocii 1900-1918, în volumul al patrulea. Cele cinci volume conţin
cronologii, mici descrieri ale factorilor socio-economici, dar şi ale personalităţilor
care au influenţat moda. Cartea este gândită în jurul unor cuvinte cheie, structurată ca
un dicţionar (conținutul principal este tratat pe termeni, în ordine alfabetică) şi
conţine multe informaţii şi imagini. Alte cărţi care fac referiri la moda din Primul
Război Mondial sunt: The Twentieth Century6, în capitolul ”The Teens”; A History of
fashion7 de Rebecca Rissman, carte pentru publicul larg; A Cultural History of
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Adelheid Rasche, Wardrobe in Wartime 1914-1918. Fashion and Fashion Images duiring
the First World War, Editura Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 2014.
2
Nina Edwards, Dressed for War: Uniform, Civilian Clothing & Trappings, 1914-1918,
Editura I. B. Tauris, Londra, 2014.
3
Lucy Adlington, Fashion: Women in World War I, Editura Histoy Press, Glouchestershire, 2014.
4
Lucy Adlington, Great War Fashion: tales from the History Wardrobe, Editura History
Press, Glouchestershire, 2013.
5
Sara Pendergast și Tom Pendergast, Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear,
Body Decorations, and Footwear through the Ages, Editura Thomson Gale, Michigan, 2004.
6
Clare și Adam Hibbert, The Twentieth Century, în A History of Fashion and Costume,
volumul VIII, Bailey Publishing, McKees Rocks, 2005.
7
Rebecca Rissman, History of Fashion, ABDO Publishing, Minnesota, 2014.
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Dress and Fashion8; Istoria Costumului de François-Marie Grau9 care conţine un
subcapitol intitulat „Influenţa primului război mondial: începutul emancipării
feminine”; Dress, Fashion and Technology de Phyllis G.Tortora10 este un
important studiu al tehnologiei veşmintelor, al inovaţiilor în decursul istoriei, care
au schimbat moda, un loc important ocupându-l şi noutăţile din Primul Război
Mondial. Albumul în două volume Fashion. A History from the 18th to the 20th
Century11 oferă fotografii de cea mai bună calitate cu ţinute excepţionale din
colecţia celebrului institut japonez de modă Kyoto Costume Institute, însoţite de
comentarii şi explicaţii profesionist întocmite. În albumul 100 Years of Fashion
Illustration12 apar şi ilustraţii de modă din perioada războiului, din reviste franţuzeşi şi nu numai, cu o grafică superbă şi subiect relevant. Cartea oferă şi o privire
de ansamblu asupra evoluţiei modei, văzută prin prisma graficienilor şi a curentelor
artistice. The Mode in Hats and Headdress13 conţine referinţe şi imagini legate de
frizurile şi pălăriile la modă în istorie, pentru bărbaţi şi femei, inclusiv în anii 19141919. În catalogul Vintage Hats and Bonnets 1770-197014 pot fi văzute exemple de
pălării de damă din colecţii americane, fotografii inedite, ilustraţii de modă şi
explicaţii. Lista publicaţiilor internaţionale dedicate istoriei modei este extrem de
mare, subiectul bucurându-se, în Occident, de o importantă tradiţie şi popularitate.
În România, cartea doamnei Adina Nanu, Artă, stil, costum15, este scrisă
atractiv şi succint pentru uzul studenţilor la arte, şi nu numai. Iniţiativă unică pentru
un autor român, până în acest moment, cartea tratează istoria costumului din cele
mai vechi timpuri până astăzi şi conţine un capitol dedicat costumului din timpul
Primului Război Mondial. Cărţi dedicate exclusiv modei din 1914-1919 nu există în
limba română. Iată deci un subiect aproape inexistent în peisajul culturii româneşti,
care ar merita cu siguranţă atenţia specialiştilor noştri sau al traducătorilor, întrucât
nu este interesant doar din punctul de vedere al istoriei costumului, ci şi din
perspectiva marilor schimbărilor de ordin social, angrenate în taifunul conflagrației.

8

Denise Amy Baxter, Volumul V: The Age of Empire (1800-1920) în Susan J. Vincent, A
Cultural History of Dress and Fashion, Editura Bloomsbury Academic, Londra, 2017.
9
François Marie Grau, Istoria Costumului, București, Editura Meridiane, 2002, p. 89.
10
Phyllis G.Tortora, Dress, Fashion and Technology, Editura Bloomsbury Academic,
Londra, 2015.
11
Akiko Fukai, Fashion. A History from the 18th to the 20th Century. A Collection of Kyoto
Costume Institute, vol. 2: 20th Century, editura Taschen, Köln, 2007.
12
Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, Editura Laurence King, Londra, 2007.
13
R. Turner Wilcox, The Mode in Hats and Headdress, A Historical Survey with 198 Plates,
Dover Publications, New York, 2008.
14
Susan Langley, Vintage Hats and Bonnets. 1770-1970. Identification & Values, Collector
Book, Paducah, 2009.
15
Adina Nanu, Artă, stil, costum, ediţia a doua, Editura Noi Media Print, București, 2007.
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Moda la începutul războiului
În 1914, moda se afla deja pe drumul unei importante schimbări, o perioadă
de translaţie către o nouă siluetă feminină, de experimente influenţate de avangarda
artistică, de căutarea unui plus de confort atât în moda feminină, cât şi în cea
masculină – deci calea unei evidente modernizări. Marile magazine, hainele prèt-áporter16, schimbările sociale (mai ales creşterea libertăţii femeii), sportul,
automobilismul şi venirea războiului au avut un impact dramatic în modă la
începutul secolului. Aceste schimbări au afectat însuşi sistemul modei, felul în care
noile stiluri erau create, promovate şi adoptate de oameni, care au început să
semene cu ceea ce ştim astăzi17. Primele semne ale schimbării veșmintelor au
apărut încă din 1906-1908 în creaţia lui Paul Poiret, care şi-a dorit să creeze un nou
tip de frumuseţe feminină, eliberată de corset (o performanță pe care nu o reușiseră,
în ciuda perseverenței lor, nici feministele, nici medicii)18. În aceeași estetică, de
tip nou, se încadrează şi creaţia lui Mariano Fortuny, prin rochia Delphos, creată în
1907, dar şi curentul orientalist (popularitatea costumelor de la Ballets Russes, a
kimono-ului și a ornamenticii japoneze), la modă la începutul secolului. De
asemenea, este important de menționat faptul că, deși în public femeile se supuneau
tiraniei corsetului, în casă şi la ceaiuri ele adoptau deja ținute lejere. Rezultatul
influenței acestor factori îl vedem în 1913-1914, când remarcăm că un nou tip de
siluetă era consacrat în modă: talia era mai naturală, creată de corsetele mai lejere,
care nu mai obstrucţionau atât de mult corpul, fusta era mai largă pe șolduri și mai
strâmtă în partea de jos. Jurnalele de modă românești înregistrează corect
fenomenul: „Drapajul sub centură dă siluetei linia „Amforei”, estetică și
modernă”19. Noua siluetă nu a fost pe placul tuturor femeilor. „În ultimii ani moda
a avut o proastă reputație... Trebue multă tinerețe și multă îndrăzneală pentru a
purta anume rochii. Moda actuală, în general tinde să dea o siluetă nouă femeei.
Ștofele sunt prea încărcate, prea complicate, amănuntele nenumărate, și par’că-ți
vine să crezi că formele sunt sacrificate, talia ascunsă, șoldurile nimicite” 20. Dacă la

Maşina de cusut şi industrializarea au permis producerea hainelor în masă, încă din sec.
XIX. Hainele bărbăteşti au fost primele produse prèt-á-porter, într-o varietate de măsuri,
la finalul secolului. În primii ani ai secolului al XX-lea, hainele prèt-á-porter erau disponibile
şi pentru femei, bluza (cămaşa de damă) fiind prima piesă de îmbrăcămite larg răspândită
în magazine, gata croită. Deşi majoritatea hainelor, şi mai ales rochiile de lux, erau făcute
acasă sau la un croitor priceput, industria hainelor prèt-á-porter a devenit importantă după
1910. Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 666.
17
Ibidem, p. 663.
18
Reiko Koga, „20th Century. First half”, în Fashion. A History from the 18th to the 20th
Century (Kyoto Costume Institute), editura Taschen, Köln, 2007, p. 326.
19
„Femeea elegantă”, anul III, nr. 6, din iunie 1914, p. 1.
20
„Moda șic ilustrată”, anul I, nr. 3, 25 decembrie 1914.
16
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începutul decadei populară era talia empire, către 1914 ea coboară. Silueta
artificială de clepsidră se diluase într-una mai tubulară. Corsetul rigid a fost
înlocuit de centura elastică21. Pentru femei, confortul câștigat prin adoptarea
centurilor elastice în locul corsetelor rigide, era binevenit: „Azi corsetierii au ajuns
idealul în această privință. Vă aduceți aminte, doamnelor, când apărură primele
corsete lungi, la epoca când se hotărăse desființarea șoldurilor... S’au creiat mai
întâi niște corsete așa de lungi, încât șederea pe scaun era un supliciu. Mai puneți la
socoteală lungimea jupei, apăsarea corsetului pe șolduri și vă veți da socotealaă de
necazurile de a purta un asemenea corset 22”. Cele făcute după moda nouă erau
„formate dintr-o singură bandă elastică. Toate erau foarte puțin balenate și lăsau
astfel corpului grația lui naturală. (...) în nici un caz nu seamănă cu instrumentele
de tortură de până acum câți-va ani”23. Se purtau mult bluze şi fuste, în defavoarea
rochiilor. Taiorul a devenit o piesă esenţială a garderobei. Tivul s-a ridicat, lăsând să
se vadă pantofii doamnelor. Fustele urmau linia corpului, pierzând amploarea din
perioadele precedente. Pălăriile îşi micşoraseră mult dimensiunile, şi explodaseră
într-o mare varietate de forme şi culori, împodobite cu pene. Conflictele armate din
1912-1913 au adus primele influenţe militare în moda feminină, continuate şi în
timpul războiului mondial – spre exemplu îndrăzneţul panaş drept de la pălării 24 a
înlocuit în mare parte penele grele de struţ. Erau favorizate atât pieptănăturile
înalte, cât și pălăriile înalte25. Un aspect general mai „fistichiu” se observă, pe care
autorii de literatură de specialitate în limba engleză îl numesc „inteligent” (smart
look, smart hat26, etc). O altă noutate este descoperirea gâtului la doamne, bluzele
cu guler înalt de dantelă ieşind din modă şi făcând loc gulerului răsfrânt și
decupajului în V, care se va adânci tot mai mult în anii următori (Fig. 1).
Noutăți în plan internațional
Odată cu izbucnirea războiului, viața de zi cu zi a oamenilor s-a schimbat
dramatic și felul de a se îmbrăca de asemenea. Munca şi timpul liber au fost
dedicate activităţilor legate direct sau indirect de război şi necesitau haine potrivite.
Propaganda naţională inspira cetăţenii să poarte anumite articole de îmbrăcăminte,
ca să îşi exprime susţinerea, în timp ce dificultăţile materiale au limitat accesul la
anumite materiale pentru îmbrăcăminte27. Influenţa războiului asupra modei a fost
de o maximă importanţă, aducând schimbări variate: inovaţii în uniforma militară

Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
Moda șic Ilustrată, „Corșetele la modă”, anul I, nr. 10, 25 mai 1915, p. 1.
23
Ibidem.
24
Adina Nanu, op.cit., p. 235.
25
Susan Langley, op.cit., p. 204.
26
Ibidem, p. 197.
27
Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
21
22
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ce au fost adoptate în moda civilă, forme şi culori de influenţă militară, dar şi
simplificarea hainelor şi prevalenţa confortului. În plan internaţional, perioada a fost
una fecundă în privinţa noutăţilor. Iată doar câteva din inovaţiile în domeniu,
popularizate încă din anii războiului sau după: fermoarul 28, bustiera29, mascara,
jacheta scurtă numită bomber-jacket30, bascheţii31, lenjeria intimă de tip modern
(atât la bărbați cât și la femei), ceasul de mână bărbătesc32, etc.
O altă noutate a războiului a constituit-o folosirea jersé-ului în ţinutele de
stradă. Noutatea a venit din partea Gabriellei „Coco” Chanel, în 1915, în magazinul
său de la Biaritz, când a creat rochia și cardiganul din jersé, material folosit la
lenjeria intimă până atunci. „Chanel considera că este crucial în sec. XX ca hainele
de damă să fie caracterizate de funcţionalitate. Renunţând la ornamentele
superficiale şi adaptând esenţa modei masculine, ea a creat ţinute funcţionale,
comode, care au adus un nou tip de eleganţă” 33. Începând din 1916, obsevăm în
presa de modă românească că noutățile ajunseseră și la noi: jersé-ul, bustiera,
centura elastică34.
Dar piesa cea mai cunoscută a modei Primului Război Mondial este trench
coat-ul (haina de tranşee), haina lungă impermeabilă care îi proteja de vremea rea
pe soldații din tranșee. Materialul (din lână tratată chimic pentru a fi hidrofobă)
fusese inventat de britanicul Thomas Burberry, încă din 1870, dar modelul de haină
a fost creat și folosit intens în Primul Război Mondial. Se estimează că jumătate de
milion de trench coat-uri au fost purtate de soldaţi între 1914 şi 1918. La finalul
războiului a fost introdus în moda civilă, devenind cea mai faimoasă şi longevivă
haină impermeabilă, folosită de ambele sexe, aproape neschimbată, până astăzi.
Trench-ul clasic din Primul Război Mondial avea pieptul dublat, două rânduri de
câte patru nasturi, umeri întăriţi, accesorii pentru purtarea armei, curea cu cataramă din

Adus la forma modernă de Gideon Sundback în 1913, a fost introdus la huse şi uniforme
militare în armata americană. După război, folosirea fermoarului a pătruns în uzul civililor.
Ibidem, p. 692.
29
„Brassiere”, creată în 1914-1915. Ibidem, p. 670-672.
30
Piloţii germani de aviaţie au tăiat cozile hainelor lungi de piele, pentru a intra mai uşor în
carliga bombardierelor. Ibidem, p. 661.
31
În 1917 se înfiintează Converse All-Star, în SUA, care a popularizat pantofii de basket, o
varietate a pantofilor de tenis de la finalul sec al XIX-lea. Ibidem, p. 714.
32
Ibidem, p. 711.
33
Reiko Koga, op.cit., p. 387.
34
D-na Ungar, pe str. Șelari 14, anunță că execută după măsuri centuri și corsete din Tricot
de mătase foarte flexibile, ușoare. Acestea „aranjează talia și dau un contur de o perfectă
eleganță”. Scena, București, anul II, nr. 85, 2 aprilie1918; Magazinul Gioconda, de pe Calea
Victoriei 51, are specialități de corsete, centuri, Soutien-Sorge, gata și de comande - Scena, nr.
101, joi 18 aprilie 1918; „Costumele tailleur cari cu mai mare succes, sunt confecționate din
materii suple si moi, denumite „Trycou” - Femeea elegantă, anul V, nr. 5, din mai 1916, p. 1.
28
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alamă, la care se putea ataşa echipament militar, buzunare cu clapetă, şi un guler
mare adaptabil35. Burberry și Aquascutum Limited au produs impermeabilele pentru
soldații britanici dar și ai altor țări aliate (armata română nu a avut în dotare trench
coat-uri, ci mantale. Cu toate acestea, câteva trench-uri, foarte rare, procurate
personal de respectivii soldaţi, pot fi văzute în fotografiile din epocă 36). Imaginea
acestei haine s-a legat de cea a aliaților, cei care luptau împotriva germanilor.
Interesant este felul cum moda a favorizat câștigătorii războiului – trench-ul
aliaților devenind foarte popular, în timp ce monoclul, spre exemplu, pentru că a
fost asociat cu imaginea ofițerilor germani, a cazut în dizgrația modei, dispărând
odată cu încheierea Primului Război Mondial37.
Moda bărbătească din timpul războiului
Îmbrăcămintea bărbătească a fost mai stabilă, cu modificări mai puține38,
departe deci de prefacerile dramatice ale modei feminine. Costumul era ţinuta
predilectă, confecționat și comercializat prèt-á-porter încă de la finalul secolului al
XIX-lea. În timpul războiului moda masculină a devenit mai puțin restrictivă şi
formală, cu linii mai lejere, mai comodă şi nepretenţioasă. În timp ce Parisul era centrul
modei feminine, Londra era centrul celei masculine39. Costumele bărbătești se
confecționau respectând croieli precise, modele consacrate pe plan internațional.
Proveniența acestor croieli, în contextul războiului, a creat și glume: Un călător dorește
să comande la croitor un frac. Acesta, „în vreme ce-i lua măsura, întrebă: - Cum să
fie tăetura? Englezească, franțuzească, ori germană? - De nici un fel! Ripostă
călătorul, - să fie neutră! - Drept vă spun, ertați-mă, în tăetura asta nu mă pricep de
loc, răspunse croitorul și trebue să vă mai adaug că acuma nici nu este modernă” 40.
Garderoba bărbătească nu implica nici pe departe la fel de multe piese și
ținute precum cea feminină, fiind deci mult mai simplă, moștenire a concepției
secolului al XIX-lea. Dar regulile de îmbrăcare erau ferm stabilite și respectate:
„Pentru bărbați, întreaga știință a costumului nu consistă de cât să știe când trebuie
să îmbrace redingota și când o haină mai elegantă. Haina și pantalonii negri sunt de
rigoare la ori-ce ceremonie oficială, cină de gală, baluri, serate, recepțiuni extraSara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 688-689.
Adrian-Silvan Ionescu, The Great War: photography from the Romanian front: 1916-1919,
Editura Institutului Cultural Român, București, 2014; dar şi: Alina Petrescu, Atelier de
front: artiști români în Marele Război 1916-1919, Editura Muzeul Național de Artă al
României, București, 2018.
37
Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 650.
38
Adrian-Silvan Ionescu, Prefața de la Catalogul Expoziției Haina îl face pe om. Șase
secole de istorie vestimentară. Veșminte, costume, uniforme, accesorii, București, Muzeul
Naţional de Istorie, 2014, p. 10.
39
Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
40
„Scena”, București, anul II, nr. 61, joi 7 martie 1918.
35
36
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ordinare, audiențe la personaje importante, la premierele teatrelor, la nunți. Cu
haina neagră, vesta e când neagră când albă... vesta trebue să fie însă mult
desfăcută în față ca să se vadă cămașa. Cravata albă, pălăria clac. Toți cei care fac
parte din cortegiul unei nunți trebue să se îmbrace așa; să pună mănuși culoarea
paiului, doar mirele are mănuși albe. Cei numai invitați pot să aibă o toaletă elegantă
de oraș, cravată fantezie, mănuși de Suedia. La bal e ca și la nuntă, mănușile însă
albe din cauza toaletelor dansatoarelor și nu trebue să scoți mănușile. La concert să
te duci în redingotă, la teatru redingota permite vesta și pantalonii de altă culoare
de cât negru, dar mai corect e negru. Mănuși negre să nu puneți decât numai la
înmormântare. E o regulă și pentru mănuși. Mănuși albe sau culoarea paiului la
nuntă sau serate, colorate înspre alb pentru spectacole și serate obiciniuite, mănuși
închise pentru stradă și mici recepțiuni” 41.
Ținutele formale necesitau gulere drepte, scrobite, înalte de 5-7cm, puse la
costume de seară, făcut la comandă. Pentru ocazii mai puţin formale se purtau
gulerele numite, în România, „Take Ionescu” (un guler rigid cu colţurile din faţă îndoite
descendent, în limba engleză numit „wings”) sau gulerul răsfrânt – dar care și acesta
avea o oarecare rigiditate. Soldaţii SUA purtau gulere moi la uniforme, astfel încât,
după război, bărbații au preferat materiale mai moi42. Gulerul scrobit sau cravata nu
erau niciodată abandonate, indiferent de temperatură. „Era nedemn pentru un bărbat
cu anumite pretenţii să apară descheiat la gât sau fără pălărie în public” 43.
Cea mai populară pălărie bărbătească în anii Marelui Război a fost melonul
(numit și gambetta; în SUA i se spunea derby, iar în Marea Britanie bowler). Făcut
din fetru negru sau maro, cu o calotă rigidă rotunjită, de înălţime medie, şi un bor
mic de jur împrejur, melonul se putea purta la orice ocazie, mai puţin la cele
formale. Populară au fost și pălăria homburg și fedora, folosite în multiple ocazii.
Pălăria homburg era destul de formală, cu borul rigid ușor îndoit (la fel ca borul
melonului) şi o adâncitură intenţionată pe mijlocul calotei. Fedora era o pălărie din
fetru moale, cu trei adâncituri în calotă, pentru a fi apucată cu mâna, iar borul
moale se putea îndoi după dorinţă. Va deveni pălăria tipică a perioadei interbelice.
Pălăria pentru ocazii formale a rămas ţilindrul (top hat în engleză), făcut din
mătase, asortat la costumul de seară. Varianta pentru călătorie era pălăria clac
(adică un țilindru care se plia). Vara, bărbații purtau pălăria de pai canotier (sau
boater), o pălărie rigidă, cu calota cilindrică (scurtă) şi borul rotund. (Fig. 2)
Ulterior încep să se poarte şi pălăriile panama, din pai moale de palmier, de foarte
bună calitate, importate din Ecuador. Bărbaţii de condiţie modestă purtau băşti şi
pălării din fetru moale.

„Moda șic Ilustrată”, Toaleta bărbatului, anul I, nr. 4, 10 ianuarie 1915, p. 2.
Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 673-674.
43
Adrian-Silvan Ionescu, Prefața, Haina îl face pe om..., p. 11.
41
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Bărbaţii din primele decade ale secolului al XX-lea preferau pantofii
decupaţi jos pe gleznă (spre deosebire de ghetele înalte ale secolului al XIX-lea).
Un model foarte popular a fost oxfordul, în două nuanțe – vârful şi călcâiul erau
din piele neagră de obicei, iar partea centrală din piele de altă nuanţă sau din
material textil. Şi femeile purtau o varietate a pantofului oxford, mai ales pentru
sport şi ocazii informale44.
În acea perioadă, chelia era considerată inestetică și primejdioasă chiar
pentru sănătate, de aceea presa vremii abundă în tratamente minune. Mai sinceră
este reclama la meșe: „Nu lăsați să vi se vadă chelia, căci este foarte urât și sunteți
expus a răci la orce descoperire, când există Barasch care prin arta sa face orice
model a se confunda cu părul natural. Costă: Tupeu la cal. I 50lei, II/a cal. 30 Lei,
perucă completă 70lei”45.
Întrucât secolul de aur al bărbilor și nenumăratelor modele de mustăți și
favoriți a fost secolul al XIX-lea, începutul de secol XX a preferat fața rasă sau
mustața medie/mică. Un model des întâlnit în fotografiile din epocă este mustața în
furculiță (denumita handlebar în engleză) (Fig. 3).
Femeia în centrul schimbărilor sociale
Războiul a scos pe multe dintre femei din mediul casnic și le-a adus în
slujbe publice, la locuri de muncă din fabrici, în meserii și activități exclusiv
bărbătești la acel moment. Ele au înlocuit în variate segmente ale societății, pe
muncitorii bărbaţi plecați pe front. În Germania, „femeile reprezentau o treime din
forța de muncă industrială, iar în unele compartimente ale industriei producătoare
de muniții, mai mult de jumătate. În Rusia, forța de muncă feminină din industria
de război crescuse între 1913 și 1916 de la 6% la 18%, pentru ca la începutul
anului 1918 să depășească 41%. În Marea Britanie, statisticile ne arată o pondere
de 38% a femeilor în stabilimentele industriale, în Franța numărul lor ajungea la
40%, pentru ca în Italia să nu depășească 22%”46. Ele s-au implicat activ în efortul
de război și ca asistente medicale voluntare (surorile de caritate) sau prin acțiuni
sociale și caritabile - au înființat organizații și societăți pentru ajutorarea orfanilor,
a răniților, a invalizilor, a populației refugiate, dar și alte activități conectate direct
sau indirect la război. Femeile au înțeles că războiul de o asemenea anvergură
necesită un mare efort logistic, nu numai pe câmpul de luptă 47. Britanicele lucrau ca
şoferi, factori poştali, secretare, lampagii, hornari, portari, lucrau în ferme și
„700.000 de femei lucrau în fabricile de echipamente militare. Chiar şi femeile din
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Ibidem, p. 714.
Revista coafurei. Ziar al eleganței feminine, Anul I, nr. 1, 1915, p. 4.
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Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Polirom, 2017, p. 26.
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Ibidem, p. 42.
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clasele superioare care nu aveau nevoie de slujbe plătite au făcut adesea muncă
voluntară în activităţi legate de război” 48 .
În România femeile nu au avut aceleași tipuri de intervenție ca în Franța,
Marea Britanie sau Germania, condițiile economice și culturale specifice țării
noastre îndreptându-le către munca de asistentă medicală și socială. De la început,
spitalele și trenurile sanitare „au primit asistente medicale, surori de caritate,
înrolate voluntar, care au completat efectivul infirmierelor profesioniste” 49.
Voluntar au lucrat nu doar femeile adulte, dar chiar și elevele din ciclurile
superioare ale pensioanelor, pentru că clădirile școlilor private au fost rechiziționate
la intrarea României în război, iar activitatea școlară a fost suspendată 50.
Româncele s-au implicat, s-au organizat, și-au exprimat opiniile, reprezentând „o
voce care merită descoperită și analizată, ca parte a sferei publice” 51. Mai mult
decât atât, și-au unit eforturile în cadrul proiectului național, pe care l-au susținut
cu fervoare. Observând acest lucru, Nicolae Iorga le-a numit „femei nobile”,
„reprezentante neînduplecate ale conștiinței naționale care nu recunoaște nimic și nu
se închină nimănui”52. Multe dintre doamnele din protipendada românească s-au
implicat cu mare dedicație, în acțiuni cel mai adesea private: Maria Moruzzi,
Aurelia Pipos, Olga Sturdza, Ella Negruzzi, Elena Pherekyde, Simona Lahovari,
Colette Lahovari, Maria Bals, Alexandra Filitti, Maria Radu Mihai, actriţele
Mărioara Ventura şi Maria Filotti, Alexandrina Cantacuzino, Zoe Râmniceanu,
Constanța Argentoianu, Martha Bibescu, Arabella Yarka, Alexandrina Fălcoianu,
Jeana Fodoreanu, Zoe Rosetti-Bălănescu, Yvone Blondel, Elena Cancicov, Olga
Văitoianu, etc.53. Ele și-au desfășurat activitatea sub patronajul si conducerea
neobosită a Reginei Maria, figură emblematică, simbol al implicării femeilor în
efortul de război.
Încă dinainte de război, existau vii discuții visavi de condiția socială a
femeii, dreptul la muncă și la vot și necesitatea emancipării. Discuțiile nu au ocolit
presa românească: unele articole observă cu admiraţie emanciparea intelectuală şi
profesională a femeilor (Anexa 1), în altele se vorbeşte despre nedreptățile ordinii
sociale, și despre femeia „cea nouă” (Anexa 2).
Chiar dacă în România femeile nu au lucrat, în genere, în locul bărbaților,
oamenii cunoșteau fenomenul, din două surse: în al doilea an al ocupației germane,
când mulți dintre soldații germani din România au fost retrimiși pe front, locul lor

Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
Alin Ciupală, op.cit., p. 107.
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Ibidem, p. 109.
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Ibidem, p. 33.
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Apud Alin Ciupală, op.cit., p. 33.
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A se vedea, pe acest subiect, Alin Ciupală, op.cit., dar şi coord. Ioan Cristescu, Eroinele
României Mari. Destine din Linia întâi, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2018.
48
49

186

PASUL CĂTRE MODERNITATE: MODA ÎN TIMPUL MARELUI RĂZBOI

în administrație a fost luat de femei aduse din Germania. „Pe străzi întâlnim acum
numeroase femei blonde, cele mai multe în uniforma surorilor de caritate. Acestea
sunt funcționarele care înlocuiesc pe bărbați”54. De asemenea, publicul era informat
și din ziare. „Gazeta Ilustrată” publică mai multe fotografii, ca știri inedite, cu mici
comentarii, legate de angajarea femeilor în diverse servicii publice, în Anglia și
Franța (mai multe detalii, în Anexa 3).
Contemporanii intuiau magnitudinea prefacerilor sociale pe care avea să le
producă Marele Război: „După catastrofa în care milioane de ființi dispar, avem
inpresia foarte limpede că o lume s’a năruit, că o eră nouă se deschide pentru
omenire. (...) În patru ani s’a desăvârșit și revoluție morală, economică și socială
mai adâncă decât ceea ce ar fi putut desăvârși cea mai rodnică politică într’un veac
întreg. Aspirațiile noastre, ideile, nevoile, vor fi deosebite de ceea ce au fost înainte
de război. Conștiința lumei întregi va fi alta, pentru că s’au întrezărit adevăruri și
realități pe care nimeni nu le bănuia.(...) Reforma electorală ni se pare singurul
punct sănătos pe care se va putea sprijini viitoarea pârghie a puterii noastre naționale
de mâne”55. Sau: „O lume nouă va răsări, cu alte criterii de orientare în viață, din
care multe din prejudecățile fără rost și cari împiedică cugetarea în mersul ei vor
dispărea”56. Astfel, conștiente fiind că au avut o contribuție importantă la desfășurarea
războiului, femeile au ieșit din Războiul Națiunilor mai puternice, mai
independente, mai încrezătoare. Iar primele restricții pe care au putut să le demonteze
au fost cele din modă.
Moda feminină în timpul războiului
Evenimentele primei conflagrații mondiale vor accelera emanciparea
feminină, și vor antrena o evoluție decisivă a vestimentaţiei. În atelierele din
Occident, femeile poartă bluze, pantaloni, salopete bufante, iar în oraș rochiile
descoperă glezna. În același timp corsetul, impropriu pentru o viață activă, tinde să
se relaxeze, chiar să dispară. Toate acestea eliberează silueta feminină 57.
Rolul activ asumat de femei în timpul războiului s-a reflectat în veşminte.
Moda feminină a înregistrat diverse orientări pe parcursul anilor de război, dar
constantă rămane preocuparea pentru sobrietate și confort, un stil mai puțin formal
și ușor mai androgin. Până la Primul Război Mondial, „o doamnă elegantă trebuia
să aibă ţinute pentru toate ocaziile, pentru toate orele zilei, şi pentru toate
anotimpurile: de dimineaţă, de după-amiază, de plimbare (în oraş sau la Şosea, cu
trăsura sau pe jos – de asta depinzând lungimea fustei), de vizită (când le făcea sau

Constantin C. Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului 1916-1918, Editura A. Micu
Alcalay & L. Calafeteanu, Brăila, 1921, p. 222.
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„Evenimentul”, Iași, an XXIV, nr. 174, marți 5 septembrie 1918.
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„Efectele războiului”, în Ibidem, 5 octombrie 1918.
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François Marie Grau, Istoria Costumului, București, Editura Meridiane, 2002, p. 89.
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când le primea), de seară (de teatru, concert sau operă, de serată dansantă, de dineu
sau de bal), de băi sau de ţară, de nuntă sau de doliu”58. Ieșirea în public avea reguli
clare: „Vrei să eși dimineața? În acest caz îmbraci o rochie cât mai simplă, un fel
de costum de călătorie, dar să nu ai o rochie a cărei culoare să semene cu cea a
fetelor de școală. Nu vei purta mănuși de chevreau albe, căci acestea se poartă
numai pentru anumite toalete... Pentru fetele care se duc la bal, nuanțele preferate
sunt albul, sau roz, sau bleu-pâle, în nici un caz să nu fie mauve sau galben. Ori-ce
toaletă nouă are nevoie de mănuși noi”59. și „La bal și dans nu se mai poartă nici
batista nici buchetul, ca odinioară, numai carnetul și evantaiul. Doamnele au
deobicei umeri și brațe goale și poartă mănuși până peste cot. Pentru seratele
dansante te poți îmbrăca cu mai multă simplicitate. Pentru o serată muzicală nu pui
rochia decoltată, decât numai dacă în invitație se menționează faptul că se va
dansa”60. Odată cu schimbările de stil de viaţă din timpul războiului, garderoba se
simplifică, ținutele devenind multifuncționale, potrivite pentru mai multe activități
și momente ale zilei.
Veșmintele preferate erau fusta şi bluza, costumul taior61: „Costumul tailleur
rămâne baza toaletelor noastre, nimic nu poate sdruncina ansamblul său elegant și
corect”62. O altă variantă des întâlnită era rochia tunică 63 sau sarafanul, puse peste o
fustă lungă până la glezne, care va deveni și uniforma surorilor de caritate din
timpul războiului64 (era, de fapt, ținuta fetelor de pension din perioadele precedente).
O noutate – spectaculoasă în epocă - a fost scurtarea fustei: după sute de
ani în care, în societatea occidentală, vederea gleznei unei femei a fost inacceptabilă,
în timpul războiului bariera aceasta a fost demolată pentru totdeauna. Niciodata
fustele lungi nu vor mai fi norma. Viața mult mai activă pe care au dus-o femeile,
dar și măsurile de restricție și economie a materialelor au făcut ca în al doilea an de
conflict scurtarea fustei să devină o necesitate și să se impună foarte rapid. În 1915,
dar mai ales în 1916, fusta feminină apare ridicată la 15-20 cm de la pământ. Pare
foarte puțin, dar, în poziția şezând, practic piciorul apare expus aproape până la
genunchi, ceea ce, pentru moravurile acelei epoci, era ceva șocant. Reacțiile nu
întârzie să apară: s-au scris articole pe această temă, au apărut foarte multe glume
și ironii în revistele umoristice, cum ar fi bancurile din „Furnica” (Fig. 4), articolul

Adrian-Silvan Ionescu, Prefața, Haina îl face pe om..., p. 8.
„Moda șic Ilustrată”, anul I, nr. 5, 25 ianuarie 1915, p. 2.
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„Moda șic Ilustrată”, anul I, nr. 11, 25 iunie 1915, p. 3.
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Adina Nanu, op.cit., p. 235.
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„Femeea elegantă”, anul IV nr. 2, din februarie 1915, p. 1.
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din Opinia, care stipulează, ironic, că rochiile scurte au rol de termometru65. Dacă
pentru majoritatea oamenilor expunerea gleznei reprezenta maximul de îndrăzneală
posibilă, din „Gazeta ilustrată” aflăm un caz și mai îndrăzneț: pe străzile Londrei, o
doamnă misterioasă, posibil o artistă, și-a expus genunchii goi (purta o rochie până
la genunchi și „chosete” în loc de ciorapi). Aceasta a explicat mulțimii de curioși
că, din rațiuni patriotice, dorește să lanseze o modă mai economică. Reacțiile
stârnite au fost de șoc și indignare, dar și opinii mai tolerante: „Odată ce lumea se
va deprinde cu această modă, nimeni nu va mai găsi ceva șocant într’ânsa și toți
acei domni gravi cari priveau doamna cu atâta indignare, desigur că pe viitor vor
admite genunchii goi cum admit azi pieptul, brațele și umerii goi”. Totuși, autoarea
știrii din gazeta noastră se îndoiește că se vor găsi imitatoare ale acestei mode66.
Pentru o mai mare libertate în mișcare, concomitent cu scurtarea s-a produs
și lărgirea fustelor, care au căpătat un aspect nou, mai amplu, cu pliuri, straturi succesive,
clini, paneluri, inserții bufante și croieli complicate. Se foloseau materiale fine şi
fluide şi straturi suprapuse succesiv, care creau savante compoziţii vizuale. „Forma
largă, mereu preferată, ne îngădue veste și jupe încrustate cu bufante, dând jupelor
impresia de a fi cu atât mai largi. Bufantele pot fi și din altă materie decât aceea a
costumului, de exemplu din mătase, când costumul este din lână. (...) Rochiile –
multe pliuri în jupe și multe tunice formând dublu-jupă. Puține garnituri, ceva
bieuri largi, Jupe – au tendința amuzantă a se balona excesif”67 (Fig. 5). Amploarea
fustelor a evocat forma crinolinei, denumită de această dată crinolina de război
(kriegskrinoline): „scurte, foarte scurte şi creţe”68, forma fustei „amintește în
compoziție paradoxală și nostimă în același timp de Louis XV și de cel mai recent
modernism”69. „Rochiile sunt frumoase nu numai prin eleganța lor ca linii ci prin
faptul că se aseamănă puțin cu rochiile din vremea bunicelor noastre” 70. Marea
majoritate a oamenilor aveau concepții foarte conservatoare, întâmpinând cu
dezaprobare și chiar indignare noua modă feminină. Almanach-ul „Adeverul şi
Dimineaţa” din 1917 prezintă un articol mustrător. Acesta denunţă moda exagerat

„Nu mi-am putut explica scurtimea excesivă a rochiilor femeești creiată de moda actuală. Să fie
oare economia de stofă? Nu, doar nu joacă vre un rol o palmă două de pânză. Exhibați la
vederea tuturor, ciorapii trebuie să fie luxoși covârșind astfel economia presupusă. O singură
cauză am găsit: căldura excesivă a acestei veri. Iată-le mai scurte, mai lungărețe, scurte de
tot etc după cum e și căldura. Rochia de astăzi e un termometru, după cum el se sue și se
scoboară, așa e și scurtimea și mai scurtimea ei. (...) Nu vom mai avea nevoie de termometre,
gradele de căldură vor defila înaintea noastră, ele vor fi văzute prin rochiile aproape nevazute”.
Opinia, „Cronici. Rochiile scurte”, Iași, 30 iunie 1918. Referința domnului Adrian-Silvan Ionescu.
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de costisitoare şi risipitoare cu materialele: fustele prea ample şi prea scurte, ghetele
înalte, scumpe, bijuteriile extravagante (Anexa 4). Și prelații au reacționat 71.
În 1918-1919, moda s-a concentrat pe șolduri. Revistele făceau referire la
un nou aspect, la fusta bufantă, tonneau („butoi”) sau lalea. Silueta a devenit
tubulară, cu o fustă dreaptă, până la jumătatea gambei, și o linie a taliei mai joasă,
marcată de o centură lejeră. Ea va deschide calea rochiei sac a anilor ’20.
Jurnalele de modă din 1914-1915 anunță „ce se poartă”, care sunt tendințele,
care sunt materialele preferate, formele și culorile, țin la curent publicul cu
noutățile din modă: „În present, la Paris, moda doamnelor copiază multe lucruri din
portul militar. (...) În domeniul jachetelor e de notat succesul vestelor numite
dolman, al bluzelor rusești și al bolerourilor. Sunt de asemnea foarte șic jachetele
empire cu bascuri. Aceste basques nu înconjoară de obicei toată talia, unele
deschise în față formând un dreptunghiu, la altele e lungă în față și scurtă la spate.
Jupa scurtă bogată va rămâne jupa de sezon. Se taie în două trei sau patru bucăți.
Bluzele „chemisiers” sunt cele mai practice și mai la modă, anul acesta vor avea
însă înfățișarea mai asemănătoare cu bluzele militare. Bluzele de crem, voile, etc,
se asortează cu nasturi mici de metal aurit sau argintat. Bluzele cele mai bogate, de
muselină, de mătase, tul, se complectează cu mici bolerouri de dantelă, sau
guipură. Gulerașele bluzelor se fac acum înalte dar odată cu căldura se vor
transforma”72. Mai apar descrise: rochia chemise, cea mai modernă, din muselină,
organdi, tull, voal73; bluza șemizete cu formă de kimono, rochia tunică princesse74.
„Liniile tunicei sunt din cele mai frumoase, tunica îmbrăcând corpul admirabil.
Reverurile sunt de o fantezie superbă, mânecile înguste, jos largi. Tunica aceasta în
timpul iernei se poate face din ștofe de mătase, iar bluza de sub tunică, al cărei
guler îndantelat e o adevărată grație, se face din tulle, point d’esprit și mătase.
Tunicele sunt mai frumoase scurte, nu lungi, drapând mult mai bine corpul. Anul
acesta toaleta domnișoarelor e mai simplă ca tot-dauna, de o simplitate, cum nu a
fost niciodată... nu strălucește prin bogăție ci prin grație. Răsboiul a simplificat
mult moda”75. Din 1916, în România încetează să mai apară reviste de modă, dar
câteva articole, imagini, răspândite în alte publicații, continuă să aducă informații

„Excentricitățile modei feminine au făcut pe cardinalul arhiepiscop al Turinului să publice o
scrisoare (...) în care condamnă rochiile prea „moderne” pentru vremurile acestea de doliu.
Mai dur, canonicul catedralei din Cuneo descrie moda astfel: „cucoanele de astăzi se îmbracă
parcă ar fi niște saltimbance: fuste scurte, ghete ca niște cizmulițe, ciorapi ajurați, ele umblă cu
pieptul decoltat, cu fața sulemenită, iar coafura lor e în adevăr indescriptibilă” „Gazeta ilustrată”,
anul V, nr. 35, 6 august 1916.
72
„Moda șic Ilustrată”, „Ce se poartă”, anul I nr. 10, 25 mai 1915, p. 6.
73
Ibidem, anul III, august 1914, p. 1.
74
Ibidem, anul IV, februarie 1915, p. 1.
75
Moda șic ilustrată, D’ale noastre, anul I, nr. 2,10 decembrie 1914, p. 1.
71
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legate de modă. Uneori, și domnii trec în revistă ultimele mode, dar nu fără ironie:
„Rochia Pantaloni a fost primul clou de care s’au agățat câteva cuconițe, și cu care,
ce e drept, și-au ajuns ținta: au eșit din comun. După rochia pantaloni a urmat un
timp respectabil rochia „Chanteclair” cu despicătura mai mică sau mai mare, după
pudicitatea cochetei și spiritul de eleganță al croitoreselor. Și în privința
încălțăminte, cuconițele noastre ne-au imitat cu un oare care efect. E vorba de
faimoasele cismulițe de lac, cu cari elegantele noastre bătătoreau zilnic Grand
Boulevard-ul nostru. D’apoi extravagantele pălării tree-corn sau mărimea celor de
vară, pentru care pasagerii tramvaelor noastre sufereau atât, pot fi așa de curând
uitate? Ultima modă la cucoane o cunoaștem astăzi cu toții; e moda picioarelor
goale, care a pătruns în toate cercurile și straturile”76. Tot din presă putem afla
numele unor comercianți, magazine, ateliere, produse. Spre exemplu în ziarul
„Scena”, în „Gazeta Ilustrată”, în „Gazeta Bucureștilor” se promovează sute de
agenți comerciali care activează în domeniul modei (haine, încălțări, cosmetice,
accesorii, etc). (Anexa 5).
Moda din timpul Primului Război Mondial a fost una de tranziție și de
aceea multe tendințe diferite au coexistat, dând un aer eclectic fenomenului
general. Spre exemplu, talia empire, talia naturală și chiar talia joasă s-au purtat în
toți anii războiului, toate în același timp (dar nu neapărat în aceeași proporție).
Silueta de amforă, câștigată încă din 1912, s-a purtat concomitent cu cea a fustei
evazate, apărută la finalul lui 1915, evoluând în rochia tubulară, din 1918-1919.
Mărturii găsim în presă: în 1915 „Centurele largi făcute de tafta se coboară atât de
jos pe jupă încât aproape că pierd caracterul de centură” 77. În 1917: „La rochiile de
seară găsim iar silueta subțire, dreaptă, pe care o dau rochia scurtă și strâmtă, și
bluza lungă. Nu lipsește nici drapajul care, fiindcă rochia e bufantă în dreptul
șoldurilor și jos strâmtă, îi dă aspectul unui cornet” 78. La fel și în privința lungimii
fustei – unele femei au continuat să poarte fuste care lăsau să li se vadă doar vârful
pantofului, altele au avut fuste până la jumătatea gambei, în funcţie de preferinţă
sau vârstă (Fig. 6). În timp ce decolteul în V, destul de generos, domina bluzele și
rochiile, a existat și un curent al gulerului înalt susținut de balene, mai ales în
sezonul rece, așa numitul guler montat, sau rochie montantă79. Printre orientările

Marcel Florini, D’ale vieții. Moda, Scena, 9 august 1918; referința domnului AdrianSilvan Ionescu.
77
Femeea elegantă, anul IV, nr. 7, din iulie 1915, p. 1.
78
Mira Dăianu, Scena, Scena femenină. Tendințele Modei, vineri 28 septembrie 1917.
79
„De astă dată moda păcătuește. - Da, căci e un păcat să ne împiedice de a mai admira un
gât alb cu vine albăstruii, un umăr rotund, un „nuque” ispititor. Rochiile închise la gât, au
calitatea de a te face să „arăți bine” la față dar și „âgé”. Asta nu prea cred să încânte pe
unele din gingașele cititoare. (...) Revenim la rochia cu guler, un fel de timbalde de care
se leagă amintiri vechi. ... Cele de acuma vor fi însă mai puțin pretențioase, strânse în
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care au existat în anii războiului, amintim: tunica princesse; moda rusească/
căzăcească, cu tunica tivită cu blană, toca sau căciula din blană. „Genul rus face
adevărate furori. Corsajul lung și puțin ajustat, ce se încheie întocmai ca tunicele
căzăcești. Jupa e compusă din două bucăți, se poartă mult blănurile, mai ales pe
poale”80.
Dacă fusta scurtată a fost acceptată și purtată de marea majoritate a
femeilor, pantalonii au fost mai discreți ca prezență în modă, dar au existat, mai
ales acolo unde femeile au fost angajate în industrie. Lucrând în fabrici, femeile au
adoptat salopeta sau pantalonii bufanți (mai potriviți siluetei feminine) sau chiar
pantalonii de călărie. Deși a fost un fenomen puțin răspândit, cu caracter mai
degrabă de excepție, totuși și acest gest a avut importanța lui în depășirea
mentalităților. În perioada interbelică societatea va fi pregatită să facă și acest pas.
Anii războiului sunt ani de doliu, dominați de negru și culori întunecate, de
gri și gri-bleu, inspirate de uniformele militare. „Se părea că frumoasele doamne
vor părăsi tot ce contribuia la mărirea farmecului lor, obicinuindu-se cu
simplicitatea”81. „Culoarea gri și bleu este foarte purtată... Culorile prea bătătoare
la ochi nu se mai poartă de loc pe stradă”82. „Iarna aceasta vor predomina toate
culorile închise, mai ales negrul și cenușiul, culoarea preferată a pesimismului, cari
vor alterna și cu culori mai deschise: un verde discret, un roșu închis, un beige sau
albastru, înviuorează moda serioasă, atât de firească în vremurile de acum”83.
Excepție fac rochiile de vară ale fetelor/femeilor tinere, care sunt în culori deschise,
din materiale fine și subțiri.
În privința încălțărilor, preferințele au mers către ghetuțele înalte, stilate,
încheiate cu șireturi sau cu butoni, de la vârf până sus (Fig. 7). Scurtarea fustei a
dezvăluit privirii încălțămintea, și a deschis un întreg univers al pasiunii femeilor
pentru pantofi. „De când domină jupa scurtă alegerea încălțămintei a devenit un
adevărat cult. Și cum nu ar fi așa, când în mers, piciorușele cu atât mai libere, iasă
în evidență în toată frumusețea și eleganța lor”84. Acoperirea gleznei cu încălţări
înalte a apărut ca o soluţie bună pentru a păstra decenta. O variantă la modă a fost
cea a ghetelor în două nuanţe contrastante: partea de jos din piele neagră, cea de
sus din piele sau material textil deschis la culoare 85. Dar observăm și foarte multe

jurul gâtului, susținute de balene (...) în dreptul urechilor și foarte înalte. - Rochile montante
se vor încheia în față cu nasturi începând din susul gulerului și până la tiv”. Mina von Barnhelm,
Rochia montantă, Scena, 14 septembrie 1918.
80
„Moda șic Ilustrată”, anul I, nr. 5, 25 ianuarie 1915, p. 1.
81
„Femeea elegantă”, anul IV nr. 5, din mai 1915, p. 1.
82
Ibidem, anul IV nr. 2, februarie 1915, p. 1.
83
Mira Dăianu, op.cit..
84
„Femeea elegantă”, anul V, nr. 6, din iunie 1916, p. 1.
85
Sara Pendergast şi Tom Pendergast, op.cit., p. 716-717.
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reacții negative la aceaste ghete înalte, la modă. Pe de o parte apar criticile din
cauza prețului mare, fiind încălțări de lux, în vremuri foarte grele: „În loc ca moda
să ne vie în ajutor – având în vedere criza grozavă ce domnește – ea se încăpățânează,
pe măsură ce gheata se scumpește – să ia proporții din ce în ce mai îndrăznețe.
Vrem să sfidăm piedicile ce ni se pun în cale și ne întrecem în a exagera până și
dimensiunea ghetei. Apoi tocul trebue să fie cât se poate de înalt, șireturile oricât
de scumpe ar fi, de mătase... Cismulițele care erau mai practice, mai cu seamă în
timpul iernei, au căzut aproape cu totul. În schimb au revenit, și nu cred să fie de
lungă durată, așa zisele ghete tango desfăcute în față și înșirate cruciș în jurul
pulpei, așa cum poartă păstorii și majoritatea țăranilor. Cu lipsa asta de ciorapi
numai practice nu sunt de altfel nici nu prea fac pentru stradă – sunt însă de efect
pe scenă și la ocazii”86. Pe de altă parte, ziariștii ironizează lungimea lor și
dificultatea de a fi încheiate/descheiate. Pantofii au toc mic, barete încrucişate,
brăţară pe gleznă sau funde (Fig. 8). Câteva modele descrise în presă sunt:
„cismulița din căprioară, ’naltă și butonată foarte îndărăt; gheata din chevreau, lac
sau glacé, ’naltă și ea, cu carâmbul din postăvior de culoarea tailleur-ului; pantof din
căprioară cu limba ajurată ce se aplică în forma de evantai până la vârful
pantofului. Cu briduri quadruple reunite sub un nod șic; pantoful din duchesse
negru dublat cu piele albă, care întrece unirea bridurilor, prinse sub un buton de
formă originală, formând mai sus de glesnă o brățară adorabilă, încheiată la o
parte”87.
În 1914-1915, frizura feminină a început să se înalțe, inspirându-se din
coafurile antice. „Coafura înaltă este acum definitivă. Schimbarea coafurei joase în
coafura actuală are avantajul să lase să se vadă frumusețea gâtului. Eleganța
ondulațiunei, a feței și a cefei, s’a ridicat treptat până ce chignonul a ajuns să se
fixeze în vârful capului cu un pieptene fanteziu” anunță domnul Barasch, proprietar
al unui salon de înfrumusețare și studio foto, în „Revista Coafurei”88. Ondularea
permanentă a părului s-a generalizat, ajungând şi în SUA, în 1915, fiind îmbunătăţită constant şi reducându-i-se costul. Ornamentele pentru păr erau foarte
populare, fiind purtate atât ziua, cât şi seara (piepteni, broşe, ace de păr). Tot atunci
a apărut şi şnurul cu cristale, care se purta seara, pe frunte. Pene de egretă şi
pasărea paradisului împodobeau coafura, pentru ţinutele de seară. După 1915 la
modă a fost o frizură în care femeile își tăiau părul de la tâmple, pieptănându-l
peste urechi şi obraji - un precursor al tunsorii bob, care va face carieră în perioada
interbelică. (Fig. 9). Femeile care aveau încontinuare părul lung l-au purtat cel mai
adesea strâns într-un coc simplu. Au existat şi multe femei care şi-au tăiat părul

„Scena”, an II, nr. 232, duminică 1 sept 1918.
„Femeea elegantă”, anul V nr. 6, din iunie 1916, p. 1.
88
„Revista coafurei”, anul I, nr. 1, 1915, p. 1.
86
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scurt89, pentru a se putea îngriji mai usor, pentru a micșora pericolul infestării cu
păduchi sau pentru a nu li se încurca în mașinăriile la care lucrau. Desigur că gestul
lor a născut reacții vii printre contemporani. Un articol din „Greerul”, revistă
publicată la Iași, în 1917, dezbate, în glumă, subiectul, punând pe seama plictiselii
dorinţa femeilor de a tăia ceva – şi cel mai la îndemână s-a dovedit a fi părul.
(Anexa 6) Dincolo de umor, articolul relevă că societatea românească și bărbații
români erau prea puțin pregătiți la acel moment pentru gesturi de emancipare
feminină.
Pe toată perioada războiului, pălăriile feminine aveau calote încăpătoare,
bine băgate pe cap, până peste sprâncene. Cele mai multe aveau și calota și borurile
rigide. Formele ingenioase de la 1913-1914 continuă în anii războiului, cu pălăriile
zvelte, mai micuțe, cu ornamente verticale și forme sculpturale. Formele erau
foarte variate, mai noi sau mai vechi: tocă, beretă/bască (foarte populară, purtată și
de femei și de bărbați, și de civili și de militari), bicorn, tricorn, postillion, canotier,
din fetru, pai sau materiale textile, turban. (Fig. 10) Este ultima decadă când se mai
folosesc, în construcția pălăriilor, schelete de sârmă. La pălăriile cu boruri, acestea
nu depăseau dimensiuni medii și uneori erau transparente, din tul, dantelă, sau
țesătură din fire de păr de cal (sau imitaţie) 90. Erau împodobite cu pene de egrete,
pasărea paradisului, struţ, aripi mici întregi şi bucle de mătase cu întăritură de
sârmă. În SUA, legea Audubond interzisese penele de păsări exotice şi subtitute
ingenios făcute înlocuiau acele pene purtate încă la Paris 91. Multitudinea de modele
și designul șic entuziasmează doamnele: „În ce privește pălăriile, bucurați-vă
scumpe cititoare, căci pălăriile sunt delicioase în sezonul actual. Așa a decretat
majestatea sa Moda. (...) Toate bordurile se poartă înguste și se caracterizează
adesea printr-o tăietură artistică, fie la dreapta fie la stânga” 92. Și în alt număr:
„Pălăriile sunt simple dar elegante. Formele bateau, chaloupe, cloche, toca, din pai
de tussor, mătase, etc. Egrete, crose, aripi Mercur, panglici cu floricele brodate...”93,
garnituri de „aripi întinse”94.
In 1916-1917, mai ales vara, borurile pălăriilor s-au mai mărit, pentru a
echilibra fustele cu crinolină. (Fig. 6, 7, 8) „Pălăriile tind spre lărgire și de acum
vedem multe capeline, marine, tricornuri, si chiar forme pătrate. Aceasta inovație
„cubistă” cred însă că nu va avea decât un succes restrâns. Vom prefera berjerele
din pai fin, canotierele din pai cirée... O voaletă chantilly formează garnitura, și
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R. Turner Wilcox, op.cit., cap. 20.
Susan Langley, op.cit., p. 180.
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R. Turner Wilcox, op.cit., cap. 20.
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„Femeea elegantă”, anul IV, nr. 7, iulie 1915, p. 1.
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Ibidem, anul IV, nr. 10, octombrie 1915.
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Ibidem, anul IV, nr. 12, decembrie 1915.
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aceasta este și distins și șic”95. Autoarea recomandărilor vestimentare mai remarcă
și pălăriile „din voal cu marginile întrecând borul și umbrind figura, ca un soi de
volanașe. Uneori mici buchețele rețin pe ici pe colo acest volanaș”96. În 1918-1919,
borurile s-au mărit considerabil, întrucât moda a favorizat din nou elegantele pălării
cu boruri mari, care au luat forme art-deco97. Pe întreaga perioadă a războiului
calota a fost adâncă, anunțând faimosul cloș al anilor ’20. „Inventarea” cloșului
este disputată de mai mulți creatori. În 1917, Caroline Reboux, Gabrielle Coco
Chanel, Jeanne Lanvin și Lucie Hamar creau deja pălării în forma de clopot98.
Cosmeticele și tratamentele de înfrumusețare erau foarte populare, și sunt
intens promovate în presă: „Mijloacele de înfrumusețare sunt foarte multe și foarte
variate, (...) cu diferite produse care ajută la idealul înfrumusețărei. (...) O cremă
velouteé face ca să dispară pistruile și petele roșii de pe obraz. Un rouge d’ange
redă culoarea roșie buzelor, iar pe lângă toate acestea, întrebuințarea Diamantinei
care dă un luciu admirabil părului fără al îngrășa, precum și prin facerea unei
coafuri elegante și potrivite cu figura. (...) Înfrumusețarea a ajuns într-un grad
foarte înalt”99. Fardul de obraz Rouge Mysterieux promite să învioreze fața, prea
palidă de la lumina electrică. Alte produse prezentate sunt: pudra Hygienè et Beauté
(lei 1,5 sau 4), „lait virginal” (lei 1 sau 2), „sève capillaire” (lei 2 sau 3),
„Schampoing” (lei 2), „petrol antiseptic”, „extract de camomil” (lei 3), „creion pentru
buze” (leu 1), „Dulmin pentru a distruge părul de obraz” (lei 3), „lack pentru
unghii” (lei 2), „pentru format nasul fileuri de păr”, „crepeu de lână”, „crepeu de păr”,
„ace fantezie”, „aparat pentru ondulat” (lei 8), „ondulator cu papiot” (lei 5,5), „fier
Marcel” (lei 3), „truse pentru manecure” (lei 10-25-30), „sel japonez pentru scos
punctele negre”, etc.100.
Privind portretele româncelor din perioada 1914-1919, dar citind și revistele
lor, observăm că doamnele noastre erau în pas cu moda, sobre, dar elegante, chiar
și în vremurile foarte grele ale războiului. Observăm, de asemenea, și gustul lor
mai tradițional față de cel al suratelor din Occident, dovedindu-se cel mai adesea
imune la moda prea frivolă sau excentrică. Iar schimbările survenite în vestimentație
au fost primite cu bucurie de femei: „Moda a devenit rezonabilă. Cu mult înainte ca
Europa epuizată să fi resimțit efluviile înviorătoare ale pacei, Moda ce e etern
capricioasă a încheiat un pact cu logica. În orice caz, ne dă acum costume confortabile
și călduroase, pălării frumoase și potrivite timpului ca și împrejurărilor” 101.
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Ibidem, anul V, nr. 5, mai 1916.
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Susan Langley, op.cit., p. 216.
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101
„Femeea elegantă”, anul V, nr. 1, ianuarie 1916.
96

195

RALUCA ALEXANDRU PARTENIE

Moda patriotică și de inspirație militară
Hainele civililor au primit numeroase influențe de la uniformele militare.
Acest lucru s-a întâmplat și datorită unui climat general de patriotism, susținut
puternic de o propagandă de stat, dar și datorită largii adeziuni a populațiilor la
proiectele naționale ale fiecărei țări. Oamenii își exprimau sprijinul prin adoptarea
hainelor de influență militară și a culorilor drapelului național. Atât femeile, cât şi
bărbaţii purtau accente de accesorii militare cum ar fi galoane, epoleţi, buzunare
mari cu clapetă, nasturi metalici, culorile kaki/gri, centuri cu cataramă (Fig. 11).
Pălăriile de damă de tip bască, tricorn, bicorn, foarte populare în epocă, sunt toate
de inspirație militară, cu penele și ornamentele lor verticale (Fig. 12). Aspectul
androgin al hainelor de damă a dat un plus de modernitate și un aer de îndrăzneală
și avangardă. Jurnalele de specialitate afirmă că la modă sunt: „Costumele
„military” în culoare kaki, bej deschis, evocând uniformele engleze si cele gri, bleu
închis, prin croiala jachetei imitând uniforma ofițerilor francezi” 102. „Mai toate
jachetele au buzunare, simulate sau reale, având alura mai masculină, ce va sta foarte
bine multor d-ne”103. „Se poartă acum tailleur-ul absolut clasic, masculin ca linie și
formă, fără garnitură. E ușor a le face și mai elegante, mai frumoase, cu un guleraș
brodat”104. „Galoanele de mătasă sunt foarte moderne, formând motive și
aplicațiuni, pe jachete și pe rochii, din culoarea stofei”105. „De asemenea, sunt foarte
la modă brandemburgurile” „Mâneci lungi Raglan (...) sau prinse de bandă formând
epoleta”106. Denumirile rochiilor la modă reflectă conflagrația: rochii „Joli Tommy”
sau „Je l’attende”107.
„Gazeta ilustrată” din 6 iulie 1916 anunță că președintele Școalei naționale
de coafură din Paris a creat coafura tun de 75mm: pe părul din bucle supraînălțate,
un sul de păr imită țeava unui tun, fiind împodobit și cu un tricolor. Un anunț
publicitar al magazinului Fin de Siècle promovează „Blusele Păcii, din marchizet,
modele cu totul originale de la lei 75”108.
Așa cum în revistele de modă franțuzeși, adesea ținutele prezentate sunt în
culorile naționale ale Franței, tot astfel, portul tradițional românesc, dar și tricolorul,
au fost elemente importante în epocă. Mai ales pe straiele românilor din
Transilvania şi Bucovina, în epoca respectivă, erau incluse culorile roșu-galbenalbastru, fie ascunse pe dosul hainei, fie pe faţă, dar codat sau în ornamente foarte
mărunte. Purtarea culorilor naţionale româneşti era ilegală în Imperiul Austro-
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Ibidem, anul III, nr. 6, iunie 1914.
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Ibidem, anul IV, nr. 2, februarie 1915.
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Ibidem, anul IV, nr. 6, iunie 1915.
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Ibidem, anul IV, nr. 7, iulie 1915; și respectiv anul IV, nr. 10, octombrie 1915.
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Ibidem, anul V, nr. 6, iunie 1916.
108
„Scena”, an II, nr. 192, din 22 iulie 1918.
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Ungar. Cu toate acestea, ţăranii români foloseau tricolorul, ca semn al identităţii lor
naţionale. Există numeroase exemple de ii sau alte piese vestimentare cu ornamente
roşu, galben şi albastru, cele mai multe dispuse întâmplător, dar câteva unindu-se,
discret, în simbolul dorit; după Marea Unire, tricolorul va apărea brodat sau ţesut
pe foarte multe şi diverse veşminte (pe vâlnice, pe bundiţe şi pieptare, pe chimire,
pe fote, pe ii, pe cojoace, etc), expus în mod festiv şi exuberant.
Ilustrația din timpul războiului reflectă activitățile din epocă. În „Gazette
du Bon Ton” din Paris 1915, apare o pariziană elegantă citind o scrisoare de pe
front (Sa letter, grafica Valentine Gross109). O alta înfăţişează o doamnă în albastru
ascultând gramofonul. Ilustraţia, realizată de Etienne Drian, se intitulează La
marseillaise, sugerând ceea ce ascultă personajul 110. Alte imagini cu temă
patriotică, semnate tot de Etienne Drian, sunt En suivant les Operations (o doamnă
elegantă se uită la harta operațiunilor militare în Franța) sau Le Communiqué
(personajul citeşte ziarul). În această serie, Drian celebrează eleganța pariziană,
chiar și în timpul războiului. În Austria, în timpul războiului, sentimentul antifrancez a încurajat o estetică austriacă în modă și adoptarea unor haine groase și
practice111.
Penuria războiului
În 1914, marea capacitate a industriei moderne a fost îndreptată către
război şi fabricile produceau arme, tancuri, avioane, care au făcut uciderea mai
eficientă ca niciodată. Milioane de oameni au murit şi economiile puterilor
europene au fost sever afectate 112. Economia de război a atras resursele fiecărei ţări
implicate și obținerea materiilor prime sau sabotarea accesului adversarului la
acestea au constituit politică prioritară. Materialele folosite pentru haine erau
raţionalizate şi hainele au devenit mai simple, mai puţin ornamentate. Restricțiile
autorităților s-au îndreptat către lână, piele (Fig. 13), bumbac. Mătasea nu a fost
necesară scopului militar (acest lucru se va întâmpla în al Doilea Război Mondial)
și de aceea ea nu a fost restricționată, dar era scumpă. Cel mai mare impact a fost
asupra rochiilor feminine, care se făceau cu mult mai puţin material decât oricând
în trecut113. Corsetele clasice, rigide, foloseau oțel, astfel că aceste piese au fost
scoase de pe piață. Confortul, dar și economia, în egală măsură, au dictat moda.
Situația vizavi de modă era evidentă: „De altfel, moda în acest moment e de interes
secondar”114. Dificultățile economice au afectat moda în toate țările beligerante, și
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Cally Blackman, op.cit., p. 34.
Ibidem, p. 36.
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Ibidem, p. 37.
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Sara Pendergast și Tom Pendergast, op.cit., p. 660.
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Ibidem, p. 666.
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„Femeea elegantă”, anul IV, nr. 2, februarie 1915.
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diverse măsuri au fost luate în privința hainelor și materialelor textile. În 1916,
odată cu blocada instaurată de submarinele germane, în Marea Britanie au fost
interzise schimburile comerciale non-esențiale, măsură care a afectat moda. În acel
an a început publicarea, pe insula britanică, a revistei americane „Vogue”. Marea
popularitate de care s-a bucurat revista în timpuri total potrivnice modei poate fi
explicată prin faptul că era percepută de oameni ca o evadare, în fantezie, din fața
ororilor și suferințelor războiului și că moda a ajutat la ridicarea spiritelor 115. Tot în
Marea Britanie, în 1918, guvernul britanic a lansat „Rochia Standard Naţională”, o
rochie simplă, uşoară, de lungime medie. Pentru că bumbacul şi lâna erau necesare
pentru uniformele soldaților, Rochia Standard Naţională era făcută din mătase, cu
scop multifunţional, purtată cu orice ocazie şi în orice moment al zilei sau serii.
Deşi nu a fost niciodată universal populară, a subliniat o tendinţă generală către
rochii mai puţin formale116. În Paris au fost interzise rochiile extravagante, de
seară, interdicţie ridicată în 1919117. Pentru că majoritatea oamenilor au înregistrat
probleme financiare, materialele textile mai ieftine și hainele mai modeste aveau
mai mare căutare. Economia a afectat pe toţi, inclusiv pe bogaţi. Clasele înalte şiau micşorat cheltuielile, astfel încât croitorii și modistele de lux au fost grav
afectați. Despre problemele din Austria aflăm din presa românească: industria
textilă era oprită din cauza lipsei totale de materie primă (bumbac, lână, in, cânepă,
mătase). Nici zdrențe din lână, care să poată fi reciclate, nu se mai găseau, iar
populația suferea privațiuni foarte mari. S-au luat măsuri disperate: încercări de a
înlocui cânepa cu urzică și lâna cu păr. În acest sens, autoritățile au trimis circulare
către toate societățile de Cruce Roșie pentru a strânge păr de femeie, pentru stofe.
Iar în privința încălțărilor, cele cu talpă de lemn au ajuns și acelea prea scumpe
pentru a mai putea fi cumpărate de populația săracă, desculță 118.
Autoritățile române, prin Ministerul de Război și Ministerul Industriilor și
Comerțului, preluaseră responsabilitatea economiei, raţionalizând materiile prime,
militarizând fabricile, distribuind către populație mâncarea și alte necesități,
stabilind prețurile. Încă din perioada neutralității s-a făcut simțită scumpirea și lipsa
anumitor mărfuri (spre exemplu pielea, untura 119). Dar mai ales după intrarea în
război și ocuparea sudului țării de către inamic, era o mare criză de alimente și
materiale pentru îmbrăcăminte, iar prețurile au crescut: în Moldova, inflația,
specula şi contrabanda au dus la scumpiri spectaculoase. Iar în teritoriul ocupat,
încă de la instalarea administrației germane în București, s-a declanșat „o acțiune
imediată de rechiziţionare a produselor românești, atât a celor agricole și

Clare și Adam Hibbert, op.cit., p. 12.
Sara și Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
117
R. Turner Wilcox, op.cit., cap. 20.
118
„Mișcarea”, Iași, an XII, nr. 12, miercuri 17 ianuarie 1918.
119
Găsim bancuri pe această temă, în presă: „Furnica”, anul XII, nr. 47, 11 iulie 1916, p. 12.
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industriale, cât și a bunurilor particulare, fără deosebire, care au fost declarate ca
necesare”120. Administrația germană a rechizionat de la populație, printre altele, și
saltelele de lână și stocurile de lână (pentru că era un material foarte necesar pentru
hainele soldaților), blănurile, albiturile și s-a dat interdicția de a se face săpun
(untura era o raritate, găsim în presă bancuri pe această temă încă din perioada
neutralității). S-a interzis folosirea în localuri a fețelor de mese și a șervetelor121. Multe
dintre familiile bogate, care au plecat în Moldova, și-au lăsat casele în grija
servitoarelor de origine germană sau maghiară. „Dar acestea au fost cele dintâi care
au dat iama prin cufere și prin garderobe”122. Din ianuarie 1917, iarna a devenit foarte
grea. Urmările au fost: pe de o parte, a existat o mare lipsă de cărbuni și lemne pentru
foc (o imagine revelatoare: „două doamne îmbrăcate în jachete de astrahan, cu
manșoane de astrahan, cu pălării elegante, târau cu două sfori o grindă lungă de trei
metri”123); și, concomitent, „se dau ordine strașnice ca să se rechiziționeze toate blănurile
și toate cojoacele câte se vor găsi. Jaful începe din casă în casă. Sărăcimea, mai ales,
nu este cruțată”. Unei lăptărese i se ia cojocul de pe ea, în mijlocul străzii 124. „În
magazinele de blănării este jale. În cele dintâi zile numai la magazinul Prager s’au
luat blăni pentru o jumătate de milion. Toate blănile lăsate în depozite sunt luate. Aceeași
soartă o au magazinele Alter David, Blănăria Rusească, etc. În câteva săptămâni,
germanii ridică, contra bonuri de rechiziție, blănării pentru câteva milioane. Blănăriile
de lux sunt pentru ofițerime, pentru soțiile sau pentru metresele lor. O parte este
trimisă în Germania, altă parte îmbracă pe germanele și austr-ungarele din România.
Cojoacele sunt trimise trupelor pe front”125. Spre finalul războiului, când în Germania
era o groaznică criză de materiale textile, haine, s-a întreprins o „năpraznică rechizionare
de veșminte și pânzeturi tărănești” în teritoriul românesc ocupat: „La scurtă vreme
țăranii au rămas goi. Refuzau banii pe păsări, unt, ouă, dar cereau „zdrențe”. Rufărie
cât de veche, fuste cât de jerpelite, haine oricât de rupte le primeau cu bucurie”126.
Dacă situația în București pare dezastruoasă, în Iași este chiar mai dificilă,
prețurile sunt mult mai mari, necesitățile mult mai greu de acoperit - acest fapt se
observă și din numărul anunțurilor publicitare din publicații, din perioada 1916-1918,
în ziarele bucureștene fiind mult mai multe reclame față de ziarele ieșene. În primăvara
lui 1918, aflăm prețurile pălăriilor de paie, din ziarul „Mișcarea”: 100 lei, față de 8-18

Alin Ciupală, op.cit., p. 77.
Constantin C. Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului 1916-1918, Brăila, Editura A.
Micu Alcalay & L. Calafeteanu, Brăila, 1921, p. 48.
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Ibidem, p. 58.
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Ibidem, p. 69.
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Ibidem, p. 70.
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Ibidem, p. 70-71.
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Ibidem, p. 219.
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lei cât costau în 1917127. Alt exemplu: „Deși piața Iașului abundă de o mare cantitate
de articole, în special de galanterie adusă în mare parte din teritoriul ocupat și în
special de la București, totuși prețurile cu cari se vând sunt fabuloase. Cităm în
tracăt că pălăriile ce se vând de magazinele din Iași variază între 170 lei și 300 lei,
pe când la București prețul este fixat după diferite categorii între 25-60 lei128. Apoi
de la 60 și până la 300 lei este o diferență enormă. (...) După pălării să trecem la
stofe. Aproape fiecare negustor are un stoc ascuns (...). Când intri în magazin întâi
îți spune că n-are. De mai insiști... și de-i inspiri încredere, spune că ar putea să îți
facă un costum în mod excepțional, dar care costă 1600 lei (?)” 129. În presă apar,
aproape zilnic, anunțuri legate de infracțiuni (furturi și contrabandă) de haine, lenjerii,
albituri, stofe, încălțări, și înțelegem ce marfă prețioasă erau acestea în epocă 130. Un
caz spectaculos de contrabandă cu stofe în valoare de 100.000lei este anunțat în
„Evenimentul”. La 4.30 dimineața, stând la coada la brutărie, în așteptarea pâinii,
un cetățean - C. M. Pancu - a observat trei cotigare suspecte, în piața Sf. Spiridon.
Deşi i s-a oferit suma de 5000 lei, acesta a refuzat mita, chemând poliţia, și aşteptând
să primească premiul de la Direcţiunea Economică pentru denunțarea contrabandei,
anunţat în presă şi în Monitorul Oficial. Poliţia a descoperit că este vorba de 23 de
baloţi de stofă de postav, de la fabrica din Târgul Neamţ, aduse de comerciantul
Adolf Lebel spre a fi vândute ilegal. Negustorul plătise 100lei/metru fabricantului
D. Isvereanu (şi erau 860 m) şi autorul articolului anunţă că, în acea toamnă, stofa
aceasta s-ar fi vândut cu 300-400 lei/m, iar în iarnă cu 600-700 lei/m. La o lună după
incident acelaşi fabricant este prins iarăşi cu un transport de contrabandă, la Paşcani131.

„În vederea apropierei sezonului au ieșit la iveală pălării de paie, strânse la timp cu îngrijire
de către negustorii prevăzători. O asemenea pălărie care în anul trecut se vindea cu 8-18 lei,
astăzi costă nu mai puțin de 100 lei (una sută lei). Mare lucru e și libertatea comerțului!”
„Mișcarea”, Iași, vineri 13 aprilie 1918. Referința domnului Adrian-Silvan Ionescu.
128
Cu două zile înaintea acestui articol, același ziar detalia prețurile pălăriilor: „Preţurile maximale
ale pălăriilor în Bucureşti: Comisia pentru examinarea preţurilor a fixat pentru toate magazinele
de pălării următoarele preţuri: pălării tari paritidă lână lei 28, pălării tari maro şi olive lei 35,
pălării voiajoare moi fetru cu coiffe lei 58, pălării voiajoare moi fetru fără coiffe lei 48, pălării
tari m7 şi fetru cu coiffe lei 40, pălării moi lână lei 50, pălării tari şi moi fetru fără coiffe lei 40,
pălării moi lână lei 50, pălării tari şi moi fetru fără coiffe lei 60, pălării tari şi moi fetru cu
coiffe lei 65”. „Evenimentul”, nr. 171, 2 septembrie 1918. Referința domnului Adrian-Silvan
Ionescu.
129
„Specula, contrabandele și Poliția”, în „Evenimentul”, Iași, an XXIV, nr. 173, marți 4
septembrie 1918.
130
„Evenimentul”, Iași, an XXIV, nr. 170, sâmbătă 1 septembrie 1918, p. 2; sau 19 septembrie;
5 octombrie; 13 octombrie; etc.
131
„O mare contrabandă de stofe am descoperit astă noapte la Iaşi – marfă de 100,000 lei în
contrabandă”, în „Evenimentul”, an XXVI, nr. 170, 1 septembrie 1918, nr. 171 p. 2. Cazul este
urmărit pe parcursul mai multor numere: 2 septembrie 1918, 18 septembrie 1918 (când suntem
127

200

PASUL CĂTRE MODERNITATE: MODA ÎN TIMPUL MARELUI RĂZBOI

Pentru a face o comparație – făina costa, în aceeași perioadă, 2 lei/kg prețul oficial
și până la 15 lei/kg la speculanți. (mai multe exemple de prețuri ale alimentelor, în
Anexa 7).
La mica publicitate din presa epocii apar numeroase anunțuri de vânzări/
cumpărări de haine și încălțăminte, iar informațiile legate de preț ne sunt utile: „Vând
urgent Manteau modern de lutru 132 veritabil pe preț de 1300 lei (?). A se adresa la
d-na Nicodim, str. Lăpușneanu No. 8” („Evenimentul”, Iași, an XXIV, nr. 173, marți
4 septembrie 1918); „Costume, sacouri, redingote, smoking, plătesc 500lei în sus. Scriți I.
Blumer, Str. Socola no 75” („Evenimentul”, Iași, an XXIV, nr. 174, marți 5
septembrie 1918)133.
Mari probleme au fost în perioada războiului cu încălțămintea, mai ales cu
tălpile, a căror producție necesita piele de bună calitate și multă. Pe 17, 18 și 19
octombrie, în ziarul „Evenimentul” din Iași, un articol în trei părți anunță că
Sindicatul Tăbăcarilor nu va putea furniza tălpi de pantofi către populație și
dezbate problemele producției și prețurile. Cu ocazia aceasta, aflăm că pentru 1 kg
de talpă sunt necesare 3 kg de piele crudă (care costă 1,7 lei/kg), 15 kg de coajă de
stejar (în 1918 costă 15.000 lei/vagonul, în octombrie-decembrie 1917 costase
78.501 lei, iar în „timpuri normale” costase 6.000 lei/vagon) și valonee (care în
1912 costa 2.400 lei/10 kg, iar în 1918 costa 60.000 lei/10 kg, dar în general nu se
găsea deloc). Mai aflăm și că pe 19 mai 1918 fabricile au fost demilitarizate și
prețurile, nemaifiind fixate de Stat, au crescut (3-5 lei/kg de piele)”134. În lipsa
tălpilor din piele, disponibile erau, în cel mai bun caz, tălpile din lemn și din sfoară.
În aceste condiții, încălțările au fost mult mai scumpe, mai greu de procurat și de
calitate mai proastă. În „Evenimentul”, publicație tot din Iași, apare o comparație
cu prețurile din Paris și autorul arată cum prețurile în Iași sunt mult mai mari (un
ou, o pereche de ghete și un mosor de ață costă 720 lei la Iași, față de maxim 40
franci, cât costă în Paris – dacă informațiile sale sunt corecte) 135. Simptomatic este
faptul că, începând din 1916-1917, în presă apar doar reclame la tălpi și pingele, la

ținuți la curent cu faptul că domnul Pancu nu primise încă nici un premiu de la autoritățile
române) și 18 octombrie 1918.
132
Blană de vidră.
133
Alte exemple: „Vând din cauza plecărei un palton nou de iarnă postav negru vătuit, căptușeală
lână, un sacou și vestă postav rusesc nepurtat; costum redingotă postav fin, precum și un
costum frac; un ceasornic de aur; două inele briliante și diamante; pantofi de damă, piele
aurită; garnituri briliante imitație; ghete de iarnă și vară; gramofon 30 plăci; jachetă damă
astrahan; Str. Vasile Conta nr. 25, etaj, a 4-a ușă, Duminică între 2-6” („Mișcarea”, 6 ianuarie
1918); „De vânzare mai multe rânduri de haine noi, Str. Tătărați no. 19” („Evenimentul”,
Iași, an XXIV, nr. 183, 14 septembrie 1918); „Ocaziune de vânzare o pereche de escarpins
noi la Magazinul Conservatorului (Str. Lăpușneanu)” („Evenimentul”, 17 octombrie 1918).
134
„Evenimentul”, 17-18-19 octombrie 1918. Referința domnului Adrian-Silvan Ionescu.
135
Ibidem, 19 octombrie 1918.
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ateliere de reparații, la șoșoni și galoși, nu la pantofi/ghete noi 136. Pentru a face
încălțăminte, oamenii și-au sacrificat gențile de piele, covoarele și chiar sacii 137.
O modă creată de nevoie a fost cea a rochiei combinate. Până atunci,
concepția era ca o rochie să fie făcută dintr-un singur material, de sus până jos. Dar
în noul context al războiului, femeile își făceau o rochie model nou, din două rochii
mai vechi, sau combinau o porțiune dintr-o rochie mai veche cu o porțiune de
material nou. „Cuvântul practic, care înainte nici nu era luat în seamă de cucoanele
elegante, are de la o vreme încoa, o foarte mare însemnătate. Timpurile se schimbă
și modele se schimbă cu ele. Și dăm două rochii vechi, din care croitorul face una
nouă, căreia i se spune rochie combinată. Poate că nu numai nevoia ne-a silit să
adoptăm moda asta, poate că au obosit și cucoanele purtând mereu rochiile într-o
singură culoareși într’aceeași țesătură și poate că schimbarea asta care e impusă și
de spiritul de economie, să fie bine primită. Două culori îmbracă mai bine decât
una singură, și două bucăți mici de stofă se găsesc mai ușor decât una mare; pe
scurt, toate imprejurările par a îndreptăți această nouă modă. De altfel, aceste rochii
au fost botezate și dincolo de ocean „half and half”. Firește, trebue (...) ca și
armonia de culori să fie tot atât de bine orânduită, ca și armonia de ștofe”138.
O altă soluție a prelungirii vieții hainelor a fost, pentru cele de iarnă din
stofe grele, scumpe, întoarcerea pe dos, atunci când fața era uzată. În presă găsim
mai multe reclame ale unor croitori care promovează acest serviciu 139. Hainele se
purtau până la uzura totală: „Am început cu toatele să o ducem rău cu echipamentul,
am rămas în 2 rochii și 2 perechi de ghete de alergatură. Toate s-au desfundat de
uzură. Ca să ne mai menajăm zdrențele facem apel la magazia trupei unde avem

„Atențiune! La Mathei, Calea Văcărești 4, se primește orice reparațiune de încălțăminte...”
„Scena”, anul I, 6 octombrie 1917; Sau: reduceri de 40% la șoșoni și galoși, la depozitul
din str. Stelea nr. 2 colț cu str. Sf. Vineri, „Gazeta Bucureștilor”, nr. 33, 2 februarie 1917.
137
Minna von Barnhelm scrie „Problema încălțămintei: Cine nu cunoaște această problemă
care ne persecută de la începutul răsboiului. Ce ne vom face la iarnă? Cu ce ne vom încălța?
De unde vom lua materialul necesar unei perechi de ghete, după ce am sacrificat gențile
de piele, covoarele și sacii pentru a ne construi, ca să zic așa, o perechede ghete înalte
până aproape de genunchi și cu capsele cât mai dese? E un obiect de lux.(...) Acum, când
nevoia ne-a învățat să umblăm desculțe, când tălpile de sfoară și de lemn nu ni se mai par
o legendă din 1001 de nopți, n-ar fi oare nimerit să adoptăm și „saboții”, cari în Franța fac
minuni chiar și pe timpuri normale?” „Scena”, an II, nr. 232, duminică 1 septembrie 1918.
138
Mira Dăianu, „Scena femenină. Tendințele Modei”, în „Scena”, București, vineri 28
septembrie 1917.
139
„Stofele sunt scumpe. De aceia dați hainele, paltoanele, pardesiele, etc de damă și bărbați
spre a fi întoarse devenind noui. Pentru comenzi adresați sub croitor la Agenția Brănișteanu,
Pasagiul Imobiliara” „Scena”, anul I, nr. 46, duminică 11 noiembrie 1917; sau: „Costume
și pardesiuri se repară și se întorc ca și noi cu prețuri eftine, numai la Croitoria Aron, visa-vis de Arena Amicii Orbilor” Ibidem, anul II, nr. 192 din 22 iulie 1918.
136
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opinci de rezervă pentru sanitarii din serviciu. Mergem greu cu ele, noi cele
învățate cu tocuri și ne păgubește de ciorapi portul opincilor”140. O mare parte a
populației, foarte săracă, nu avea nici o legătură cu fenomenul modei. Lâna se
recicla de oricâte ori se putea, iar din hainele de adulţi care nu mai puteau fi
peticite, se făceau haine pentru copii. Chiar și în aceste condiții, ziariștii români
făceau haz de necaz și revistele umoristice abundă în glume la adresa lipsurilor.
(exemple de poezii umoristice, legate de criza încălțărilor și a hainelor/ accesoriilor
- în Anexa 8).
Pentru organizarea produselor raționalizate, se înființaseră mai multe
instituții: „Direcțiunea pentru aprovizionare” și cea a „îmbrăcămintei și încălțămintei”,
cu responsabilitatea de a distribui către populație mâncare, stofe, haine, etc. Pentru
toate bunurile, împărțirile se făceau în baza înscrierilor la direcțiile respective, cu
bonuri și cartele. Existau însă probleme cu aprovizionarea - din nenumă-rate
motive bunurile puteau ajunge cu mari întârzieri, la populație. Din mai 1918 se
renunță la raționalizarea comerțului și la militarizarea producției. Aceste instituții
comunicau cu publicul prin intermediul anunțurilor de la mica publicitate, din
presă. (mai multe exemple, în Anexa 9).
După 1918, odată cu încheierea ostilităților, moda a revenit la diversitatea
și frivolitatea specifică, ce au lipsit în anii de conflict. Totuşi, ţinutele practice şi
îndrăzneţe adoptate de femei şi bărbaţi în timpul războiului au trecut în următoarea
decadă, devenind caracteristice pentru moda anilor ’20141: la femei - rochia dreaptă,
cu talia lejeră, căzută pe șolduri, și scurtă până sub genunchi; pălăria cloche, micuță
și cu forme sculpturale; părul tuns scurt, bob, și o ținută generală androgină,
tinerească și informală. Iar la bărbați – costumul lejer informal, pălăria fedora,
ținuta sport. În plan estetic, epurarea ornamentală din timpul războiului a dus la
crearea stilul Art Deco. Fenomen deosebit de complex, moda din timpul Primului
Război Mondial prezintă, pentru prima dată în istorie, concepțiile moderne ale
hainelor, principii valabile și astăzi: funcționalitate, libertate de mișcare,
ornamentație redusă, design inteligent, eficiență economică. Putem afirma deci că
una dintre cuceririle Marelui Război a fost şi confortul veșmintelor și că el,
războiul, a deschis larg porțile modei, către modernitate.
Anexa 1
„Situatia femeei de azi: Femeile... par a lua avântul de a înfrunta cu o
voință fermă, demnă de toată lauda și admirația, prejudecățile searbăde cari
paralizau până mai acum câțiva ani chiar dragostea cea mai sinceră de muncă. De
un șir de ani însă, cu vie satisfacție, am putut vedea femei instruite și intelectuale
învățând în fond un meșteșug, fie pentru a’l exercita sau nu mai târziu. Acest
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Jeana Fodoreanu Apud Alin Ciupală, op.cit., p. 123.
Sara Pendergast şi Tom Pendergast, op.cit., p. 661.
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fenoment social este îmbucurător tot atât de mult pentru viitorul femeilor în general
cât și pentru însuși meseriile ce-și însușesc”. „Femeea elegantă”, anul V nr. 7, din
iulie 1916, p. 1.
Anexa 2
„Egalitatea sexelor: E o mare neegalitate între sexe, neegalitate ce durează
de multe, de prea multe veacuri. Bărbații au pus stepânire pe toate drepturile, civile
și politice, pe bogăția și morala socială, pe conducerea națiunilor (...) lăsând pe
femee în urmă, în întunerec, în nepăsare. Femeea e silită să fie sclava căminului
(...) fără ca ea sa fie cu capul ridicat, cu cugetul senin, cu privirea luminoasă, să
vadă, să judece, să se intereseze de nevoile mari ale lumei, de nevoile neamului, de
ea însăși. Bărbații vor sa aibă totul, și femeea să n’aibă nimic. (...) Bărbații se
bucură că votează, că pun votul în urnă, vot de stăpânire, vot de asuprire, vot de a
hotarâ de soarta celor mici, în favoarea celor mari. (...) Femeea cea nouă, femeea
viitorului, trebue să se ridice mai sus, gradul inteligenței sale să fie mai înalțat și
mai bine apreciat (...) Femeia nu va putea însă fi egala bărbatului decât numai
atunci când (...) va fi mamă după voie și plac, mânuind maternitatea cum va crede
mai bine, și când o vrea, stăpână fiind pe simțurile ei, pe vrerea ei, pe viitorul ei”.
„Moda șic ilustrată”, 25 noiembrie 1914 anul I, nr. 1, p. 6.
Anexa 3
Exemple de femei înlocuind bărbații în funcții publice: fotografia a „trei
tinere femei în ținute speciale de sergenți de stradă, în orașul Brighton” 142;
fotografia unei fete „dintr’o familie bogată în ipostasa de factor poștal”143. Pe 20
iunie144 gazeta comentează și activitatea feministelor din Anglia: „Două tinere
femei în uniforma specială de comisonari de stradă. E o lipsă mare de bărbați astăzi
în Marea Britanie, din pricina că mulți s-au înrolat ca voluntari pentru campania
din Nordul Franței. Și pentru că multe din serviciile publice să nu fie desorganizate,
s’a recurs la ajutorul femeilor, cari au fost numite în multe din slujbele cari mai
înainte erau socotite incompatibile cu menirea pe pământ a sexului frumos și slab.
Una din cele mai mari cuceriri pacinice ale feminismului britanic, în plin războiu.
Curat: n’aduce anul ce aduce ceasul. De bănuiau sufragetele războiul european și
efectele lui imediate, cu siguranță că-și mai temperau violența campaniei lor”. În
1916 se publică fotografii și știri despre femeile care lucrează în fabrici de muniție,
o inspectoare de poliție la Londra, femeie sergent-recrutor, femeia-lacheu; femeile

„Gazeta ilustrată”, anul IV, nr. 26, din 6 iunie 1915, p. 10.
Ibidem, anul IV, nr. 32, din 18 iulie 1915, p. 10.
144
Ibidem, anul IV, nr. 28, din 20 iunie 1915, p. 4.
142
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în ferme, femei motoriste pentru transportarea răniților în spatele frontului; aflăm și
despre franțuzoaicele care au luat locul bărbaților în atelierele militare145.
Anexa 4
„Moda în 1915-1916: Moda, această Regină fără tron, căreia i se închină
însă toate reginele. (...) Nota dominantă a modei din anul ce s'a scurs fiind
amploarea, cu cât o elegantă întrebuința mai mulți metri de ștofă în toaleta ta, cu
atât întrecea pe rivale. Încercări timide în scop d'a încuraja tendința la balonarea
jupelor, au făcut unele case de modă din Paris cu turnurele dintr'o ștofă bățoasă,
anume „Crino”, confecționată din păr de cal. La noi însă, lucru de mirare, încercarea
aceasta nu a prins, si cochetele bucureștene s'au mărginit a purta câte unul sau două
jupoane de tafta sub toaletele lor. Printre lucrurile care au făcut mai mult furori în
domeniul modei, și care fie zis în treacăt au exasperat pe bărbați, care totuși plăteau
oftând, au fost și cismulițele sau ghetele lungi. S'au plătit în timpurile astea, când
pielea și talpa își înzecise prețul, de la 80 până la 160 lei o astfel de încălțăminte.
(...) Care avea mai multe găurele la ghetele încheiate în spate, era cea mai elegantă!
Niciodată luxul, debandada și risipa de ștofe nu a atins culmi mai mari ca în anul
1915-1916. La serate să văd rochii întregi de fir de aur și argint, cascade de jeuri și
perle albe în jurul frumoșilor umeri ai cuconițelor noastre. Pe capetele cu părul tuns
scurt rusește s’au ridicat în sus și pudrat, se înfig păsări de ale paradisului, colosal
de scumpe, sau lucesc diademe imperiale. (...) Odată cu venirea primăverei trecute,
aceiași notă domină în modă. Rochiile scurte de se văd pulpele încălțate în străvezii
ciorapi de mătase și pălăriile imense. (...) Dezlănțuirea aceasta de lux, pe când alții
mor în chinuri grozave, să însemne oare o lipsă totală de sentimente la femeia
română?” „Almanach-ul Adeverul şi Dimineaţa” din 1917, p. 102-104.
Anexa 5
Obsevăm că principalul mesaj promovat în reclame este că prețurile oferite
sunt „moderate”, „eftine”, „modeste”, „reduse”, „cele mai mici”, „foarte convenabile”,
„mai eftine ca oriunde”.
În 1917-1918, în ziarul „Scena”, din București, își fac reclamă următoarele
produse, comercianți și magazine: pe str. Sf. Constantin nr. 3 se află Institutul de
Înfrumusețare, depozit de cosmetice și centru pentru îngrijirea feței, îndepărtarea
petelor, etc.; Pălării elegante pentru Domni și Doamne la Philip’s, Calea Victoriei 78;
Magazinul Libros, de pe str. Decebal nr. 16, cu articolede parfumerie – pudre,
creme, paste de dinți, ape de gură, loțiuni pentru păr, piepteni, etc. (14 octombrie
1917); Au Bon Marché – velourd du nord și plușuri pentru haine, catifea chiffon
pentru rochii; la magazinul Fin de Siècle marfa este foarte variată: costumașe de
băieți (marinar, sport, de vară), rochițe și șorțulețe pentru fetițe din marchizet și
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Ibidem, anul V, nr. 19 din 16 aprilie 1916; nr. 26 din 4 iunie 1916; nr. 36 din 13 august
1916; nr. 34 din 30 iulie 1916; nr. 30 din 2 iulie 1916; 16 iulie 1916.
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brodate (nr. 75, 21 martie 1918), pelerine pentru școală, de fetițe (6 octombrie 1917),
mănuși – peau de Suède, „Napo”, „Castor” (11 noiembrier 1917), bluze brodate de
Organdin, bluze marquizette albe și colorate, simple sau brodate, modele noi de
Robes de Chambre din Marquizette (4 aprilie 1918) și vara au introdus un raion
special de marchizete cu metrul146 (2 iunie 1918), ciorapi de mătase culori speciale
(10 decembrie 1917); aflăm și de o fabrică de pălării de damă și de copii: Schica,
din Str. Belvedere 7 (25 aprilie); „La Muntele Verde” este galanterie și parfumerie
– str. Academiei 19 (nr. 117, 3 mai); Societatea anonimă în nume colectiv
Parfumeria Teatrelor, pe calea Victoriei 36, comercializează Eau de Colognuri cu 9
lei/ flaconul, parfumuri fine, farduri, rouge, rouget, Galette Poudre Creme (5 mai
1918); magazinul Au Galeries Lafayette, de pe Calea Victoriei 61, et. 1, „informează
pe onorata sa clientelă că vinde pentru scurt timp mărfurile expuse în saloanele
sale, compuse din: Rochi de stradă și de seară, Mantouri Tailleur, bluze de lino 147 și
de mătase, etc” (2 iunie 1918); „Criza stofelor e rezolvată”, anunță magazinul
Luvru de pe Calea Victoriei nr. 17, care comercializează „Rochi și Bluze gata, în
toate genurile, ultimele modele” (3 iunie 1918); Drogheria Vera Violetta, de pe
Calea Victoriei 82, pe lângă parfumuri și articole pentru toaletă, anunță că vinde
Văpsele pentru Lână în toate culorile (15 august 1918); Galeria Mondenă își anunță
deschiderea vineri 16 august 1918, având cele mai noi modele de pălării, Robes de
Chambes, jupoane, bluze și articole de lux – Calea Victoriei 47, lângă terasa
Oteteleșanu (17 august 1918); fabrica Herman I. Marcus, de pe Gabroveni nr. 19,
anunță că are pălării de fetru și catifea, pentru dame, și, de asemenea, face reparații
și transformări de pălării atât de damă cât și bărbătești (19 septembrie 1918); la
American Shoe Palace – Calea Victoriei 55, Casa O. H. Müller, există de vânzare
încălțăminte de velour și satin (septembrie 1918); D-na Nadler, str. Academiei 45 –
Mode, bogat asortiment de pălării, creațiuni noi de sezon, Prima fabrică de corsete,
str. Covaci 14, etaj 1 – Brasiere, genturi și corsete (11 martie 1918); Jeanettin
Poudre, întrebuințată de artiste, care se găsește la Librăria Carmen-Sylva, de pe
Calea Victoriei 50 (12 martie 1918); Casa Spitzer de pe Calea Victoriei 77, etaj 1,
cu Mode, modele noui elegante; tălpi de lemn de la depozitul „Germania”;
Parfumeria Elite de pe calea Victoriei 51, cu Apă de colonie (9,5 lei flaconul);
magazinul Heinrich Prager, Str Carol I, nr. 26, care vinde pălării de dame, bluze
românești, modele originale (1 martie 1918); etc. În „Gazeta ilustrată”, 1915 (anul
V): magazinul de pantofi Matei Sima de pe strada Covaci nr 11, Magazinul
Benvenisti, de pe Lipscani 28, care comercializează „pânzărie, modă și noutăți,
confecțiuni pentru dame și copii”, magazinul Djabourov de pe Calea Victoriei, cu
bluze românești, cusături și țesături naționale (30 mai, 6 iunie, 20 iunie, 15 iulie),
George Antal, Str. Lipscani nr. 4, care vinde pânzărie: olande, șifoane, fețe de mese,
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Marchizet sau batist - este un material textil din bumbac foarte fin.
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șervete, prosoape, batiste, broderii, dantele, lingerie: pentru dame și bărbați,
trusouri pentru mirese; magazinul Voaleta, pe str. Lipscani nr 41 oferă clientelor
ciorapi, mănuși, voalete, clame cu strasuri sau fără, bijuterii și jucării pentru copii
(13 august 1916). În Gazeta Bucureștilor se promovează: Efraim Taubmann & Co
de pe Lipscani 94, anunță: mătăsuri (Sapho, Pailletine, Messaline, Duchesse,
Croșat, taftale, Voile Ninon, Pougé, Crêpe de Chine, otomane) articole pentru
linjerie de dame, broderii, satenuri, batiste, stofe bărbătești; magazinul Carnaval de
Veneția – Calea Victoriei 140 - are mari reduceri de prețuri: lingerie, stofe, cravate,
gulere, mănuși, ciorapi, încălțăminte fină, articole de lux pentru bărbați; (anul
XXXVIII nr. 33, 2 februarie 1917); Ville de Paris de pe Lipscani 48 au și ei cele
mai reduse prețuri la: lânuri de rochii, plușuri, catifele, mătăsuri, voiluri, dantele,
rochii Mi-Confectione și fantesiuri pentru rochii de scenă și ocazie (3 februrie
1917); magazinul G. Apostoleanu – Calea Victoriei 36 - are patine (13 februarie
1917); o nouă croitorie își anunță deschiderea: „Șicul Tinerimei”, str. Banca
națională nr. 4, confecționează costume la comadă de la lei 125 (3 ianuarie 1918).
În „Revista Coafurei” observăm reclama magazinului Ninon, de pe Calea Victoriei,
lângă consulatul rusesc: „Mode, cele mai noi modele din Paris” (nr. 1, 1915, p. 4).
Anexa 6
„Moda femeilor tunse. E un fapt care ne-atrage la toţi privirea: moda tăerei
coadelor feminine. (...) Dar e admisibil că femeia n’are ce face pe vremurile astea
când concursul celui mai umil este bine venit? Să taie cânilor frunză şi tot ar fi mai
estetic de cât să îşi taie podoaba. Nu cumva cauza acestui odios atentat e spiritul
războinic care stăpâneşte omenirea, şi care n’are altă manifestare de cât tăierea şi
distrugerea? Bărbaţii taie pe front. Femeia, care a cerut drepturi egale cu ale
bărbatului, de ce să nu taie şi ea? Dar ce să taie? Să taie tăiţei sau varză? Cu mare
greutate capătă făină pentru rântaş, dar mi-te pentru ingrediente aşa de luculiene?
(...) Să-şi taie unghiile? Ar fi o dezarmare benevolă. (...) Ce să taie, dar? Să taie un
pol de ici, unul de dincolo, şi să se ducă la un magazin să-i taie un cupon din care
să-şi taie un taior, că vine toamna. Or asta nu e tocmai aşa de uşor. Simbrie din ce
să tai nu prea e, cupoane foc, iar croitor ioc. Atunci ce? Să mai tae din foi (n.n.
fustă)? Slavă Domnului, a tăiat moda din ele de au ajuns mai sus de genunchi”.
„Greerul”, Iaşi, no. 28, 17 sept 1917, p. 223.
Anexa 7
Prețurile alimentelor și a altor produse importante:
Prețuri fixate de Consiliul de miniștri, pentru perioada aprilie-august 1918,
în Iași: făină de grâu integrală 0,60-0,80 lei/kg (en gross, și en detail), făina de
pănuși 0,40-0,50 lei/kg, făină de porumb 0,10-0,15 lei/kg, pâinea amestec (grâu sau
secară cu porumb) 0,50 lei/kg, mălai copt 0,40 lei/kg, un vagon de grâu 8000lei,
măciniș 250lei, un vagon de porumb 4500lei, măciniș 175 lei. Prețurile după 1
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august 1918: făină calitatea I-a 1,10 lei/kg, calitatea a II-a 0,40 lei/kg, pâine calitatea
I-a 0,95 lei/kg, calitatea a II-a 0,35 lei/kg. („Mișcarea”, Iași, 5 aprilie 1918)148.
Un pui costă 25 lei, pătlăgele roșii 80 bani/kg (8 septembrie 1918). Lemnăria costă 280 lei/mc cea de calitatea I, și 190 lei/mc cea de categoria II (7 octombrie
1918). Ouăle costă 60 bani/bucata (18 octombrie 1918). Dar față de prețurile
oficiale, la băcănii alimentele costă mult mai mult: făina de porumb costă 4 lei/kg,
ulei 60 lei, făina de grâu 15 lei/kg (19 septembrie 1918). „Aproape 75% din
populația Iașului este compusă din slujbași, funcționari a căror retribuție variază
între 120 și 300 lei lunar” („Evenimentul”, 9 septembrie 1918).
Constantin C. Bacalbașa ține evidența prețurilor în timpul ocupației, în
București149: în ianuarie 1917, Statul major economic german a fixat prețul grâului
la 2200 lei/vagon. Un miel costa 120 lei, purceii 50-80 lei, untul costă 16 lei/Kg,
șunca 16 lei/kg, o găină 10 lei, un curcan 30 lei. (p.75-77) Cartofii 25 bani în 1917
– 2 lei în 1918; carnea de vacă 4-6 lei în 1917 – 12-24 lei în 1918-1919; un ou 30-40
bani în 1917 – 1,75-3 lei în 1918; găina de la 8-10 lei (1917) la 25-35 (1918-1919);
curcanul: 20-30 lei (1917) – 100-150-200 lei (1918-1919); fasolea: de la 1 leu/kg
(1917) la 6-7 lei în 1918; vinul de calitate de la 2-5 lei/litru la 10-16 lei (1918);
uleiul de la 20-25 la 70-100; untul, de la 20 lei la 40-50 lei (p. 113-114). În 1918,
fasolea ajunsese să coste până la 7 lei, zahărul – până la 32 lei/kg (p. 194). În 1917,
în vitrina croitoriei Pangl este expus un costum care costă 500lei, fapt care face pe
un soldat german să exclame: „Ce dracu, aici toți sunt milionari?”. În 1921, în
aceeași vitrină, un costum costa 3000 lei (p. 77)150.
Anexa 8
Viaţa la Iaşi
„Azi unei femei divine / De-i faci declaraţii fine... / Îţi răspunde
transportată / C’ar vrea ghete de-o-camdată.
(...)
Ştofei ca să-i viu de hac / Am slăbit ca un colac / Şi din hainele-ale vechi /
Mai scosei patru perechi.
(...)
În Iaşi baia e închisă / Put ca o sardea de lyssă. / Da’n curand, s’avem
răbdare / Ne-om scălda în Olt ş’i’n Mare”.
„Greerul”, Iași, nr. 29, 1 octombrie 1917, p. 230
Femeea Română contra războiului

Referința domnului Adrian-Silvan Ionescu.
Constantin C. Bacalbașa, op.cit..
150
Referința domnului Adrian-Silvan Ionescu.
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149
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„Elegantă şi cochetă / Era dânsa pare-mi-se, / Dar numai c-o tualetă /
Sărmănica’n Iaşi venise.
Mai bine’ar muri’n tranșee / Căci nu face cinci parale / Viața pentru o
femeie / Fără crepuri și taftale”.
Ibidem, nr. 71, 22 iulie 1918
Odă ghetelor mele
„Ultimele mele ghete, vai acum v’ați dus şi voi! / Împreună îndurat’am
vremuri bune şi nevoi,
Iar acuma sunteţi rupte şi nu pot să vă repar, / Căci n-am piele, cuie, talpă,
ş’n sfârşit, n’am nici cismar.
Ghete scumpe ţineţi minte ce plimbări noi am făcut? / Prin noroi, prin praf,
zăpadă, rând pe rând voi aţi trecut.
Prin Copou, la Sărărie, m’am plimbat, la Tătăraşi, / Nu e stradă, nu-i
stradelă, nu e uliţă în Iaşi,
Unde să pot zice, ghete, că n-am fost şi voi şi eu / Ş’acum să vă zic adio?
Zău tare’mi vine greu.
Dar aspectul vostru jalnic, nu, nu pot să-l mai suport, / Nici nu sunt în stare
însă’n halul ăsta să vă port”.
Ibidem, nr. 64, 3 iunie 1918
Anexa 9
„Se aduce la cunoștința tutror că neterminându-se lucrările cu recepționarea stofelor și fixarea prețurilor, distribuirea se amână pentru ziua de 8 ianuarie
irevocabil, când fiecare solicitator se va prezenta cu cartela de alimente”.
„Mișcarea”, Iași, anul XII, nr. 2 din 4 ianuarie 1918.
„Ministerul Industriei și Comerțului a primit un nou stoc de stofe care se va
distribui populațiunei. Distribuirea se va anunța de oare-ce acum se procedează la
inventarierea și repartizarea lor”. Ibidem, Iași, 5 ianuarie 1918.
„Direcția îmbrăcămintei și încălțămintei din Ministerul Industriei și
Comerțului, nu va mai elibera nici un bon de materiale persoanelor cari nu vor
presinta cartele de alimente. Aceasta pentru a se exercita un control asupra unora
cari sunt de rea credință”; „Direcțiunea îmbrăcămintei și încălțămintei aduce la
cunoștință următoarele: Mercurea și Sâmbăta după amiază, sînt suspendate toate
înscrierile și emiterile de bonuri, în vederea lucrărilor de cancelarie, intrarea
publicului la Direcțiune este interzisă. Publicul care are bonuri pentru aceste zile se
vor prezenta numai dimineața între orele 10-1 p. m. Până la noi dispozițiuni se
suspendă orice înscriere pentru stofe. Cei care nu se vor prezenta în ziua fixată
pentru ridicarea bonurilor vor pierde dreptul de a-l mai lua. Nemai putându-se
elibera bonuri pentru confecțiuni de ghete la cismari de clasa I, se vor face înscrieri
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numai cu începere de Luni 15 Ianuarie. Se continuă cu eliberarea bonurilor de clasa
II și III a”. Ibidem, Iași, joi 11 ianuarie 1918.
„Din cauza lipsei unor materii colorante stofele ce trebueau să fie expediate
Ministerului de Industrie de către fabrica de la Buhuși, pentru a fi distribuite
populației, vor suferi o întârziere de cel puțin 20 zile”; „Pe ziua de 1 mai
direcțiunea îmbrăcămintei și încălțămintei ce foncționează pe lângă ministerul
industriei și comerțului vor fi desființate. Materialele disponibile și cele ce se vor
mai aduce de către fabricile din țară, de la acea dată, vor fi puse în comerț”; „Din
mărfurile aduse de Comisia Americană, după ce s’a făcut o primă repartizare la
autorități și instituțiuni de binefacere, fabrici și ateliere, mai rămânând un mic rest
de câteva mii de cămăși și pantaloni de pânză, precum și șepci și vestoane vătuite,
etc, se aduce la cunoștința fabricanților și patronilor de ateliere ca să se adreseze
Ministerului de Industrie și Comerț – Direcția Îmbrăcămintei – până la 22 aprilie.
Se va indica în cerere numărul lucrătorilor din fabrici și ateliere”. Ibidem, Iași,
vineri 13 aprilie 1918.
„Direcțiunea Aprovizionărei face cunoscut că emite bunuri pentru cantități
de stofe ce dispune. Distribuția se va face în baza înscrierilor făcute de această
direcțiune”. „Evenimentul”, 12 octombrie 1918.
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Fig. 1. - Fotografie făcută în Iaşi, Copou, 1914; atelier necunoscut, colecţia autoarei

Fig. 2. - 1. Țilindru din pluș de mătase, atelier parizian; cutie de voiaj (atelier vienez, pe exterior
eticheta poartă încă cartea de vizită a proprietarului: Alexandru Ch. Daniel); 2. Țilindru din pluș de
mătase, atelier Phillip’s Chapelier Paris-Bucarest, High-Life, cutia originală; 3. Clac pliat, atelier
Sigmund Prager Bucharest (Craiova, Jassy, Braila), Fournisseur de la Court Royale; 4. Melon,
producător Borsalino Italia, atelier/comerciant: N. Lupan Bucuresci, inițialele proprietarului M.P.
5. Pălărie canotier din pai, atelier milanez; 6. Pălărie homburg, producător Sools Paris, atelier
Mosant Bayard; 7. Pălărie fedora, producător Princeps, atelier I. Torcătoru Ticu Bucarest, inițialele
proprietarului C. N. P.; colecția autoarei
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Fig. 3. - „În ajun de plecare în război. 2/V.916, Z. Dimescu, București”; ținuta este una
sport, de echitație; atelier necunoscut, colecția autoarei
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Fig. 4. - “Moda si conflagrația europeană:
- Îngrozitor, Mitică, războiul ăsta care ține de aproape doi ani...
- Și eu aș vrea sa ție mereu.
- De ce, monșer?
- Fiindcă de ce se lungește războiul, se scurteaza rochiile” Desen de Francisc Șirato;
Furnica, 8 martie 1916, p. 10; Sursa: site-ul digibuc.ro (Biblioteca Digitală a Bucureștilor)
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Fig. 5. - Ținută din perioada Primului Război Mondial: rochie din tafta și catifea de mătase,
tul și datelă (proveniență: Marea Britanie). Pălărie cloș din catifea de mătase (proveniență:
România). Colecția autoarei
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Fig. 6. - Fotografie de familie, 1916, Băile Herculane; atelier necunoscut, colecția autoarei

Fig. 7. - Cca. 1915-1917. O „elegantă” îmbrăcată după ultima modă: fustă scurtă și amplă,
ghetuțe înalte albe, cu toc, și fundițe; jachetă subțire, cu guler mare răsfrânt; cordon lat în
talie, manșete și buzunare mari - elemente de inspirație militară. Costumul este de vară, de
stradă, și pare făcut din in. Pe cap poartă o pălărie albă, cu bor semitransparent mare și
calota adâncă. Atelier Barasch București, colecția autoarei
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Fig. 8. - 1916, Foto Splendid Buzdugan, colecţia autoarei
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Fig. 9. - Ilustrație din Woman’s World, iunie 1918; colecția autoarei

Fig. 10. - a) pălărie tricorn, cu pană de struț, cca 1913, atelier Fotoglob Bucarest; b) pălărie
împodobită cu garnitură de aripi întregi; atelier C. Pflanz, Linz; c) bască (posibil din blană); d)
pălărie cu borurui mari, formă rigidă, fotografie din 14 octombrie 1917; e) detaliu: pălărie
cloș, fotografie din 1919; atelier Foto-Royal Oppelt&Follender, Bucuresti; colecția autoarei
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Fig. 11. - Fotografie, 2 octombrie 1915, atelier Foto-Splendid N. Buzdugan, București;
colecția autoarei
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Fig. 12. - Pălărie bicorn cu panaș, cca. 1914-1917; atelier necunoscut, colecția autoarei
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Fig. 13. - Poșetă făcută din lemn, în lipsa pielii; din anii Primului Război Mondial;
colecția Bogdan Rădulescu
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