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Zahvala  

 

Nastajanje disertacije in zanjo potreben študij imata svojo zgodovino, ki ni ne kratka 

ne enostavna. V proces njenega nastajanja je vključenih več institucij in ljudi, zato bo 

tudi seznam tistih, ki se jim želim zahvaliti, nekoliko daljši.      

Veliko mi je pomenila vključitev na podiplomski študijski program »Interkulturni 

študij – primerjalni študij idej in kultur«, ki mi je s svojimi predavatelji in predmeti 

omogočil proučevanje mode na način, kot si ga ta fenomen nedvomno zasluži: 

interdisciplinarno, komparativno ter zgodovinsko, družbeno in politično 

kontekstualizirano. Tu se mi je ponudila priložnost dela z domačimi in s tujimi 

univerzitetnimi učitelji in raziskovalci v humanistiki in družboslovju, ki so vsak na 

svoj način pripomogli k nastajanju disertacije. V prvi vrsti bi se rada zahvalila 

mentorici, red. prof. dr. Bredi Luthar, ki me je potrpežljivo vodila skozi svet teorije, 

ki je postala glavna oporna točka pri razvrščanju neskončne množice zbranih virov. 

Prav tako se zahvaljujem koordinatorju historičnega modula »Spomin narodov v 

historični perspektivi« in predavatelju Idejne zgodovine, prof. dr. Oto Lutarju, ki mi 

je bil ves čas študija na voljo za vsa vsebinsko-strokovna ter tudi vsa druga 

vprašanja.   

Prof. dr. Hannu Hardtu se zahvaljujem za pomoč pri razumevanju oz. »branju« 

vizualne preteklosti, prof. dr. Marini Grženič Mauhler pa za to, da je preusmerila 

mojo pozornost na estetiko tehnologij ter sodobno teorijo umetnosti in kulture. Prav 

tako se zahvaljujem koordinatorki jezikovnega modula, doc. dr. Tanji Petrović, ki je 

s svojim potrpežljivim branjem posameznih poglavij disertacije z vidika rabe jezika 

in diskurzivnih praks pripomogla k bolj razumljivemu in poenotenemu besedilu. Za 

koristne nasvete sem se vedno lahko obrnila tudi na doc. dr. Petro Svoljšak, izr. prof. 

dr. Marino Lukšič Hacin in doc. dr. Mirjam Hladnik Milharčič.              

Glede na to, da sem podiplomski študij s pomočjo Zoisove štipendije začela na ISH 

Institutorum Studia Humanitatis – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v 

Ljubljani, kjer sem obiskovala program »Zgodovinska antropologija«, se za 

tamkajšnje študijske izkušnje zahvaljujem takratnemu direktorju red. prof. dr. Bracu 

Rotarju, mojemu prvemu mentorju, doc. dr. Jožetu Vogrincu, ter predavateljem izr. 

prof. dr. Radu Rihi, red. prof. dr. Bojanu Baskarju, izr. prof. dr. Mojci Ramšak in 

doc. dr. Meliti Zajc.  
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Za finančno pomoč in podporo se zahvaljujem Arhivu Republike Slovenije (ARS), 

predvsem direktorju dr. Draganu Matiću, ki mi je tudi z odobritvijo študijskega 

dopusta omogočil obisk in pregledovanje zbirk v arhivih, knjižnicah in muzejih 

doma in v tujini. V veliko pomoč mi je bila tudi lahka dosegljivost baz osebnih 

podatkov, ki jih hrani ARS na Sektorju I. (Sektor za varstvo arhivskega gradiva 

MNZ in gradiva nekdanjega zgodovinskega arhiva CKZKS), kjer sem zaposlena, ter 

razumevanje sodelavcev v Sektorju, kadar sem potrebovala čas za delo na disertaciji. 

Za pomoč pri pregledovanju arhivskih virov se zahvaljujem še Zgodovinskemu 

arhivu v Ljubljani (ZAL), Pokrajinskemu arhivu v Kopru (PAK) in Mariboru (PAM), 

Zgodovinskemu arhivu v Celju (ZAC) in na Ptuju (ZAP).  

Zahvaljujem se za dostop do periodike v časopisni čitalnici Narodne in univerzitetne 

knjižnice (NUK) in knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, kjer sem bila v preteklih 

treh letih redna obiskovalka, ter za dostop do dela gradiva v Narodni in študijski 

knjižnici v Trstu (NŠK), Knjižnici Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) v 

Ljubljani, in Narodne biblioteke Srbije v Beogradu. Za možnost raziskovalnega dela 

v avstrijski nacionalni knjižnici (Österreische Nationalbibliothek) in bivanje na 

Dunaju se posebej zahvaljujem ustanovi ZRC SAZU.    

Za možnost ogleda kostumskih zbirk se zahvaljujem še Pokrajinskemu muzeju v 

Mariboru, Muzeju mode in uporabnih umetnosti v Gorici, Mestnemu muzeju v 

Ljubljani in Štajerskemu deželnemu muzeju Joanneum v Gradcu.  

Ireni Destovnik se zahvaljujem, da je sprejela izziv lektoriranja, Teji Komel za vso 

pomoč, ki je bila potrebna za veliki finiš, Igorju in Franciju za pomoč pri oblikovanju 

slikovne priloge ter Tatjani za toplo in prijazno spodbudo.  

Za neskončno potrpežljivost se zahvaljujem svoji družini, hčerki Piki in sinu 

Martinu, ki sta rasla in živela skupaj z nastajanjem disertacije, ter Juretu, polnem 

življenjskih modrosti in optimizma, za vrsto dobrih nasvetov in pametnih rešitev, 

predvsem pa, da me je spodbujal in verjel vame. Za podpiranje mojih življenjskih 

odločitev se zahvaljujem tudi svojim staršem in drugim sorodnikom, ki so družini 

nesebično priskočili na pomoč ter s tem omogočili uresničiti moje sanje.  
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           Reprezentacija mode v slovenskem periodičnem tisku med svetovnima 

vojnama  

 

Izvleček: Disertacija se na primeru mode, znanilke modernih družb, ukvarja s 

procesom moderniziranja slovenske družbe v obdobju med svetovnima vojnama. 

Poudarek je na odnosu Slovencev do tega fenomena, ki je razviden iz diskurzov 

objavljenih v takratnem slovenskem katoliškem, liberalnem, socialističnem in 

drugem periodičnem tisku. Prvi del disertacije je predgovor k študiji, kjer so 

predstavljene glavne definicije pojmov oziroma fenomenov, kot so oblačilna moda, 

moderna doba ter tradicionalna in potrošniška družba. V njem so predstavljene tudi 

ključne teorije mode in modernizacije, ki pri interpretaciji virov, uporabljenih v 

disertaciji, rabijo kot oporne točke. Drugi del študije se ukvarja z različnimi vrstami 

komunikacije, mediji v širšem (npr. slikarske umetnine, prižnice) in ožjem (npr. 

radio, film, fotografija) smislu, in z njihovo vlogo pri regulaciji (krešitvi/omejevanju) 

porabe mode v Evropi v medvojnem obdobju. Poseben poudarek je namenjen 

pomenu tiskanega medija, ki je hkrati tudi glavni vir disertacije. O tem, kakšen je bil 

razvoj slovenskega tiskanega medija oz. periodičnega tiska pred in po vèliki vojni ter 

kakšna je bila v njem ponudba mode, se ukvarja tretji del disertacije. Konča se z 

ugotovitvijo, da je slovenski tisk v obdobju med vojnama v primerjavi s predhodnim 

obdobjem na področju mode dosegel očiten napredek. To obdobje sicer ni prineslo 

modnega tiska v pravem pomenu besede, vendar se je moda začela vse pogosteje 

pojavljati v različnih oblikah (modnih oglasih, modnih besedilih, modnih 

fotografijah, modnih skicah, itd.) na vse številnejših straneh (t. i. modnih straneh) 

slovenskega periodičnega tiska. Dejavnike, ki so vplivali na ponudbo (vizualno, 

verbalno) in povpraševanje (cena, jezik, izobrazba) tiskanega medija širše in posebej 

tam objavljenih modnih strani, se predstavi s praksami pisanja, tiskanja, slikanja, 

branja oz. z vlogami avtorjev modnih strani (novinarjev, urednikov, ilustratorjev) na 

eni in bralnega občinstva na drugi strani. Sledi četrto poglavje disertacije, 

kvantitativna in kvalitativna analiza modnih strani. Analiza se nanaša na temeljne 

idejne izbire Slovencev in njihove reprezetacije mode. Neverbalne in verbalne 

reprezentacije mode so se namreč v obravnavanem slovenskem periodičnem tisku 

največkrat razlikovale glede na politične usmeritve ali ideološke naravnanosti 

posameznega tiska. Gibale so se okoli spolnih in slojnih identitet, odnosa med 

urbanim in ruralnim ter se nanašale tako na proizvajalce, posrednike kot potrošnike 
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modnih izdelkov. Sklopi in poglavja, ki sledijo, se zato nanašajo na različne oblike 

regulacije modne porabe. Nanašajo se na razlike med reprezentacijami ženskih in 

moških modnih potrošnikov, na razlike med »elitno« in »množično« modno 

potrošnjo, ki je razvidna v različnih oblikah modne proizvodnje (obrtniške, 

industrijske in domače (hišne)), oglaševanju in prostorih porabe. Nanašajo se na eni 

strani na vpliv in s tem povezano vlogo modnih centrov (Pariz, New York, London) 

ter na drugi strani na vlogo slovenskih mest in slovenske nacionalne zavesti. 

Odgovarjajo tudi na vprašanje, kako je potekalo širjenje mode, kako so na omenjeni 

proces vplivali različni mediji, katerih vloga je bila v domačih raziskavah doslej 

najmanj upoštevana, ter kakšna je bila vloga kulturnih posrednikov (novinarjev, 

fotografov, ilustratorjev, trgovcev, obrtnikov), ki so hkrati tudi glavni akterji modnih 

strani. Sklepni del prinaša sintezo razprave, ki dokazuje, da je z modnimi diskurzi in 

različnimi družbenimi praksami, ki kažejo očitne vzporednice z diskurzi, mogoče 

»vstopiti« v kulturo neke družbe, da si z modo lahko pomagamo tudi pri iskanju 

odgovorov na vprašanja, kot so »koliko je bila neka družba modernizirana oz. 

tradicionalna«, in da so mediji, čeprav ne odsevajo ali posnemajo družbene realnosti 

v celoti, pomemben, če že ne ključni element za analizo kulture.        

 
Ključne besede: Slovenci, moda, mediji, kulturna zgodovina, tradicija, 

modernizacija, diskurzi, družbene prakse    
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UVOD  

 

Kulturna zgodovina, moda in pomen 

 

Kaj je zaznamovalo slovenski prostor v zgodovinskem obdobju med obema 

vojnama? Nova državna tvorba, nova politična stvarnost, punktacije, industrijski 

čudež, gospodarska kriza, brezposelnost, prizadevanja za enakopravnost žensk, 

katoliška akcija … O čem so ljudje poleg vseh omenjenih pomembnih političnih in 

gospodarskih vprašanj sploh še razmišljali, se pogovarjali in pisali, s čim so si 

zapolnili vsakdan? Z nečim tako samoumevnim, kot je oblačilo? Ali celo z oblačilno 

modo? Z nečim tako »muhastim«, »plitkim«, »bedastim«, »enodnevnim«, 

»trivialnim«, »površnim« ali »lahkotnim«? Z modo, ki so jo imeli in jo nekateri še 

danes imajo za nepotrebno, luksuzno človekovo potrebo? Da, tudi s tem.  

»Mislim, da se ne motim preveč, ako trdim: ›Da hodi roko v roki z alkoholom‹. ›Saj 

njej na ljubo žrtvujejo nespametne ženske čestokrat dragoceno zdravje in svoje 

poštenje ter si kratijo marsikatero uro družinskega miru‹1 ali ›bubi fizura … gnusna 

moderna zabloda, ki je za mlade žene nespodobna in nevarna‹2, ›Ker je vsaka moda 

nova in mlada, ima pravico biti nekoliko nora. Zato se ne jezimo nanjo, saj se nobena 

reč tako hitro ne postara in pofilistri kakor moda‹«,3 so izjave, ki so jih v tem času 

ljudje lahko brali v različnih tiskanih medijih. Te izjave so del diskurzov,4 ki so 

osrediščeni okoli takratne mode in odražajo nekdanjo svojevrstno mentaliteto ljudi.  

V slovenskem katoliškem, liberalnem in socialističnem periodičnem tisku, ki sem ga 

vzela pod drobnogled, so modi z diskurzi dajali pomen. V zvezi z modo so avtorji 

besedil in podob ter uredniki, ki so vse to objavili, bralcem in bralkam predstavili oz. 

reprezentirali svoje koncepte, ideje in občutke o modi, kar je imelo svoje posledice. 
                                                 
1 Ženski list 2(3), 1925: 4.  
2 Slovenec 36, 1928: 8. 
3 Jutro 252, 1923: 12.  
4 Izhajala bom iz Foucaultovih pogledov na diskurz in njegovega pojmovanja analize diskurza kot 
»razumevanja pravil, s katerimi se objekti, subjekti, koncepti in strateška polja oblikujejo in širijo«. 
Kot je ugotovil v Arheologiji vednosti, diskurzi niso zgolj skupek izjav, ampak združujejo tisto 
nadzorovano skupino izjav, ki imajo pomen, moč in posledice znotraj družbenega konteksta. So 
primer reguliranja, kontroliranja ali sooblikovanja misli in dejanj takrat živečih ljudi. So primer 
identifikacije bralk in bralcev. So del nečesa globjega, del intelektualnih struktur oz. »mrež« in 
»omrežij«. V: Michael Foucault (2001). Arheologija vednosti. Ljubljana: SH.   
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Pomen, ki je bil pripisan modi in njenim porabnikom, se je ves čas oblikoval in 

spreminjal. Oblikoval se je v interakciji med avtorji oz. tistimi, ki so dajali izjave o 

modi, med tistimi, ki so te izjave razporejali in skrbeli za njihovo objavo, ter tistimi, 

ki so izjave brali, poslušali ali gledali.  

Izjave o modi so se, kot je bilo nakazano zgoraj, med seboj razlikovale. Modo so 

lahko imeli za »gnusno zablodo«, jo primerjali z »alkoholom« ali »norostjo«. Na 

drugi strani so njena pojavnost, povečano število besedil, oglasov in ilustracij, ki so ji 

bili namenjeni po véliki vojni, kazali na to, da je bila slovenska družba v obdobju 

med vojnama vedno bolj odprta do tega znanilca takratne moderne družbe, da je tudi 

tovrstna »norost« lahko nekaj sprejemljivega.  

Reprezentacija mode v slovenskem periodičnem tisku med svetovnima vojnama je 

študija o odnosu med modo, modernim, Slovenkami in Slovenci. Ob branju virov so 

se mi zastavljala številna vprašanja, predvsem pa me je zanimalo, koliko je bila 

slovenska družba modernizirana oz. tradicionalna in koliko si lahko pri tem 

pomagam z modo oz. odnosom takratne družbe do mode.  

Moderna se je v veliki meri definirala v nasprotju s tradicionalnimi družbenimi 

ureditvami in ni nikoli povsem zavrgla tradicionalnih, predmodernih institucij, 

vrednot in tendenc, temveč jih je »modernizirala«, da v novejšem času lahko 

sobivajo z modernimi in visokomodernimi. To se je zgodilo tudi na področju 

reguliranja modne potrošnje. Moda je že sama po sebi znanilka modernih družb. 

Vendar pa so v različnih zgodovinskih obdobjih in kulturah razlike v porabi mode 

oz. načinih širjenja (kapljanje/razpršenost). Na prehodu iz tradicionalnih družb v 

moderne, v t. i. predmoderni (ali zgodnji moderni), naj bi moda »kapljala« iz višjih v 

nižje razrede, kot to opisuje sociološka »teorija kapljanja«5 potrošniških okusov, 

katere avtorja sta Georg Simmel in Thorsten Veblen. Omenjena teorija, ki temelji na 

principu imitacije in diferenciacije, je med vsemi teorijami potrošnje mode, katerih 

                                                 
5 Teorija govori o tem, kako tisti, ki so nižje na družbeni lestvici, prevzemajo potrošni okus sloja nad 
njimi (identifikacija, imitacija), obenem pa zavračajo okus tistih spodaj (diferenciacija). Tako pride do 
»kapljanja« potrošnih okusov navzdol, od višjih k nižjim družbenim slojem. Višji sloji opuščajo stare 
označevalce statusa, jih prepuščajo sloju tik pod njim in se oprijemajo novih. Višjim slojem tako uspe 
vzdrževati statusne razlike, ki naj bi jih označevali ti statusni simboli. Princip razlikovanja oz. 
diferenciacije in princip imitacije naj bi veljala za motorja inovacije in mobilnosti navzgor. V: Grant 
McCracken (1988). Culture & Consumption. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 
93–103.    
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večina se posveča potrošnji mode v novejšem času (ali visoko moderni), ena redkih, 

ki se posveča obdobju predmoderne ter je med teorijami potrošnje tudi najstarejša 

(nastala je konec 19. oziroma na začetku 20. stoletja). Teorija kapljanja, ki jo v svoji 

raziskavi o oblačilni kulturi na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja omenja tudi 

Angelos Baš6 ima nekatere pomanjkljivosti, na katere so do danes opozorili številni 

teoretiki mode in potrošniške družbe.7 Vendar pa ostaja dejstvo, da je nastala prav v 

času, ki ga raziskujem in da je skupaj z njenimi do danes nastalimi revizijami 

uporabna za izhodišče moje raziskave. Meščani (gospôda) so bili povsod po Evropi 

poglavitni pobudnik in dejavnik socialne, gospodarske, kulturne in politične 

modernizacije in potemtakem tista točka, od koder naj bi v tistem času moda kapljala 

navzdol. Tudi v slovenskem prostoru, kjer je imelo, kot omenjajo Lazarević8, 

Vodopivec9 ali Perovšek10 meščanstvo sicer svoje specifike. Prav tako so številne 

                                                 
6 Baš na primer v svoji raziskavi navaja opis širjenja oz. potrošnjo oblačilne mode, ki je podoben 
poteku širjenja mode, kot jo predpostavlja »teorija kapljanja«. Leta 1859 A. Globočnik v časopisu 
Novice takole zapisal: »… gospôda 'modo' opusti, kadar jo začne posnemati tudi hišna in kuharica, in 
ko se šega tako pritepe celó med kmete, med kterimi nazadnje konec vzame.« Omenjeno opažanje 
Globočnika in ugotovitve Baša o potrošnji mode bi do neke mere lahko primerjali s teorijo kapljanja 
in jo uvrstili v čas prve polovice 19. stoletja pri nas. Vendar pa eno središče, ena točka, od koder naj bi 
moda kapljala, v obdobju, ki ga obravnavam sama gotovo ne drži več. Angelos Baš (1987). Oblačilna 
kultura na slovenskem v Prešernovem času. Ljubljana: DZS, 297.  
7 Predpostavlja homogeno, fiksno razredno strukturo, kjer je potrošnja mehanična posledica 
umeščenosti na družbeni lestvici. Potrošnja ima zgolj funkcijo statusno/razredne diferenciacije in 
imitacije. Potrošniki so potemtakem zgolj 'lovci na status' (status-seekers). Več o tem glej tudi: Breda 
Luthar (2002) »Homo ludens – Homo šoper:  uvod v potrošno kulturo«. Cool-tura: Uvod v kulturne 
študije. Aleš Debeljak (ur.) … Ljubljana: Študentska založba, 245–263.   
8 Oblikovanje modernega kapitalističnega podjetništva in trgovine je bil, kljub zgodnjim prvim 
pojavom v 20. letih 19. stoletja, na slovenskem ozemlju razmeroma počasen proces. Slovenskega 
meščanstva, naravnega okolja za vznik ekonomskega liberalizma, je bilo do razpada monarhije malo, 
njegova struktura pa skromna. Prevladovali sta dve plasti: izobraženci in uradništvo ter množica malih 
obrtnikov in trgovcev. V protekcionističnem okolju prve jugoslovanske države, predvsem v 20. letih - 
»zlati dobi« slovenskega kapitalizma-, so bile možnosti za oblikovanje meščanstva ugodnejše in se je 
razmerje med mestnim in podeželskim prebivalstvom vztrajno povečevalo. Vendar je še naprej 
prevladovala agrarna struktura (60%). Žarko Lazaravić (2008). »Gospodarski koncepti slovenskega 
liberalizma«. Prispevki za novejšo zgodovino XLVIII(1): 21–27.               
9 Slovenske laične izobraženske elite, s koreninami v kmetstvu, so do razpada monarhije sprejela 
nekatera programska gesla in načela evropskega svobodomiselstva in liberalizma, toda zvečine 
vztrajala pri konservativnih družbenopolitičnih predstavah in nasprotovale hitrejšemu pomeščanjenju 
in modernizaciji slovenske družbe. V slovenski politiki so bila tako pred veliko vojno živa predvsem 
narodno emancipacijska sporočila revolucije leta 1848, mnogo manj pa njena liberalno-demokratska 
gesla. Z vprašanji politične in družbene demokratizacije, človekovih pravic, moderne parlamentarne 
demokracije in državljanske pravne varnosti so se ukvarjali le redki. To je imelo daljnosežne 
posledice za slovenski politični razvoj v 20. stoletju. Peter Vodopivec (2003). »Slovene Intellectuals' 
Response to Political and Social Modernization in the Nineteenth and Beginning of the Twentieth 
Centuries.« Slovene Studies. 23(1–2), 2001: 13.             
10 Jurij Perovšek (2005). Na poti v moderno. Ljubljana: INZ.  
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družboslovne in humanistične študije o značilnostih modernih družb pokazale, da v 

modernih družbah ni jasnih meja kot tudi ne homogenih in fiksnih družbenih skupin 

(razredov), bolj značilnih za tradicionalne družbe ter da potrošnja, kot na primer 

navaja Bourdieau, ni zgolj način izražanja družbenih razlik, ampak sredstvo za 

njihovo vzpostavljanje. Širitev mode je zato veliko bolj zapleten proces, pri čemer 

socialno ozadje in kulturne prakse srednjih in nižjih razredov preprečujejo, da bi v 

popolnosti asimilirali (imitirali) okus oz. modo višjih razredov.11 Kot je predlagal 

Grant Mc Cracken, pri imitaciji nikoli ne gre za imitiranje celotnega skupka 

simbolov in stilov, ampak zgolj za selektivno sposojanje oz. posnemanje – o čemer je 

npr. pisala tudi Janja Žagar12 – ter da potrošniki modne informacije prejemajo z 

različnih strani (medijev), ne samo s strani družbene elite.13 Zato se zastavlja 

vprašanje, ali je v naslednji polovici stoletja prišlo do takšnih sprememb 

(modernizacije) na različnih ravneh in področjih, da je postala potrošnja mode v 

slovenski družbi bolj razpršena in plod različnih dejavnikov. Sprašujemo se lahko 

tudi, kakšno vlogo so pri tem odigrali mediji, katerih vloga je bila pri domačih 

raziskavah doslej najmanj upoštevana? So poskrbeli za boljšo obveščenost o modi in 

za njeno razpršenost po vsej družbi, oz. ali lahko potemtakem govorimo o modni 

potrošnji, ki, kot pravi King, »kaplja/pronica« počez.14    

Zgodovinsko gledano je bilo v evropski družbi v zgodnjem novoveškem obdobju, ko 

je bila še vedno strogo hierarhična, toda ne več popolnoma rigidna in fiksna, 

omogočeno ekonomsko vedno močnejšemu srednjemu sloju prevzemanje načina 

potrošnje višjih slojev. Zato sta tako religiozna kot posvetna oblast skušali na 

različne načine v oblačilnem videzu varovati tradicionalno (stanovsko) členitev v 

družbi. Primer reguliranja s strani posvetne oblasti so bili t. i. oblačilni predpisi oz. 

oblačilni redi, ki so opredeljevali, kakšna oblačila je dovoljeno različnim 

slojem/razredom nositi in kakšna ne.15 Omejevanje (reguliranje) modne potrošnje, ki 

                                                 
11 Pierre Bourdieu je s tem v zvezi poudaril, da je naloga tistih, ki se ukvarjajo z razredi, da ustvarijo 
prostor, ki omogoča, da razložimo in napovemo največjo možno število razlik med posamezniki.  
12 Janja Žagar (1991). »Tekstil.« V:  Gradovi minevajo, fabrike nastajajo. Ljubljana: Narodni muzej.    
13 McCracken, Culture …,100–104. 
14 Ibidem, 95–96. 
15 Kot navaja Baš, so omenjene uradne (formalne) poskuse urejanja razrednih razlik oz. zakone 
poznali tudi v avstrijskem delu habsburške monarhije od 15. do 80. let 18. stoletja. V: Angelos Baš 
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ga je »izumilo« plemstvo, je sčasoma »posvojilo« meščanstvo, ki se je skušalo, 

podobno kot prej plemstvo, vidno ločiti od nižjih slojev (predvsem delavcev in 

kmetov).16 Toda meščanstvo, kot sta ugotavljala Jürgen Kocka in Reinhard Seider, je 

bil prvi družbeni sloj, ki se ni konstituiral niti iz sorodstva ali po rojstvu niti iz 

enovite podlage zemljiške posesti. Poleg tega sta se tako sam pojem kot tudi njegova 

vsebina (kultura, vrednote) v času spreminjala. To je, skupaj z vedenjskimi 

vrednotami, ki so imele od začetka univerzalni značaj, oteževalo postavljanje meja 

do drugih slojev. Zato je meščanstvo na povsem neformalen način reguliralo 

potrošnjo, v čemer se je zrcalila t. i. meščanska morala. Tako je tudi moderna družba 

postala polna zapisanih in nezapisanih pravil, ki so narekovala, kako naj bi se 

posameznik, glede na njegovo družbeno vlogo oz. status, ki ga zaseda, po 

pričakovanju obnašal, prehranjeval in oblačil.17   

Vlogo moralnega nadzora v moderni družbi je skušala obdržati tudi religija, ki je v 

tradicionalnih družbah reševala vprašanja o smislu, resnici, pravici in trpljenju ter je 

bila tesno prepletena s posvetno oblastjo. Čeprav je z modernizacijo prišlo do 

sekularizacije družb ter do ločitve religije (Cerkve) od oblasti oz. (nacionalne) 

države, je Cerkev skušala obdržati svoj vpliv. Še zlasti je bilo to vidno na podeželju, 

kjer je Cerkev, kot ugotavljata Peter Burke in Asa Briks v Socialni zgodovini 

medijev, s pomočjo duhovnikov in njihovih pridig dosegla najpristnejši stik z 

najširšimi množicami.18 Življenje in delo posameznikov v modernih družbah pa so 

obvladovale tudi nove idejne izbire oz. ideologije, ki so se oblikovale v Evropi z 

meščanskimi revolucijami (konservativna, liberalna in socialistična idejna izbira). 

                                                                                                                                          
(1992). Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Ljubljana: DZS, 228–229. – Tak primer 
je oblačilni red avstrijskega cesarja Leopolda I. (1657–1705) iz leta 1686, ki je vsakemu stanu posebej 
odredil pravila oblačenja: prvemu razredu (gospodi, vitezom in svetnikom) je bilo zapovedano, da 
lahko nosijo »široke rokave, dragocene tkanine, srebrne in zlate, kot tudi svilene in bele čipke …«; 
tisti v drugem razredu (nižje plemstvo) lahko uporabljajo samo »slabše tkanine, srebrne in zlate, kot 
tudi svilene čipke …«; v tretjem razredu (meščanstvo in drugi, ki imajo enak položaj) ne smejo nositi 
»svilenih tkanin, čipk, pasov in drugih stvari iz svile …«.  V: Vesna Kalakovič (2001). Oblačilni videz 
na Slovenskem od 16. do 18. stoletja. Diplomska naloga. Ljubljana: FF, 45. 
16 Kot navaja Malcolm, so v 60. letih 18. stoletja na primer za hišno služinčad zvečine uvedli nošenje 
uniform, sestavljene iz črne obleke in bele čepice. V: Malcolm Bernard (2005). Moda kot 
sporazumevanje. Ljubljana: Založba Sophia, 144–145.  
17 O tem je na primeru mesta Maribor v obdobju med svetovnima vojnama pisala etnologinja Maja 
Godina. V: Maja Godina, »Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja.« Dialogi. Revija za 
kulturo v vseh oblikah XXII(10): 66–69. 
18 Asa Briggs in Peter Burke (2005). Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Založba Sophia, 27–29.  
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Nova je bila tudi ideja naroda, ki je po mnenju Andersona nekoliko blažila trpljenje 

(bolezni, naravne katastrofe, vojne, lakoto, smrt ...), ki z upadom religioznega 

verovanja ni izginilo. Nova je bila ekonomija oz. način proizvodnje (industrijski), ki 

je postopoma prevladal nad tradicionalnimi oblikami (kmetijstvom in obrtjo). Vsi 

navedeni dejavniki so vplivali tudi na vrsto novih pomenov, ki so bili pripisani modi 

in oblačenju ter so na ta način poslej regulirali modno potrošnjo v evropskih družbah. 

Zato se zastavlja vprašanje, ali je bila v obdobju med svetovnima vojnama slovenska 

tradicionalna družba, za katero so bile značilne formalne in neformalne omejitve oz. 

prepovedi pri potrošnji, ki so jo regulirale tradicionalne avtoritete in politika, 

dokončno premagana. Kateri tradicionalni elementi (npr. v obliki neformalnih 

prepovedi, kot so meščanska in religiozna morala) so se ohranili in kateri moderni 

elementi so se že kazali ter kako so se oboji reprezentirali v medijih. Kako so se nove 

avtoritete in nove moderne ideologije opredelile do mode. Kakšne posebnosti so bile 

znotraj ene idejne usmeritve ter katere so bile skupne točke in razlike med različnimi 

ideologijami v takratni slovenski družbi. 

Velik del detradicionalizacije Evrope se nanaša tudi na samo oblikovanje potrošniške 

družbe. Ta fenomen je časovno sovpadal z visokomoderno dobo. Takrat sta bila 

namreč izpolnjena dva temeljna pogoja: množična proizvodnja in množična 

potrošnja. Potrošna družba se je začela vzpostavljati v dobi industrializacije, ko je 

plačano delo omogočalo, da so ljudje postali tako proizvajalci kot potrošniki. Njeno 

oblikovanje je omogočal premik družbe, usmerjene na proizvodnjo, k družbi, 

usmerjeni na potrošnjo. Industrializacija je postopoma povečala gmotno bogastvo in 

obseg prostega časa v vseh industrializiranih deželah. Presežek plač na eni strani in 

nižje cene izdelkov na drugi so zagotavljale vsem slojem, tudi najnižjim, povečano 

možnost potrošnje. V mnogih primerih so luksuzni proizvodi, med katere spadajo 

tudi modni izdelki, postali vsakdanja potreba. Seveda pa je zaradi potrebe po razlikah 

med različnimi skupinami še naprej obstajala tudi »elitna« proizvodnja, ki je 

temeljila na unikatnem, ročnem, obrtniškem delu in je bila namenjena potrošnji 

družbene elite.  

Proces preobrazbe slovenske družbe v industrijsko se je začel sredi 19. stoletja. V 

obdobju med svetovnima vojnama pa je v okviru prve jugoslovanske države 
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doživljala pospešen razvoj na področju industrije, obrti in trgovine. Vendar se je, kot 

navaja zgodovinar Žarko Lazarević, v obravnavanem obdobju povprečno 60 

odstotkov potencialnih porabnikov preživljalo s kmetijstvom.19 Modernizacija se je 

dogajala na področju proizvodnje modnih izdelkov (tekstila, oblačil, obutve in drugih 

modnih dodatkov),20 kar je skupaj z drugimi dejavniki kljub majhnemu trgu, nizki 

kupni moči potrošnikov in gospodarski krizi vplivalo na povečano modno potrošjo. 

Zato me je v zvezi z oblikovanjem potrošniške družbe zanimalo, ali je slovenska 

družba proti koncu obravnavanega obdobja že vstopila v prvo fazo potrošniške 

družbe, za katero je značilna precejšnja razlika med množično in elitno potrošnjo, ki 

se je odražala v življenjskih stilih potrošnikov. Kako so standardizirani in istovrstni 

modni izdelki (npr. modna konfekcija in obutev), ki so jih v tovarnah proizvajali in 

so bili zato cenejši ter lažje dostopni nižjim slojem, vplivali na množično potrošnjo. 

Ali je bila v tem času še vedno prisotna potrošnja oblačil, ki je temeljila na 

zadovoljevanju vsakdanjih materialnih potreb, ali je bila prisotna tudi množična 

potrošnja, ki je temeljila na modi, na sistemu hitrega in rednega obrata stilov. 

Vprašanje je tudi, kako je nova oblika »modne« proizvodnje (obrtniška in tovarniška 

(industrijska)) vplivala na družino, na odnose v njej in na potrošne prakse njenih 

članov. Kako so na to vplivali novi prostori potrošnje (npr. veleblagovnice). 

Pri raziskovanju odnosa med modo, modernim, Slovenkami in Slovenci ter iskanju 

odgovorov na postavljena vprašanja sem uporabljala predvsem zgodovinske metode 

natančnega in poglobljenega preučevanja virov, čeprav na nekoliko drugačen način, 

kot ga uporablja »tradicionalno«21 zgodovinopisje. Največ zaslug za preučevanje 

mode v okviru zgodovinopisja nosi kulturna zgodovina. Poudarila je namreč 

pomembnost pomena pri definiciji kulture, prispevala je k t. i. »dezelitizaciji« kulture 

oz. h kulturnemu obratu, ki je kulturo premaknil iz estetskega v njeno antropološko 

                                                 
19 Žarko Lazarević (2005). »Industrializacija, obrt in trgovina.« Slovenska novejša zgodovina: 1848–
1992. Ljubljana: INZ za MK, 450–453. 
20 O tem glej: France Kresal (1976) Razvoj tekstilne industrije v Sloveniji 1918–1941. Ljubljana: 
Založba Borec; Žagar, »Tekstil.«; Janja Žagar (1994). Oblačilna kultura delavcev v Ljubljani med 
prvo in drugo svetovno vojno. Ljubljana: Mladika; Tanja Tomažič (1983). Ljubljana po predzadnji 
modi. Ljubljana: SEM; Godina, »Maribor …«; Andrej Studen (2005). »Modernizacija načina 
življenja.« V: Slovenska novejša zgodovina: 1848–1992. Ljubljana: INZ za MK, 495–506. 
21 Mateja Matajc (2007). »Spremna beseda.« V: Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Sophia. 
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razumevanje.22 Medtem ko bi modo po prvotnem difiniranju »kulture« težko imeli za 

kulturo, ji je bilo zaradi spremenjenega pomena pojma omogočen vstop na prizorišče 

zgodovinopisja skozi glavna vrata. Predstave o spremembi in raznolikosti, ki jih 

vidimo kot sestavni del katerekoli opredelitve mode, se namreč skladajo z difinicijo 

kulture kot načina življenja, ki se spreminja in razlikuje med različnimi družbenimi 

in ekonomskimi skupinami in znotraj njih. Tudi izjave oz. diskurzi o modi, ki sem jih 

predstavila zgoraj, kažejo, da je imela različne pomene. Imeli so jo na primer za 

»gnusno zablodo« ali so jo primerjali z »alkoholom« in »norostjo«. Izjave o modi so 

se med seboj razlikovale takrat, kot se razlikujejo danes, in so bile tudi drugačne, kot 

so danes. Povsod navzoči in fiksirani pomeni namreč ne obstajajo. Spreminjajo se od 

časa do časa in od kulture do kulture. Ker ni zakona, ki bi zagotavljal, da bodo imeli 

moda ali pa njeni potrošniki en sam pomen, ki se ne bo spreminjal v času in kulturi, 

lahko obstajajo le različne interpretacije pomenov. Pri procesu interpretacije 

preteklosti pa imamo zgodovinarji veliko moč in odgovornost, saj lahko 

spreminjamo vnaprej določene izide sporočil njihovih avtorjev.23  

Glavni izbrani viri, takratni domači tiskani mediji, so dobro ohranjeni in na prvi 

pogled delujejo povsem transparentno, vendar pa ne odsevajo ali posnemajo takratne 

družbene realnosti v celoti. Zato se zastavlja vprašanje, koliko odražajo preteklost. 

Nikoli namreč ne bomo izvedeli, kaj je bilo izpuščeno. Le ugibamo lahko, koliko so 

tam objavljena besedila in podobe odraz uredniške politike ali naključij, kateri 

prispevki so bili zavrnjeni, kaj je bilo odvisno od financiranja časopisa in njegove 

ideološke plati, od avtorja oz. avtorice besedila, fotografije, od njegove/njene 

izobrazbe, življenjskega nazora, itd. Vprašanje je tudi, kako so bralci in bralke oz. 

gledalci in gledalke razumeli na primer objavljene izjave o modi ali podobe. Vedno 

bomo torej v zvezi z modnimi dogajanji lahko videli le delno sliko, »mozaik 

dopolnjujočih se drobcev spoznanj«.24 Zgodovinarjem je namreč onemogočen 

»vstop« v preteklost, ogled prizorišča z lastnimi očmi, kjer bi na primer »brali« 

oblačila ali skušali razumeti, kako modna oblačila, modni diskurzi ali podobe 

                                                 
22 Peter Burke (2007). Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Sophia, 33.  
23 Hanno Hardt (2002). »Vizualna kultura v kulturnih študijah.« Cooltura: uvod v kulturne študije, 
Ljubljana: študentska založba, 2002: 325.   
24 Oto Luthar (1997). Mojstri in muze. Kaj in zakaj je zgodovina? Ljubljana: Modrijan, 14.  
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»delujejo« na nosilce, bralce, gledalce ali da bi poslušali pogovore o modi. V 

nobenem primeru ne bi bilo mogoče zajeti vseh odtenkov občutkov, sporočil. 

Navsezadnje pa ima časovna distanca tudi svoje dobre strani. 

Disertacijo sem razdelila na sedem delov. Prvi del z naslovom Moda in moderna: 

znanilki sprememb, je predgovor k študiji, kjer definiram pojme oziroma fenomene, 

ki mi pozneje pri interpretaciji virov rabijo za oporne točke. Poleg definicij oblačilne 

mode in moderne dobe so po mojem mnenju, glede na obravnavani čas, ključnega 

pomena tudi definicije o potrošnji ter potrošniški in tradicionalni družbi kot tudi 

dejstvo, da so vsi omenjeni pojavi, če uporabimo prispodobo, kot niti tkanine tesno 

prepleteni med seboj.  

Drugi del študije nosi naslov Mediji kot regulatorji modne potrošnje: Pandora, 

maison de couture, dagerotipija, Guttenberg, brata Lumierre in Marconi. Ukvarja se z 

različnimi vrstami za potrošnjo mode pomembnimi komunikacijami v Evropi v 

obdobju med vojnama. Poseben poudarek namenjam tiskanemu mediju, ki je v 

obravnavanem obdobju skupaj z nekaterimi drugimi mediji (radiom, filmom, 

fotografijo, izložbami, prižnico), s katerimi je tekmoval, igral pomembno vlogo pri 

regulaciji modne potrošnje tudi v slovenski družbi. V obdobju med vojnama 

Slovenci niso imeli modnega tiska v pravem pomenu, se je pa moda v različnih 

oblikah (modnih oglasih, modnih besedilih, modnih fotografijah, modnih skicah, itd.) 

pogosto pojavljala na straneh slovenskega periodičnega tiska, ki jih poimenujem 

modne strani. Na koncu tretjega dela študije z naslovom Moda v slovenskih tiskanih 

medijih: »Razvijanje samostojnih sil!« zato skupaj s takratno slovensko časopisno 

pokrajino pred in po prvi svetovni vojni predstavim različne dejavnike, ki so vplivali 

na ponudbo (vizualno, verbalno) in povpraševanje (cena, jezik, izobrazba) tega tiska. 

Omenjam različne s pojavom modnih strani tesno povezane prakse (pisanja, tiskanja, 

slikanja, branja, gledanja) in dejavnike (avtorje/občinstvo).   

Sledi četrti del študije z naslovom Regulacija modne potrošnje, kjer modne strani 

kvantitativno in kvalitativno analiziram. Ta del je razdeljen na tri sklope, ki se 

nanašajo na temeljne idejne izbire Slovencev in njihove reprezetacije mode. 

Neverbalne in verbalne reprezentacije mode so se v obravnavanem slovenskem 

periodičnem tisku namreč največkrat razlikovale glede na politične usmeritve ali 
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ideološke naravnanosti posameznega tiska. Gibale so se okoli spolnih in slojnih 

identitet ter odnosa med urbanim in ruralnim kot tudi okoli same potrošnje in 

izdelave. V naslednjih treh delih študije pa izhajajoč iz temeljnih idejnih izbir 

Slovencev in njihovih reprezetacij mode ter drugih opravljenih raziskav izpostavljam 

tudi različne družbene prakse, ki kažejo očitne vzporednice z diskurzi v 

obravnavnem tisku in so tako ali drugače vplivale na regulacijo modne potrošnje.  

Peti del študije z naslovom Na poti v potrošniško družbo govori o fazah množične 

proizvodnje in množične potrošnje ter o prvi fazi potrošniške družbe, za katero so 

bile značilne jasne razlike med elitno in množično potrošnjo. Posvečen je oblačilni 

proizvodnji – obrtniški, industrijski in domači (hišni) – na eni in oblačilni potrošnji 

na drugi strani. Govori o prostorih potrošnje, nakupovalnih praksah in oglaševanju. 

V šestem delu študije s pomočjo različnih teorij, ki opisujejo širjenje mode v 

predmodernih in modernih družbah, iščem tisto, ki bi najbolj ustrezala opisu širjenja 

mode v slovenskem prostoru v obdobju med svetovnima vojnama. Pri tem 

izpostavim vlogo medijev in vlogo t. i. kulturnih posrednikov, ki so bili med 

glavnimi akterji analiziranih modnih strani v tisku (novinarji, fotografi, ilustratorji, 

trgovci, obrtniki), s tem pa tudi pomembni oblikovalci modne »potrošniške« kulture 

v takratni slovenski družbi. V sedmem delu, ki nosi naslov »Naša« moda, iščem 

vlogo mode pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti, in obratno, vlogo 

nacionalne identitete in vlogo mest pri reguliranju modne potrošnje. Večino 

ugotovitev pa strnem v sklepnem poglavju Med tradicijo in moderno. 

 

 

I. MODA IN MODERNA DOBA: ZNANILKI SPREMEMB  

 

1 »Naraščujoča vsemogočnost mode«: od »razredne« do »potrošne« mode 

 

Natančno definirati, kaj moda sploh je, zna biti pravo Sizifovo delo, saj je imel sam 

pojem v različnih obdobjih različne vsebine in se je spreminjal glede na kulturno 

okolje, strukturo družb in ekonomijo. Problem se pojavi že ob vprašanju, na kaj se 

pravzaprav moda nanaša. Kot pravi Braudel, se moda »vtika v vse«. Je misel, način 
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hoje, način pozdravljanja, jedenja ali govorjenja.25 Največkrat pa jo vendarle 

zasledimo v povezavi z oblačilom26 in tistim, kar spada k oblačilni podobi oz. 

videzu.27 Oblačenje je poleg prehranjevanja in iskanja zatočišča med temeljnimi 

človeškimi potrebami. Sem spadajo tudi različne funkcije oblačila, kot npr. obramba 

pred mrazom ali zaščita pred soncem. Vendar pa je modno oblačilo prej kot z nečim 

»temeljnim« povezano z nečim odvečnim. Bolj kot z uporabnostjo, udobjem in s 

praktičnostjo je modno oblačilo povezano z izobiljem, razsipnostjo, s količino,28 

neudobjem in nepraktičnostjo. Povezano je z lepoto, tudi glamurjem.29 Nenazadnje 

že v mitu o Adamu in Evi izvemo, da so ljudje že zgodaj razumeli, da ni ne 

naravnega oblačila ne naravnega zaščitnega oblačila, ampak le oblačilo s 

pomenom.30 Tako je tudi z modnim oblačilom. 

Kawamura v svoji Fashion-ology med drugim poudari, da nas povezovanje pojma 

mode s samim oblačilom v materialnem smislu in telesom, ki ga nosi, pravzaprav 

oddaljuje od poskusa definiranja bistva mode. Kot zapiše, je moda »dodana 

vrednost« oblačila,31 saj predstava o modi po njegovem mnenju obstaja zgolj v 

domišljiji in prepričanju ljudi. Moda torej ni tisto, kar je na oblačilu vidno, ampak je 

                                                 
25 Fernand Braudel (1988). Strukture vsakdanjega življenja: Mogoče in nemogoče. Ljubljana: SH, 86–
87. 
26 Oblačilna moda oz. oblačenje po zadnji modi je tudi prvi pomen, ki ga je imel omenjeni pojem v 
svoji zgodovini. Beseda moda izvira iz latinske besede modus, kar pomeni 'mera, meja, pravilo ali 
način'. Najprej se je uveljavila v Franciji (fr. la mode) v 15. stoletju in je pomenila 'oblačenje po zadnji 
modi'. Od prve polovice 17. stoletja, ko se je vpliv francoske mode v Evropi povečeval, se je z njo 
razširila tudi beseda. V: Angelos Baš (1987). Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času. 
Ljubljana: DZS, 296.   
27 K oblačilnemu videzu sodi vse, kar nosimo oz. imamo na sebi. V ožjem smislu oblačilo, v širšem pa 
tudi številni oblačilni dodatki, kot so pokrivala, obutev in nakit kot tudi oblikovanje pričeske in 
kajenje. V: Baš, Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času, 7. – Moda namreč ne 
spreminja samo oblačil in oblačilnih dodatkov, ampak tudi telo, ki vse to nosi, oz. t. i. lepotne ideale. 
Lepotni ideali se nanašajo na linije telesa (plosko, baročno), telesne vonjave (parfumi) in plasti, ki 
prekrivajo kožo (kreme, pudri, šminke) kot tudi nekatere oblačilne kose, ki telo oblikujejo (steznike, 
modrce).  
28 Braudel, Strukture, 72.  
29 Carol Dyhouse (2010). Glamour: Women, History, Feminsm. London & New York: Zed Books, 1–
2.   
30 Anne Hollander (2000). Feeding the eye: Essays. London: University of California Press, 106. 
31 Primer dodane vrednosti so blagovna znamka, ime modnega oblikovalca ali modne hiše ter kraj, 
kjer je bil modni izdelek narejen (npr. Pariz, New York).      
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nevidni element, vključen v samo oblačilo.32 Pomen dodane vrednosti pa je 

spremenljiv, odvisen od izdelave, distribucije in porabe modnih oblačil.  

Moda, obleka in oblačenje so tudi načini, s pomočjo katerih ljudje komunicirajo. A 

ne le o zadevah, kot so občutki in razpoloženja, temveč tudi o vrednotah, upih in 

prepričanjih družbene skupine, ki ji pripadajo. S komunikacijo dejavno sodelujejo pri 

vzpostavitvi družbenih skupin ter identitet posameznikov znotraj njih. Moda in 

oblačenje sta zato načina, s katerima lahko doživljamo, raziskujemo, posredujemo in 

obnavljamo družbeni red. To sta kulturni praksi ki, kot zapiše Bernard, sodita med 

druge označevalne prakse vsakdanjega življenja, katerih namen je oblikovati kulturo 

kot splošni označevalni sistem. So načini porajanja pomenov, ki ustvarjajo in 

poustvarjajo kulturne skupine z njihovimi položaji v nekem družbenem redu.33  

Modo lahko, tako kot druge fenomene, proučujemo na številne načine v okviru 

različnih ved. Zato danes v teoriji mode obstaja več pristopov in usmeritev. Začetki 

razmišljanj o značilnostih mode in modnega oblačila, razlikah oz. vzporednicah med 

oblačilom in modo segajo v 16. stoletje. Med prvimi avtorji, ki so opozorjali, da 

imata izgled oblačil in njihovo spreminjanje tudi nek globlji pomen, omenjajo 

Michaela de Montaigna. Naslednje omembe vredne razprave sociologov, psihologov 

in antropologov, ki so med drugim prinesle prve teze o tem, zakaj se moda 

spreminja, segajo v konec 19. in začetek 20. stoletja.34 V 60. letih 20. stoletja sta se 

semiologija in semiotika, predvsem po zaslugi Barhesa in Baudrillarda, začeli 

posvečali temu, kako oblačilo oz. modo »brati« kot znak.35 Wittgenstein je tudi 

ugotavljal, da opazovanje tako vsakdanjih stvari, kot so oblačila, nudi prav poseben 

vpogled v družbeno realnost.36 V 70. in 80. letih se je fenomen mode usidral v 

                                                 
32 Yunija Kawamura (2006). »Fashion as a Concept and a Phenomen.« V: Fashio-ology. Oxford in 
New York: Berg, 4.  
33 Malcolm Bernard (2005). Moda kot sporazumevanje. Ljubljana: Založba Sophia, 50–52. 
34 Med njimi npr. Sylvia Hortense Bliss, Alfred E. Crawley, Radcliffe Brown, Georg Simmel. V: Kim 
Johnson, Susane J. Torntore in Joanne B. Eicher (2003). Fashion Foundations: Early Writings on 
Fashion and Dress. Oxford in New York: Berg, 8–11 in 15–17.  
35 Roland Barthes (1967). Systèm de la Mode. Pariz: Editions de Seuil oz. (1990). The fashion System. 
Berkley, Los Angeles in London: Univerisity of California Press; Jean Baudrillard (1968). Les systèm 
des objets. Pariz: Gallimard. (1996). The System of Objects. London in New York: Verso. 
36 Med drugim je zapisal: »Podobe stvari, ki so za nas najpomembnješe, so skrite zaradi preprostosti in 
domačnosti … V: Ludwig Wittgenstein (1987). Philosophical Investigation. Berkley: University of 
California, 29.  
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mnogih študijah: študijah spolov,37 potrošnje,38 subkultur39 ali medijskih študijah. 

Antropologi, pri katerih je naraščalo zanimanje za proučevanje oblačil v »oralnih« 

družbah, so v oblačilu videli metaforo za družbo in rdečo nit za odnose v njej ter 

pokazali na materialno naravo oblačil, ki se s časom obrabijo, razkrojijo in izginejo. 

Krhkost oblačil je podobna ranjivosti in minljivosti posameznikov v družbi. Nihče ne 

more uiti spremembam oz. posledicam, ki jih za seboj pušča čas. Oblačila so 

»skladišča vlaken, barv, človeškega dela in njegove virtuoznosti«;40 predvsem 

slednje je zanimalo umetnostne zgodovinarje, za katere je bila moda izraz 

usvarjalnosti, umetelnosti, prefinjenosti ter tesne povezanosti z vsakokratno 

figurativno (zahodnoevropsko) umetnostjo.41 Ob fenomenu mode niso ostali 

ravnodušni niti zgodovinarji, pri čemer imata veliko zaslugo zgodovinska 

antropologija in kulturna zgodovina in njuna vidna predstavnika Braudel in Roche42. 

Leta 1983 je bila v New Yorku prva interdisciplinarna konferenca na temo oblačil,43 

ki je eno od udeleženk, Joane Eicher, desetletje pozneje spodbudila k ustanovitvi 

zbirke Dress, Body & Culture. V njej so kmalu začele izhajati različne 

interdisciplinarne študije na temo oblačil in mode ter tudi periodična revija Fashion 

Theory, ki imajo skupaj precejšen del zaslug za popularnost mode v humanistčnih in 

družboslovnih študijah v 21. stoletju.   

Vsi avtorji, ki se (oz. so se) ukvarjajo s preučevanjem mode, se o značilnostih mode 

strinjajo v eni točki: ne glede na to, katero obdobje v preteklosti proučujemo, sta 

glavni značilnosti mode njena spremenjivost oz. podvrženost spreminjanju. Kot 

zapiše Bernard, je moda nekaj, kar je sestavljeno iz niza sprememb. Moda menja eno 

obliko (oz. linijo), kroj, tkanje, barvo ali vzorec obleke z drugo obliko, krojem, 

                                                 
37 Tukaj mislimo predvsem na prispevek feminističnih študij. V: Caroline Evans in Minna Thornton 
(1989). Woman and Fashion. London: Quartet Books. 
38 Jean Baudrillard (1970). La société de consummation. Pariz: Donoel oz. (1998) The Consumer 
Society. London, California in New Delhi: Sage.; Colin Cambell (1987). The Romantic Ethic and the 
Spirit of Modern Consumerism. London: Blackwell Publishers.   
39 Ted Polhemus in Lyn Procter (1987). Fashion & anti-fashion. London: Thames and Hudson.   
40 Elisha P. Renne (1995). Cloth that does not die. The meaning of Cloth in Bùnú social life. Seattle in 
London: University of Washington Press, uvod.   
41 Anne Hollander (1993). Seeing through clothes. Berkley: Universiy of California Press, XI–XVI. 
42 Daniel Roche (1994). The culture of clothing: Dress and fashion in the »ancient régime«. 
Cambridge: University Press.  
43 Annete B. Weiner in Jane Schneider (1989). »Uvod.« V: Cloth and human experience. Washington: 
Smithsonian Institution Press, 1–4.    
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tkanjem, barvo ali vzorcem. Omenjene spremembe se vrstijo, nizajo ena za drugo ter 

so časovno omejene.44

Vendar se je mnenje avtorjev o razlogih za spreminjanje mode od vsega začetka 

raziskav tudi razlikovalo. Že zelo zgodaj, v drugi polovici 19. stoletja, sta o tem 

razmišljala Georg Darwin, ki je o modi govoril v kontekstu evolucije, in Spencer, ki 

je govoril o modi v kontekstu procesa civiliziranja.45 Na začetku 20. stoletja je 

Simmel kot razlog za spreminjanje mode navedel potrebo po razlikovanju višjih 

razredov od nižjih oz. potrebo po družbeni diferenciaciji na eni in imitaciji na drugi 

strani.46 V 30. letih je Edward Sapir preučeval modo kot simbol ega, Laver pa se je 

spogledoval z idejo, da so oblačila uporabljena kot kompromis med željo po 

razkazovanju in nevpadljivostjo.47 V svoji tezi »menjajočih se erogenih con« govori 

o tem, kako se moda spreminja tako, da odkriva, poudarja ali zakriva različne dele 

telesa. Enkrat  poudarja prsi (izrez), pas, drugič boke, tretjič zadnjico, noge, roke.48  

Elizabeth Hurlock je leta 1929 kot ključni vzrok za spreminjane mode navedla željo 

po novostih.49 Modne novosti so tako ali drugače tesno povezane s spreminjanjem 

mode. Staro obliko, kroj, barvo, tkanje moda zamenja oz. nadomesti z novo, 

drugačno obliko kroja, barvo, tkanjem, vendar pa značaja sprememb oz. modnih 

novosti ni mogoče predvideti vnaprej. Kot pravi Barthes, ni nobenega pravila, po 

katerem bi lahko novost napovedovali. Letos je modno nekaj, drugo leto nekaj 

drugega.50 Letos se spremenijo predvsem kroj oblačila in modni dodatki, drugo leto 

je poudarek na spremenjenih vzorcih tekstila in njegovih barvah. Stalne, za modo 

značilne spremembe, imajo po mnenju nekaterih teoretikov tudi značaj prisile. Kot 

pravi Rene König, prisila ne velja le za sámo spremijanje mode, temveč prav tako za 

                                                 
44 Bernard, Moda, 167. 
45 Johnson, Torntore in Eicher, Fashion, 91–95.   
46 Individualno razlikovanje oz. diferenciacija v družbah se po Simmlovem mnenju dosega s 
spremembami v modi ter s tem, da se moda višjih oz. elitnih skupin razlikuje od mode nižjih skupin 
prebivalstva oz. da elitne skupine opustijo modo takrat, ko si jo prilastijo nižje skupine. Pri višjih oz. 
elitnih skupinah povezuje moda enake ali izenačene in jih hkrati ločuje od nižjih skupin. V: Georg 
Simmel (2000). Izbrani spisi o kulturi: Filozofija mode. Ljubljana: SH, 190–195 in 251. Njegovi 
razmisleki pozneje postanejo širše znani kot »teorija kaplanja potrošniških okusov«. 
47 Johnson, Torntore in Eicher, Fashion, 91–95.   
48 Elizabeth Rouse (1989). Understanding Fashion. Oxford: Blackwell Science, 85–86.    
49 Johnson, Torntore in Eicher, Fashion, 91–95.  
50 Barthes (1990). The Fashion System, 50–55.    
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ravnanje v okviru nove mode: »Prisili k spremembi v slogu, sledi prisila k 

prilagoditvi novi slogovni stopnji.«51  

Hollanderjeva je vzporednice in vzroke za spremembe v modi iskala tudi v 

spremembah umetnostnih medijev, ki izkazujejo prepletnost in soodvisnost mode in 

umetnosti. Postavila je tezo, da je izgled zahodnih oblačil tako tesno povezan z 

njihovimi spreminjajočimi se podobami v umetnosti, da lahko vse časovne 

spremembe in sočasne razlike v njih razumemo kot spremembe in razlike v 

elementih umetniških oblik izražanja, in torej ne samo kot posledico sprememb v 

družbenih običajih in gospodarskih ali psiholoških pritiskih.52    

Poleg spremenljivosti, ki je nedvomno tipična značilnost mode, je drugo spoznanje, o 

katerem se prav tako strinja večina teoretikov mode, kraj oz. prostor pojava mode. 

Njen pojav je vse od srednjega veka povezan z evropskim razvojem.53 Evropska 

družba je bila po Braudelovem mnenju edina, ki je v zgodnjem kapitalizmu 

izkoristila t. i. »prednosti«, kot sta blaginja in materialni napredek, ki sta blagodejno 

vplivala na njen razvoj. Modo so sicer poznale tudi druge velike civilizacije, kot je 

Bizantinsko cesarstvo, Osmanski imperij ali Kitajska, toda tu se je moda bolj kot na 

spremembe celotne oblačilne podobe, kar se je dogajalo v Evropi, omejila na 

oblačilne dodatke in okraske.54  

E. Wilson meni, da predstava o modi kot nizu spreminjajočih se slogov oz. oblačilnih 

sprememb izvira iz 14. stoletja.55 Braudel govori o njeni »naraščujoči 

vsemogočnosti« v obdobju od okoli 1350 do 1700.56 Vsekakor je moda v evropski 

družbi 14. stoletja nekaj povsem drugega kot moda v 19. ali 20. stoletju. Moda, ki jo 

je sprva prakticirala le peščica izbrancev, je izkazovala razredni status in dvorne 

privilegije ter je bila praktično monopolizirana s strani aristokracije. Do konca 18. 

stoletja se je moda širila z evropskih dvorov kot centrov mode. V 19. stoletju so to 

vlogo postopoma prevzela evropska mesta in po modi se ni ravnala več zgolj 

                                                 
51 René König (1985). Menscheit auf dem Laufsteg: Die Mode in Zivilisationprozess. München in 
Dunaj: Carl Hanser Verlag, 81–97.  
52 Hollander, Seeing, XI–XVI.  
53 Hollander, Feeding, uvod.  
54 Braudel, Strukture, 80–81. 
55 Elizabeth Wilson (2007). »Explaining it away.« V: Fashion Theory. London in New York: 
Routledge, 25–65. 
56 Braudel, Strukture, 70–74.  
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aristokracija, temveč tudi vzpenjajoči se meščanski sloj.57 Nekateri modni teoretiki 

zato modo povezujejo z vzponom meščanskega sloja, torej z 19. stoletjem, stoletjem 

meščanstva. V 19. stoletju se namreč zgodi še nekaj, kar je pomembno vplivalo na 

razvoj mode. Leta 1840 je izum šivalnega stroja postavil temelje konfekcijske 

industrije in uveljavljanja mode za širok krog ljudi, leta 1858 pa je prvi pomembni 

kreator oz. oblikovalec Charles Friedrich Worth ustanovil lastno blagovno znamko 

ter začel z vsakoletnim predstavljanem novih modnih kolekcij. Z njegovim imenom 

povezujemo nastanek t. i. haute couture v 19. stoletju. Worth namreč simbolizira 

prehod modnih oblikovalcev kot dvornih umetnikov, ki so delali pod 

pokroviteljstvom monarhov in po njihovem naročilu, v samostojne podjetnike in 

lastnike modnih hiš. Worth je bil sprva oblikovalec cesarice Evgenije, ob padcu 

drugega cesarstva leta 1870 pa predvsem samostojni podjetnik z lastno maison de 

haute couture, kamor je po oblačila prihajala takratna družbena elita, pozneje pa je 

bil vzor bodočim velikim imenom iz sveta visoke mode, kot so Doucet, Paquine, 

Poiret in Lucile.58

Worth je bil med drugim tipični oblikovalec t. i. »razredne mode«, kot modo v 19. in 

zgodnjem 20. stoletju poimenuje Diana Crane, ki se je ozirala zgolj na okus takratne 

družbene elite.59 Po njenem zatonu, v 50. in 60. letih 20. stoletja, postane moda 

teoretično na voljo vsakomur, lahko dosegljiva in konkurenčnih cen. Razširila se je 

med vse plasti prebivalstva, in vsak, ne glede na položaj ali status, je imel poslej 

pravico izgledati modno.60 Takrat t. i. razredno modo nadomesti t. i. »potrošna 

moda« oz. eno modo (houte couture) zamenjajo tri glavne kategorije oz. skupine 

stila: luksuzna dizajnerska moda,61 industrijska moda62 in ulična moda.63 Za potrošno 

                                                 
57 Rouse, Understanding, 79–81.  
58 Callan Georgina O'Hara (1989). Dictionary of Fashion and Fashion designers. London in New 
York: Thames & Hudson, 261–262. 
59 Daine Crane (2000). Fashion and its social agendas. Chicago in London: The University of 
Chicago Press, 134–135.  
60 Ben Fine in Ellen Leopold (1993). The Manufacture of the Fashion system. The Wold of 
Consumtion. London in New York: Routledge: 88–112.  
61 Luksuzno kreatorsko modo so ustvarjali modni oblikovalci iz nekaterih držav. V 20. stoletju so se 
ustalili trije večji centri mode – Pariz, London, New York, proti koncu tudi Tokio – odkoder so 
prihajale modne smernice. 
62 Industrijska moda je izdelek trgovcev, ki so prodajali podobne modne izdelke podobnim družbenim 
skupinam v več različnih državah. Te (trgovske) družbe so svoje izdelke oglašale v medijih, v 
katalogih in z oblačili samimi. Pri prodaji modnih izdelkov ni bil toliko pomemben stil, ampak je bil 
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modo je značilna velika raznovrstnost stilov in malo soglasja o tem, kaj je v nekem 

določenem času »v modi«. »Potrošna moda« inkorporira okus družbenih skupin na 

vseh ravneh oz. pozicijah. Pomembno vlogo pri narekovanju mode pa dobijo nove 

elite, elite popularne kulture, kot so npr. filmske zvezde, manekenke in druge vidne 

osebnosti iz športa ali politike.64 Takrat moda postane tudi fenomen globalnih 

razsežnosti in značilnost vseh modernih družb, ne zgolj značilnost evropske družbe. 

Iz mode kot »aristokratskega obrazca«, kot modo v njenih prvih pojavnih oblikah 

opiše Barthes, se razvije moda, katera glavna značilnost postaneta »množičnost« in 

»demokratičnost«.65  

Odkar je t. i. potrošna moda posamezniku začela ponujati neskončno vrsto 

konstantno menjajočih se masovno izdelanih oblačil in dodatkov, s katerimi se je 

lahko ponašal, je po mnenju Hollanderjeve oblačilo zapeljevalo tistega, ki ga je nosil, 

in ne tistega, ki ga je opazoval. Glavno vodilo pri oblačenju je postalo naše notranje 

prepričanje o primernosti osebnega stila, ne pa želja po v preteklosti bolj izrazitem 

komuniciranju. Danes so hkrati naprodaj in na vpogled različni modni stili, tako da 

sporočila, ki jih oblačila ponujajo, dosežejo le omejen krog ljudi. Moda v 

(visoko)modernih družbah moč svojih učinkov »vleče« predvsem iz posameznikove 

osebnosti.66   

Cunninghan pravi, da je pojav množično proizvedene mode pomenil tudi konec 

»prave« mode. Z načinom izdelave in uporabe mode je izginil tudi umetniški pridih, 

značaj teatralnosti, melodramatičnosti, ki ga je modno oblačilo sprva imelo.67 Vendar 

pa smo bili tudi v 20. stoletju priča vrsti idej in gibanj, ki so nazorno kazala na to, 

kako svet umetnosti in mode lahko vplivata drug na drugega. Kreacije modnih 

oblikovalcev so razstavljali v muzejih, galerijah in ateljejih, umetniška dela pa so 

razkazovali na modnih pistah. Lahko bi rekli, da so torej na eni strani umetniki 
                                                                                                                                          
poudarjen 'izgled' (image), ki je lahko tekmoval v svetu masovno produciranih podob, kar je značilno 
za medijsko kulturo. Industrijska moda je oblika medijske kulture v smislu, da so njene vrednote in 
atraktivnost za potrošnika ustvarjene predvsem s pomočjo oglaševanja.  
63 Ulično modo pa ustvarjajo urbane subkulture, ki s svojim pojavom prispevajo k nastanku 
določenega trenda.  
64 Crane, Fashion, 134–135.  
65 Barthes (1974/1967) »Sistem mode.« Marksizam i strukturalizam: Istorija, struktura. Delo, 
Argumenti št. 3, Beograd, 1974, str. 147. 
66 Hollander, Feeding, 107–108.  
67 Wilson, »Explaining,16.   
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ponovno odkrili sporočilnost oblačila in njegove dimenzije ter ga začeli vključevati v 

svoja dela – na povsem drugačen način, kot so to počeli njihovi predhodniki – na 

drugi strani pa so našli modni oblikovalci na poti iskanja vedno novih modnih 

zapovedi poetično, magično in izredno kreativno podobo oblačil, kar je – če 

izvzamemo industrijo, ki je stala za njimi – navsezadnje pripomoglo, da se je ločnica 

med njimi zameglila. Da so modni oblikovalci hočeš nočeš postali svojevrstni 

umetniki, čeprav v službi modne industrije, in da so umetniki, čeprav v službi »višjih 

idealov«, na povsem svoj način prispevali k oblikovanju mode.68   

Dober primer modnega oblikovalca, ki se je sprva imel za umetnika in ne za 

obrtnika, je bil tudi Poul Poiret, katerega poslovno strategijo ob koncu 19. stoletju 

lahko strnemo v besedah, kot so izvirnost, elitizem, zasebnost, odmaknjenost in 

posredna izpostavljenost javnosti. Vendar je, tako kot mnogi sodobni modni 

oblikovalci spoznal, da tudi modna umetnost za svojo prepoznavnost potrebuje 

občinstvo oziroma diskurz z javnostjo ter tako poleg luksuznih in dragih modelov 

oblačil, namenjenih redkim posameznikom, začel izdelovati še konfekcijske modele. 

Namenil jih je širšemu krogu porabnikov in jih je kot »avtorizirane reprodukcije« 

prodajal pod svojo blagovno znamko. Nastala so oblačila, ki so bila po eni strani 

»podpisana« z imenom kreatorja visoke mode na drugi pa masovno izdelana. Nancy 

Troy je v tem preobratu iskala logiko mode, ki temelji na napetosti med izvirnostjo in 

kopiranjem, pri čemer je glavni krivec prav visoka moda, ki je bila od vsega začetka 

namenjena predvsem družbeni eliti, pozneje pa si je zaželela, da bi jo v njeni različici 

prodajali na širšem trgu večjemu številu potrošnikov, torej ne samo izbrancem. Ta 

problematični odnos med izvirnikom in reprodukcijo, med elito in srednjim 

razredom, med umetniškim delom in masovno blagovno proizvodnjo pa je bil skupen 

tudi takratni modernistični umetnosti.69  

Koliko ima moda opraviti z umetnostjo, predvsem pa, komu je moda namenjena in 

komu ne, kaj je v oblačenju družbeno sprejemljivo in kaj ne, se je v času in 

kulturnem okolju spreminjalo. Moda, kot sem pokazala zgoraj, je v evropski družbi 

najprej rabila prikazovanju razlik med razredi, pozneje pa opredelitvi razlik med 
                                                 
68 Florence Müller (2000). Art & fashion. London: Thames & Hudson, 55.  
69 Nancy J. Troy (2003). Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion. Cambridge in 
Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, uvod. 
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biološkim ali družbenim spolom.70 Od njene vloge, konstruiranja različnih identitet 

(npr. sloja, spola, …) omenjenih dejavnikov (npr. neprestano spreminjanje, 

preoblikovanje telesa, raba modnih ekstremov, itd.) je bil odvisen tudi njen pripisani 

status oz. pomen. Ta se je sicer spreminjal, vendar je bil ves čas protisloven. Na eni 

strani je bila moda nekaj pozitivnega, privlačnega (objekt poželenja), povezanega z 

ugledom, umetnostjo, lepoto, uspehom, bogastvom ali s seksipilnostjo, po drugi 

strani pa je bila ves čas podvržena kritikam.71 Pripisali so ji značaj iracionalnosti, jo 

označili za nepotrebno luksuzno dobrino, ji očitali, da škodi zdravju, da so z njeno 

porabo povezani veliki stroški. Označevali so jo za trivialno (banalno, nezanimivo, 

plehko, nepomembno) in goljufivo.72 Njihovega zgražanja so bile deležne predvsem 

ženske, s katerimi so v 19. stoletju modo vse pogosteje povezovali.  

Ženska modna oblačila v Evropi 19. stoletja, ki so bila barvita, razkošna, draga in 

neudobna, so bila odraz družbenega položaja žensk: sestavljanka krinoline, steznika, 

pentelj in naborkov. Obratno so bila moška modna oblačila v 19. stoletju barvno 

enolična in pusta ter preprosto krojena.73 Hlač, ki so kot najbolj tipično moško 

oblačilo omogočale hitro hojo, tek in skoke, so postale del moške identitete, za 

katero so bile značilne žilavost, moč in aktivnost. Ženska oblačila, ki so bolj 

spominjala na spektakel kot delo, pa so igrala pomembno vlogo pri konstruiranju 

ženske identitete. Na ženske so začeli gledati kot na lahkomiselna in okrasna bitja, ki 

rabijo kot okras moškim in za moške.74 Kot je poudaril Thorsten Veblen ob koncu 

19. stoletja, so ženske z oblačilnim videzom in modo reprezentirale tudi finančni 

položaj moških oz. celotne družine.75

Povezovanje ženskega spola s fenomenom mode, z vlogo žensk kot glavnih 

potrošnic mode in s tem povezano identiteto žensk – kot lahkomiselnih in okrasnih 

bitij – je tudi razlog, zakaj je bila moda kot družbeni fenomen pogosto obravnavana 

kot nekaj nesmiselnega, neracionalnega in nepomembnega. Večina, ki je o modi 

                                                 
70 Bernard, Moda, 165. 
71 Bernard, Fashion, 1–4.  
72 Kawamura, Fashion-ology, 7. 
73 James Laver (2001) Costume and Fashion: A Concise History. New York: Thames & Hudson, 155–
212.  
74 Bernard, Moda,163–164. 
75 Thorsten Veblen, »Razkazovalna potrošnja. Potrošnja: Zasebne prakse, javni užitki.« Časopis za 
kritiko znanosti 26(189), 1998: 234–236. 
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pisala ali razmišljala, je namreč pozabila, da moda ni bila vedno spolno zaznamovan 

fenomen. Kot navaja Rouse, je bila obleka za moške in ženske v Evropi od nekako 

40. let 14. stoletja v kroju sicer različna, toda v krašenju (naborki, čipke, puder, 

lasulje) se spola do konca 18. stoletja nista veliko razlikovala. Takrat se je namreč 

začel proces ločevanja moške in ženske identitete, ta pa se je kazal tudi v oblačilnem 

videzu in s tem povezanimi lepotnimi ideali ter se je v veliki meri končal ob koncu 

19. stoletja.76  

Moderne ženske študije so sicer pokazale, da tudi ženske v 19. stoletju niso bile tako 

pasivne, kot so jih skušali prikazati različni avtorji (novinarji, sociologi, 

zgodovinarji, …). Bile so sicer ekonomsko odvisne od mož, vendar hkrati tiste, ki so 

spremljale modo, brale modni tisk, nakupovale oblačila, oblačile sebe, moža in 

otroke, in imele tudi tako precejšen vpliv.77 Navsezadnje so se nekatere ženske 

omenjeni prevladujoči družbeni vlogi žensk že takrat upirale, tako z modo kot  njeno 

zavrnitvijo. Sredi 19. stoletja je npr. Amelija Bloomer v svojem časopisu The Lily 

javnosti predstavila »kostum Bloomer«, ki naj bi ženskam omogočil več telesne 

dejavnosti (npr. kolesarjenje) in je bil povezan z njihovo večjo politično 

dejavnostjo.78 Dejansko se je ženska moda prvič precej spremenila (reformirala) na 

prehodu iz 19. v 20. stoletje, v 20. stoletju pa so številna feministična gibanja modo v 

celoti obsodila, saj je po njihovem mnenju ukvarjanje z obleko in zunanjostjo past, ki 

»gradi in obnavlja« lažno in omejujočo različico ženskosti.79  

 

2 »Kodeks oblačenja in kodeks kulture«: moda v luči kulturne, družbene in 

ekonomske modernizacije  

 

Nekatere teorije postavljajo enačaj med modo in modernim oblačenjem.80 Moda je za 

nekatere teoretike odsev mobilnosti in spremenljivosti modernosti, spet drugi so 

                                                 
76 Rouse, Understanding, 109–110. 
77 Mica Nava, »Zanikanje modernosti: Ženske, mesto in veleblagovnica. Potrošnja, zasebne prakse, 
javni užitki.« ČKZ 26(189), 1998: 161–188.     
78 To je bilo krilo, segajoče tik pod koleni, ki ga je ženska nosila prek turških hlač. v: O'Hara, Fashion, 
36.   
79 Thornton in Evans, Women, 45. 
80 Biti moderen namreč med drugim pomeni ravnati se po trenutni modi. V: »Moderen.« V: Veliki 
splošni leksikon, črka M–O. Ljubljana: DZS, 1998, 2649.  
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mnenja, da so iz zgodovine modnega oblačenja znani številni primeri, ko se je moda 

spogledovala s svojo preteklostjo ali celo izražala željo po stabilnosti (npr. Diorjev 

New Look po drugi svetovni vojni).81 Ne glede na to sta moda oz. oblačenje po modi 

postala značilnost modernih družb. Proces, v katerem so se te oblikovale, se imenuje 

modernizacija in je, tako kot pojav mode, neločljivo povezan s preteklostjo 

(Zahodne) Evrope.    

Znotraj teorije modernizacije obstaja več različnih pristopov in usmeritev, ki so do 

danes prispevali različne definicije o modernih družbah in modernizaciji. Začetki 

družboslovnih in humanističnih raziskav o značilnostih moderne družbe, kot tudi o 

prvi taki družbi (zahodnoevropski) in razlikah med njimi in drugimi družbami, 

segajo v 18. in 19. stoletje. Frane Adam govori o treh poglavitnih pristopih. Prvi, 

katerega osrednji predstavnik je Max Weber, se je v glavnem ukvarjal z 

zgodovinsko-sociološkimi študijami, ki osvetljujejo specifičnost zahodnoevropskega 

razvoja in genezo procesa racionalizacije (Weber) ali procesa civilizacije (Elias). 

Drugi pristop, ki sega v čas po drugi svetovni vojni, je znan pod imenom 

»vesternizacija« in je usmerjen v proučevanje modernizacije dežel tretjega sveta. 

Tretji pristop se posveča analizi modernostnih deficitov v že moderniziranih družbah. 

Nekateri avtorji, ki prav tako proučujejo modernizacijo, med njimi tudi Shmuel N. 

Eisenstadt, pa plodno povezujejo vse tri pristope.82

Na vzpon moderne dobe, »novega« oz. »modernega časa«, kot mu pravi Hegel, so 

vplivali različni dejavniki, predvsem ekonomski, družbeni in kulturni. Zaradi 

različnega obsega, oblik, vloge in časovnosti procesov o začetkih modernosti 

obstajajo različne teorije.83 Tiryakian, ki je razvil tezo o t. i. epicentrih modernosti, 

izhaja iz predpostavke, da je modernost v zgodovinskem razvoju ves čas premeščala 

svoje epicentre, vendar na splošno proti Zahodu. Prvi epicenter, ki predstavlja dve 

pomembni središči modernosti, sta Grčija in Izrael. V obeh družbah se namreč prvič 

srečamo s samorazumevanjem svetovnozgodovinskega procesa. Iz vzhodnega 

                                                 
81 Elisabeth Wilson (2007/1985). Fashion and Modernity. London in New York: Berg, 9–14.  
82 Frane Adam, »Modernizacija in kriza realnega socializma.« Naši razgledi XXXVIII(17), (904), 8. 
september 1989: 550.  
83 Rudi Rizman, »Problemi modernosti in modernizacije v kontekstu teoretične sociologije.« 
Družboslovne razprave 7, 1989: 7–18.     
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Sredozemlja se je epicenter modernosti nato preselil v Rim, v središče Rimskega 

imperija. Po njegovem razpadu se je Evropa za daljši čas zaprla pred modernostjo, 

medtem ko je razvoj civilizacije cvetel na Kitajskem in v muslimanskem svetu. 

Zahodno Evropo je med 10. in 13. stoletjem zajel nov val modernosti, in sicer v 

smeri od juga proti severu, njegovi nosilci pa so bili urbani centri (Firence, Benetke, 

Bologna, Pariz, Oxford). Konec 16. stoletja se je prehod modernosti iz Sredozemlja, 

ki se je začel z nastopom srednjeveške civilizacije, končal. Tehnološka prednost 

Evrope je dosegla najvišjo točko pred prvo svetovno vojno, nato pa se je epicenter 

moči od osi Berlin–Pariz–London postopoma premeščal čez Atlantik v Združene 

države Amerike.84           

Eisenstadt modernizacijo ali moderno razume kot poseben tip civilizacije, ki izvira iz 

Evrope in se je v svojih ekonomskih, političnih in ideloških vidikih razširila po vsem 

svetu ter je, še zlasti po drugi svetovni vojni, obsegala skoraj ves svet.85 Civilizacije, 

kot zapiše Debeljak, nimajo snovne moči in nadzora nad ozemljem. Predstavljamo si 

jih lahko kot nekakšne »spoznavne okvire ali pakete idej«, ki potujejo med 

civilizacijami. Širitev »paketa modernih idej« je tako med drugim tesno povezana 

tudi s procesom globalizacije.86

Širjenje civilizacij moderne je spodbijalo simbolne in institucionalne premise vanje 

vključenih družb in s tem terjalo njihove odzive ter odpiralo nove opcije in možnosti. 

Iz omenjenih odzivov so se razvile raznolike moderne ali modernizirajoče se družbe 

s številnimi skupnimi značilnostmi in hkrati velikimi medsebojnimi razlikami.87 

Medtem ko se je moderna v zahodnoevropskem okolju v precejšnji meri razvila od 

znotraj, »avtohtono«, je šlo pri širjenju moderne prek evropskih meja za prodiranje 

zunanjih sil v tradicionalne družbe in civilizacije.88 S tem sta povezani še dve 

pomembni spoznanji, ki sta se pri nekaterih predstavnikih uveljavili v okviru teorije 

modernizacije. Prvič, da proces modernizacije ni vedno unilinearen proces v smislu 

                                                 
84 Rizman, »Problemi …«, 13–14.     
85 S. N. Eisenstadt, »Zgodovinske tradicije, modernizacija in razvoj.« Družboslovne razprave 7, 1989: 
124 –125.  
86 Aleš Debeljak, »Hvalnica hibridnosti. Globalizacija in moderna zahodna paradigma.« Sodobnost 
10(73).    
87 Eisenstadt, »Zgodovinske ...«, 124 –125.  
88 Ibidem, 124–125.  
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napredovanja, ampak imamo opraviti z diskontiutetami in občasnimi regresijami. In 

drugič, da modernizacija in modernost ne odpravljata vseh elementov tradicionalne 

družbe.89 Podobno kot so opredeljevanja modernih družb zgodnjih teoretikov 

(Tönnies, Spencer, Marx, Weber) zvečine temeljila na razlikovanju med 

tradicionalnimi in modernimi družbami, so sodobni teoretiki modernih družb 

(Giddens, Bauman, Beck) modernost pojasnjevali predvsem s pomočjo razlikovanja 

med modernimi in postmodernimi oz. viskomodernimi družbami. Nekaj temeljnih 

značilnosti tradicionalnih na eni in modernih družb na drugi strani, ki jih bom nizala 

v nadaljevanju, se nanašajo na različne procese modernizacije (industrializacijo, 

urbanizacijo, sekularizacijo, individualizacijo, racionalizacijo, civiliziranje, …), ki so 

vplivali na družbo, ekonomijo in kulturo. Spremenil se je odnos do preteklosti, 

narave, vere, slojev, spolov, telesa, dela, branja, pisanja, prehranjevanja, bivanja, 

nasilja, čustvovanja, premikanja, spominjanja, datiranja, nakupovanja, preživljanja 

prostega časa in seveda tudi oblačenja.      

 

 

a) Kapital, delo in narava    

Ekonomski vidik modernizacije je povezan s tehnološkimi odkritji v 17. in 18. 

stoletju ter z industrializacijo, ki se je začela z industrijsko revolucijo v Evropi v 18. 

stoletju (najprej v Veliki Britaniji, nato v Franciji, Belgiji in drugih evropskih 

državah), s katero sta se bistveno spremenila način in vrsta proizvodnje. Weber, ki je 

podal eno bolj sistematičnih in temeljitih opisov »kapitalističnega duha« ter katerega 

ime povezujemo s pojmoma racionalizacija in birokratizacija, je »tradicionalno« in 

»kapitalistično« družbo ločeval v naslednjih dimenzijah: obliki lastništva, 

prevladujoči tehnologiji, značilnostih delovne sile, sredstvih ekonomske distribucije, 

zakonodaji in prevladujoči motivacijski sili.90  

Tradicionalne družbe so bile agrarne družbe. Glavna proizvodna sila oz. sredstvo je 

bila poleg tehnologije in znanja zemlja, način proizvodnje pa kmetijstvo. Lastništvo 

je bilo vezano na dedni družbeni status, mehanizacija dela praktično ni obstajala, 

                                                 
89 Adam, »Modernizacija …«, 550.   
90 Max Weber (1988). Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: ŠKUC in FF, 20–35.   
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zakonodaja je bila partikularistična, na voljo je bil predvsem lokalni trg, delovna sila 

pa je bila v osnovi nesvobodna. Glavna motivacijska sila je bila zadovoljevanje 

osnovnih potreb.91 Drugače v modernih družbah prevladuje industrijski način 

proizvodnje. Za »kapitalistično družbo« je kot proizvodno silo oz. sredstvo značilen 

kapital, ki ima različne oblike (tovarna, orodje, stroji, znanje, itd.). Delovna sila je 

svobodna, delo je mehanizirano, ključna načela produkcije pa so učinkovitost, 

produktivnost in racionalna organizacija. Trg je odprt, zakonodaja pa univerzalna.92  

Čeprav je delovna sila v modernih družbah svobodna in se glede na povpraševanje 

prosto giblje, pa je prisiljena svoje delo prodajati kot blago na trgu. Kapital in 

delovna sila sta v moderni družbi medsebojno odvisna. Oba imata interes: eden na 

strani povpraševanja po delu, drugi na strani ponudbe dela. T. i. poblagovljenje 

kapitala in dela je postalo tudi glavna naloga in skrb države. Lastniki kapitala so 

namreč morali biti zmožni kupovati delo, lastniki dela pa so morali biti privlačni za 

potencialne kupce dela.93  

Kapitalizem je drugo ime za ekonomsko ideologijo liberalizma oz. ekonomsko-

liberalne ideje so tesno povezane z ekonomskim vidikom družbene modernizacije. 

Liberalizem, kot zapiše Adam, lahko opredelimo kot (samo)opis družbe, ki ne 

temelji več na enotnosti kot predmoderne družbe, temveč na razlikah in razločevanju 

med politiko in ekonomijo, vlado in državljani, »civilno družbo« in državo. Gre za 

družbo, ki se začenja moderno strukturirati in dinamično razvijati. Nov tip družbene 

organizacije na podlagi (fukcionalne) diferenciacije se ujema z razkrojem 

tradicionalnih vezi in integracij, na drugi strani pa s povečevanjem opcij, to je večje 

ponudbe ter večje možnosti izbire.94  

Tehnološka odkritja in spremembe v prevladujoči ekonomiji modernih družb 

prinesejo različna tveganja. Pogoj za industrijsko dinamiko, ki svoje normalno stanje 

pojmuje kot stalno rast, je izkoriščanje naravnih virov, ki morajo biti na voljo brez 

omejitev. Posledice izkoriščanja narave in stranskih učinkov tehničnega napredka so 

                                                 
91 Randal Collins, ur. (1994), Four Sociological Traditions. Selected Readings. New York in Oxford: 
Oxford University Press, 30–45.  
92 Collins, Four Sociological, 35–45. 
93 Ulrich Beck, Wolfgang Bonns in Christoph Lau: »The Theory of Refleksive Modernization. 
Problematic, Hypotheses and Research programme.« Theory, Culture and Society 20(2), 2003: 1–33.   
94 Frane Adam (1992): 115. 
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številna tveganja, značilnost tveganj pa je njihova neenaka porazporeditev. Tako kot 

so neenako porazdeljena tveganja glede na psamezne poklice in razrede, so tudi 

neenako porazdeljene možnosti in sposobnosti za ravnanje z njimi.95 Nov 

»industrijski red«, kot mu pravi Bauman, je ustvaril industrijsko družbo, ki je uničila 

»naravno« zvezo med zemljo, človeškim prizadevanjem in bogastvom. Delavce je 

ločil od virov njihovega preživljanja. Vir zaslužka so vse bolj postajale tovarne. T. i. 

fordovska tovarna, ki je po Baumannovem mnenju postala ena glavnih ikon 

težke/trdne/zgoščene/sistemske modern, je »zvedla človeške dejavnosti na preproste, 

rutinske in v nasplošnem vnaprej določene gibe, namenjene ubogljivemu in 

mehanskemu izvajanju, ki ne potrebuje umskih zmožnosti, pri tem pa izključila vso 

spontanost in individualno inciativo«.96  

Avtomatizacija industrijskih postopkov je vplivala na vzorce dela, delovno mesto, 

delovne odnose ter kontekst in pomen dela. V odnosu do dela je novo dimenzijo 

dobil tudi čas. Medtem ko je bil v tradicionalnih družbah delovni proces odvisen od 

naravnega časa, je postal v modernih družbah vezan na industrijski proces, tovarne in 

mesta. Delovni čas so oznanjale tovarniške sirene in ne več cerkveni zvonovi. Jürgen 

Habermas je tako ugotavljal, da je moderni svet postal »svet sistemov« z novim 

koledarjem.97 Čas se je tudi razdelil, in sicer na delovni čas in dela prosti čas. 

Dolgoročno je namreč industrijski napredek odprl več možnosti za aktiven in pasiven 

počitek v obliki rekreacije kot tudi za izboljšanje standarda, kar se je kazalo na 

potrošnji dobrin. Prosti čas je v moderni postal čas za potrošnjo oz. čas za 

nakupovanje.98

Tehnološka odkritja in številni izumi (tramvaj, avto, trajekt, vlak) pa so pripomogli 

tudi k izboljšavam v fizični komunikaciji oz. mobilnosti. V modernih družbah 

človeško gibanje niso omejevala več naravna sredstva premikanja (človeške ali 

konjske noge). Premagovanje fizičnih razdalj je postalo odvisno od tehnologije, od 

umetnih prevoznih sredstev.99 Hitrost gibanja in dostop do hitrejših sredstev 

                                                 
95 Beck, Bonns in Lau: »The Theory …«, 1–33.  
96 Zygmunt Bauman (2002). Tekoča moderna. Ljubljana: Založba *cf, 35. 
97 Bauman, Tekoča, 55. 
98 Breda Luthar (2002) »Homo ludens – Homo šoper:  uvod v potrošno kulturo«. Cool-tura: Uvod v 
kulturne študije. Aleš Debeljak (ur.) … Ljubljana: Študentska založba, 260.    
99 Burke in Briggs, Socialna, 105–105. 
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premikanja sta v modernih časih postajala tudi glavno orodje moči in gospostva. 

Moderni čas je po Baumanovem mnenju s svojo nanovo pridobljeno fleksibilnostjo 

in ekspanzivnostjo postal predvsem orožje za osvajanje prostora.100             

 

b) Rast mest in krčenje podeželja   

Industrializacija je tesno povezana z urbanizacijo, drugim pomembnim procesom 

modernizacije. Moderne družbe so, v nasprotju s tradicionalnimi, urbane družbe. S 

spremembami, ki jih je industrializacija sprožila v tehnologiji, proizvodnji, potrošnji, 

komunikacijah, itd., so se oblikovale možnosti za nastajanje in rast mest ter 

spremembe v načinu življenja njenih prebivalcev. Proces modernizacije je šel v 

smeri prostorskega večanja in množenja mest ter raznovrstnosti njihove ponudbe ter 

s tem v zvezi večanja njihove pomembnosti. Na drugi strani pa je šel ta proces v 

veliki meri na račun »krčenja«, zamiranja in manjšanja vloge podeželja. (citat) Na 

eni strani so ljudje s podeželja migrirali v mesta in se namesto z agrarnim delom 

začeli preživljati z delom v tovarnah, uradih, trgovinah, šolah. Hkrati pa so bile 

zaradi izboljšav v množični komunikaciji kot tudi v prometu povezave med mesti in 

podeželjem v moderni boljše in bolj koncentirane kot v tradicionalnih družbah, kjer 

je bil, kot je ugotovil Eisenstadt, značilen bolj ali manj oster razloček med centrom in 

obrobjem.101  

Zaradi neprestanega priseljevanja in naraščanja števila prebivalstva se je zlasti v 

velemestih in v pomembnejših industrijskih središčih pokazala zaostrena 

stanovanjska stiska in je bilo treba oblikovati nove standarde in pravila bivanja. 

Mnoge stvari, ki so na podeželju potekale povsem samoumevno, so v mestu postale 

problem. Na primer pot na delovno mesto, preskrba z vodo ali ravnanje z odpadki. 

Zato so številna »odkritja« v 19. in zgodnjem 20 stoletju, kot so plinska in električna 

razsvetljava, vodovod, stranišča, tramvaj, štedilnik, električni telefon, sčasoma 

izboljšala bivanje mestnih prebivalcev v moderni in vplivala na njihovo vsakdanjo 

higieno, zdravje in proces civliziranja.102 Poleg novih oblik oz. načinov bivanja so 

mesta ponujala tudi drugačen način preživljanja prostega časa. Vsako mesto je imelo 
                                                 
100 Bauman, Tekoča, 14–15. 
101 Eisenstadt, »Zgodovinske …«, 109–116. 
102 Andrej Studen (1995). Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: SH, 11–13.  
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svoj značaj, v nekaterih se je koncentriralo znanje (univerze), druga so bila trgovska, 

politična, industrijska in umetniška središča, tretja spet središča zabave in potrošnje. 

Nasplošno pa velja, da so mesta v moderni polepšala svoj izgled in specializirala 

svojo ponudbo: tako izdelkov, ki se jih je dalo kupiti, kot tudi stvari, ki se jih je dalo 

početi. Gledališča, kavarne, veleblagovnice, velesejmi in drugi prostori, kjer se je 

razkazovalo ter zapravljalo čas in denar, so postali njene glavne značilnosti. Mesto je 

postalo prostor javnih spektaklov in promenade, kjer so mestni prebivalci postopali 

oz. pohajkovali.103 Medtem ko je bilo pohajkovanje na promenadah povezano z 

urejanjem javnih mestnih površin in parkov, pa je bilo pohajkovanje povezano tudi z 

nakupovanjem oz. nakupovalnimi praksami104 in potrošništvom. Teorija o potrošnji, 

ki jo je Veblen razvil konec 19. stoletja (The Theory of the Leisure Class ), še danes 

velja za eno  pomembnejših del s področja ekonomije ter tudi za prvo kritiko 

potrošnje. Veblen je v zvezi s procesom modernizacije opažal spremembe oblike 

»razkazovalnega brezdelja« kot tudi njegovo upadanje, na drugi strani pa naraščanje 

pomena »razkazovalne potrošnje« kot izkazovanja bogastva. Delno je to, kot pravi 

Veblen, posledica spremenjenega odnosa do produktivnega dela, delno pa je zato 

kriv sam značaj modernih družb, za katere je značilna nova oblika sredstev 

komuniciranja, večja mobilnost populacije in družbena diferenciacija. Moderno 

življenje v mestih je po Veblenovem mnenju vzpostavilo vedno več priložnosti in 

prostorov (npr. na mestnih ulicah, v kavarnah ali veleblagovnicah), kjer se ljudje med 

seboj niso nujno poznali. Bili so neznanci, »prehodni opazovalci vsakdanjega 

življenja«. V mestih je bila potreba po neprestanem dokazovanje finančne moči 

tistih, ki se jih opazuje, večja, in namesto brezdelja kot sredstva za razkazovanje 

bogastva, ki je očem največkrat skrito, se je status kazal z bolj vidnimi znaki (npr. 

potrošnjo oblačil).105

                                                 
103 Beseda promenada izhaja iz francoske promenade, ki pomeni 'sprehajati se' ali 'postopati'. Hilbert 
de la Chevallierie začetke takšnih površin išče v 18. stoletju, ko so mesta svoje sprehajalne površine 
pridobila z rušenjem obzidij. V: Katja Jerman (2001). Promenada v Ljubljani. Diplomska naloga na 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 8.   
104 Don Slater (1997). Consumer Culture and Modernity. Cambridge, Oxford in Malden: Polity press, 
8–15. 
105 Veblen, »Razkazovalna …«, 234–236. 
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Tudi zato so mestom sociologi pripisali veliko vlogo v širjenju moderne. Alan 

O΄Shea, ki je proučeval simbolni pomen mesta v modernosti, pravi, da so evropska 

velemesta bolj kot katerakoli družbena sila 19. stoletja označila moderno izkušnjo, 

ter da so rasla ne le prostorsko, ampak tudi v smislu kulturnih pomenov, na način, v 

katerem je bilo mesto razumljeno in predstavljeno.106 Mestom, kot so Firence, 

Benetke, Bologna, Pariz, Oxford, Berlin, London ali New York, Tiryakian pravi tudi 

»epicentri modernosti«.107

c) Razredi in habitus    

Za mesta je bil značilen specifičen način življenja, v mestih je bila doma meščanska 

kultura, meščanstvo pa tisti sloj, ki je bil poglavitni pobudnik in dejavnik socialne, 

gospodarske, kulturne in politične modernizacije. Konec 18. stoletja je nastopil čas, 

ko se je meščanstvo konstituiralo kot družbeni razred. V 19. stoletju, kot navaja 

Jürgen Kocka, je meščanstvo v Zahodni Evropi, Nemčiji in Avstriji predstavljalo do 

15 odstotkov prebivalstva. Vendar je meščanstvo kljub majhnemu številu očitno 

močno vplivalo na stoletje, saj ga imenujejo 'stoletje meščanstva', das bürgerliche 

Jahrhundert.108 Kot pravi Seider, je bilo meščanstvo prvi družbeni sloj, ki se ni 

konstituiral niti iz sorodstva ali po rojstvu (kot plemstvo) niti iz enovite podlage 

zemljiške posesti (kot kmetje) ali iz monopola nad strokovno usposobljenostjo (kot 

cehovski rokodelci), ampak iz širše razumljenega »družbenega ugleda«, ta pa je imel 

lahko različne materialne ali idejne vzroke, ki so bili del meščanske kulture.109 V 

nasprotju s plemiško-aristokratsko kulturo, ki je bila načeloma omejena le na 

plemstvo, je imela meščanska kultura z meščanskimi vrednotami in vedenjskimi 

normami od začetka tudi univerzalni značaj.110 Meščanski sloj in meščanska kultura 

                                                 
106 Alan O΄Shea (1998). »Zanikanje modernosti: Ženske, mesto in veleblagovnica.« V: Časopis za 
kritiko znanosti 189(26): 162 in 164. 
107 Rizman, »Problemi …«, 13–14.   
108 Vodilne vloge meščanstva v procesu modernizacije, kot poudarja Vodopivec, ni mogoče pojasniti z 
njegovo gospodarsko in politično močjo, saj je bila gospodarska moč meščanstva po deželah različna, 
meščanski družbeni in politični vpliv v vsaki deželi posebej pa ne le rezultat meščanske družbene 
moči. Tisto, kar zlasti označuje meščanski svet, sta meščanski način življenja in meščanska kultura. V: 
Peter Vodopivec, »Novejši zgodovinopisni pogledi na meščanstvo in zgodovino meščanstva.« 
Zgodovina v šoli 3(1), 1994: 3–10. Del meščanske kulture je bila tudi moda. Zato so nekateri teoretiki 
mode pojav oz. nastanek mode povezovali kar z 19. stoletjem, stoletjem meščanstva. 
109Reinhard  Seider (1998). Socialna zgodovina družine. Ljubljana: SH, 120–123. 
110 Vodopivec, »Novejši …«, 3–10.    
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oz. habitus, kot ga poimenuje Bourdie,111 je primer družbene gibljivosti, izginjanja 

formalnih (pravnih) ovir mobilnosti med razredi in upadanja pomena pripisanega 

statusa v modernih družbah.  

Stanovsko-fevdalna družba, za katero so bile značilne jasne meje, utrjene družbene 

hierarhije in družbeni red, se je v procesu modernizacije preoblikovala v moderno 

razredno družbo, za katero so bile značilne dinamična delitev in razpršena 

struktura.112 Toda tako kot nekdaj stanovi, so tudi razredi omejevali ljudi pri njihovi 

individualni izbiri, bili so »niše«, kamor se je moral posameznik uvrstiti. Medtem ko 

so bili »stanovi« ljudem pripisani, je članstvo v »razredih«, kot navaja Bauman, od 

njihovih članov zahtevalo veliko mero dosežkov. K razredom se je bilo treba 

»priključiti«, članstvo v njih pa nenehno obnavljati in preverjati.113 Zato so bile 

»vsebine« razredov gibljive in zato sta se tudi prej omenjeni pojem in vsebina 

meščanske kulture ves čas spreminjala. Z njo so se namreč hoteli meščani ločiti od 

nemeščanov.114  

č) Spol in družbena vloga: »svet« in »dom« 

                                                 
111 Bourdieu je v kulturnih študijah najbolj očitno presegel marksistično definiranje razreda kot 
skupek posameznikov z enakim ekonomskim položajem in družbenim statusom (odvisna od njihovega 
odnosa do kapitala, lastništva in mezdnega dela) ter je pri določitvi glavnih principov diferenciacije 
med razredi uporabil relacijski ali strukturni način razmišljanja. Naloga znanosti, kot pravi sam, je, da 
ustvari prostor, ki nam omogoča, da razložimo in napovemo največje možno število razlik med 
posamezniki. Družbena realnost namreč ne more biti niti popolnoma determinirana niti popolnoma 
nedeterminirana. – Bourdieu značilnost razredov obravnava z vidika posameznika, ki nosi pečat 
»razrednega habitusa« in ga reproducira z lastnim delovanjem. Habitus je neozaveščen in se kaže v 
posameznikovih dispozicijah in njegovem delovanju. Razredni habitus se v družbenem življenju 
pojavlja kot »razredni etos« oziroma »razredna morala«, ki se zrcali v vrednotah, verovanjih, 
vsakodnevnih praksah in vedenjskih vzorcih posameznega razreda. V: Pierre Bourdieu, »What makes 
a social class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups.« Berkley Journal of Sociology: A 
Critical Review 32(32): 1992, 1–17.    
112 Eisenstadt, »Zgodovinske …«, 109–116.  
113 Bauman, Tekoča, 43. 
114 Konec 18. in v zgodnjem 19. stoletju so meščani kazali težnjo predvsem po rezmejitvi od »višjih« 
(navzgor) od njih, od starih, tradicionalno priviligiranih slojev, od plemstva na eni in monarhičnega 
absolutizma na drugi strani. Sklicevali so se na uspešnost, izobrazbo in delo ter postopno oblikovali 
nov ideal/model moderne, posvetne, nestanovske, racionalno organizirane »meščanske družbe«. Ko se 
je v 19. stoletju vztrajno brisala meja, ki je v socialnem, političnem in kulturnem pogledu meščanstvo 
ločevala od plemstva, se je oblikovala težnja po ločitvi oz. razmejitvi »nižjih« (navzdol) od njih. 
Plemstvo je namreč v tem času vztrajno izgubljalo privilegije in del bogatega meščanstva je stremel k 
plemiškemu načinu življenja in plemiškim statusnim simbolom. V 19. stoletju se torej oblikuje nova 
socialna in kulturna meja, ki loči sicer heterogeno skupino meščanstva od na primer kmetov in 
delavcev, ki so iskali pot k pomeščanjenju. Na to kaže tudi uveljavljanje meščanske mode in hrane na 
podeželju in tamkajšnje prevzemanje meščanskih norm in vrednot. V: Vodopivec, »Novejši …«, 3–
10.    
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Meščani so bili pomemben dejavnik družbenih sprememb, pozneje so jim sledile še 

preostale depriviligirane družbene skupine, med njimi tudi ženske. Kot opisuje Anne 

Okley, je prehod k industrijski proizvodnji povzročil ločitev družine od ekonomije, ta 

pa je sprožila vrsto sprememb. Tradicionalna predindustrijska družina je bila širša 

enota (t. i. razširjena družina, družinski klan in plemenska skupnost), 

multifunkcionalna skupina, ki je zadovoljevala večino potreb svojih članov (od 

prehrane, obleke, izobrazbe, druženja, itd.) in kjer se je produktivno delovno 

življenje nenehno prepletalo z domačim življenjem. V moderni družbi se oblikuje t. i. 

jedrna družina, skupnost staršev in otrok, številne funkcije, ki jih je imela 

tradicionalna družina, pa prevzamejo posebne institucije (šole, politične organizacije, 

podjetja, industrija). V moderni se dom loči od trga, družinsko delo od produktivnega 

dela, neproduktivno delo pa od produktivnega dela, vsak član družine pa ima glede 

na spol točno določene vloge.115 Spolna delitev vlog, kot zapiše Beck, je v moderni 

pojmovana kot naravno dejstvo in je bila temelj industrijske družbe ter podlaga za 

oblikovanje moderne jedrne družine.116      

Meščanska družina, k sebi obrnjena skupnost, za katero so bile značilne tesne 

čustvene vezi, je postala ideal. Domačnost, za katero so si meščani prizadevali, pa je 

bila odvisna od materialne varnosti in denarja. Mož je zastopal družino v javnosti, 

žena jo je reprezentirala v hiši. Meščanski mož je svojo avtoriteto opiral na kraje, ki 

so bili ženi praviloma nedostopni, na pridobitnem delu zunaj hiše in svoji poklicni 

usposobljenosti. Delu v hiši, ki se je prvič povezovalo zgolj z delom žensk, je bil s 

poudarjanjem reproduktivnega značaja odvzet produktivni značaj. Delo žensk je bilo 

v družbi, katere razvojne značilnosti so bile vedno večja preračunljivost, 

maksimiranje dobička, itd., vedno slabše vrednoteno.117          

Proces razločevanja družbe na zasebna, domača življenjska področja na eni strani in 

poklicni svet na drugi strani je imel daljnosežne ideološke posledice. Kazalo je, da 

odslej ljudje natanko vedo, kaj naj bi bilo tipično »moško« in kaj tipično »žensko«. 

Ženski so pripisali značajske lastnosti, za katere se je zdelo, da jo vnaprej določajo za 

družino in dom. Oblikovala pa se je tudi podoba moškega, ki se v poslovnem 
                                                 
115 Ann Oakley (2000). Gospodinja. Ljubljana: Založba/*cf., 33. 
116 Ulrich Beck (2001). Družba tveganja: Na poti v drugo moderno. Ljubljana: Krtina, 50–65.   
117 Seider, Socialna, 126–128. 
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življenju ne ustraši nobenega napora in tveganja. Metafora »svet« (gospodarski, 

politični, družbeni odnosi) je postala za moške rezervirano področje, metafora 

»dom« pa področje žensk.118 Družinskim članom dodeljene vloge so bile tudi 

družbene vloge oz. del družbenih identitet: moški so »igrali« vlogo mož in očetov, 

ženske pa vlogo žena, mater in gospodinj.119

Kot pravi Oakleyeva, je »moderna industrijska družba ustvarila možnosti za 

enakopravnost med moškim in žensko, a je ohranila in celo okrepila razlikovanje 

med moškostjo in ženskostjo«.120 Delitev dela po spolu in s tem povezane družbene 

vloge so povzročile nastanek vse večje odtujenosti med spoloma. V meščanskih 

salonih se je rodila feministična kritika omejevanja žensk. Meščanski družinski 

vzorec je proizvedel svojo antitezo: prve boje žensk za pravico do družbene in 

politične udeležbe.121  

d) Ideja naroda in države  

V moderni družbi so se oblikovale različne družbene strukture, med njimi tudi 

nacionalna država. Utemeljena je bila na ideji etničnosti kot temelju enotnosti in 

samouveljavitve. Prizadevanje nacionalne države pri oblikovanju »naravne 

skupnosti« pa je, kot zapiše Bauman, podpiralo zakonsko uveljavljanje uradnega 

jezika, učnih načrtov in poenotenje pravnega sistema.122 Nacionalna država je bila 

oblika politične skupnosti, vezana na natančno določeno ozemlje. Postala je nova 

oblika avtoritete, ki je temeljila na konceptih suverenosti in legitimnosti, vpetih v 

pravne določbe, ki so veljale znotraj točno določenih ozemeljskih koordinat. Gerard 

Mercator, renesančni risar zemljevidov, ki je z izumom globusa izboljšal prostorsko 

predstavo o svetu, je omogočil, da so se meje med državami zarisovale, da so se jih 

ljudje začeli zavedati, kar je posledično vplivalo na občutek skupinske pripadnosti in 

državljanske zavesti.123        

                                                 
118 Seider, Socialna, 126. 
119 Oakley, Gospodinja, 79–84; Peter Jambrek (1997). Modernizacija: Preobrazba tradicionalne v 
sodobno družbo. Ljubljana: DZS, 390.   
120 Oakley, Gospodinja, 97. 
121 Gisela Bock (2004). Ženske v evropski zgodovini. Od srednjega veka do danes. Ljubljana: Založba 
/*cf., 217–228.   
122 Zygmunt Bauman (2001). The Individual Society. Cambridge: Polity Press,   
123 Debeljak, »Hvalnica …«.    
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Moderna nacionalna država je sekularizirana oblika politične oblasti. Z obdobjem 

meščansko-demokratičnih revolucij je začelo prodirati načelo »ločitve Cerkve od 

države«,124 po katerem se država v svoji zakonodajni, sodni in izvršni oblasti ne veže 

na nobeno posebno Cerkev. Nasproti državi in državni oblasti Cerkev ne nastopa kot 

duhovna oblast, ampak kot verska skupnost, ki je tu zaradi vernikov in njihovih 

verskih potreb.125 Politika, ki se postopoma odmika od religije, morale in tradicije, 

postane samostojno področje družbenega delovanja in razvija svoja lastna načela in 

pravila. V moderni državi namreč ustava in zakoni, ne pa doktrina te ali one verske 

skupnosti, določajo temeljne okvire sobivanja v javnem prostoru. Razsvetljenstvo in 

francoska revolucija leta 1789 predstavljata pravni okvir modernosti. Deklaracija o 

človekovih in državljanskih pravicah ne temelji več na plemiških privilegijih in 

tradiciji, ampak na enakosti posameznikov pred državnim zakonom. Namesto 

monarhije po milosti božji nastopi sekularna država s predstavniško oblastjo oz. s 

parlamentom.126 Namesto t. i. dinastičnega kraljestva (Habsburžanov, hohenzolerjev, 

Romanovov, Otomanov) nastopi nacionalna država, namesto religijske skupnosti 

ideja naroda.127          

Oblikovanje državljanskega statusa se začne z uveljavljanjem osnovnih, temeljnih ali 

civilnih pravic. Civilne pravice so temelj uveljavljanja političnih pravic. Pravna in 

demokratična država postane socialna država (socialne pravice) in država blaginje. 

Socialna politika pomaga v moderni družbi vzpostaviti ravnotežje med pohlepom, 

sebičnostjo in solidarnostjo. Durkheim omenja dva tipa solidarnosti, mehansko in 

organsko, ki ju pojasni na podlagi zakonskih pravil. V moderni družbi, pravi, se 

zaradi specializacije aktivnosti in povečanja števila interakcij med posamezniki 

vzpostavi nov tip solidarnosti, kot je bil značilen za tradicionalne družbe. Medtem ko 

se družbe, ki temeljijo na mehanski solidarnosti, večinoma opirajo na represivne 
                                                 
124 Načelo ločitve Cerkve od države je bilo v nekaterih družbah dosledno uvedeno (Francija, ZDA), 
praviloma pa se je to načelo v meščansko demokratičnih državah uresničevalo v kompromisnih 
oblikah. Največ sporov in kompromisov je bilo v zadevah, ki jih je zlasti katoliška Cerkev smatrala za 
področje svoje duhovne pristojnosti, to je pri šolstvu, tisku in družini (družinski zakonodaji). Na teh 
področjih je katoliška Cerkev skušala urediti delitev pristojnosti z državo, in sicer s posebnimi 
sporazumi (konkordati). V mnogih družbah je bila doslednejša ločitev izvedena šele po socialistični 
revoluciji (Sovjetska zveza in SFR Jugoslavija). 
125 Marko Kerševan (1989). Religija in slovenska kultura. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 163. 
126 Debeljak, »Hvalnica …«.       
127 Benedikt Anderson (2003). Zamišljene skupnosti. Ljubljana: SH, 15, 19–20.  
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sankcije oz. se kaznuje vsak odmik od kolektivnega načina življenja in prevladujočih 

družbenih vrednot, v družbah, ki temeljijo na organski solidarnosti, prevladujejo 

odškodninske sankcije oz. gre za kaznovanje kršitev individalnih pravic.128             

e) Mir in vojna 

Znotraj iste moderne Evrope, s katero povezujem rojstvo demokracije, ki je poudarila 

enkratnost človeka kot osebe, pa izhaja tudi vrsta hudih degradiranj človeškega 

življenja. Razne oblike nasilja in prisile, večvrednost evropskega človeka, so se 

izražale pri naseljevanju novodkritih dežel in njihovem podrejanju ter so dosegle 

vrhunec v 20. stoletju z obema svetovnima vojnama.      

Vélika vojna je v marsičem prelomna. Pred njo je svet poznal daljša obdobja miru, 

predvsem pa so takrat vojne trajale manj (največ nekaj mesecev). Šele v prvo 

svetovno vojno so bile vpletene vse svetovne sile in skoraj vse evropske države. Za 

njen začetek, kot poudari Oto Luthar, niso kriva le nerešena politična, socialna in 

nacionalna vprašanja, za dogajanja pred in med tem prelomnim časom je v veliki 

meri »odgovorna« tudi modernizacija s svojo tehnološko in ekonomsko dinamiko. 

Takoj ko je bil človek tehnološko sposoben masovnega ubijanja, se je to tudi začelo, 

saj je vojskovanje sestavni del človekovega delovanja.129  

Vendar pa je proces bolj ali manj učinkovitega monopoliziranja sredstev nasilja in 

pacificiranje države s strani močne osrednje oblasti, po mnenju Eliasa, med 

najpomembnejšimi procesi v nastajanju moderne države. Pacifikacija, ki jo Elias 

opazuje v zahodnoevropski družbi od srednjega veka, naj bi vplivala na spremembe 

psihičnih struktur, vedenjske norme in čustva ljudi. Prostor za sproščanje afektov s 

telesnim napadom (oz. nasiljem) se je v tem procesu omejil na določene časovne in 

prostorske enklave. Fizično nasilje se je preneslo na osrednjo oblast, tako da si užitka 

napadalnosti ni mogel več vsak nekaznovano privoščiti. Nasilje so lahko izvajali le 

maloštevilni, zgolj tisti, ki jih je za to pooblastila osrednja oblast. Bolj množično pa 

je do nasilja prihajalo ob revolucijah in vojnih spopadih. Toda celo v vojnah med 

modernimi nacijami, v katerih je bil bojevitosti dovoljen večji razmah, je sproščanje 

                                                 
128 Lewis A. Coser (1893/1984). »Intruduction.« V: Emile Durkheim, The Division of Labour in 
Society. London: Basingstoke MacMilian.  
129 Oto Luthar (2000). O žalosti pa niti besede. Uvod v kulturno zgodovino vélike vojne. Ljubljana: 
Založba ZRC, 44–51.    
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afektov v nasprotju s srednjeveškim, v katerem je bilo bolj neposredno in močno, 

postalo neosebno.130                 

f) Sekularizacija in moč razuma     

Proces civiliziranja pa je potekal tudi po zaslugi naraščujoče vloge razuma v 

modernih družbah. Življenje in delo v tradicionalnih družbah so obvladovali in 

nadzirali religiozne predstave in verski obredi (magični uroki, ljudski običaji, 

vraževerje, dnevi svetnikov, praznovanja, sejmi, sezonske veselice in romanja). 

Religija je reševala vprašanja o smislu, resnici in pravici. Religija v obliki svetne 

(Cerkev) in država v obliki posvetne oblasti sta bili tesno prepleteni. Z božjo, 

kozmično naravo sveta, z ontološko resnico, je bil povezan tudi sam jezik 

komuniciranja. V evropski srednjeveški družbi je bila latinščina jezik univerzalne 

Cerkve in le redkih šolanih laikov.131 Praksi branja in pisanja sta bili redki in 

priviligirani, stvar elite in zgornjih družbenih plasti.132

Z visoko sholastično filozofijo na prehodu iz 14. v 15. stoletje so se odprla vrata 

razumu v bistveno drugačni obliki kot v predhodnih stoletjih. Vrh sholastike je o 

človeku in religiji razmišljal v okviru konceptov razuma kot vere – čeprav je vero 

priznaval kot višjo od razuma. Tudi teologija se je sama vse bolj opirala na 

predpostavke in izvajanja razuma in vse manj na mistično spoznanje Boga. V tem 

kontekstu se je dogajalo sočasno osamosvajanje človeškega razuma od nadzemske 

realnosti. Empirično racionalistični pristop je za dlje časa postal nesporni in vodilni 

vzgib Zahoda. Z avtorji, kot so Hegel, Marx, Comte in Mill, so se uveljavili 

dialektika, utilitaristični princip, pozitivizem. Dosežen je bil radikalen prelom s 

srednjim vekom. Ustvarjalni duh nove dobe je bil usmerjen v človeka kot bitje 

razuma, čutov in zaznav, v materialno blagostanje, v vidno in otipljivo lepoto, v 

družbeno urejanje po meri človeškega razuma. Pojavila se je nova kultura, »kultura 

čutnih zaznav, empirična, sekularna in tostranska«.133  

                                                 
130 Norbert Elias (2000). O procesu civiliziranja. I. zvezek. Ljubljana: ∗cf, 333–352.  
131 Anderson, Zamišljene, 45–46. 
132 Einsenstadt, »Zgodovinske …«, 113. 
133 Igor Bahovec (2005). Temelji moderne dobe. Skupnosti: teorije, oblike, pomeni. Ljubljana: Založba 
Sophia: 107–112. 

 34



Nova empirična resničnost sveta je zahtevala nov odnos do sveta, kulture in smisla 

življenja. V modernih družbah človekov odnos do družbenih pojavov postane vedno 

bolj posveten in razumski. Razum postane edina uradno priznana oblika racionalnosti 

in velja za osrednjo vrednoto in načelo življenja te kulture. Vlogo religije, ki je v 

tradicionalnih družbah reševala vprašanja o smislu, resnici, pravici ali trpljenju, v 

modernih družbah nadomestijo različni posvetni načini. Znanost postane oblika 

institucionalizacije ustvarjanja novega znanja in skuša monopolizirati resnico.134 

Poleg tega sta se v modernih družbah količina znanja, s katerim razpolagajo 

posamezniki (spomin, izobrazba, informiranost), in družba v celoti (znanje 

akomulirano v knjižnicah, arhivih, itd.) znatno povečali. Na podlagi razsvetljenskih 

idej se je namreč postopoma oblikovalo šolstvo, ki je prišlo v pristojnost države in 

njenih zakonov, ter šolstvo, ki je bilo namenjeno tako uporabnemu strokovnemu 

znanju kot izobrazbi preprostega ljudstva ter tudi žensk. Širše in zanesljivejše 

kroženje informacij kot tudi širši javni dostop do izobrazbe pa je zaradi finančnih 

razlogov in nadzora nad industrijskim procesom zahtevala tudi industrializacija.  

Sekularizacija je, kot pravi Weber, logična posledica racionalne organizacije dela v t. 

i. buržoaznem, mirnodobnem kapitalizmu s pomočjo različnih znanosti, še zlasti 

matematičnih in narovoslovnih. Tovrstni kapitalizem žene sebični interes po 

maksimizaciji dobička ter akumulaciji in (re)investiciji kapitala, ki predstavljajo 

strogo materialistični skupek vrednot in so v neposrednem nasprotju s preteklo 

religiozno kulturo.135                 

g) Oblikovanje identitet in individualizem  

Giddens označuje ločitev časa od prostora in njuno ponovno spojitev v oblikah, ki 

omogočajo natančno časovno prostorsko lociranje družbenega življenja, kot ključno 

za dinamiko modernosti. Ena od posledic oz. značilnosti te ločitve je vpliv na razvoj 

modernih družbenih institutucij. S tem je bil dan prvi pogoj za t. i. 'razstavljanje' 

(disembedding) institucij, kar pomeni, da se družbeni odnosi izločijo iz lokalnih 

kontekstov, osvobodijo od lokalnih praks in navad ter se ponovno oblikujejo v 

nedoločenem časovno-prostorskem razponu. Po Giddensu obstajata dva tipa 
                                                 
134 Peter Jambrek (1997). Modernizacija: Preobrazba tradicionalne v sodobno družbo. Ljubljana: 
DZS, 391.   
135 Weber, Protestantska, str.     
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»razstavljalnih« mehanizmov: simbolni sistem, ki se nanaša na medije menjave (npr. 

denar), drugi pa so ekspertni sistemi, sistemi tehničnih dosežkov (znanost). Vsi 

razstavljalni mehanizmi temeljijo na zaupanju. V okoliščinah modernosti je zaupanje 

v zavedanju, da je človeško delovanje družbeno oblikovano in ne dano od narave ali 

božje moči.136    

Medtem ko je preteklost v tradicionalnih družbah spoštovana in cenjena, saj ponuja 

izkušnje in znanje preteklih generacij, je tudi refleksivnost omejena zgolj na 

reinterpretacije in razjasnitve tradicije. Ločitev časa in prostora skupaj z 

»razstavljalnimi« mehanizmi v modernih družbah vpliva tudi na zmanjšanje pomena 

vnaprej določenih smernic in praks ter vloge tradicije v vsakdanjem življenju. 

Refleksivnost modernega življenja vključuje nenehno pregledovanje in 

preoblikovanje družbenih praks glede na nove, prihajajoče informacije o teh praksah 

ter tako vpliva na vse oblike družbenega življenja. Na ravni posameznika Giddens 

refleksivnost povezuje z oblikovanjem posameznikove identitete. Pri oblikovanju 

identitete ključno vlogo igrajo ekspertni sistemi. Medtem ko so imeli v tradicionalni 

družbi pri oblikovanju primarnih identitet, ki se oblikujejo v zgodnjem otroštvu, 

veliko vlogo in pomen mnenja in nasveti starejših generacij, se v modernih družbah 

krepi vloga nasvetov različnih specialistov (ekspertnih sistemov).137      

Tönnies meni, da pride z modernizacijo do prehoda od 'skupnosti' (die Gemeinschaft) 

k 'družbi' (die Gesellschaft). Obdobju skupnosti torej sledi obdobje družbe. Skupnost 

temelji na soglasju, navadah, običajih in tradiciji, družba pa na formalnih pravilih, 

politiki in javnem mnenju. Prvotne oblike skupnosti so sorodstvo, sosedstvo in 

prijatejstvo, njen stvarni izraz pa družina, ljudstvo, rod, pleme, vas. Razumevanje je 

družbena sila, ki posameznike drži skupaj. Življenje v skupnosti temelji na 

vzajemnem posedovanju in uživanju skupnih dobrin, opira se na intimno medsebojno 

poznavanje ter se razvija v trajnem razmerju med obdelovalno zemljo in domačijo. 

Po Tönniesu pa je družba sestavljena iz posameznikov, kjer podobno kot v skupnosti 

prebivajo drug ob drugem, vendar pa so med seboj ločeni. Posamezniki v družbi 

delujejo zase in so v razmerju do drugih v stanju napetosti. Razmerja med 

                                                 
136 Anthony Giddens (1991): Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.    
137 Giddens, Modernity. 
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posamezniki temeljijo na recipročnosti: razred kapitalistov (trgovci in kapitalisti) vs. 

delavski razred. Družina je mesto zadovoljevanja naravnih potreb, sosedstvo in 

prijateljstvo pa v družbi nadomeščajo družabne oblike življenja in povezovanje v 

interesne skupine.138  

Ločitev med vlogami, ki jih imajo posamezniki v družini in sorodstvu na eni in v 

poklicnem in političnem svetu na drugi strani, vpliva na identitete.139 Identite v 

tradicionalnih družbah so jasno razdeljene, časovno stabilne in natančno umeščene v 

prostor. V tradicionalni družbi je individualna človekova identiteta identična s 

kolektivno in jo skoraj v celoti določa. Človek o sebi ne more misliti zunaj skupnosti. 

Posameznikova biografija je bila družbi družbeno tipična, odvisna od statusa, 

predpisana in napisana praktično že ob njenem ali njegovem rojstvu.140 V okviru 

družine pa sta bili najpomembnejši družbeni nalogi uveljavljanje družinskih ambicij 

in poudarjanje družinskih interesov.141  

Drugače so v modernih družbah identitete fleksibilne, majave in mobilne ter niso 

nekaj danega. Z modernizacijo različne družbene vezi oz. povezane skupnosti, 

tradicionalne oblike organiziranega oblika dela, zakonska zveza ali odnosi, ki so v 

tradicionalni družbi dajali občutek povezanosti in identitete, slabijo, izginjanjajo ali 

se spreminjanjo. Z modernizacijo pride do ločevanja zveze med kolektivno in 

individualno identiteto. Ti dve identiteti sta sicer še vedno povezani, toda ne več 

popolnoma odvisni. V procesu detradicionalizacije, ob razpadanju stabilnosti 

tradicionalnih avtoritet in stabilnih družbenih položajev se namreč človek 

individualizira.142 Individualizacija, s katero se veča pomen osebne izbire, ima po 

Becku več dimenzij: dimenzijo osvoboditve, odčaranja in nadzora oz. reintegracije. 

Pomeni osvoboditev od zgodovinsko vnaprej danih družbenih oblik in vezi, izgubo 

tradicionalne varnosti glede na praktično vedenje, vero in vodilne norme v družbi ter 
                                                 
138 Ferdinand Tönnies (1999). Skupnost in družba. Ljubljana: FF.     
139 Identitet je seveda več (osebne, skupinske, kulturne, spolne, slojne, etnične, politične, lokalne, 
religiozne, nacionalne, družinske, sorodstvene, poklicne). V temelju pa lahko identiteto razdelimo na 
individualno in skupinsko, kolektivno identiteto. Kot omenja Jenkins, je temeljna razlika med eno in 
drugo identiteto v tem, da induvidualna identiteta poudarja razlike, kolektivna pa podobnosti, obe pa 
sta konstruirani z določenega zornega kota. V: Richard Jenkins (1996). Social Identity. London in 
New York: Routledge, 19–20.    
140 Luthar, »Homo ludens …«, 254. 
141 Oakley, Gospodinja, 33. 
142 Luthar, »Homo ludens …«, 254. 
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nov način vključevanja v družbo.143 Individualizacija v moderni, kot jo razume 

Bauman, pomeni preobrazbo identitete iz »danosti« v »nalogo«, s tem pa v 

odgovornost akterjev za njeno izvajanje in posledice svojega delovanja. Ljudje se v 

moderni ne rodijo v svoje identitete, ampak jih morajo živeti. To se kaže tako na 

primeru slojev kot spolov. Življenje modernih žensk in moških je naloga, ki ni 

dovršena in zahteva skrbi in napore.144 Biografija postane v procesu modernizacije 

relativno odvisna od njenega/njegovega položaja in je v vedno manjši odvisnosti od 

objektivnih okoliščin. Med tem ko je osebno biografijo določalo okolje, saj je bila ta 

del objektivne tradicionalne skupnosti, postane biografija v modernih družbah del 

projekta samouresničevanja.145  

Z modernizacijo slabijo tudi sredstva medsebojnega razlikovanja ljudi in njihovega 

samodefiniranja. To »izpraznjeno« mesto zasede potrošnja,146 ki se razlikuje od 

tradicionalne. V tradicionalnih družbah se potrošnja sooča s številnimi omejitvami, 

prepovedmi. Regulirajo jo različne tradicionalne avtoritete (tradicija skupnosti, 

kozmološki red, religiozna ontologija) in politika (zakoni). Trošenje je določeno s 

statusom, ki ga posameznik pridobi ob rojstvu (trošimo tako, kot pritiče našemu 

statusu). Tako je tudi identiteta odvisna od statusa. V moderni družbi ni nobenih 

omejitev, ki bi govorile o tem, kaj in kdaj lahko kdo troši, oz. ni nobene avtoritete, ki 

bi potrošnjo regulirala. Potrošnja je bistvena za skupnostna zavezništva, za 

oblikovanje naših družbenih identitet in mrež, za vzpostavljanje razlik do drugih, itd. 

»Potrebujemo stvari, da bi živeli na določen način.«147 Naša identiteta je rezultat oz. 

konstrukt potrošnje. Z nakupom in rabo potrošniških izdelkov se ustvarjata in 

definirata osebna in družbena identiteta. Nakup in uporaba vseh vrst sporočata, kdo 

je njihov lastnik/-ca, torej njegovo oz. njeno identiteto ter njeno/njegovo mesto v 

družbenem svetu.148    

h) Industrijska ali potrošniška revolucija?  

                                                 
143 Beck, Družba, 55.  
144 Bauman, Tekoča, 42 in 171. 
145 Luthar, »Homo ludens …«, 254. 
146 Zdenka Šadl, »Potrošnja in emocije.« Časopis za kritiko znanosti XXXVI(189), 1998, 153. 
147 Luthar, »Homo ludens …«, 254.   
148 Šadl, »Potrošnja …«, 153. 
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Središčno mesto zavesti v moderni nista več Bog in resničnost, temveč človek kot 

bitje tega sveta. V središču modernih pogledov na svet je torej človek, 

antropocentričnost je sprejeta kot osrednja orientiranost moderne dobe. Toda izrazi 

so bili različni: v določen obdobju se je poudarjal razum in se je čustva postavljalo 

ob stran, pozneje so se poudarjala čustva. Enkrat se poudarjajo delo in ekonomska 

plat, uspešnost, drugič posameznikovo čustveno in čutno-doživljajsko zadovoljstvo 

(estetsko, hedonistično, potrošniško).149 Asketska varianta krotitve potrošniških 

potreb je v sociologiji nadpovprečno obdelana predvsem po Webrovi zaslugi. 

Njegova teza je, da je potrošniško samoomejevanje religiozno podprt mehanizem. V 

svoji razpravi Weber navaja, da brezobzirno hlastanje za dobičkom in njegovo 

neracionalno zapravljanje za luksuz in kratkoročne užitke ni bilo značilno za 

vzpenjajoči se razred buržuaznih kapitalistov.150 Na evropskem zahodu poda za 

primer protestantske skupine (kalvinistično-puritanska oblika protestantizma), ki so 

se ravnale po načelu, da je posameznikova odrešitev odvisna neposredno od Boga, ki 

neprestano ocenjuje njegova dejanja in nadzoruje njegovo obnašanje. Naučili so se 

dolgoročnega varčevanja, da so lahko denar v prihodnosti namensko in donosno 

uporabili. Kapital so akumulirali in investirali ter preračunavali, ali jim določena 

dejavnost dolgoročno lahko prinese izgubo. Trošenje jim je preprečevala njihova 

morala, ki je izhajala iz religioznega verovanja. Trošenje je bilo »dopustno« zgolj kot 

reprodukcija, kot obnavljanje pogojev za ponovno proizvodnjo.151 O povezavi 

religioznih vrednot s potrošnjo pa govori tudi Campbell, ki trdi, da sta bila 

protestantska (proizvodna) etika, o kateri govori Weber, in etika potrošništva 

istodobna pojava z istim nosilcem (srednji razred). Prva etika je legitimizirala 

proizvodnjo, druga potrošnjo. Romantična etika je ustvarila možnosti za razvoj 

                                                 
149 Bahovec, Temelji, 107–112. 
150 To je Weber ugotavljal na primeru kalvinističnih verovanj zlasti v Veliki Britaniji in na 
Nizozemskem poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja. Buržuaznemu kapitalistu se je stanje večnega 
nemira in nepredvidljivosti – ker ni vedel, ali bo po smrti rešen ali pogubljen – narekovalo vztrajno 
racionalno organizirano obliko življenjskega stila. V kalvinističnih verovanjih so se te specifične 
kulturne vrednote izoblikovale v obliki morale. Vključevale so nadzor nad čutnimi nasladami telesa, 
restrikcije pri oblačenju, ličenju, prehranjevanju, pitju in spolnosti.    
151 Weber, Protestantstka, 195. 
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modernega hedonizma, v katerem je užitek ločen od fizičnega zadovoljevanja in je 

umeščen v umetnost sanjarjenja.152   

Slater, ki govori o t. i. potrošniški kulturi jasno poudari povezanost med njenim 

nastankom in nastankom moderne dobe. Pravi, da je potrošniška kultura edinstvena 

in specifična, da predstavlja dominanten način kulturne reprodukcije, ki se je v času 

moderne razvila na Zahodu. Potrošniška kultura je po njegovem kultura modernega 

Zahoda. Je med osrednjimi praksami vsakdanjega življenja in neločljivo povezana z 

osnovnimi vrednotami, praksami in institucijami, ki definirajo zahodno modernost. 

Mednje spadajo individualizem, večja ponudba in večja možnost izbire ter odnosi na 

trgu. V svoji t. i. lounge durée potrošne kulture poudari več faz njenega razvoja, 

začetek pa postavi v 18. stoletje.153  

Velika transformacija, ki ji je bil zahodni svet priča od 18. stoletja, je, kot pravijo 

teoretiki potrošniške družbe in kulture, rezultat ne samo industrijske, ampak tudi 

trgovske in potrošniške revolucije. Začela se je začela vzpostavljati v dobi 

industrializacije, ko je plačano delo omogočilo, da so ljudje postali tako proizvajalci 

kot potrošniki. Postopoma se je razvijala nova družba, temelječa na želji po novem, 

ki jo je bila ekonomija pripravljena zadovoljiti.154  

V moderni ljudje niso več nujno potrošili vsega, kar so proizvedli. Za ohranjanje 

povpraševanja potrošnikov je bila potrebna spodbuda, ki postaja z modernizacijo 

vedno močnejša in prilagodljivejša. Cilj porabništva namreč ni zadovoljevanje 

potreb, ampak predvsem nenehno reproduciranje občutka manjka, ki v potrošnikih 

sproža potrebo po še in več.155 Na to se nanašata dve ključni spoznanji, in sicer, da je 

nemogoče empirično dokazati »temeljne potrebe«, da so te vedno normativno 

določene oz. kulturno skonstruirane. Potrebe so oblikovane diskurzivno in niso 

nekaj, kar obstaja pred družbenim delovanjem, ampak so oblikovane v tem 

                                                 
152 Šadl, »Potrošnja …«, 151. 
153 Slater, Consumer, 8–15.  
154 Vendar je po mnenju Milesa in Padditona od potrošnje kot posledice industrializacije proizvodnje 
do vzpostavitve potrošnje kot življenskega stila večine populacije minilo še dolgo časa. Ta se je 
pojavila šele po drugi svetovni vojni. Ben Fine in Ellen Leopold (1993). The World of Consumption. 
London in New York: Routledge, 62–84.  
155 Zygmunt Bauman, »Consuming life.« Journal of Consumer Culture: 2001: 9–29.   
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delovanju156 ter da v potrošništvu ne gre za zadovoljevanje potreb, ampak za željo 

kot obliko motivacije. Želja je nenasitna in je torej glavno gibalo potrošništva.157 

Potrošnike, pravi Bauman, je treba, tako kot drugo blago, »proizvajati«. Vedno 

znova, z visokimi stroški in z vedno novimi metodami.158 Metode so se skozi 

zgodovino oglaševanja razlikovale. V t. i. prvi fazi kapitalizma so bile potrošne 

dobrine reklamirane in trošene v skladu s prevladujočo »ideologijo potreb oz. nujo«. 

Poudarjala se je kvaliteta blaga, ki je izhajala iz njegove proizvodnje. V drugi fazi, ki 

časovno sovpada s postmoderno, pa so pri oglaševanju potrošniških dobrin poudarjali 

tiste lastnosti, ki se nanašajo na njihovo potrošnjo. Oglaševalci so namesto 

uporabnosti izdelka poudarjali, kako si bodo potrošniki z nakupom izdelka 

spremenili in izboljšali življenje.159 Skozi zgodovino oglaševanja se je zgodil premik 

od poudarka prevlade tistih vzorcev, ki so namenjeni zadovoljevanju 

posameznikovih materialnih potreb in materialnih koristi k uveljavi takšnih, ki 

vsebujejo vedno več »nematerialnih« in simbolnih dejavnikov.160

Tisti, ki se jih v moderni največkrat »proizvaja«, so ženske. Žensko poleg pojmov 

»dom« in »družina«, ki postaneta v moderni, kjer se družina vedno bolj identificira s 

svojo prostorsko umestitvijo, zamenljiva, opredeljujeta tudi pojma gospodinja in 

potrošnica, pravi M. Bianchi. Takole razdeli domače oz. »družinsko delo«: na 

»gospodinjsko delo«, na »potrošno delo« in na »odnosno delo.161 Z modernizacijo 

se, kot pravi Ksenija Vidmar, zgodi »transformacija doma kot sfere produkcije v 

sfero konzumpcije in prostega časa«.162 Potrošnja za družino postane, tako kot 

preostalo družinsko delo, v veliki meri v domeni žensk. Med osrednjimi vrednotami 

moderne družine je tudi prizadevanje za rast življenjskega standarda. Izdatki za dom 

in družino so se z industrializacijo povečevali, s tem pa se je povečevala tudi 

potrošnja.  
                                                 
156 Breda Luthar, »Ne tako visoka kultura – prepovedani užitki nakupovanja.« Časopis za kritiko 
znanosti 26(189), 1998: 123–124. 
157 Bauman, »Consuming …«: 9–29.   
158  Bauman, Tekoča, 96–98, 191. 
159 G. Faurschou (1988). Fashion and cultural logic of postmodernity. V: A. Kroker in M. idr., Body 
Invaders. London: 80–81. 
160 Luthar, »Ne tako ...«, 123–124.  
161 Tanja Rener (2000). »O delu ›iz ljubezni‹«. V: Oakley, Gospodinja, 285–286. 
162 Ksenija Vidmar (2001), »Ponavaljanje pogleda. Ženski žanri v preseku množične kulture.« V: 
Ženski žanri. Spol in množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: ISH, 15. 
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Toda glede na to, da je za večino žensk potrošnja za družino predstavljala delo in 

vednost, kako družinske vire in dohodek na najbolj učinkovit način preoblikovati v 

zadovoljene potrebe družinskih članov, je vprašanje, koliko lahko govorimo o 

potrošnji kot »užitku«.163 Vsekakor je potrošnja oz. nakupovanje za družino in zase, 

na kar so opozorile številne ženske študije, tudi tista praksa, ki je ženskam 

omogočila, da so v moderni zasedle javni prostor.164     

i) Oblačila: noša in moda   

Potrošniška kultura kot zapiše Slater pomeni dosegljivost blaga na trgu, katerega 

glavne lastnosti so novost, modnost in izboljšanje.165 Modna oblačila so potemtakem 

tipični potrošniški izdelek. Hkrati so oblačila med najbolj vidnimi potrošnimi izdelki; 

vedno jih imamo pri sebi oz. na sebi.  

V tradicionalni zahodni družbi je oblačilo izkazovalo družbeni razred, spol, poklic 

(uniforme), tudi religiozno pripadnost in regionalno posebnost (noše) nosilca. 

(Ljudske) noše so bila oblačila podeželskega oz. kmečkega prebivalstva, poenotena 

znotraj določenega kraja ali pokrajine.166 Tkanina in samo oblačilo sta bila, ne glede 

na sloj, do srede 19. stoletja izdelana ročno. Postopek izdelave tradicionalnih oblačil 

je bil dolgotrajen. Izdelovanje oblačil v nižjih slojih (kmetje) je spadalo v krog 

preostalih družinskih opravil.167 Proces izdelovanja oblačil je bil podoben procesu 

izdelovanja oblačil v »oralnih družbah«, ki so jih proučevali antropologi. Zanje je bil 

značilen pristen stik izdelovalcev v vseh postopkih izdelave. Vsi izdelovalci (tkalec, 

pletilec, šivilja in barvar) so izkoristili posvečene misli prednikov in bogov, da bi 

navdihnili izdelek in tako poudarili podobnosti med samo tehnologijo izdelave in 

življenjskim ciklusom (rojstvo, dozorevanje, smrt in razkroj). Rituali in diskurzi, ki 

so obkrožali izdelavo oblačil, pa so naredili iz izdelka prepričljiv sinonim za 

regenerativni in degenerativni proces življenja, ki je povezal ljudi drugega z drugim, 

z njihovimi predniki in potomci. Ročno izdelana tkanina je bila praviloma trpežna, 

                                                 
163 Rener v Oakley, Gospodinja, 285–286. 
164 O΄Shea, Zanikanje, 162 in 164. 
165 Slater, Consumer, 8–15.  
166 Na Slovenskem so na primer ob koncu 18. in v prvi polovici 19. st. obstajali trije poglavitni tipi 
kmečke oz. ljudske noše: panonski, alpski in sredozemski. V: (1987). »Ljudska noša.« V: ES, 6. 
zvezek: Krek-Marij. Ljubljana: MK, 284–285.      
167 Fine in Leopold, »Clothing. Industrial or consumer revolution?« V: The World, 120–137. 
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oblačilo pa je mogoče večkrat predelati. Zato je bilo oblačilo med dragocenejšimi 

dobrinami (še zlasti praznično oblačilo), ki jih je imel posameznik v lasti.168 Skupaj z 

drugimi dobrinami se je prenašalo iz roda v rod.   

Podobno ugotavlja Hollander na primeru modnih oblačil v Zahodni Evropi 16., 17. 

ali 18. stoletja. Čeprav so se oblačila takrat spreminjala, so kljub temu večinoma 

predstavljala življenjsko kontiuniteto. Utelešala so vzdržljivo, žilavo družbo. Ko se je 

moda zamenjala, si lahko oblačilo razparal, trpežna tkanina pa je bila pripravljena na 

predelavo. Iz starega oblačila je nastalo novo in moda je lahko gradila na podlagi 

lastne preteklosti.169

V 19. in 20. stoletju so z industrijsko proizvodnjo oblačil ročno izdelavo oblačil v 

modernih družbah z nekaj izjemami (npr. haute couture ali nekaterimi modnimi 

dodatki) zamenjali stroji. V kapitalizmu procesa izdelovanja oblek ni bilo več 

mogoče povezati z idejami o duhovni navzočnosti prednikov. Trg je zahteval poceni, 

hitro in usmerjeno delo ter s tem izdelovalcem preprečeval prenašanje znanja 

prednikov skozi oblačilo. Na serijsko izdelana istovrstna oblačila, izdelana na 

tekočem traku velikih tovarn, se je posameznik manj oz. teže navezal ter jih je laže 

zavrgel oz. zamenjal z novim oblačilom. Tudi novi mediji (fotografija) skušajo 

drugače kot tradicionalne umetnosti (ilustracija, slikarske umetnine) modo prikazati 

kot muho enodnevnico ter s tem prepričati občinstvo, da je vsa lepota videza v 

njegovem trenutku, da je modnemu oblačilu namenjeno le kratko življenje in da ga 

bo kmalu nadomestilo novo, drugačno od prejšnjega.170   

V modernih družbah kapitalistični način proizvodnje tako povsem prerazporedi 

simbolne potenciale obleke in prinese veliko spremembe v pomen oblačila in odnos 

do njega. Oblačilo, tako modno kot nemodno, je dobilo novo vlogo in novo vrednost. 

Njihova vrednost je trenutna, kratkotrajna oz. začasna. Modna oblačila v zelo 

kratkem času (mesecu, pol leta, letu) izgubijo svojo t. i. modnost, s tem pa tudi 

večino svoje vrednosti. Takoj ko nova moda nadomesti staro modo, oz. takoj ko 

oblačila pridejo iz mode, postanejo staromodna in torej neuporabna. Kot pravi B. 

Luthar: »Še uporabna garderoba tako postane zastarela, saj je na njej letnica 
                                                 
168 Renne, Cloth, str. 
169 Hollander, Feeding, 145–147. 
170 Hollander, Feeding, 145–147. 
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›senzibilitete‹ prejšnjih modnih ciklov.«171 Tudi zato lahko razumemo željo številnih 

modnih oblikovalcev, da bi jih imeli za umetnike, njihovo dela pa za umetnine. Kot 

je izjavil William Buchanan, poznavalec umetnin iz 19. stoletja, je moda prisotna 

povsod, tako v umetnosti kot oblačenju: »… dejstvo pa je, da vse, kar je v 

umetnostni odlično, bo tudi ostalo tako, neodvisno od vsakokratne mode.«172  

Drugače je z ne-modnimi, ustaljenimi, tradicionalnimi oblačili, katerih vrednost se s 

časom povečuje, skrbno varuje in prenaša iz generacijo v generacijo. Njihova 

vrednost je dolgotrajna oz. predstavljajo čas kot kontinuiteto,173 ali kot zapiše Elisha 

P. Renne, so to »oblačila, ki nikoli ne umrejo«.174  

j) Kultura in kodeks oblačenja  

Kot sem omenila že v uvodu, je naše ključno izhodišče spoznanje, da je moda del 

kulture neke družbe in da lahko o različnih kulturah sklepamo na podlagi razlik v 

oblačenju in odnosu do oblačenja. Kot meni Bernard, sta moda in obleka praksi, ki 

sodita med druge prakse vsakdanjega življenja, katerih namen je oblikovati kulturo 

kot splošni označevalni sistem.175 Ali kot ugotavlja Roche v svoji Kulturi oblačenja 

(1989), »kodeks oblačenja razkriva kodeks kulture«.176 Kulturna zgodovina je, kot je 

bilo povedano uvodoma, poudarila  pomembnost pomena pri definiciji kulture, 

prispevala je k t. i. »dez-elitizaciji« kulture oz. h kulturnemu obratu, ki je kulturo 

premaknil iz estetskega v njeno antropološko razumevanje. Zelo na kratko in 

poenostavljeno to pomeni, da je kultura vse, kar delamo in smo.177 Kultura ni zgolj 

»visoka« ampak je navadna.178 Kljub temu podrobnejša opredelitev pojma kulture 

ostaja še naprej težka naloga, saj je prav tako dinamična kategorija kot modernost in 

modernizacija. Obe sta proces.179  

                                                 
171 Breda Luthar, »Ne tako …«, 118.  
172 Francis Haskell (1979). Rediscoveries in Art. Ithaca in New York: Cornell University Press, 4. 
173 Polhemus in Procter, Fashion, 25–50.  
174Renne, Cloth, str. 
175 Bernard, Moda, 52. 
176 Roche, The culture, uvod.  
177 Peter Burke (2007). Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia, 33.  
178 Raymond Williams (1997). Navadna kultura. Ljubljana: SH, uvod.  
179 Kroeber in Kluckohn sta naredila izbor več kot 160 difinicij kulture in ponudila svojo definicijo, po 
kateri je kultura prenosljiv vzorec vrednot, idej in drugih simbolnih sistemov, ki oblikujejo vedenje. 
V: Lisa Hoecklin (1995). Managing Cultural Differences. London: Addison-Wesley Longman Ltd, 
28.  
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Razni prej omenjeni teoretiki moderne so se ukvarjali tudi z dilemo, ali je kultura 

tista, ki vpliva na vedenje, družbene strukture, ekonomijo (Weber), in ali ekonomski 

razvoj prinaša kulturne spremembe (Marx). Marsikdo se bo strinjal, da je vpliv 

kulture na družbo ali ekonomijo, kot tudi obratno, težko meriti. Vsi procesi 

modernizacije, ki sem jih omenila zgoraj (npr. industrializacija, urbanizacija, 

družbeno razslojevanje, itd.), so imeli svojo dinamiko in so se od družbe do družbe 

nekoliko razlikovali. Pa vendar lahko iz povedanega izločimo nekatere tipične 

značilnosti tradicionalnih na eni in modernih družb na drug strani, ki se nanašajo tudi 

na tipične kulturne razlike.           

Tradicionalne družbe so bile agrarne, ruralne, samozadostne (somooskrbna 

ekonomija družin), zaprte in statične družbe. Za t. i. tradicionalno kulturo so bili 

značilni stabilnost in odvisnost ter močne neformalne vloge, pravila in odnosi, ki jih 

ljudje gradijo drug z drugim na eni strani, ter formalne oblike avtoritete in pritisk, ki 

ga izvaja na posameznika njegova družba. Avtoriteta in hierahija sta jasni, družbene 

skupine pa jasno določene. V religiji prevladuje močan čut za božjo presežnost, za 

vsak prestopek proti skupnosti ali pravilom okrepljen s strahom pred božjo kaznijo. 

Gre za kulturo, ki daje ljudem dom in občutek varnosti in opore.180 Za tradicionalno 

družbo je v kulturnih in simbolnih sferah po Eisenstadtu značilen družbeni in 

kulturni red. Red je v tradicionalnih družbah pravilo, nered pa izjema. Red pomeni 

monotonijo, regularnost, ponavljanje oz. kontiuniteto in predvidljivost, kar se odraža 

v samem pojmu tradicije. Tradicija pa ne rabi zgolj kot simbol kontinuitete, marveč 

kot zarisovalec legitimnih meja ustvarjalnosti in inovacije in kot glavno merilo 

legitimnosti teh meja.181 Nad tem redom bdi neko vrhovne bitje (Bog), ki skrbi za 

njegovo regularnost in varuje meje med pravilnimi in napačnimi odločitvami.182 

Značilnost tradicionalne družbe (strukturnih in institucionalnih sferah) je tudi ta, da 

se ali da se poskušajo deli družbene strukture ali nekatere skupine označevati kot 

legitimni branitelji, varuhi in manifestacije kolektivnih simbolov kot njihovi 

                                                 
180 Mary Douglas (1994). Risk and blame: Essays in cultural theory. London in New York: Routlidge, 
10–25.  
181 Eisenstadt, »Ustroj in dinamika tradicije v tradcionalnih družbah.« Družboslovne razprave 7, 1989: 
108.   
182 Bauman, Tekoča, 72–73. 
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legitimni nosilci in tolmači, in spričo tega tudi uzakonjevalci sleherne inovacije ali 

spremembe.183 Za tradicionalne družbe je po Webru značilna religiozna kultura.184                 

Po drugi strani moderne družbe opredeljujemo kot industrijske, urbane, odprte, 

dinamične in spremenljive, kot kompleksne in diferencirane družbe. V njej so 

politika, religija, kultura, gospodarstvo in drugi družbeni podsistemi avtonomni, 

specializirani in samoregulativni, nobeden med njimi ni osreden. Moderna družba je 

razsrediščena tako na sistemski ravni kot na ravni etično-vrednostnih orientacij in 

ideologij.185 Za moderne, lebdeče in individualistične kulture je po mnenju 

Douglasove značilna oslabljena skupinska pripadnost, visoka mreža interaktivnosti, 

pomembna je uspešnost, s katero se definira družbena vloga. Posameznik išče status, 

odnosi postajajo krhki in začasni. Kultura je bolj pluralistična, pragmatična in 

materalistična. Bog je bolj vir miru in udobja kot pa razodetje, ki se mu je treba 

pokoriti.186 Kultura v modernih družbah je »kultura čutnih zaznav, empirična, 

sekularna in tostranska«.187 Nenazadnje je z kulturo modernega Zahoda tesno 

povezana tudi potrošniška kultura, ki je neločljivo povezana z osnovnimi 

vrednotami, praksami in institucijami, ki definirajo zahodno modernost. Mednje 

spadajo individualizem, večja ponudba in večja možnost izbire ter odnosi na trgu.188  

Kaj to pomeni za oblačilne navade oz. kodeks oblačenja?  

Prilagajanje na eni in izstopanje na drugi strani oz. »navzkrižje med prilagoditvijo 

družbi in posameznikovim odmikom od njenih zahtev« sta po Simmlu dva temeljna 

pogoja za oblikovanje mode, ki izhajata iz dveh osnovnih človeških teženj: potrebe 

po družbenosti in potrebe po individualnosti.189 S kombiniranjem različnih kosov 

obleke in različnih tipov oblačil namreč lahko dosežemo neponovljiv, ednistven 

učinek. Hkrati pa, če so ti kosi obleke modni, s tem v družbi pretirano ne izstopamo, 
                                                 
183 Eisenstadt, »Ustroj …, 108. 
184 Weber, Protestantska, str.     
185 Adam, »Modernizacija …«, 550. 
186 Douglas, Risk, 50.  
187 Igor Bahovec (2005). Temelji moderne dobe. Skupnosti: teorije, oblike, pomeni. Ljubljana: Založba 
Sophia: 107–112. 
188 Slater, Consumer, 8–15.  
189 Z individualnostjo v oblačenju označujemo in izpostavljamo zasebne, od drugih ločene 
posameznikove lastnosti. To je izraz, ki ločuje lastnosti posameznika od lastnosti drugih ljudi in 
poudarja njegovo samostojnost in izvirnost. Nasprotje individualnosti pa je družbenost. Zaradi 
izstopanja, izpostavljanja, drugačnosti pride do občutka ogroženosti, ki se sprevrže v potrebo po 
neizstopanju, zlitju z okolico in podobnosti z drugimi. V: Bernard, Moda, 79–80. 
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ampak se ji prilagodimo.190 Tako potreba po individualnosti kot tudi potreba po 

družbenosti nista enako izraziti pri vseh ljudeh in v vseh družbah. Simmel svojo 

teorijo naveže na družbeno organizacijo ter pravi, da je moda komaj navzoča ali je 

sploh ni v tistih družbah, kjer so sile oz. impulzi, ki spodbujajo posameznike, da se 

prilagodijo zahtevam družbe, močnejše od sil oz. impulzov po razločevanju. V 

družbah, sestavljenih iz različnih skupin ljudi, ki se med seboj razlikujejo in poleg 

tega izražajo še neko individualno, osebno identiteto, je razvoj mode zagotovljen; to 

težnjo zasledimo v kompleksnih družbah.191  

Kompleksne družbe so moderne družbe, ki so to postale v procesu modernizacije. 

Modernizacija na Zahodu je v oblačenju povzročila izginjanje oblačil oz. noš, 

značilnih za tradicionalne družbe, in širjenje mode med vse plasti prebivalstva. In kot 

ugotavljajo raziskovalci visoke moderne, je zahodna kultura tako postopoma postala 

kultura, v kateri je modni način oblačenja splošno sprejemljiv način oblačenja, oz. 

kjer se po modi ravna večina.192 In če zapiše Slater da je za potrošniško kulturo 

značilna dosegljivost blaga na trgu, katerega glavne lastnosti so novost, modnost in 

izboljšanje193 je modno blago tipično potrošno blago, simbol ali sinonim za 

potrošniško kulturo.   

k) Bipolarnost pojmov   

Konkretna realnost in moda sta lahko v kulturi ene družbe pravilo, v drugi pa sta 

lahko nenavadni, prepovedani in sankcionirani. V vsakem primeru pa je modi 

pripisan nek pomen. Kot sem že omenila, se je odnos posameznikov in družbe do 

mode v času in različnih kulturnih okoljih spreminjal. Podobno je bilo tudi s 

fenomenoma potrošništva in modernostjo Od poznega 16. do 19. stoletja je bila 

večina konotacij pojma moderno slabšalnih. Izjavo, da je neka stvar moderna, 

sodobna in da ruši oz. zavrača tradicijo, je bilo takrat mogoče razumeti kot nekaj 

                                                 
190 Simmel, Izbrani, 190–195 in 251. 
191 Simmel sicer loči »civilizirane, kompleksne družbe«, to je družbe, kakršne so zahodne 
kapitalistične družbe, ter »primitivne, preproste družbe«, ter pravi, da tisto, kar nosijo ljudje v 
»primitivnih družbah«, ni moda oz. ni ta moda, kot jo razumemo, kadar mislimo na oblačenje ljudi v 
»kompleksnih družbah«. Če zavrnemo vrednostno obremenjene in žaljive reference o tem, ali je neka 
družba civilizirana ali primitivna oz. zahodnjaška ali nezahodnjaška, se omejimo na delitev družb na 
kompleksne in preproste. V: Bernard, Fashion, 10–12. 
192 Kot meni Breda Luthar, je v visoki moderni prišlo do nadvlade principa mode.  
193 Slater, Consumer, 8–15.  
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slabega, celo nevarnega. Šele v 19. in 20. stoletju se je to razumevanje spremenilo, 

dokler ni postalo moderno izenačeno z naprednim.194 Tehnološki napredek, 

znanstveni razvoj in razsvetljensko slavljenje razuma pa so kmalu s seboj prinesli 

tudi slabe strani. H kritičnemu odnosu do modernosti sta še zlasti pripomogli obe 

svetovni vojni.  

Iskanje smisla v racionaliziranem svetu pridobi lastnosti negotovosti in 

»razsrediščenega blodenja po meandrih resnice«, pravi Weber. Izginotje kulture, v 

kateri je religija ustvarjala moralni okvir, ki so mu bili vsi zapisani, in prehod v svet, 

v katerem naj bila večina fenomenov pojasnjena zgolj z racionalnimi oblikami 

razlage, pa poimenuje »odčaranje sveta«. Durkheim govori o osiromašenju duhovne 

kulture, ki ga je s seboj prinesla tehnološka modernizacija, Marx pa spregovori o 

odtujeni obliki kulture, saj delovni procesi v industrijskem kapitalizmu odnose z 

drugimi ljudmi in naravo spremenijo v odtujene. (citat) Pri iskanju novega moderna 

ni izbirala sredstev in se je pogosto zatekala k skrajnostim in očitnemu 

eksperimentiranju. Kulturna kriza moderne na prelomu iz 19. v 20. stoletje se pojavi 

v istem času kot umetniška gibanja modernizma, ki so s slikarstvom, kiparstvom, 

književnostjo, z glasbo in drugimi umetniškimi oblikami skušala tematizirati 

paradoksalni razvoj modernih družb.195  

Friedrich Nietzsche, oster kritik moderne, je tako rekoč vse fenomene moderne 

zavrnil kot dekadentne, pesimistične in nihilistične. Adorno in Horkheimer, znana 

predstavnika frankfurtske šole, ki sta napisala knjigo Dialektika razsvetljenstva, sta 

spoznala razsvetljenstvo za samouničevalno. Zanju je moderna kapitalistična družba 

zadnja faza uresničitve instrumentalnega razuma in dokončnega samouničenja 

razsvetljenstva. Bauman govori o »ustvarjalnem uničevanju«, ki da je vsenavzoča in 

neizkoreninjena značilnost obeh tipov moderne. Družba, ki je vstopila v 21. stoletje, 

in družba 20. stoletja po njegovem mnenju nista nič manj »moderni«. Sta le moderni 

                                                 
194 Gregor Bulc (2004). Proizvodnja kulture. Maribor: Subkulturni azil Maribor, 24.  
195 Z modernizmom pride tudi do preloma med umetnostjo in kulturo. Janko Kos (1993). 
»Modernizem.« V: ES, 7. Knjiga, Marin-Nor, 200–201; Milček Komelj (1993). »Modernizem.« V: 
ES, 7. Knjiga, Marin-Nor, 201. 
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na drugačen način. To kar moderno dobo loči od drugih oblik človeškega sobivanja, 

je prisilna, nepretrgana, neustavljiva in vselej nedokončana modernizacija.196  

Tudi fenomen potrošništva, ki je del procesa modernizacije, je prispeval svoje h 

kritiki modernosti. Drago Kos govori o njegovi večpomenskosti. Potrošništvo lahko 

pomeni tako porabiti, potrošiti kot tudi zapraviti. Terminološka zadrega pa nas pri 

pojasnjevanju fenomena potrošništva postavi pred konceptualno vprašanje 

potrošniške družbe, ki ločuje t. i. »produktivno« potrošnjo od »neproduktivne« 

potrošnje«.197 Dualizem, ki ga ta pojem ponuja, ima lahko tako pozitiven kot 

negativen prizvok, tako kot ga ima tudi sama moda, ki v največji meri predstavlja 

neproduktivni del potrošnje, čeprav nas mediji prepričujejo prav nasprotno. Vlogo 

(množičnih) medijev pri regulaciji modne potrošnje in njihov razvoj, ki je prav tako 

pomemben del procesa modernizacije, pa bom predstavila v nadaljevanju. Zaradi 

pomena, ki jih imajo, si v disertaciji zaslužijo obravnavo na posebnem mestu.    

 

 

II. MEDIJI KOT REGULATORJI MODNE POTROŠNJE: PANDORA, 

MAISON DE COUTURE, DAUGEROTIPIJA, GUTENBERG, BRATA 

LUMIERRE IN MARCONI  

 

Lingvistični teoretik Roman Jacobson komunikacijo deli na šest ključnih delov: na 

naslovnika, naslovljenca, kontekst, sporočilo, kontakt in kodo, pri čemer pravi, da je 

t. i. kod ali »jezikov«, ki jih pri komunikaciji uporabljamo za izražanje idej, mnenj 

ali občutkov, več vrst. Poleg govorjene ali pisane besede, zvoka ali slike, so lahko 

kode tudi gesta oz. gibanje telesa, izraz na obrazu ali oblačilo, ki ga nosimo. 

Najpomembnejše pri komunikaciji pa je, da sporočilo, ki ga oddajamo s pomočjo 

različnih kod, tisti, ki mu je namenjeno, razume. Razumevanje oz. »branje« sporočila 

namreč ni nekaj naravnega ali samoumevnega, je priučeno.198 Tako vizualne (npr. 

                                                 
196 Bauman, Tekoča, 38.  
197 Drago Kos (1998). »Geneaologija potrošnje.« V: Potrošnja: Zasebne prakse, javni užitki. Časopis 
za kritiko znanosti XXXVI(189): 22–23.   
198 Nick Lacy (1998). Image and Representation. Key Concepts in Media Studies. New York: St. 
Martin's Press, 5–11. 

 49



geste ali oblačilna podoba, slike) kot verbalne kode (določen jezik, ki ga 

uporabljamo pri govoru ali pisanju, npr. angleščina, nemščina ali slovenščina) so 

kulturno specifične. So naučene in se spreminjajo, kot se spreminja družba. V 

nekaterih družbah prevladuje ena vrsta komunikacije, v drugih druga.  

Proučevalci zgodovine medijev in komuniciranja na primer tradicionalne družbe 

(antično Grčijo in srednjeveško Evropo) opredeljujejo kot govorne kulture, kjer so 

prevladovali slušna in vizualna komunikacija oz. »občinstvo, ki posluša in gleda«. V 

evropski družbi 12. in 13. stoletja je prišlo do vzpona pisne kulture. Da bi zadostili 

naraščajočemu povpraševanju po bralnem gradivu, so izumili novo tehnologijo: 

tisk.199 Tisk s premičnimi črkami je bil prvi medij, ki je omogočil množično in 

sprotno komuniciranje. Nekateri avtorji imajo zato Gutenbergov izum iz srede 15. 

stoletja za mejnik, ki loči srednji vek od novega in tudi moderne od tradicionalnih 

družb. Drugi so mnenja, da modernega razmišljujočega človeka nista omogočila 

samo odkritje tiska in večja dosegljivost pisane besede, temveč predvsem 

spremenjene oblike branja oz. prehod od glasnega v tiho branje.200  

Epstein meni, da je tehnologija tiska zvišala vrednost pismenosti, spodbudila 

vsesplošno učenje in postala nujen pogoj moderne civilizacije201, vendar je bilo 

prilagajanje novemu mediju, s tem pa tudi prehajanje od pretežno govorne v pisno 

kulturo, postopno. V zgodnjem novoveškem obdobju je v Evropi poleg rokopisnega 

komuniciranja zaradi pretežno visoke stopnje nepismenosti še naprej prevladovala 

govorna kultura. Za komuniciranje so rabile govorice, ki so jih opisovali kot »ustno 

poštno službo«, prižnice v cerkvah, petje, akademsko komuniciranje na univerzah, 

med vizualnimi oblikami komuniciranja pa so bile razširjene različne tradicionalne 

umetnosti, kot so npr. freske in slikanje portretov. Nekatere oblike komuniciranja ali 

kode, kot so pisanje in branje rokopisov ali znanje latinščine, so bile zgolj privilegij 

družbenih elit.202 Z modernizacijo se je to spremenilo. Postopoma se je povečevala 

količina znanja, s katerim je posameznik razpolagal. Zaradi opismenjevanja in vse 

                                                 
199 Burke in Briggs, Socialna …, 26–29 
200 Albert Manguel (1996/2007) Zgodovina branja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 64. 
201 Jason Epstein (2001) Založniške zgodbe: založniška preteklost, sedanjost in prihodnost. Ljubljana: 
Cankarjeva Založba, 32. 
202 Burke in Briggs, Socialna …, 26–29. 
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večje dostopnosti tiskanega medija sta se vse bolj širila pisna komunikacija. Nov 

način gledanja na svet, novo obliko posredovanja znanja pa je prinesel še en izum, 

imenovan dagerotipija.  

Izum fotografije s konca 30. let 19. stoletja je povezan z mnogimi spremembami na 

področju vizualne komunikacije, med drugim z možnostjo beleženja in 

dokumentiranja življenja v podrobnosti. Fotografski medij je bilo v nasprotju s 

prejšnjimi mediji mogoče reproducirati v obliki tržnega blaga, kar je omogočilo 

istovetenje z množičnimi okusi. Njen pojav in širjenje pa sta tudi vzrok za postopno 

izpodrivanje dominacije (govorečega) jezika v zahodni kulturi.203 Fotografija je v 

nasprotju s freskami, portreti in z drugimi slikarskimi umetninami postala znana v 

zgodovini komuniciranja kot prva moderna vizualna oblika kulturnega izražanja. 

Njen vzpon je bil izziv slikarstvu, takrat prevladujoči obliki vizualnega izražanja. 

Realizem, sovražnik takratne umetnosti, je bil prijatelj fotografije.204 In čeprav so 

bile prve podobe, ki so nastale s pomočjo fotografskega medija statične in pretirano 

realistične, je prav ta medij sčasoma »relitaviziral preostale tehnike reprezentiranja 

podob«. Fotografija je, kot pravi Tomo Jeseničnik, dala slikarstvu nov zagon in mu 

hkrati odvzela primat najvernejšega posnemovalca realnosti.205 V filmu (gibajočih se 

slikah) je fotografija sicer našla svoje naravno nadaljevanje, vendar je tudi film razvil 

popolnoma drugačen odnos do podobe, kot so jo poznali dotlej. Kot pravi Jeseničnik, 

je v človeško zavest vgradil novo dojemanje realnosti – filmsko realnost.206 

Komercializacija in popularizacija filmske industrije pa je skupaj z uporabo 

fotografije po Hardtovem mnenju bistveno pripomogla k utrjevanju vloge vizualnih 

komunikacij v modernih družbah.207  

Po drugi strani je radio, ko se je pojavil, pomenil vrhunec zgodovine govornega 

komuniciranja 19. stoletja. Tako po tehnologiji širjenja informacij kot po 

                                                 
203 Bonnie Brennen in Hanno Hardt (1999). Picturing the Past. Media, History and Photography. 
Urbana, Chicago: University of Illinois Press, 11. 
204 Ibidem, 14–17. 
205 Tomo Jeseničnik (2005). O fotografiji, http://www2.arnes.si/-uljff4/ofotografiji.htm.  
206 Ibidem. 
207 Hanno Hardt (1998) Interactions. Critical Studies in Communication, Media and Joournalism. 
Boulder: Rowman & Littlefield, 318. 
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množičnosti dosega svojega občinstva.208 Tako kot tisk, fotografija ali film, je tudi 

radio pomenil »napredek« za vse: revne in bogate, individuume in institucije. 

Njegova vloga se je pokazala kot vloga standardiziranja informacij in zabave. V 

obdobju med vojnama je v ZDA in nekaterih delih Evrope postal potreba vsakega 

gospodinjstva ter tako začel dominirati na družbenem in kulturnem področju. 

Predvsem pa je bil radio primer medija, kjer je javno poseglo v zasebno sfero 

doma.209  

Radio, fotografija in film so s svojo rekonstrukcijo informacij, zabave, realnosti 

vsakdanjega življenja v modernih družbah tipični primer modernega elektronskega 

komuniciranja.210 So primer moderne tehnologije, ki je bila v modernih družbah 

dostopna širšemu občinstvu in hkrati primer medijev, ki so sodelovali pri 

oblikovanju procesa modernizacije, novem pogledu na svet, realnost in strukturo 

občutenja. Fotografija je, kot zapiše L. Wellsa, premestila čas in prostor in na 

številne načine spodkopala linearno strukturo konvencionalne pripovedi. Film pa je 

po mnenju Brede Luthar rezultat vizualne fragmentirane percepcije sveta in nasploh 

strukture občutenja, ki jo prinese modernizacija. Praksa gledanja filmov se ujema s 

subjektivnim izkustvom moderne.211  

Množični mediji,212 kot so knjige, časniki, revije, radio, fotografija in film ter 

pozneje računalnik, televizija ali internet, so postali značilnost modernih družb in 

modernega, množičnega in sprotnega komuniciranja.213 Njihov pojav je skupaj z 

industrializacijo proizvodnje, urbanizacijo, s sekularizacijo, z individualizacijo, 

racionalizacijo ali s civiliziranjem postal temeljna značilnost modernizacijskega 

                                                 
208 Do srede 30. let 20. stoletja je bilo radijsko oddajanje na obeh straneh Atlantika že trdno 
uveljavljeno. V: Briggs in Burke (2005). Socialna …, 228. 
209 Hanno Hardt, Bonnie Brennen in Matthew Killmeier (2000) In the Company of Media. Cultural 
Constructions of Communication, 1920s–1930s. Boulder: Westview Press, 129–136.     
210 Ibidem, 129. 
211 Breda Luthar, (2007). Proizvodnja slave: Politika v popularni kulturi. Ljubljana: Založba FDV 
Proizvodnja …, 4. 
212 Beseda medij, ki v dobesednem prevodu pomeni 'posrednik' ali 'prevodnik', je izšla iz latinske 
besed medium, kar pomeni 'sredina', 'središče' (ali medius, kar pomeni 'srednji'). V komunikologiji 
razlagajo medij kot »sredstvo za posredovanje, prenašanje sporočil, novic, znanja, zabave, glasbe, 
slike, itd.« oz. na kratko sredstvo, preko katerega se odvija komunikacija. (1998). »Medij.« Veliki 
splošni leksikon, črka M–O, Ljubljana: DZS, 2528. 
213 Peter Jambrek (1997). Modernizacija: Preobrazba tradicionalne v sodobno družbo. Ljubljana: 
DZS, 391. 
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procesa. V omenjenem procesu so moderne oblike komuniciranja oz. moderni mediji 

– »tehnična sredstva za posredovanje informacij, znanja, zabave, itd. občinstvu«214 – 

začeli postopoma prevladovati nad množično nereproduciranimi oblikami 

komunikacije oz. tradicionalnejšimi mediji. Kljub temu pa so tudi nekatera 

netehnična sredstva za posredovanje informacij še naprej ostala pomemben element 

komunikacije.  

Tako moderni (v ožjem smislu oz. množični mediji) kot tradicionalni mediji (v 

širšem smislu) so bili pomembni tudi z vidika posredovanja mode občinstvu in s tem 

povezane modne komunikacije. Mediji so namreč vse od pojava mode skrbeli za 

poenotenje modnih stilov, vplivali na njeno širjenje in regulirali njeno porabo. Prek 

različnih sredstev, »površin« (telesa, papirja, filmskega platna, slikarskega platna) ali 

prostorov (cerkve, ulice, kavarne, sejmov, trgov, trgovine, domov), kjer se je odvijala 

za modo pomembna komunikacija, se je občinstvu sporočalo, kaj je v določenem 

času moderno, modno, in kaj ni, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne. Z mediji so 

se širili nasveti, kakšna naj bi bila zunanjost oziroma videz sodobnic in sodobnikov 

ter kako oz. s čim ta videz doseči. Prigovarjali so kaj, kje in kako naj se troši ter 

komu je kaj namenjeno.215 Podobe so ponujale različne načine nošenja oblačil, 

gibanja v njih ter sporazumevanja z njimi.  

S komunikacijo oz. z mediji pa se med občinstvo niso širile zgolj modne informacije 

oz. modno znanje. S komunikacijo se je širil tudi neki modi pripisan pomen. Širile so 

se t. i. medijske reprezentacije mode. Mediji, kot rečeno, niso zrcalo sveta oz. neke 

družbe, ampak ga zgolj reprezentirajo. Zato tudi reprezentacija mode v medijih ni 

moda sama na sebi, ampak družbeno ustvarjena moda. »Jezikov« ali kod, ki jih 

uporabljamo za izražanje idej, mnenj ali občutkov o modi, je več (obleke, govorjene 

in pisane besede, zvok, slike) in jih bom v nadaljevanju podrobneje predstavila. 

Njihov pomen, kot pravi Stuart Hall, ni v tem, kar so, temveč v tem, kaj naredijo. 

Njihova funkcija je v tem, da konstruirajo pomen in ga predvajajo.216  

                                                 
214 Pogovorno s pojmom mediji največkrat mislimo na množične medije. »Množični medij.« Veliki 
splošni …, 2641. 
215 Bernard, Moda …, 35–55.    
216 Stuart Hall (2002). »The work of Representation.« V: Cultural Representations and Signifying 
Practises. London idr.: Sage, Milton Keynes in The Open University, 13–74.  
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1. 1 Radio, prižnice, kavarne, modne parade, portreti, filmi, knjige, časopisi, 

revije in plakati  

   

Mediji, ki so v obdobju med svetovnima vojnama regulirali modo v Evropi, s tem pa 

več ali manj tudi v slovenskem prostoru, so se med seboj razlikovali. Imeli so 

različno dolgo zgodovino delovanja, za prenos sporočil so uporabljali različne kode, 

služila jim je različna tehnologija, bili so v rokah različnih avtoritet in namenjeni so 

bili različnemu občinstvu. Nekateri so bili stara (tradicionalna), drugi nova 

(moderna) komunikacijska sredstva. Tudi zato je potrebno v okviru t. i. medijskega 

sistema, kot pravita avtorja Socialne zgodovine medijev Briggs in Burke, na tem 

mestu poudariti delitev dela med različnimi komunikacijskimi sredstvi, ki so bili na 

voljo na določenem kraju in v določenem času. Stara in nova komunikacijska 

sredstva namreč obstajajo drug ob drugem, med seboj lahko tekmujejo, drug drugega 

posnemajo ali pa se dopolnjujejo.217

Med vojnama so v srednjeevropskem prostoru prižnice v cerkvah, ki jih je Bauman 

označil za »prvi množični medij«, zlasti v podeželjskih okoljih, imele še vedno velik 

pomen pri sporočanju informacij.218 Prek duhovnikov in njihovih pridig je Cerkev 

dosegla pristen stik z najširšimi množicami. Cerkve so bile tradicionalni prostor 

verske vzgoje in tam se je govorilo (pridigalo) tudi zoper nekatere elemente 

modernizacije, katerih del je bila tudi moda. Na drugi strani so v mestih, »epicentrih 

moderne«, za komunikacijo o modi postali pomembni drugi javni in zasebni prostori, 

katerih pojav in razvoj lahko povežemo z nastankom meščanskega sloja in njegovim 

specifičnim družabnim življenjem. To so bile akademije, znanstvena društva, saloni, 

klubi, knjigarne, bralna društva in kavarne. Izobrazba in s tem povezano znanje so 

bili za meščane vrednota, njuno razkazovanje pa sestavni del njihove 

komunikacije.219 Vstop v omenjene prostore je bil omejen na določen sloj in tudi 

spol. Medtem ko so bila nekatera druženja, kot na primer znanstvena ali bralna 

                                                 
217 Briggs in Burke, Socialna …, 22. 
218 Ibidem, 27–29. 
219 Peter Vodopivec (1994). »Novejši zgodovinopisni pogledi na meščanstvo in zgodovino 
meščanstva.« Zgodovina v šoli III(1): 8.    
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društva, za modo manjšega pomena, še zlasti, če se jih niso udeleževale ženske, so 

bile kavarne, kamor so zahajale tudi ženske, prostori, kjer so se pogovori, videz ali 

pa bralne prakse nanašali tudi na modo. V mestih so bili tudi številni drugi moderni 

javni prostori, kot recimo velesejmi, veletrgovine, kopališča, kinodvorane, ulice, itd., 

kjer se je odvijala govorna komunikacija, vendar jih bom omenila pozneje v zvezi z 

vizualno komunikacijo. Na tem mestu je treba omeniti še radio, s katerim je moda 

dobila novo dimenzijo, s tem pa novo možnost promoviranja in širjenja. V radijskih 

oddajah sicer ni bila stalnica, bila pa je navzoča. Vsekakor je pomen tega modernega 

medija na področju mode zaenkrat še relativno slabo raziskan.  

Tudi v vizualnem komuniciranju so se v obdobju med obema vojnama ohranile 

nekatere tradicionalne oblike prezentiranja mode, pa čeprav se je njihov pomen 

spričo novih medijev stalno zmanjševal. Med njimi so bile tudi slikarske umetnine 

(posvetne in religiozne). Navada upodabljanja v obliki portretov220 se je v 18. 

stoletju preselila z dvorov v domove premožnih meščanov in tako tudi v 19. in 20. 

stoletju nadaljevala tradicijo širjenja specifičnih človeških podob, oblečenih po 

zadnji modi, znotraj omejenega števila občinstva. Druga oblika likovne umetnosti, ki 

je bila poleg portretov na voljo širši javnosti oz. občinstvu in, kar je še zlasti 

pomembno, vsem slojem ter je tako kot portreti nastala po naročilu, so bile freske v 

cerkvah. Njihovi naročniki niso bili ne aristokracija ne meščani, ampak cerkveni 

dostojanstveniki, ki so vizualno komunikacijo s svojimi verniki jemali zelo resno. 

Doktrine katoliške Cerkve so se ob strogem upoštevanju navodil duhovnih avtoritet 

prenašale v svet vizualne umetnosti. Kot je na primer pokazala študija Luise Accati v 

knjigi Pošast in lepotica, je imela sama upodobitev Brezmadežne device daljnosežne 

posledice. Ko so cerkveni dostojanstveniki sredi 19. stoletja razglasili dogmo o 

brezmadežnem spočetju, so omejili tudi izbor figurativnih simbolov, ki so na primer 

spremljali srednjeveško in renesančno Brezmadežno. Z novo upodobitvijo Marije 

(belo oblačilo in pajčolan), pri kateri so omejili količino zlata, brokata in nakita, so 

                                                 
220 Dvorni slikarji 16. in 17. stoletja, kot so to bili Bronzino, Tizian, Rubens in Van Dycke, so, kot 
pravi umetnostna zgodovinarka Anne Hollander, postavili norme idealno oblečene človeške podobe in 
tako največ prispevali k popularnosti mode med takratnimi višjimi družbenimi plastmi. V vzvišenem 
svetu slikarjev je namreč plemstvo kljub takrat okornim in nepraktičnim modnim oblačilom izgledalo 
uglajeno in dostojanstveno. V: Anne Hollander (2000). Feeding the Eye: Essays. London: University 
of California Press, 143. 
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poudarili abstraktnost in nebeškost.221 Med drugim je ta sprememba vplivala tudi na 

modo poročnih oblačil v 19. in 20. stoletju.222  

Še ena statična oblika prezentiranja mode, čeprav nekoliko preoblikovana, se je 

ohranila v obdobju med obema vojnama. To so bile modno oblečene lutke: Pandore. 

Večina modnih poznavalcev se strinja, da so bile lutke, ki so jih, oblečene v 

najnovejše modne kreacije, pošiljali z dvora na dvor, prvi »medij« mode, ki je skrbel 

za poenotenje oblačilnega videza v moderni.223 V 18. stoletju so modne lutke kot 

modele uporabljali slikarji, pozneje krojači za krojenje, v drugi polovici 19. stoletja 

pa so se pojavile tudi že v izložbah trgovin in na mestnih sejmih.224 Tako so bile v 

obdobju med obema vojnama modno oblečene lutke v mestih že uveljavljen način 

prezentiranja nove mode.  

Seveda pa je moderna prinesla tudi bolj dinamične oblike prezentiranja. V 18. 

stoletju je svet mode prerasel zaprt okvir dvornega življenja, v katerem se je do takrat 

zadrževal, in se preselil v mesta.225 Tam je moda dobila novo, širše občinstvo in je 

postopoma nadomestila statične, prej omenjene podobe s portretov in lutke. 

Premožno mestno prebivalstvo se je v marsičem zgledovalo po aristokraciji. Iz 

plemiških salonov so na primer v mesta prišli plesi, ki so povsod po Evropi potekali 

pod različnimi naslovi in so bili svojevrstni spektakli. Toda meščani niso bili, tako 

kot v preteklosti plemstvo, omejeni samo na zaprte, zasebne prostore (npr. sprehode 

po vrtovih ali obiske na dvoru), v mestih je bila doma specifična meščanska kultura, 

za katero je bila značilna tudi oblika javnega druženja na mestnih ulicah, trgih, med 

mestnimi drevoredi ali v veleblagovnicah. Ohranila se je torej navada razkazovanja 

oblačil, vendar sedaj tudi v javnosti, kar je pripeljalo do spogledovanja s tistimi, ki si 

                                                 
221 Luisa Accati se je na primeru Italije osredotočila na upodobitve Brezmadežne device v cerkvah 
zlasti po tridentinskem koncilu. V: Luisa Accati (2001). Pošast in lepotica. Ljubljana: Studia 
humanitatis, 185.  
222 O’Hara, Fashion …, 20–25. 
223 Od 15. stoletja so lutke, izdelane iz lesa, pozneje pa iz porcelana in voska, z italijanskih in 
francoskih dvorov pošiljali na angleški dvor. V drugi polovici 17. stoletja so Francozi v želji po 
prevladi in širjenju svojih modnih novosti lutke oblačili v izključno francosko blago in jih mesečno 
pošiljali v Anglijo, pozneje pa tudi v druga evropska velemesta. Pomenljivo ime za modno lutko, 
Pandora, so si sposodili iz starogrške mitologije. To je bila namreč prva umrljiva ženska, lepotica, 
ustvarjena ljudem v pogubo. V: Ingrid Loschek (1999). Reclams Mode & Kostüm Lexikon. Stuttgart: 
Philip Reclam jun., 359, 369. 
224 Ibidem, 341. 
225 Hollander, Feeding…,100–133.   
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jih imel za enake, višje ali nižje od sebe. Mesto je postalo prostor javnih spektaklov 

in promenade, kjer so bila modna oblačila izpostavljena kritičnemu pogledu javnosti 

oziroma so bila med njegovimi glavnimi izrazi. Promenad so se, v nasprotju s prej 

omenjenimi elitnimi plesi, lahko udeležili vsi sloji.226 Drugačen način vizualnega 

komuniciranja oz. posredovanja mode občinstvu je vplival na pomen, ki ga je dobilo 

modno oblačilo. Samo oblačilo je z modo in novimi prostori oz. prizorišči 

razkazovanja, kot pravi Hollander, napredovalo »… od statusa nezavedne simbolične 

umetnosti v imaginativen in samorefleksiven vizualni medij. Moda je omogočila 

oblačilu, da se je oddaljil od prvotne naloge vizualne projekcije družbenih običajev 

… in mu omogočila, da je postalo nestabilna reprezentativna umetnost, nekaj, kar je 

že v osnovi izmišljeno, neresnično, kot sta to slika ali film.«227  

Modna oblačila na telesih mimoidočih so se zdela nekaterim modnim oblikovalcem 

odlična ideja in so postala podlaga za nov način promoviranja modnih kolekcij. Sredi 

19. stoletja sta v Parizu, svetu visoke mode, Charles Friderick Worth in njegova žena 

Marie Vernet, odprla svoj Maison de couture in za predstavitev nove modne 

kolekcije domnevno prvič uporabila tudi hišne manekenke. Worth je kmalu nato 

kolekcijo predstavil tudi zunaj svojega salona. V Londonu se je imela za začetnico 

mode angleška modna oblikovalka Lady Duff Gordon. V obdobju med obema 

vojnama so bile t. i. »modne parade« ali kot jim pravimo danes »modne revije«, že 

uveljavljen način predstavitve nove mode v Združenih državah Amerike228 in drugod 

po Evropi.  

Prve modne parade so imele elitni značaj. Navdih so črpale v umetnosti, gledališču, 

tudi filmu. Namesto profesionalnih manekenk so oblačila nosile gledališke igralke. 

Modna oblačila so se, tako kot že prej na plesih in promenadah, gibala po prostoru, 

                                                 
226 Beseda promenada izhaja iz francoske promenade, ki pomeni 'sprehajati se' ali 'postopati'. Začetek 
mestnih promenad je povezan z nastankom urejenih javnih, mestnih sprehajalnih površin oz. parkov. 
Hilbert de la Chevallierie začetke omenjenih površin išče v 18. stoletju, ko so mesta svoje sprehajalne 
površine pridobila z rušenjem obzidij. V: Katja Jerman (2001). Promenada v Ljubljani. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 8.   
227 Hollander, Feeding…,106–143.  
228 Caroline Evans, »The Enchanted Spectacle.« Fashion Theory. The Yournal of Dress, Body & 
Culture 5(3), september 2001: 271–274.   
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igrali so orkestri, gostom so v porcelanastih skodelicah stregli čaj.229 Obenem so se 

pojavile tudi manj spektakularne revije, namenjene širšemu občinstvu, in sicer v 

veleblagovnicah in restavracijah.230 Prav ta razlika med množičnostjo in elitnostjo 

mode, ki so jo na eni strani poosebljale razvijajoča se konfekcijska industrija in 

veleblagovnice, na drugi strani pa haut couture in njihovi saloni, se je kazala na vseh 

področjih posredovanja mode, izraziteje na prehodu iz 19. v 20. stoletje ter tudi v 

celotnem obdobju med vojnama. Razlika v prezentaciji mode za elito na eni in 

množice na drugi, se je odražala v uporabi enega ali drugega medija (npr. 

gledališče/film, ilustracija/fotografija). Visoka moda je nadaljevala tradicijo 

povezovanja s sočasnimi umetniškimi smermi, in sicer z deli ilustratorjev in 

grafikov. Tovrstno sodelovanje se je kazalo tudi v obliki šol dekorativne umetnosti, 

ki so jih modni oblikovalci odpirali v Evropi: Ecole Martine v Parizu231 in Wiener 

Werkstätte na Dunaju.232 Na drugi strani so fotografijo, podobno kot kasneje film, 

uporabljali za širjenje mode med masovno občinstvo. Značilnost kinopredstav je bila, 

da so jih obiskovali vsi sloji.  

Fotografski medij skoraj zasluženo sprva ni bil priljubljen med modno elito. Z 

zapisom podobe modne elegance, ki jo je ponujala fotografija je bil, kot pravi 

Hollander, najprej narejen korak nazaj. Namesto da bi fotografski portreti modno 
                                                 
229 Takole so jih opisali sodobniki: »V zadnjem času ne prirejajo razstav več v trgovinah sredi mesta, 
temveč imajo na ›Champs Elisés‹ posebne nizke palačice. Tam je velika veža z dorskimi stebri, 
mramornatimi stopnicami in skrasnimi preprogami. Bujne tuje rastline krase prostor; pri vhodu pa 
stoje lakeji, ki stopajo k došlim automobilom in sprejemajo elegantne posetnice in posetnike. V 
krasno opremljenih dvoranah so ob steni udobni naslonjači, v njih sede majestetične dame in nežne 
gospodične, elegantni gospodje stoje po kotih. … Mahoma se odpro vrata, iz njih se usuje skupina 
mladih deklet, ki se lahno in s smehljajem spuste po dvorani. … Postave krožijo, prihajajo, izginjajo, 
se zopet pojavljajo: neprestano pa jih sprejemajo in spremljajo napeti pogledi posetnikov.« »Modne 
razstave.« Ženski svet (I), 1923: 166. 
230 Evans, The Enchanted…, 283.  
231 V Parizu jo je leta 1911 odprl Paul Poiret. Več o tem: Nancy J. Troy (2003). Couture Culture. A 
Study in Modern Art Fashion. Cambridge in Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 
46.  
232 Na Dunaju sta leta 1903 J. Hoffmann in K. Moser ustanovila podjetje, t. i. Wiener Werkstätte, s 
katerim sta skušala dvigniti kakovost umetne obrti. K sodelovanju sta pritegnila številne umetnike in 
obrtnike, med drugim tudi avstrijskega slikarja Gustava Klimta, ki je ustvarjal pod vplivom 
secesijskih čutnih valovitih oblik. Na njegovih slikah so bile ženske z začetka 80. let 19. stoletja 
oblečene v mehko padajoča oblačila, pozneje pa so se na njegovih delih pojavljali tudi zanimivi 
vzorci, ki jih je nato (okoli leta 1905) izdelal modni oblikovalec Emile Flöge. Klimt je tako začel 
kreirati obleke za dunajsko modno hišo ter sodeloval z gledališčem. Leta 1910 pa je bila na Dunaju 
ustanovljena fondacija modnega ateljeja Wiener Werkstätte, ki jo je vodil Eduard Wimmer. V: Angela 
Völker (1984). Wiener Mode + Modefotografie. München in Paris: Schneider-Henn, 8–18.    
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oblečenih posameznic in posameznikov izkoristili prednosti novega medija, so na 

začetku skušali posnemati učinke stare umetnosti.233 Modeli so bili na fotografijah, 

ki so jih na primer izdelovali amaterski fotografi v svojih studijih, prikazani kot 

objekti (kot stvari, kakršna sta stol ali avto). Njihova telesna drža je bila bolj ali manj 

povsod enaka. Telo portretiranca so namreč s pomočjo »nevidnih« stojal 

disciplinirali. Tak primer so bile tudi 'vizitke oz. posetnice s portretnimi 

fotografijami' (Cartes de Visite Portrait Photographs), ki so se sredi 19. stoletja 

prvič pojavile v Parizu.234 Šele v 30. letih 20. stoletja je fotografski medij, tako v 

modni kot novinarski fotografiji, začel svojo pot in ponovno spremenil podobo 

modernih oblačil.235 Fotografska kamera je zapustila studio in je modno oblečena 

telesa postavila v novo okolje, v gosto naseljena mesta, na opustošena podeželja ali v 

puščavo, in tako začela novo pot na veliko višji stopnji kreativnosti in estetike.236  

Filmski medij je bolj kot katerikoli drug medij v moderni evropski zgodovini 

omogočil, da se je moda elit razširila med masovno občinstvo. Prvi ga je v svetu 

visoke mode uporabil Paul Poiret,237 kmalu pa tudi drugi modni oblikovalci drugod 

po Evropi in v ZDA. Tako imenovana »modna parada« v obliki filmskega tednika z 

nekaj plitve vsebine je bila aktualna v celotnem obdobju med obema vojnama. Konec 

30. let 20. stoletja so našli tudi način, kako jo spremeniti v nekaj bolj 

spektakularnega.238  

                                                 
233 Hollander, Feeding …,145. 
234 Kot je ugotovila Andrea L. Volpe na primeru Združenih držav Amerike v 60. letih 19. stoletja, so 
bile te podobe v nasprotju s slikarskimi portreti cenejše, množično reproducirane in tudi med seboj 
zelo podobne prav zaradi pripomočkov, ki so jih uporabljali fotografi. V: Andrea L. Volpe. »Cartes de 
Visite Portrait Photographs and Culture of Class Formation.« V: Ardis Cameron (2005). Looking for 
America. Malden, Oxford in Victoria: Blackwell Publishing, 42–45.  
235 Hollander, Feeding…,145. 
236 Horst, et all (1980). Fashion Theory. New York: Carol di Grappa, 69–88. 
237 Leta 1911 je v Parizu posnel film, v katerem so se sprehajale oz. paradirale manekenke v novi 
jesenski modni kolekciji. V: Evans, The Enchanted ..., 285. 
238 Daljša filmska verzija omenjene reprezentacije je nastala leta 1938 z naslovom Vogues of  (Zadnji 
krik mode) in je prikazovala, kako naj ženske izgledajo in kako naj se obnašajo (kot manekenke). 
Kljub temu pa v nasprotju z živimi modnimi revijami, ki so izdelovalcem oblek omogočile brezplačno 
reklamo, tovrstni film v tem času še ni bil uporabljen v ta namen. V: Charlote Herzog (1990). 
»Powder Puff' Promotion: The Fashion Show-in-the-Film.« V: Jane Gains (1990). »Fabrication the 
Female Body. In Costume and Narrative: How Dress Tells the Woman's Story.« V: Fabrications. 
Costume and the Female Body. New York in London: The American Film Institute in Routlidge, 134–
135.  
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Film je najprej zavzel mesto gledališča. V obdobju, ki so ga pozneje imenovali »zlata 

doba filma«, pa je oblikoval novo množično občinstvo, veliko večje, kot ga je 

kadarkoli uspelo pritegniti gledališču. Film je postal mednaroden, vendar z enim 

samim velikim središčem, mogočnim sistemom studiev v Hollywoodu, s katerim so 

filmska prizadevanja v drugih državah težko tekmovala.239 20. leta 20. stoletja 

pomenijo začetek procesa preoblikovanja filmske obrti v filmsko industrijo, ki ima 

opravka tudi s spoznanjem, da imajo »zvezde kot sredstvo promocije in trženja ter 

sredstvo za opis in definicijo filma lahko pomembno vlogo pri prodaji filma«. To je 

torej čas preoblikovanja Hollywooda iz kinematografije, kjer zvezd sploh ni bilo in 

gledalcem niso bila znana niti imena nastopajočih, v kinematografijo, ki je postala v 

celoti odvisna od zvezdniškega sistema. »Zvezdniški sistem je postal ključen za 

delovanje ameriške kinematografije kot družbene institucije in industrijskega 

podjetja, sistem zvezdništva pa je spremenil status filma kot kulturnega diskurza in 

kot blaga.240  

V hollywoodskih filmih je moda našla velik potencial, filmi so postali glavna 

inspiracija modnih oblikovalcev in modnega občinstva. Nastopajoči oz. filmske 

zvezde pa so postali novi (modni) trandsetterji. Začeli so narekovati nov modni stil, 

ki je vplival na razvoj popularne mode v ZDA in Evropi. S filmskimi zvezdami kot 

so Clara Bow, Gloria Swanson, Joan Crawford se je širil specifičen videz, ki je med 

drugim vključeval specifične načine gibanja, oblikovanje pričesk, uporabo 

kozmetike241 ter seveda poseben oblačilni videz. Celo modni oblikovalci, ki so 

kreirali obleke za filme, so skupaj z igralci, ki so jih nosili, postali velike zvezde. 

Hollywood je in nov medij je bil pripravljen ponuditi novo iluzijo oblačilne 

perfekcije. Oblačila, ki so jih nosile igralke na filmskem platnu, so podobno kot 

oblačila aristokracije na slikarskem platnu, izgledala lahkotno, elegantno in vredno 

posnemanja. Toda, kot je poudarila Jane Gaines, filmski kostumi niso bili narejeni 

zato, da bi se nosili v vsakdanjem življenju, tako kot tudi sami prizori iz filmov 

                                                 
239 Briggs in Burke, Socialna …, 168. 
240 Luthar, Proizvodnja … , 9–11. 
241 V Veliki Britaniji se je v obdobju med vojnama pod vplivom omenjenih filmskih zvezd izrazito 
povečala uporaba kozmetike. V: Carol Dyhous (2010) Glamour. Women, History, Feminism. London 
in New York: Zed Books: 3, 17.      
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redkokdaj odražajo resnično življenje.242 Posredovali pa so novo podobo, oblikovali 

novo modo, ki se je tudi zaradi narave medija hitro širila.  

Film je tako v Evropi kot v ZDA postal medij množične vizualne komunikacije. 

Vendar se je širil tudi s pomočjo še enega modernega medija, kjer je bila hkrati 

prisotna tako pisna kot vizualna komunikacija: tiskanega medij. V obdobju med 

vojnama je moda v tisku postala stalnica, tiskani medij (predvsem popularni) pa eden 

njenih glavnih zaveznikov. V Veliki Britaniji sta v 30. letih na primer izhajala Film 

Fashionland in Picturegoer, ki sta prinašala natančne opise modnih oblačil, ki so jih 

nosili filmski igralci ter opravljive zgodbe iz Hollywooda.243 Toda pot, ki je od 

njegovega izuma vodila do omenjenega statusa, je bila dolga.  

Med vsebinami, ki so s tiskom prihajale v javnost, kot ugotavljata Briggs in Burke, 

moda namreč ni bila med prvimi. Zato je ta izum že zgodaj omogočil tiskanje podob, 

ki so v vizualnem komuniciranju pomenile veliko spremembo tudi zaradi 

nepismenosti velikega dela občinstva v zgodnjem novoveškem obdobju.244 Pojav 

»modnih« podob v tisku je imel več mejnikov. Prve tiskane podobe, samostojne ali 

take, ki so jih prilagali drugemu tisku, so povzročile, da so se vizualni standardi o 

drži telesa in njegovi oblečenosti prvič pojavili pri več različnih ljudeh hkrati.245 

Drugi premik se je zgodil z množičnim pojavom specializiranega modnega tiska v 

18. stoletju.246 Od 19. stoletja, ko so modne vsebine postale tudi del drugega 

periodičnega in dnevnega tiska, je lahko že vsak vstopil v igro mode. Modne podobe 

(modno oblečena figure) v tisku in modi namenjene besede so ponujale vrsto pravil 

oz. možnosti, ki so narekovale, kako se je je treba lotiti.247 Natisi modno oblečenih 

figur so bili množični in sorazmerno poceni, še toliko bolj, če jih primerjamo s 

                                                 
242 Greta Garbo (The Kiss, 1929, MGM – art deko interior), Joan Crawford (Letty Lynton, 1932, MGM 
– Adrian srebrna obleka), Jean Harlow (China Seas, MGM, 1935), Mea West (I’m No Angel, 
Paramont Pictures, 1934 – vzorec pajkove mreže Travis Banton) so v 20. in 30. letih 20. stoletja s 
svojim izgledom, gestami, makeupom in seveda spektakularnimi kostumi postale slavne po ZDA, 
Franciji, Veliki Britaniji. V: Gains, »Fabrication ...« 19–20 in 180–211.   
243 Carol Dyhous (2010) Glamour. Women, History, Feminism. London in New York: Zed Books: 52.      
244 Brigs in Burke, Socialna …, 92.  
245 Hollander, Feeding …, 113. 
246 Prvi modni časopis Mercur Galant je sicer izhajal v Franciji od leta 1672, vendar se je izhajanje 
podobnih časopisov oz. revij povečalo šele v 18. stoletju in se takrat razširilo še drugod po Evropi. V: 
Andreja Vrišer, »Modni listi 19. stol.« Sinteza, Revija za likovno kulturo 58–60, 1982: 177.   
247 Hollander, Feeding…, 144. 
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slikarskimi umetninami. Bilo jih je tudi lahko prevažati, kar je omogočilo, da so 

dokaj hitro dosegli sorazmerno veliko ljudi.248  

Moda se je od 19. stoletja pojavljala tako v periodičnem tisku kot tudi v knjigah. 

Služile so lahko, tako kot drugi mediji, njeni popularnosti kot tudi moraliziranju in 

kritiziranju. S promocijo oziroma oglaševanjem mode so bili povezani tudi plakati, 

table ali lističi, na katerih so na primer oglaševali razprodaje blaga, odprtja trgovin, 

itd. Cerkev ali država pa sta lahko s pomočjo tiska, raznih oblik obrazcev, ki so se 

pojavljali na uličnih vogalih, postajah249 ali cerkvenih vratih, širile drugačne poglede 

na ta fenomen.  

Vsekakor pa je uveljavitev tiskanega medija na modnem področju vplivala na zaton 

pomembnosti prej omenjenih »medijev« vizualnega komuniciranja. Vplivala je na 

zmanjšanje pomembnosti podob s portretov, ki so jih ustvarili dvorni slikarji, in na 

ukinitev navade pošiljanja lesenih lutk, oblečenih v modna oblačila, z dvora na 

dvor.250 Roland Barthes pojasnjuje preobrazbo fenomena mode, ki je prešla na pisno 

občevanje in postala neodvisni kulturni objekt z izvirno strukturo ter verjetno novim 

namenom: »Namesto družbenih funkcij, ki se običajno pripisujejo oblačilni modi, so 

se ji pridružile še druge funkcije, ki so skupne celotni književnosti, funkcije, ki jih 

lahko na kratko opišemo tako, da rečemo, kako moda preko jezika, ki jo sedaj nosi, 

postane zgodba«251  

 

1. 2 Tisk: »Črna umetnost« ali moderna »velesila«?  

 

T. i. »črna umetnost«, kot se je tiskarstvo sprva imenovalo252, je Evropo soočila z 

»eksplozijo« informacij. Pojavila se je potreba po novem načinu ravnanja z 

informacijami. Poznejšim generacijam je tisk namreč omogočil, da so lahko gradile 

na intelektualni zapuščini prejšnjih. Elizabeth Eisenstein poudarja, da je tisk znanje 

ali tisto, kar je veljalo za znanje, destabiliziral, saj je bralce naredil bolj dovzetne za 

                                                 
248 Briggs in Burke, Socialna …, 37.   
249 Ibidem, 68.  
250 Ibidem, Socialna …, 37.  
251 Barthes, »Sistem mode …«, 161. 
252 Iztok Ilich (2005). Pota knjige. Ljubljana: DZS, 73. 
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obstoj nasprotujočih si pripovedi in razlag ter s širšo dostopnostjo različnih pogledov 

na isto temo spodbudil tudi kritiko oblasti.253 Dantejeva odločitev, da svoje velike 

pesnitve ne bo napisal v latinščini, temveč v »ljudskem jeziku« (italijanščini), je 

skupaj z izumom tiska po Epsteinovem mnenju tudi mejnik v sekularizaciji 

pismenosti in liberalizaciji družbe, obenem pa tudi žalitev za hegemonijo duhovščine 

in tiranov.254 Cerkev, najbolj tradicionalna ustanova v zgodnji novoveški Evropi, se 

je različnih pogledov, kritike, nevarnosti in močnega vpliva na javno mnenje oz. 

področje javnosti, ki ga je imel tiskani medij v procesu modernizacije, zavedala. 

Svoja stališča do tiska je večkrat ponavljala in nanj opozarjala oz. tisk izkoristila tudi 

za širjenje svojih, drugačnih pogledov na svet.  

Nasproti veri, vraževerju, tradiciji in predsodkom, v prid izobraževanju, kritičnosti in 

reformam je razsvetljenstvo postavilo »razum«. Mediji pa so, kljub močno prisotni 

cenzuri, postali neizogibno orodje tega vodilnega evropskega gibanja. Časopisi se 

sprva niso smeli ukvarjati s politiko, zaradi česar je bila politično pomemembna 

govorna kultura po kavarnah in salonih. Francoska revolucija, ki je bila na neki način 

nadaljevanje razsvetljentva z drugi sredstvi, pa je zahtevala svobodo tiska. Leta 1789 

se je vsul plaz novih publikacij, tudi časnikov, ki so skušali zajeti hitro odvijajoče se 

dogodke, ki jih ni bilo mogoče zajeti v knjige ali pamflete. Francoska revolucija je 

bila torej za tisk dobrodošla, kot je bil tudi tisk koristen za revolucijo. Bila je hkrati 

vzrok in posledica vključenosti medijev. Vendar pa njenega pomena ne smemo 

preveč poveličevati, saj konec 18. stoletja večina Francozov, tako kot preostalih 

Evropejcev, še vedno ni bila vešča branja in tako kot to velja za prejšnja gibanja, kot 

je bila recimo reformacija, je treba upoštevati tudi druge oblike govornega in 

vizualnega komuniciranja.255 Zgodnja novoveška Evropa, kot pravita Briggs in 

Burke, je bila družba omejene pismenosti, v kateri je znala brati le manjšina 

prebivalstva, zlasti moški, meščani in protestanti, še manj pa jih je bilo veščih 

pisanja.256 Do večjih sprememb na tem področju je v Evropi prišlo z uvedbo splošne 

šolske obveznosti od druge polovice 18. stoletja  in s pospešeno industrializacijo, ki 
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255 Briggs in Burke, Socialna … 93–96. 
256 Ibidem, 31–34. 
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je v 19. stoletju zaradi finančnih razlogov in nadzora nad industrijskim procesom 

zahtevala širše in zanesljivejše kroženje informacij. Sočasno z opismenjevanjem 

širokih ljudskih množic so se zmanjševali stroški tiska, ki se je zato pocenil, kar je 

odprlo neslutene možnosti za povečevanje njegove naklade. Razvilo se je t. i. 

množično občinstvo.  

V zgodovini tiska je imela vsaka dežela lastne mejnike, toda do leta 1900 je tisk v 

vsej Evropi, ne glede na zakonsko podlago, postal družbena sila. Celo ob pojavu 

drugih, modernejših medijev v obdobju med vojnama, kot so fotografija, radio in 

kino, je obdržal svoj primat, kar kaže na to, da tehnologija pri tisku ni bila odločilen 

dejavnik.257 Knjiga je bila, kot pravi Marschall McLuhan, prvo sodobno industrijsko 

blago množične produkcije in široke porabe. Knjižni trg je imel, še dodaja Anderson, 

čeprav majhen glede na trge drugega industrijskega blaga (npr. tekstila, hrane, 

opeke), zaradi svoje strateške vloge pri širjenju idej osrednjo vlogo pri nastanku 

moderne Evrope.258 Toda zasluga za to, da je tisk v 18. stoletju postal del 

vsakdanjega življenja vsaj v nekaterih delih Evrope, gre bolj kot knjigam periodično 

izhajajočemu tisku.259  

Med periodiko je dnevno izhajajoči tisk tisti, ki po mnenju mnogih najbolj pooseblja 

moderno življenje. Časopisi, kot meni Peter Fritzsche, predstavljajo rast in razvoj 

mesta oziroma njegov tempo. Dnevno sveže novice so neločljivi del življenja v 

mestu in njegova idealna prispodoba. Nenazadnje pa so časopisi, kot meni Hardt, 

instrument socializacije skupaj s vsebinami, ki jih ponujajo, in se nanašajo tako na 

zasebno kot javno sfero. Postanejo dnevna rutina, instrument nadzora in moči, vir 

informacij in zabave, vir družbene ali politične identitete, s tem pa tudi nepogrešljiva 

moderna dobrina.260 Moderna doba je, kot vemo, pomenila tudi izginjanje 
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religioznega načina življenja, in časopis, kot ga je razumel Hegel, naj bi modernemu 

človeku nadomeščal jutranjo molitev.261

 

2. 1 Moda za vsakogar: iskanje vzporednic v razvoju modnega in ženskega tiska   

 

Z razvojem množičnih medijev je moda postala nepogrešljiva medijska vsebina. 

Njena prisotnost oz. pojav v množičnih medijih je posledica življenjskega standarda, 

načina življenja in kulture oblačenja v Zahodni Evropi oz. posledica modernizacije 

družb meni Todorović. Posameznikova življenjska raven je namreč določena z 

različnimi dejavniki, med drugim tudi z oblačilno potrošnjo, ki kaže na kupno moč 

družbe.262 Tisk je bil med prvimi modernimi množičnimi mediji, ki je začel s 

širjenjem različnih pogledov na modo ter tako reguliral njeno porabo. Vendar pa med 

vsebinami, ki so s tiskom prihajale v javnost, moda ni bila med prvimi.263 Bila pa je 

že od vsega začetka bolj kot z moškim, povezana z ženskim spolom in tudi z 

razvojem ženskega tiska.  

Prvi modni tisk oz. njegov predhodnik (ročno barvani bakrorez) se je pojavil v drugi 

polovici 17. stoletja kot priloga k posameznim leposlovnim delom ali drugim 

časopisom, ki so prinašali novice o gledališču, književnosti ali umetnosti.264 Prvi 

znani francoski modni list je bil Mercur galant, ki je začel izhajati leta 1672, prvi 

angleški modni časopis pa je bil leta 1770 The Lady`s Magazine, medtem ko je bil 

prvi nemški časopis s podobno vsebino Journal des Luxus und der Moden, ki je začel 

izhajati leta 1786.265 Vendar kot ugotavlja Rouse, so prvi modni listi zgolj beležili, 

kaj so ženske višjih razredov takrat nosile. V 17. in 18. stoletju torej niso 

napovedovali modnih smernic, kot jih poznamo danes. Pariški Mercur galant je bil 

                                                 
261 Anderson, Zamišljene…, 45.  
262 Neda Todorović-Uzelac (1986) Ženska štampa i njena publika. Novinarstvo 22(1–2): 67. 
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na primer bogato ilustriran in pisan v obliki pisem, ki naj bi jih pariška dama pisala 

dami s podeželja. Pisma so seveda vsebovala novice z dvora in iz mesta, novice o 

najnovejših dramah, zadnji modi ter notranji opremi. Zraven so v reviji objavljali 

tudi kratke ljubezenske zgodbe in laskava poročila o dejanjih Ludvika XIV. ter o 

zmagah, ki so jih izvojevale njegove vojske.266 Konec 18. in v 19. stoletju, ko so po 

svetu začeli izhajati samostojni modni tiski, nekateri letno, drugi mesečno, je ponujal 

tudi t. i. modne novice oz. modne smernice. Takrat so se časniki spremenili tako 

vsebinsko kot vizualno. Povečal se je njihov format, v začetku je bil še koloriran, vse 

pogosteje pa črno-bel. Konec 19. stoletja sta se v tovrstnem časopisju pojavili še dve 

novosti: modne fotografije in oglasi.267 To pa je med drugim tudi čas, ko so se 

tovrstni modni časopisi začeli množično širiti.268  

V tisku se je moda pojavljala tako v elitnem (npr. Vogue) kot popularnem (npr. Good 

Hauskeeping),269 tako v dnevnem kot mesečno izhajajočem, tako v umetniškem, 

družinskem (npr. Women at Home),270 moškem (Das Herrenjournal)271 in ženskem 

tisku. Vendar pa je povezava med ženskim spolom in modo, ki je bila očitna že od 

samega pojava ženskega in modnega tiska, postala s časom še bolj poudarjena, celo 

prevladujoča. Ves čas razvoja modnega in ženskega tiska sta imela oba številne 

podobnosti kot tudi svoje specifike. Prvi ženski tisk je na primer začel  izhajati 

nekoliko pozneje kot modni, ob koncu 17. stoletja. Prav tako kot modni tisk so ga 

prilagali drugim časopisom. V 18. in 19. pa je, podobno kot modni, začel izhajati 

samostojno ter so se v njem začeli pojavljati oglasi in fotografije.272 Razlike med 

modnim in ženskim tiskom so bile tako majhne, da ju je bilo na prvi pogled, tako po 

naslovu, vsebini kot vizualno, težko ločiti med seboj. Razlogov za to je več, glavno 

dejstvo pa je, da je moda v modernih družbah postala fenomen, ki so ga pripisali 

ženskemu spolu.  
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269 Ibidem.  
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Izobraževanje žensk, kot meni Carol Dyhouse, ima opraviti tako z izobraževalnimi 

institucijami kot tudi z mediji (tisk, film) in nenazadnje tudi z modo.273 Z 

modernizacijo je bila izobrazba vse bolj dostopna tudi ženskemu spolu. Z njihovim 

opismenjevanjem in zaradi presežka prostega časa, ki ga je prinesla industrializacija, 

se je med množičnim bralnim občinstvom oblikovalo specifično t. i. žensko 

občinstvo. Hkrati se je razvil tudi specifičen ženski žanr.274 In mediji – med njimi 

tudi modni tisk oz. ženski tisk z modnimi vsebinami – so poslej igrali tudi 

svojevrstno izobraževalno vlogo žensk.   

Tisk je tako kot drugi množični mediji del ekonomskega in ideološkega sistema, oba 

sistema pa dajeta pomen razlikam v družbenem spolu. Ballaster je na primer mnenja, 

da je zgodovina ženskega tiska, predsvem ženskih revij, povezana z zgodovino 

moderne patriarhalne konstrukcije ženskosti ter hkrati z zgodovino moderne 

reprezentacije in diskurzov ženskosti.275 Ženski tisk, ki svojim bralkam predpisuje 

primeren način življenja ali vedenja, predpostavlja skupno žensko izkustvo ne glede 

na razlike v izobrazbi, kulturnem, ekonomskem in socialnem kapitalu.276 S pomočjo 

(ženskega) tiska, kot zapiše Corrigan, se ženski spol skonstruira kot homogeno 

skupino, ki se jo na eni strani postavi nasproti moškemu spolu oz. moški homogeni 

skupini. Hkrati se žensko skupino naveže na domačo sfero oz. sfero doma ali pa 

blizu nje, s tem pa na krog družine ali domačih del.277 Ženske kot gospodinje, ki 

nadzorujejo družinski proračun, postanejo zanimive tudi kot potencialne potrošnice, 

zaradi česar ženski tisk postane osrednji medij za »prodajanje« modnih vsebin278 
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277 Corrigan (1997): 82–83; Ballaster in drugi (1996). »A critical analyis of women`s magazines.« 
Baehr, Helen in Gray, Ann (ur.): Turning it on; A Reader in Women and Media. London: Arnold, 88–
90. 
278 Ženske, kot v raziskavi ugotavlja Janus, se naslavlja v večini oglasov v tisku, ki se nanašajo na 
družinsko porabo. Ženske se v oglasih, pogosteje kot moški, pojavljajo tam, kjer se oglašujejo čistilna 
sredstva, pohištvo, hrana, kozmetika ali oblačila oz. moda. Moški se na drugi strani bolj pogosto 
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Ženske revije postanejo, podobno kot modne revije, produkt porabniško usmerjene 

množične kulture in dobijo kot medij »vlogo usmerjanja in proizvajanja bralkine 

želje«279 Njihova zgodovina pa postane zgodovina konstrukcije ženske potrošnice.280  

Oblikovanje treh poglavitnih tem v ženskem tisku (oz. na ženskih straneh v tisku) v 

Evropi in ZDA v 19. in na začetku 20. stoletja Vidmarjeva takole opiše: »… Prva se 

tiče žensk in domačega življenja: dom, domače delo, družina, mož, otroci, vzgoja, 

gospodinjenje itd., tudi religija. Druga se nanaša na javno življenje in na žensko 

izključenost iz njega: feminizem, vprašanja o izobrazbi, volilni pravici, političnem in 

poklicnem udejstvovanju itd. Tretja tema pa spada na področje ženskega prostega 

časa, na potrošnjo: oblačilna moda, dekoracija, kozmetika, družabno življenje, šport, 

roman«281 Moderno, moda in ženske so bili trije pojmi, ki so se pogosto pojavljali v 

tisku, v njihovih naslovih, v naslovih rubrik ali v podnaslovih slikovnega materiala. 

Moderne ženske so bile hkrati tudi ženske, ki so se ravnale po modi (tak primer so 

tudi v Angliji, v 20. in 30. letih izhajajoči časopisi in revije kot so npr. Modern 

Women, Miss Modern, Modern Home …282), ženske ki so uporabljale kozmetiko 

(npr. Art Feminine Beauty283) ali pa ženske, ki so obiskovale kino (npr. Girl's 

Cinema, Women's Filmfair itd. 284).      

Med temeljne značilnosti ženskega tiska, ki se v tem procesu oblikujejo, pa spadajo 

tudi velike naklade, obstojnost na medijskem trgu, ritem izhajanja (običajno 

mesečniki), ki omogoča objavo »zastarelih«, zunajčasovnih informacij, ki se jih 

lahko objavi kadarkoli. Vzdrževanje stalne komunikacije z bralnim občinstvom v 

kontaktnih rubrikah, kotičkih ali pismih bralk ter neposreden, topel in intimen odnos 

bralnega občinstva.285 Branje ženskih revij je po mnenju Ballasterja praksa – 

                                                                                                                                          
pojavljajo v oglasih za avtomobile, potovanja, oglaševanje industrijskih izdelkov, alkohola ali cigaret 
(Janus 1996: 5–9) 
279 Urša Skumavc (2002). Prezentacija mode v ženskih revijah. V: Njena (re)kreacija: Ženske revije v 
Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut, 114. 
280 Luthar, Poetika …, 24. 
281 Ksenija H. Vidmar et al. (2001). »Ponavljanje pogleda. Ženski žanri v preseku množične kulture.« 
Ženski žanri: spol in množično občinstvo v sodobni kulturi: zbornik besedil medijskih študijev in 
feministične teorije. Ljubljana:  ISH, 14–15. 
282 Carol Dyhous (2010) Glamour. Women, History, Feminism. London in New York: Zed Books: 6.      
283 Dyhous, Glamour…, 19.      
284 Ibidum, 52.      
285 Todorović-Uzelac, Ženska …, 71–73. 
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institucionalizirana in vodena s pravili ter podvržena točno določenim ritualom.286 

Bralke npr. tovrstnim revijam zaupajo in so hkrati navajene na »svojo« revijo.287 

Zaradi omenjenih lastnosti oz. značilnosti ter praks branja, ženske revije postanejo 

tipičen primer množičnega medija, ki s specifičnimi medijskimi vsebinami pomaga 

pri oblikovanju identitete in pri doseganju boljšega življenskega sloga modernega 

individuuma.288  

 

2. 2 Moda ni za vsakogar: delitev na elitni in popularni tisk    

 

Poleg pojava samostojnega modnega tiska v 19. stoletju je moda postala tudi del 

vsebin preostalega periodično izhajajočega tiska. Poleg ženskih tem se je začela 

pojavljati v družbi političnih novic, ekonomije, razvedrila, umetnosti, religioznih 

debat, morale, itd. V 19. stoletju je namreč na področju dnevno izhajajočega tiska 

prišlo do delitve, ki jo lahko v grobem opišem kot delitev na tisk, ki je bil dražji, 

kakovosten in namenjen predvsem politiki, ter na tisk, ki je bil cenejši, z 

lahkotnejšimi oz. razvedrilnimi vsebinami, kjer so se objavljene informacije nanašale 

na navadne ljudi. Opisani tisk je cenovno in vsebinsko postal dostopen širši bralni 

publiki. Značilni predstavnik prvega je bil v Londonu izhajajoči časopis The Times, 

ki so ga radi opisovali kot »največji dnevnik, kar jih je videl svet«, in je po galeriji za 

novinarje v angleškem parlamentu celo dobil oznako »četrti stan«, medtem ko sta 

bila tipična predstavnika druge vrste tiska v New Yorku izhajajoča Sun (1833) in 

Herald (1835).289  

Breda Luthar takole opiše dve fazi v delitvi tiska v 19. stoletju:  

1. V 30. letih 19. stoletja se zgodi »prva modernizacija ljudske kulture in prvi korak 

k transformaciji v medijsko popularno kulturo«. Primer popularnih dnevnikov v 

ZDA, t. i. penny press, ki so znižali ceno na en peni, in pojav radikalnega tiska v 

Angliji, t. i. pauper press za reveže;  

                                                 
286 Ballaster in dr., Women's worlds …, 6. 
287 Todorović-Uzelac, Ženska …, 71–73. 
288 Ibidum. 
289 Briggs in Burke, Socialna …, 189–190.  
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2. V 60. letih 19. stoletja pride do »dokončne industrializacije ljudske kulture v 

popularno in množično kulturo«, kar pripelje v zadnjem desetletju 19. stoletja do 

izrazite komercializacije tiska in do pojava rumenega tiska v Angliji in ZDA.290       

V zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja se je tako ideal »informiranega občinstva« 

umaknil pred realnostjo »trga« v medijih kot gospodarski panogi. Začelo se je 

govoriti, da je treba »občinstvu dati, kar si želi«. Založništvo je postalo posel kot vsi 

drugi. Govorilo se je o vzponu »novega časnikarstva«, o vzponu časopisov, ki so si 

visoko naklado pridobili s tem, da so se ukvarjali z vsem drugim, samo s politično 

informacijo ne. Splošno znano dejstvo, ki ga s tem v zvezi navajata Briggs in Burke 

je, da je bilo opravljanja in govoric v tisku leta 1900 več kot leta 1800 in da je večina 

novih bralcev v tisku bolj kot informacije, znanje ali pa poezijo iskala zabavo, beg 

pred stvarnostjo. Poudarek je bil na »zgodbah«, in časnikarji so svoje zgodbe 

pripovedovali z vse manj besedami in v čedalje krajših člankih. Zgodbe so spremljale 

ali dopolnjevale »zanimivosti«, ki so skušale ugajati tudi ženskemu spolu, recimo 

opravljive kolumne (»klepet«) in intervjuji.291  

V Evropi in Združenih državah Amerike je za obdobje takoj po prvi svetovni vojni v 

periodičnem tisku značilno še, da je pomen tiskane besede upadal na račun 

vizualnega  Z razvojem popularnega tiska je namreč postal pomemben tudi sam 

videz časnika. Na eni strani je v obdobju med obema vojnama močno poraslo število 

slikovnih oz. ilustriranih revij, po drugi strani pa so se v obstoječih časopisih 

povečale strani, namenjene objavi ilustracij in fotografij.292 Časopisna podoba je bila 

vedno bolj vizualna, časopisi pa so sistematično razvijali t. i. vizualno slovnico. 

Ilustracije in še zlasti fotografije so postale sporočilo oz. novice same po sebi. Pomen 

je postal slikoven. Popularni tisk je z vsemi svojimi vizualnim sredstvi zbujal 

občutek berljivosti, živosti in dostopnosti.293  

Z vsebinskimi in vizualnimi spremembami peridičnega tiska v 19. stoletju si je pot v 

vsakodnevni tisk utrla tudi moda, ki je tako postala del vsakdanjega življenja, del že 

omenjenih javnih vsebin. V dnevnikih so se modi posvečali enkrat tedensko in/ali v 

                                                 
290 Luthar, Poetika …, 9–12.   
291 Briggs in Burke, Socialna …, 201. 
292 Hardt, »The Gaze …«, 10–15.     
293 Luthar, Poetika …, 28. 
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nedeljski izdaji ali pa je moda izhajala v obliki njihovih prilog, spet največkrat v 

rubrikah, ki so bile namenjene ženskam, družini, razvedrilu ali umetnosti in kulturi. 

Tudi v tem primeru je moda prišla v stik z raznolikim in bolj množičnim občinstvom. 

Modni ali ženski periodični tisk se je podobno kot dnevni tisk delil na manj oziroma 

na bolj kakovosten. Razlikoval se je glede na vsebino, merilo in obseg vsebinskih 

(ne)resnic in po tem, katere vsebine so prevladovale (npr. modne, ženske, družinske, 

umetniške, popularne), kakšna je bila vloga moških bralcev, kakovost tiska oz. 

papirja, po izbiri vizualnega oz. slikovnega materiala (fotografije/ ilustracije), 

oglaševanju, družbenem ugledu tiska ter nakladi in potencialnim bralnim občinstvom 

(poklic, izobrazba, starost, spol). Razlike med elitnim in popularnim periodičnim 

modnim tiskom so sovpadale z razlikami v sami modi: v razliki med visoko (haute 

couture) in množično modo. 

Razlike med elitnim in popularnim tiskom so bile povezane tudi s prostori oz. z 

mesti, odkoder je moda prihajala. Moda je namreč v 19. in prvi polovici 20. stoletja 

še vedno nosila močan nacionalni pečat, ki se je kazal tudi na področju tiska. V 

obdobju med obema vojnama je bil pojem za haute couture Pariz, glavno mesto 

Francije, ki je Evropi in ZDA diktiral visoko modo. Njeni promociji je bila 

namenjena tudi najelitnejša revija tistega časa Vogue, ki je začela izhajati konec 19. 

stoletja.294 Poleg francoske se je v Evropi v obdobju med vojnama uspešno razvijala 

angleška visoka moda. Angleži so bili povsod po Evropi in v ZDA znani po svojem 

specifičnem stilu, ki je imel dolgo tradicijo in se je širil tudi s pomočjo tiska. Glavno 

mesto London je skupaj s Parizom v modi postal sinonim za elitno modo, za 

eleganco, za t. i. šik – kot govorijo naslovi tiska npr. Pariser Chic295 –, katere 

tradicija je izhajala iz Z Evrope.296  

V Združenih državah Amerike, na drugi strani Atlantika, so bili najopaznejši zametki 

t. i. »industrijske mode«. Američani so namreč po prvi svetovni vojni postali vodilni 

v konfekcijski industriji. New York je v obdobju med vojnama postal sinonim za 

                                                 
294 Diana Crane, Fashion and its social agendas. Chicago in London: The University of Chicago 
Press, 132–136. 
295 S podnaslovom Mode-Journal, pozneje z naslovom Wiener Mode Kunst. Izhajal je od 1898 do 
1954. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 414120-D Neu. Per.  
296 Izhajal od leta 1922. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 608197-d Neu Mag. 
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konfekcijska oblačila, Hollywood pa za popularni modni stil.297 Amerika je bila tudi 

prva država, kjer so v zadnjem desetletju 19. stoletja revije postale resnično množični 

medij.298 Poleg ameriške izdaje Vogue,299 v kateri je bila predstavljena moda za elite, 

je bila vsaka ameriška družina naročena na povprečno štiri revije; med njimi so bile 

najbolj priljubljene ženske revije s precej mode. To so bile na primer Ladies’ Home 

Journal,300 Goods Houskeeping, Cosmopolitan, itd.301  

V Evropi pa je v tem času evropski center Konfektion postalo mesto Berlin.302

Elitni tisk v Evropi in ZDA, ki je na svojih straneh objavljal modo, se je v obdobju 

med vojnama tako po izgledu kot vsebini zgledoval po takrat izhajajočem znanem 

francoskem ali angleškem modnem tisku in po njihovi tradiciji. Tam se je moda 

pojavljala v družbi gledališča, literature in umetnosti. V Trstu je na primer izhajal 

(1848) Il Progresso, s podnaslovom Giornale illustrato di literatura, scienze, arti, 

edicazione, romanzi, teatri, e mode.303 Primer elitnega ženskega in moškega tiska, ki 

se je posvečal modi, pa je bil v 20. letih 20. stoletja v Gradcu izhajajoči Der Herr 

und die Dame. Illustrierte Monatszeitschrift für Mode, Kosmetik, Kunstgewerbe, 

Unterhaltung (etc.),304 v 30. letih v Berlinu Das Herrenjournal. Eine Monatsz für 

Mode, Gesellschaft und die angenehmen Dinge des Lebens.305

Druga vrsta periodike, kjer je bila moda prav tako le ena od ponudb, je bil kot rečeno 

t. i. popularni tisk, namenjen mestnemu srednjemu sloju, v nekaterih primerih tudi 

                                                 
297 Elizabeth Ewing (2001). History of 20th century Fashion. London: Quite Specific Media Groupe 
Ltd., 100–115. 
298 Leta 1865 je izhajalo 700 revij, ki so imele okoli štiri milijone bralcev, leta 1905 že 6.000 revij, ki 
so imele 46 milijonov bralcev. V: Briggs in Burke, Socialna …, 55.   
299 Vogue je najprej začel izhajati v New Yorku, in sicer konec 19. stoletja (1892). V 20. stoletju je 
skupaj s francosko, z britansko, nemško, s špansko in z avstralsko izdajo postala najbolj vplivna 
modna revija 20. stoletja. V: Georgina O'Hara (1994). Enciklopedija mode 1840–1990. Ljubljana: 
DZS, 248. 
300 Ladie's Home Journal je bila prva revija v Ameriki, ki je leta 1903 dosegla milijon bralcev. V: 
Carolyn Kitch (2001). The girl on the magazine cover. Chapel Hill in London: The University of 
North Carolina Press, 37. – Za primerjavo je imela na Slovenskem v 30. letih 20. stoletja najbolj brana 
ženska revija Žena in dom 20.000 naročnic. V: »Zakaj damo mnogo za malo denarja.« Žena in dom 
III(2), 1932: 48.    
301 Kitch, The girl…, 39.   
302 Irene Guenther (2005). Nazi Chic? Fashioning Women in the Third Reich. Oxford in New York: 
Berg. 
303 Österreichische Nationalbibliotheke, Dunaj – baza podatkov. 
304 Izhajal je od leta 1929. Österreische Nationalbibliothek. 
305 Izhajal je od 1933 do 1937. Österreische Nationalbibliothek, Sign. 640184-D NEU Per.  
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podeželju. Njegove vsebine so bile praktične narave, največkrat namenjene ženskam 

in družini. Moda se je zato pojavljala v družbi drugih ženskih tem, gospodinjstva, 

dekoracije, vzgoje otrok ali razvedrilnih vsebin, itd. Ti listi so zajemali modne strani 

oz. rubrike z natančnimi opisi modnih smernic, modne priloge in krojne pole ter tako 

omogočili manj premožnim ženskam, da so si lahko same izdelale oblačila po 

najnovejši modi.306 V Avstriji je na začetku 20. stoletja na primer izhajal Wiener 

Haus Frau s podnaslovom Wochenschrift für Hauswirtschaft, Mode, Handarbeiten 

und Unterhaltung,307 v Nemčiji Fürs Haus, s podnaslovom Das ilustrierte Blatt der 

Frau,308 v Veliki Britaniji pa Good Houskeeping in Modern Woman.309 S tem tiskom 

je moda zajela bolj množično občinstvo kot s specializiranim, bolj elitnim tiskom. 

Navsezadnje so bili od konca 19. stoletja poleg popularnega tiska vir modnih 

informacij in cenejše mode tudi katalogi, albumi ali ceniki, ki so jih za svoje potrebe 

tiskale veleblagovnice in jih pošiljale strankam na dom, te pa so si lahko tam 

ponujene izdelke naročile po pošti.310 Diana Crane zametke t. i. »industrijske mode« 

kot eni od oblik medijske kulture, v obdobju med vojnama išče prav v tovrstnem 

popularnem tisku in reklamnih katalogih. Njene vrednote in privlačnost je po njenem 

mnenju ustvarjalo prav specifično oglaševanje: množično, z uporabo modnih skic in 

modnih fotografij z majhno ali nikakršno umetniško vrednostjo in manj modnih 

ilustracij.311

Fine in Leopold sta ugotavljala kontrast med oglasi, ki so se pojavljali v revijah, kot 

je Vogue (včasih tudi v časopisih, revijah), v katerih so oglaševali butiki in prestižne 

veleblagovnice, ter med modnimi oglasi v ženskih revijah ali katalogih, ki so jih 

naročali izdelovalci konfekcijskih oblačil. Če predstavimo oba ekstrema, gre pri 

prvem za umetniški oglas brez navedene cene, pri čemer je izdelek samo nakazan. 

                                                 
306 Valerie Mendes in Amy de la Haye (1999). 20th Century Fashion. London, 10–19. 
307 Izhajal je od 1904 do 1939 na Dunaju. Imel je prilogi Kindermode in Für Klein-Wien. Österreische 
Nationalbibliothek, Sign. 457128-D.Neu Per  
308 Izhajal je od 1906 do 1938 v Berlinu. Österreische Nationalbibliothek, Sign. 463443-D Per. 
309 Prvi list je začel izhajati leta 1922, drugi pa 1925. V: Fiona Hackney (1999). »Making Modern 
Women, Stich by Stich: Dressmaking and Women's Magazines in Britain 1919–1939.« V: Barbara 
Burman, The Culture of Sewing. Oxford in New York: Berg, 75–76. 
310 V Londonu so bili Harrods, Swan & Edgar, Debenham & Freebody in Selfridge. V Parizu so imeli 
grand magasins vključno z Galeris Lafayette, Au Printemps in La Samaritaine. V ZDA Bergdorf, 
Goodman, Henri Bendel in Neiman Marcus. V: Mendes in de la Haye, 20th Century …, 20. 
311 Crane, Fashion …, 135. 
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Toda že to, da se izdelek in oglas pojavita v reviji, kot je Vogue, nakazuje na neki 

življenjski stil in okus. Drugi ekstrem je oglas oblačila brez ilustracije, samo s ceno 

in z natančnim opisom. Dva ekstrema, dva načina prezentacije, dva različna cenovna 

razreda.312 Visoka moda je, nasprotno, do oglaševanja sprva gojila neke vrste 

nezaupanje in skušala svojo elitnost izkazovati s t. i. umetniškim oglaševanjem, na 

kar je na primeru predstavnika haute couture Paoula Poireja na prehodu iz 19. v 20. 

stoletje opozorila tudi Troyeva. Poire se je distanciral od kakršnihkoli poskusov 

javnega oglaševanja francoske oglaševalske industrije. Strinjal se je z mnenjem, 

razširjenim med meščanskim slojem, ki je zaradi povezanosti masovne proizvodnje z 

nižjimi sloji in zaradi oglaševanja, ki ga je bila deležna, nanjo gledal s prezirom. 

Tudi zato je Poiret pred prvo svetovno vojno okoli sebe zbral skupino umetnikov, 

najnaprednejše slikarje, grafike in kiparje. To so bili Raoul Dufy, Paul Iribe, Henri 

Matisse, Pablo Picaso in André Derain; zanj so delali po naročilu, in sicer tako, da 

njihovo delo ni bilo prepoznano kot navaden oglas. Ilustratorja Paula Iriba je povabil 

k izdelavi zaščitnega znaka njegove modne hiše in prvega albuma za predstavitev 

modne kolekcije z naslovom Les Robes de Paul Poiret (1908). To je bila omejena, 

najboljšim strankam namenjena serija albumov, dostavljena na njihove domove, 

česar Poiret ni razumel kot reklamo, temveč kot umetniško dejanje.313 Tovrstnega 

uemtniškega oglaševanja se je posluževala tudi najbolj elitna modna revija Vogue. 

Ilustrirane revije so v obdobju med obema vojnama tako postale simbol procesa 

delitve med »visoko« in »nizko«, med »elitno« in »množično« oz. »popularno« 

kulturo. Revije so namreč imele v nasprotju s časopisi ali tipični popularni tisk, ki so 

odslikavali realnost in pri tem uporabljali predvsem fotografije, opravka z ideali, z 

domišljijo. Ilustratorji so prispevali k specifični podobi posameznih revij. Vogue je 

na primer z deli ilustratorjev, kot so bili Eduard Benito, Eric - Carl Oscar August 

Ericson, Christian Bérard ali René Bouché, nadaljeval tradicijo povezovanja mode s 

sočasnimi umetniškimi smermi, in to kljub uveljavljenosti fotografije v drugem 

popularnem tisku vse do 60. let 20. stoletja. V Vogue so tako prevladovale ilustracije 

umetnikov, kajti ilustrator, kot je bil Erik: »… je (bil) sposoben ustvariti tako žensko, 
                                                 
312 Ben Fine in Ellen Leopold (1993). The World of Consumption. London, New York: Routlidge, 
219–224.  
313 Troy, Couture…, 38–54. 
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ki se giblje skupaj z oblačili, ki jih nariše … On riše samo tisto, kar vidi. Toda 

njegova genialnost je v tem, da vidi bistvo, ki mu nato tudi vdahne življenje. … 

Njegove ilustracije izgledajo bolj resnične kot fotografije, ker s svojo selektivnostjo 

izpostavi tisto, kar je najpomembnejše.« In še: »Najbolj iskana možna predstavitev 

kolekcij pariške visoke mode so bile Ericove ilustracije.«314  

Začetek in 20. leta 20. stoletja so tudi v ZDA veljala za zlato dobo ilustracij v 

revijah. Ameriški ilustratorji, kot so Coles Phillip, J. C. Leyendecker ali Jessie 

Willcox Smith, so v njih imeli elitni status, kakršnega so bile deležne v 30. letih 20. 

stoletja samo še nekatere filmske zvezde.315 Čeprav so imeli ta posel umetniki za 

postransko dejavnost so njihova ugledna imena vplivala tudi na ugled izdelka oz. 

blagovne znamke, ki so jo oglaševali, zato so nekatere revije podpisovale z njimi 

ekskluzivne pogodbe. Umetniške ilustracije v obliki oglasov pa so se pojavljali 

znotraj časopisa oz. revije, predvsem pa na zadnji strani ovitka.316  

Modna fotografija, ki je nasprotno od ilustracij, ki so izražale avtentičnost in 

ekskluzivnost, omogočala istovetenje z množičnimi okusi je skupaj s hollywodskimi 

filmi postala eden najpomembnejših virov podob v modernih družbah, s tem pa tudi 

mode. V obdobju med vojnama se je fotografija na vseh področjih s sodelovanjem v 

specializiranih revijah tudi sama specializirala. S specializiranim modnim tiskom je 

nastala tudi razpoznavna modna fotografija, ko je s fotografi, kot so bili Horst, Cecil 

Beaton in Hoyningsen-Huene začela novo pot na veliko višji stopnji kreativnosti in 

estetike.317 Najprej so jo začeli uporabljati v dnevnem tisku, popularnem tisku in na 

primer v prodajnih katalogih. V elitnem tisku se je pojavila šele v drugi polovici 30. 

let 20. stoletja, saj se je visoka moda kot rečeno na začetku distancirala od 

omenjenega medija.318 Hkrati je fotografija postala priljubljen način prezentiranja v 

dnevnem in drugem popularnem tisku. Prvi ilustrirani dnevniki so v Evropi začeli 

                                                 
314 William Packer (1980) Fashion drawings in Vogue. New York: Thames and Hudson, 8–18.   
315 Kitch, The Girl…, 5–6. 
316 Ibidem, 160–165. 
317 Kot je v svoji biografiji povedal Horst, v 20. in 30. letih najbolj znan evropski modni fotograf, v: 
Horst in drugi, Fashion …, 71. 
318 Hollander, Feeding …, 145. 
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izhajati konec 19. st. Leta 1881 je npr. začel izhajati Evening Illustrated Paper, leta 

1894 Harmsworthov Evening News.319  

Poleg s fotografijami in ilustracijami so v tisku modo med vojnama prezentirali tudi s 

pomočjo modnih karikatur ter modnih skic. Slednje so se pojavile v 19. stoletju za 

potrebe tiska in vedno bolj množičnega modnega občinstva in so bile, tako kot sprva 

fotografije, medij, ki se ga je elitni tisk izogibal. Ta ilustrativni stil, ki se je razvil 

ločeno od prave umetnosti in prvih modnih ilustracij, naj bi po mnenju Hollander 

povzročil, da je modno oblačilo začelo izgubljati moralni in estetski ugled iz 

prejšnjih stoletij.320    

Na izgled mode v tisku pa niso vplivale samo izvirne ideje ilustratorjev ali 

fotografov, ampak tudi nova tehnologija. Zadnje desetletje 19. stoletja je prišlo v 

Evropi in ZDA do večjih izboljšav v tiskanju revij in s tem v zvezi do kvalitetnejše 

reprodukcije umetniških del na naslovnicah, najprej v dveh, nato v štirih barvah.321 

Prave možnosti za bolj množičen razvoj barvne fotografije v svetu pa so bile dane v 

drugi polovici 30. let 20. stoletja. Takrat sta oba največja proizvajalca fotografskih 

filmov, Kodak in Agfa, na trgu ponudila večslojni barvni film za diapozitive.322

Prikazan razvoj periodičnega tiska v 19. in prvi polovici 20. stoletja, na primeru 

mode kaže med drugim na to, kako so na vsebine, obliko ali izgled medija vplivale 

tako spolne kot razredne družbene razlike. Moda, sprva kot elitni pojav, se je najprej 

širila s pomočjo medijev kot so Pandore, Maison de couture, meščanski portreti, 

ilustracije ali Vogue, ki so bili namenjeni zgolj izbrani družbeni eliti. Postopoma, 

skozi proces modernizacije in s pomočjo novih modernih medijev kot so fotografije, 

holywoodski filmi ali ceniki oz. katalogi veleblagovnic, pa postane moda množičen 

družbeni pojav, (množična) moda in množični mediji pa dva nerazdružljiva 

množična pojava, značilna za moderne družbe.    

 

 

                                                 
319 Briggs in Burke, Socialna …, 55. 
320 Hollander, Feeding…, 144. 
321 Kitch, The Girl…, 4.  
322 Primož Lampič (1990). »Slovenska fotografija med obema vojnama.« V: Katalog razstave 150 let 
fotografije na Slovenskem. Arhitekturni muzej Ljubljana, 1990, 26–27.      
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III. MODA V SLOVENSKIH TISKANIH MEDIJIH: »RAZVIJANJE 

SAMOSTOJNIH SIL!« 

 

1 Slovenska časopisna pokrajina pred véliko vojno 

 

Na Slovenskem delitev na popularni in elitni tisk v 19. stoletju, kot jo omenjajo 

Burke, Briggs in Luthar, ni bila tako očitna oziroma so jo občutili nekoliko z 
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zamikom. Izražanje nacionalnih interesov Slovencev, razdeljenih med zgodovinske 

dežele Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko, kot tudi ustanavljanje političnih 

ali druge vrste časnikov in časopisov, je bilo v veliki meri odvisno od monarhije, 

uveljavljene cenzure in tiskovne zakonodaje ter na drugi strani od nacionalne zavesti 

Slovencev, razvitosti kulture, jezika in tudi tiskarn. Na Slovenskem je bilo izhajajoče 

časopisje deležno podobne usode kot preostalo časopisje v monarhiji. 

Prva tiskarna v Ljubljani, centru Kranjske, je delovala že v 70. letih 16. stoletja, 

vendar so bili domači tiski slovenskim bralcem v večji meri dostopni šele od konca 

18. stoletja.323 Prvi v nemškem jeziku pisani časnik Wochentliche Ordinari-

Laybacher Zeitungen (1707–1709) je Ljubljana dobila na začetku 18. stoletja.324 Prvi 

časopis v slovenskem jeziku so bile Lublanske novice (Ljubljana, 1797–1800), ki jih 

je urejal in skoraj v celoti tudi pisal Valentin Vodnik. Naslednjega so Slovenci dobili 

skoraj pol stoletje pozneje. To je bil prvi strokovni list Kmetijske in rokodelske 

novice (Ljubljana, 1843–1902), ki se je kljub strogi cenzuri tiska, ki je vladala v 

monarhiji v prvi polovici 19. stoletja, obdržal razmeroma dolgo.  

Revolucionarno leto 1848, t. i. »pomlad narodov« v monarhiji, ko je bil postavljen 

prvi slovenski politični program Zedinjena Slovenija, je s seboj prineslo tudi prvi 

avstrijski tiskovni zakon (marca 1848), ki ga je vlada sicer že naslednji dan 

umaknila. Vendar sta kmalu za tem izšli določbi, ki sta dopuščali izredno svobodo 

tiska, kar je povzročilo, da so se tako rekoč čez noč pojavili številni časniki in 

časopisi.325 Takrat sta izšla tudi prvi politični list Slovenija (Ljubljana, 1848–1850) 

in prvi družinski list Pravi Slovenec (Ljubljana, 1849).326 Sledil je preklic svobode 

tiska (decembra 1848), ki mu je leta 1851 sledil nov tiskovni zakon. Od prej 

omenjenega slovenskega tiska so se ohranile le Kmetijske in rokodelske novice, ki so 

v podnaslovu dobile še ime narodne.  

                                                 
323 Ilich, Pota knjige, 15.  
324 Zaradi različnih prilog je bil pomembnejši prav tako nemški Laibacher Zeitung (1778–1918). Od 
začetka 18. stoletja pa do konca druge svetovne vojne je na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem izšlo 
sedemdeset nemških periodičnih listov, časnikov in časopisov. V: Tanja Žigon (2001). Nemško 
časopisje na Slovenskem. Ljubljana: Študentska založba, 25–50. 
325 Žigon, »Nemški častnik …9, 30–34. 
326 Janko Šlebinger (1937). Slovenski časniki in časopisi. Bibliografski pregled od 1797–1936. 
Ljubljana: T. J. Blasnika Nasl., 25.   
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60. leta so prinesla še en tiskovni zakon (1862) in tri slovenske politične liste: 

časopis Naprej (Ljubljana, 1863), ki je bil kmalu ukinjen, nato časopis Slovenec 

(Celovec, 1865–1867) in še v nemščini pisani Triglav. Zeitschrift für vaterländische 

Interessen (Ljubljana, 1865–1870). Leta 1867 je bila sprejeta dualistična ureditev 

monarhije (Avstro-Ogrska). Večina Slovencev je spadala v avstrijsko polovico in z 

novo ustavo se spodbudili nastajanje nepolitičnih društev, čitalnic in taborov, kamor 

se je poslej osredotočilo politično in kulturno delovanje Slovencev.327 Med drugim 

so v Ljubljani ustanovili tudi izobraževalno društvo tiskarjev, v Celovcu pa prvo 

slovensko založbo Mohorjevo družbo. V 70. letih so Slovenci dobili tudi prve prave 

politične dnevnike: Slovenski narod (Maribor, 1868–1872, Ljubljana, 1872–1943) in 

Slovenec (Ljubljana, 1873–1945). Zanemariti ne smemo niti pokrajinskih glasil, kot 

sta bila Soča (Gorica, 1871–1915) ali časopis Edinost (Trst, 1876–1928).  

V 70. letih je začel izhajati tudi tisk, ki se je v veliki meri že po naslovu ločil od 

preostalega tiska, saj so v njih uporabljali pridevnike, kot so: ilustrovani oz. 

ilustrirani list ali list s podobami oz. s slikami. Prvi tak je bil Vrtec (1871–1919) s 

podnaslovom Časopis s podobami za slovensko mladost, naslednji Rogač. Ilustrovan 

zabavni list (1886–1888), od takrat pa do začetka vélike vojne je z nekaterimi 

izjemami skoraj vsako leto izšel vsaj en tak list.328 Primer tiska, ki dokazuje, da je 

slovenski prostor dovolj zgodaj sprejel sodobnejšo, vse bolj na podobo oprto 

civilizacijo in da je bilo že takrat na voljo dovolj slikovnega gradiva iz domačih in 

tujih virov, da se je dalo list pretežno napolniti s slikami, so revije Dom in svet 

(1888–1919), Slovan (1902–1917), Planinski vestnik (1895–19) in Slovenski 

ilustrovani tednik (1911–1914). Med njimi je revija Dom in svet od ustanovitve do 

začetka vojne odigrala eno osrednjih vlog v promociji dobre fotografije.329  

                                                 
327 Poleg številnih bralnih, pevskih, dramatičnih, pevskih, telovadnih društev naj omenim leta 1866 v 
Ljubljani ustanovljeno Dramatično društvo in leta 1872 ustanovljeno Glasbeno matico. Prve čitalnice 
so nastale v Trstu leta 1861, sledijo ji Maribor, Ljubljana, Celje. Leta 1869 jih je 57 z okoli 4.000 
člani. Od avgusta 1868 do avgusta 1871 je bilo po vseh slovenskih deželah 18 taborov. Glavna točka 
programa je bila zahteva po Zedinjeni Sloveniji.   
328 Šlebinger, Slovenski, 6–162 in Jože Bajec (1973). Slovenski časniki in časopisi, 1937–1945. 
Ljubljana: Založba, 108–157.  
329 Peter Krečič, »O starejših objavah fotografije v slovenskem revialnem tisku.« V: 150 let fotografije 
na Slovenskem. Ljubljana: Arhitekturni muzej Ljubljana in Mestna galerija Ljubljana, 1989, 29–30, 
38–39. 
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V 90. letih 19. stoletja se je pojavil prvi modni časopis Ilustrovani modni list 

(Ljubljana, 1895),330 s katerim se v slovenskem tisku prvič pojavijo tudi modne 

podobe, in prvi ženski časopis Slovenka, s podnaslovom Glasilo slovenskega ženstva 

(Trst, 1897–1902).331 Medtem ko je o prvem slovenskem modnem listu žal zelo malo 

znanega, zato tudi primerjav s prvim ali sočasnim tujim modnim tiskom ne morem 

podati,332 pa je med slovenskim občinstvom bolj znana in raziskana Slovenka. Ta 

prva periodika za ženske je dolgo veljala za najnaprednejši ženski list, saj je v 

nasprotju z drugim, takrat in pozneje izhajajočim tiskom, poročal tudi o ženskem 

družbenem delovanju,  zahtevah in uspehih žensk na domačih tleh in po svetu. S 

članki o ženskih pravicah, feminizmu, spolni vzgoji in prostituciji je presegla opis 

tradicionalne družbene vloge takratnih žensk. Poleg člankov o književnosti, vzgoji, 

gospodinjstvu in drugih vsakdanjih uporabnih nasvetih je Slovenka prinašala tudi 

nekaj prispevkov o oblačilni modi.333 Čeprav je slovenski prostor omenjena časopisa 

v primerjavi s Severno in Srednjo Evropo pričakal s skoraj dve stoletji dolgo 

zamudo, lahko med njimi najdemo tudi nekatere podobnosti oz. vzporednice, saj so 

se ženski in modni tisk ter modne vsebine v ženskem tisku pojavili skoraj hkrati (dve 

leti razlike).  

Slovenci so z omenjenim tiskom 19. stoletje končali z zelo raznovrstno ponudbo, ki 

je tako pokrivala precejšen del že omenjenih področij oz. tem, značilnih za moderne 

tiskane medije. Do vélike vojne se je časopisna pokrajina neprimerno zgostila, hkrati 

pa je bil to tudi čas, ko so se tudi v preostalem slovenskem tisku, čeprav sprva bolj 

sramežljivo in neredno, začele pojavljati modne vsebine. Najprej v ženskem (poleg v 

                                                 
330 Ilustrovani modni listi skladišča dunajskih oblek so izhajali v Ljubljani dvakrat letno (marec, 
september). V: Šlebinger, Slovenski, 34. 
331 Od leta 1897 je najprej izhajala v Trstu kot štirnajstdnevna priloga časopisa Edinost, od leta 1900 
pa kot samostojni mesečnik, in sicer do leta 1902 v Trstu in ponovno leta 1919 v Ljubljani. Najprej jo 
je urejala Marica Nadlišek Bartol, od leta 1900 pa Ivanka Anžič, ki je Slovenko spremenila v pravi 
feministični časopis po zgledu dunajskega Dokumente der Frauen. Od leta 1899, ko je imela Slovenka 
508 naročnic, je njena priljubljenost vse bolj padala. O tem glej: Karmen Štular Sotošek (1997). 
Žensko časopisje na Slovenskem. 1897–1997. Vodnik po razstavi. Ljubljana: NUK, 9–21. 
332 Razen podatka o njegovem izidu, ki je razviden iz bibliografskega pregleda, pa prvi modni tisk ni 
ohranjen, kot tudi ne njegovo uredništvo. Nisem ga našla ne v NUK-u ne, kot sem pričakovala, v 
avstrijski nacionalni knjižnici.    
333 Maja Ilich (Gombač) (1999). »Nekaj o modi v slovenskem časopisju ob prelomu stoletja 1895–
1915.« Zgodovina za vse 6(2): 98–108. 
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Slovenki še v Slovenski gospodinji,334 Naši gospodinji335 in Slovenski ženi), 

družinskem (Domoljubu)336 in nekaterem drugem mesečno in tedensko izhajajočem 

tisku ter v nekaterem dnevnem tisku (predvsem v tedenskih prilogah Slovenskega 

naroda in Slovenca). Z Našo gospodinjo se v slovenskem periodičnem tisku prvič 

pojavijo tudi konkretna navodila za krojenje in šivanje (modnih) oblačil s kroji 

vred.337   

Primerjava slovenskega periodičnega tiska in njegovih vsebin z evropskim je zaradi 

drugačne in predvsem krajše tradicije težka naloga. Tako kot na številnih drugih 

področjih lahko tudi o modi oz. modnih straneh v slovenskem tisku govorimo o 

zamudništvu. Čeprav podrobnejša analiza, z izjemo ženskega tiska,338 še ni bila 

narejena, lahko v splošnem zapišem, da moda pred véliko vojno v slovenskem tisku 

ni imela neke posebne vloge. Razen v dveh številkah modnega tiska (Ilustrovani 

modni list) se je v preostali periodiki pojavljala le v obliki prispevkov, pa še to zelo 

redko in neredno. O rednih modnih rubrikah in modnih prilogah v tem času še ne 

moremo govoriti. Prav tako, razen v Modnem listu, v preostalem tisku ni bilo modnih 

podob v obliki illustracij, skic ali fotografij. Izjema so bili modni oglasi in modne 

karikature, ki so se začeli pojavljati v 90. letih 19. stoletja. To stanje se je povsem 

spremenilo v obdobju med vojnama.   

   

2 Moda kot del ponudbe v slovenskem periodičnem tisku v obdobju med 

svetovnima vojnama   

 

                                                 
334 Slovenska gospodinja je mesečno izhajala v Ljubljani od leta 1905 do 1914, od leta 1909 kot 
mesečna priloga Našega lista. Ves čas izhajanja jo je urejala Minka Govekar. Poleg raznih praktičnih 
nasvetov v zvezi z vzdrževanjem in nošnjo oblačil v rubriki Raznoterosti so bili tu še prispevki, ki so 
zvečine govorili o nespametnosti takratne oblačilne mode in ljudeh, ki so jo posnemali.   
335 Naša gospodinja je bila glasilo slovenskih gospodinj in deklet in je izhajala v Ljubljani od leta 
1910 do 1914, najprej kot mesečna priloga Slovenca, od leta 1913 kot Domoljubova priloga za 
gospodinje. Urejala jo je Ema Pečajeva. V njej so največ pisali o vzdrževanju oblačil, svarili pred 
škodljivostjo modnih skrajnosti (steznik). Leta 1912 so uvedli rubriki Ročna dela in Šivanje, kjer so 
ženske našle konkretna navodila s kroji vred.       
336 Domoljub je bil domnevno eden prvih tednikov, ki so začeli objavljati prispevke o modi, in sicer 
leta 1913, in prvi tednik, ki je objavil žensko rubriko, in sicer leta 1915. V: Pavla Hočevar, »Obzornik. 
Zgodovinski razvoj slovenske ženske knjige.« Ženski svet XV, 1937, 230–231.    
337 Več o tem glej v: Ilich (Gombač), »Nekaj …«, 98–108. 
338 Ilich (Gombač), »Nekaj …«, 98–108. 
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Po prvi svetovni vojni so v novi jugoslovanski državi ugodne gospodarske razmere 

ter težnja po nacionalnem osamosvajanju od nemške kulture na vseh področjih, tudi 

v tisku, pripeljale do očitnega napredka v slovenski tiskarski produkciji, ki pa ni bil 

brez nihanj. Slovenske tiskarne so bile v habsburški monarhiji namreč vezane na 

majhne okoliše, ki so jim bile tehnično kos in iz katerih so črpale svoja naročila ter 

so imele močno konkurenco v nemškem tisku. Zato  tiskarne v novi državi najprej 

niso mogle zadovoljiti povečanega povpraševanja. Niso imele ne dovolj tiskarskega 

materiala ne sodobnih strojev in izurjenih delavcev. Začetna, nekoliko slabša 

kakovost tiskarskih izdelkov in njihova manjša zmogljivost pa sta se z modernizacijo 

obstoječih tiskarn in ustanavljanjem novih izboljševali in sčasoma dosegali solidne in 

s tujimi grafičnimi izdelki primerljive rezultate. Gospodarska kriza (1930–1935) je ta 

napredek nekoliko zaustavila, vendar pa so se leta 1938 Slovenci v prvi Jugoslaviji 

že lahko pohvalili z 42 grafičnimi podjetji; med njimi 37 tiskarnami, tremi 

samostojnimi litografijami in dvema samostojnima klišarnama.339 Omenjeni 

napredek se je kazal v izrazitem povečanju slovenskega tiska. To nam pove že 

preprost statistični podatek o periodičnem tisku: v 122 letih, od 1797 do 1918, je 

izšlo skupaj 419 časnikov in časopisov, v naslednjih 20 letih, od 1919 do 1938, pa 

740. Približno dve tretjini listov je izhajalo le kratek čas, kar je prav tako značilnost 

medvojnega obdobja.340 Preskok, ki ga je slovenski tisk v obdobju med svetovnima 

vojnama dosegel, je še en pomemben pokazatelj modernizacije, saj je dobil 

značilnost množičnega tiska.    

Poleg kvantitativnega napredka je bil opazen tudi napredek v kvaliteti tiskarskih 

izdelkov, tako po vsebinski kot vizualni plati. S sodelovanjem mnogih akterjev na 

področju tiska (tiskarjev, urednikov, avtorjev, financerjev) se je ponudba 

slovenskega tiska vztrajno širila in preoblikovala, se vedno bolj specializirala ter tako 

posegala na vedno več področij. Spremembe so se odražale tudi v ponudbi mode, ki 

so je bili poslej v tisku deležni Slovenci. V obliki modnih prilog, rubrik, prispevkov, 

                                                 
339 Cene Kranjc (1939). »Naše tiskarstvo v letih 1918–1938.« V: Spominski zbornik Slovenije ob 
dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije. Ljubljana, 238–240.     
340 Leta 1919 je na primer začelo izhajati 42 časnikov in časopisov, od tega pa so leta 1938 izhajali le 
štirje. Leta 1920 je začelo izhajati 33 časnikov in časopisov, od tega jih je leta 1938 izhajalo le pet. In 
tako dalje. Od skupnega števila 740 jih je tako leta 1938 ostalo pri življenju le 196. V: Kranjc, »Naše 
…«, 228–236.     
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skic, ilustracij, fotografij ali oglasov je moda v obdobju med vojnama vstopila v 

slovensko družbo in postala pomemben del pisne in vizualne komunikacije.    

T. i. modne strani, kot sem jih poimenovala, so se največkrat pojavljale v tisku, 

namenjenem ženskam, nekoliko manj v listih, namenjenih vsej družini, najmanj pa 

so je bili deležni moški. Veliko število modnih strani je bilo tudi v tisku, ki je 

objavljal novice o tradicionalni umetnosti (slikarstvu, glasbi, gledališču), in tistem, ki 

je bil namenjen modernim medijem (radiu, kinu, fotografiji), nekoliko manj pa jih je 

bilo v političnem ter verskem tisku. Moda je bila prisotna tudi v listih, namenjenih 

gospodarstvu, vendar bolj v obliki oglasov in poročil o stanju v industriji, trgovini in 

obrti. Skromno je bila recimo zastopana v humorističnih listih. Glede na čas oz. 

obdobje izhajanja jo je bilo največ v mesečnikih, nekoliko manj v tednikih in 

najmanj v dnevnikih. 

Ker bi bilo težko predstaviti celotno tiskarsko produkcijo periodike, v kateri se je 

moda pojavljala v obdobju med svetovnima vojnama, ker za to ni prostora in to 

navsezadnje ni bil moj namen, sem se odločila za izbor. Skoraj v celoti bom 

predstavila in analizirala tisk, kjer je bila moda v pisni ali vizualni obliki močno 

prisotna. Preostalo periodiko, v kateri je bila moda le obrobnega pomena, sem izbrala 

po načelu njene uveljavljenosti in razširjenosti med takratnimi bralci, kar sem 

»merila« z naklado oz./in trajanjem izhajanja. Pri tem sem skušala v vsaki skupini 

izbrati predstavnike vseh takrat pomembnih političnih opcij. Tisk sem za lažjo 

predstavitev razdelila v dne osnovni skupini. V prvi je mesečno in tedensko 

izhajajoči tisk, časopisi, revije ter njihove tedenske ali mesečne priloge, ponavadi 

izhajajoče v manjšem formatu (npr. A4, B4). Po vsebini jo delim še na: 1. Ženski 

tisk, 2. Družinski, kulturni, poučni in zabavni tisk ter 3. Tisk za industrijo, trgovino 

in obrt, ki pa ga v raziskavi nisem v celoti zajela in ga tudi ne bom v celoti 

predstavila. V drugo skupino sem uvrstila dnevno izhajajoči tisk, časnike in njihove 

dnevne ali tedenske priloge, ponavadi izhajajoče v večjem formatu (npr. A3).  

 

2.1 Ženski tisk: »Ženski svet«, »Vigred«, »Ženski list«, »Žena in dom«, 

»Praktična gospodinja« oz. »Žena«    
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Med ženskim tiskom sem izbrala liberalni Ženski svet (Slike 1–12), katoliško Vigred 

(Slike 13–20) in socialistični Ženski list (Slike 21–24). Vsi so začeli izhajati v prvi 

polovici 20. let in so bili med liberalnim oz. katoliškim oz. socialističnim ženskim 

bralstvom najbolj razširjeni. To so bila hkrati tudi glasila ženskih društev, prvi npr. 

glasilo ženskih društev v Julijski krajini, drugi glasilo Slovenske krščanske zveze, 

tretji glasilo Zveze delavskih žena in deklet. Vsi trije so veliko pozornost namenjali 

vsebini, s katero so se trudili skrbeti za boljšo izobrazbo in kulturo svojih bralk, 

vendar pa vsak na svoj način, v okviru svojega pogleda oz. idejne izbire.  

Ženski svet (1923–1941)341 je bil mesečnik, ki je med slovenskim tiskom prvi začel 

redno objavljati modne prispevke, in to od leta 1924, tako v različnih časopisnih 

rubrikah (Članki, Izvestja oz. Obzornik, od 1944 Moda) kot v posebni Modni prilogi. 

List je prinašal tudi druge ženske priloge, kot so Krojna pola, od leta 1933 prilogo 

Naš dom in od leta 1939 prilogo Pletenine. 

Tudi v Vigredi (1923–1943)342 se je o modi pisalo vse od začetka izhajanja, in sicer v 

različnih rubrikah (npr. Rožni dom, Vzgoja, umetnost in zgodovina oz. Dekliška 

vzgoja, Za oči in roke, Vigrednica gospodinja, Ženska vprašanja, itd.), občasno tudi 

v posebni modni rubriki. Slikovne prispevke so prinašale predvsem priloge časopisa, 

kot so Vzorčna in Krojna pola, od leta 1934 pa tudi Modna priloga.  

                                                 
341 Ženski svet je najprej izhajal kot glasilo ženskih društev v Julijski krajini, izdajalo pa ga je Žensko 
dobrodelno udruženje. Urejale so ga Milka Martelanc, Pavla Hočevar in Olga Grahor. Tiskali so ga 
najprej v Trstu v tamkajšnji Tiskarni Edinost, od leta 1929 pa v Ljubljani v tiskarni J. Blasnika Nasl. 
V: Janko Šlebinger (1973). Bibliografski pregled od 1797–1936. Ljubljana, 102. V 20. letih so časopis 
brali predvsem v Trstu, na Krasu, Goriškem, v Istri in na Vipavskem, v 30. letih pa na Notranjskem, 
Dolenjskem in Gorenjskem. V: Riko Pertot (1956). 80-letnica »Edinosti«. Jadranski koledar: 105–
106. Format B4, cena lista: leta 1923 in 1924 je na primer celoletna naročnina časopisa stala 14 Lir, s 
krojno polo 20 Lir; polletna 7 Lir, s krojno polo (KP so imele le tiste št. časopisa, katerim je bila 
priložena Modna priloga, torej 4-krat letno; op. a.) 10 Lir; četrtletna 3.50 Lir, s krojno polo 5 Lir.  
Leta 1925 se cena za naročnike v tujini (Jugoslaviji) podraži in znaša celoletno 64 Din (s krojno 
prilogo), polletno 32 Din, četrtletno 16 Din, posamezni zvezek pa 6 Din. V: Uredništvo in uprava 
Ženskega sveta, 1924: 259.   
342 Izhajal je v Ljubljani s podnaslovom Dekliški list kot glasilo Slovenske krščanske zveze, ki ga je 
izdajala preko Orliške podzveze, pozneje Slovenske orliške zveze. Po razpustu zveze leta 1929 pa je 
začel izhajati s podnaslovom Ženski list. Urejale so ga Cilka Krek, Anica Lebar, Zvona Primc, Pavla 
Melihar in Zora Poženel. Najprej so ga tiskali v Tiskarni Tiskovnega društva v Kranju, od leta 1926 v 
Jugoslovanski tiskarni , od leta 1933 pa v Misijonski tiksarni v Grobljah pri Domžalah. V: Šlebinger, 
Bibliografski, 105. Časopis je imel ob izidu leta 1923 okoli 16 strani, leta 1924 že 24 strani.   
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V mesečniku Ženski list (1924–1935)343 so se mode dotaknili samo toliko, da so 

bralkam predstavili odnos do mode kot sodobnega fenomena.  

Med nepolitičnim ženskim tiskom, ki je izstopal s svojo modno vsebino, sem izbrala 

še Ženo in dom (Slike 25–40) ter Praktično gospodinjo (Slike 41–52) oz. Ženo (Slike 

53–60). Obe sta začeli izhajati v prvi polovici 30. let in sta širili misel o politični 

abstinenci žensk in njihovem interesu za svojo urejenost in lepoto. V njej so 

objavljali predvsem prispevke o »tipični« vlogi ženske v moderni družbi, vlogi 

matere, žene, gospodinje in potrošnice. 

Mesečnik Žena in dom (1930–1941)344 je bila Ženskemu svetu oz. njegovemu 

praktičnemu delu, med katerega je spadala tudi moda, največja konkurenca.345 Dve 

leti je izhajala s podnaslovom Ilustrirana revija za dom, gospodinjstvo, vzgojo, ročna 

dela, modo, pouk, zabavo itd. (1931–1932). Po videzu se je ta mesečnik uvrščal med 

tipični popularni tisk. Modo so objavljali vse od začetka izhajanja revije, največkrat 

pod naslovom »Modni pêle mêle«, kot tudi v drugih rubrikah (npr. Šivanje, Ročno 

delo, Lepotičje, O kozmetiki, Kako naj se vedem, Vprašanja in odgovori, To je 

cenejše oz. Kje lahko – kako lahko prihranim). V Prilogi revije so objavljali tudi 

kroje za šivanje modnih oblačil.  

                                                 
343 Najprej izhajal s podnaslovom Glasilo Zveze delavskih žen in deklet. Od X(5–12) še: Glasilo 
strokovne organizacije hišnih poslov Jugoslavije; od XI: Neodvisen časopis, Od XII, 8: Glasilo 
delovnih žen. Začel je izhajati v Ljubljani, od XI(5) v Mariboru in od XII(8) v Celju. Urejale so ga 
Marija Rakovec, Rezika Krištof in Eda Komavli. Najprej so ga tiskali v tiskarni J. Blasnika nasl., od 
leta 1927 v Ljudski tiskarni v Mariboru in od leta 1934 v Tiskarni brata Rodé in Martinčič v Celju. V: 
Šlebinger, Bibliografski, 113. V povprečju je obsegal okoli 4 strani. Cena leta 1924 1 Din, od leta 
1929 1,50 Din, za celo leto 12 din.    
344 Revija je izhajala v Ljubljani najprej s podnaslovom Ilustrirana revija za slovensko ženo, leta 1931 
in 1932 kot Ilustrirana revija za dom, gospodinjstvo, vzgojo, ročna dela, modo, pouk, zabavo itd., od 
leta 1935 pa kot Revija za slovensko ženo. Urejale so jo Erna Podgornik, Rija Podkrajšek in Tončka 
Lipoglavšek (ES: 316). Revijo so tiskali v Delniški tiskarni in od 1935 do 1936 v Ljudski tiskarni v 
Mariboru. V: Šlebinger, Bibliografski, 137. Žena in dom je izhajala v formatu A4 in je imela v 
povrečju 40 strani.      
345 Že leta 1930 se je časopis Ženski svet počutil ogroženega in je ob izidu nove revije svojim 
naročnicam pošiljal poziv »Našim ženam«! v katerem jih je nagovarjal k nadaljnji zvestobi, obljubljal 
povečanje in polepšanje lista, itd. Tudi v samem časopisu so več prostora kot prej posvetili reklami. 
Konec leta je urednica nove revije s tem v zvezi pisala uredništvu časopisa Ženski svet, kjer lahko med 
drugim beremo: »… Krivična je trditev ›Ženskega sveta‹, da je ›Žena in dom‹ konkurenčen list. Danes 
ve že vsak založnik, da čim več je novih knjig in revij, tem več ljudje čitajo. Potrebno je le, da ljudje 
vzljubijo pisano besedo. Ako bi bil naš list konkurent ›Ženskemu svetu‹, bi se to že v prvih mesecih 
poznalo. Če smo prav poučeni, se je »Ženskega sveta« tiskalo, ko so ga premestili v Ljubljano, 10.000 
izvodov in prav toliko se ga tiska še danes. Kje je torej ta konkurenca? …« (Pismo Rije Podkrajšek z 
dne 23. 12. 1930. ZAL, LJU 285, fond Splošno žensko društvo, t. e. 5.) Kmalu se je izkazalo, da je bil 
strah povsem upravičen.   

 85



Podobno je imela Praktična gospodinja (1934–1941)346 od začetka izhajanja različne 

modne rubrike (npr. Modni SOS ali Modni brzojav) in vrsto prilog s članki o modi: 

Prilogo receptov in Pole za ročna dela (od leta 1937 Pola za kroje in ročna dela), od 

leta 1936 pa prilogo Za proste ure. List za praktična ročna dela. Izjema je bilo leto 

1935, ko so izdajali prilogo Pridna gospodinja, in konec tridesetih let, ko je občasno 

izhajala priloga Modne slike.    

Moda se je v manjši meri pojavljala tudi v skoraj vsem preostalem ženskem tisku 

tega obdobja, ki ga v disertaciji nisem analizirala, niti jih na tem mestu ne bom 

posebej predstavila: naj jih samo naštejem: Koroška Zora. Glasilo Zveze ženskih 

društev na Koroškem (Velikovec, 1920–1920), Jadranka. Glasilo zavednega ženstva 

(Trst, 1921–1926), Slovenka (Gorica, 1922–1923), Zarja. The Dawn; List za 

ameriške Slovenke, Glasilo Slovenske ženske zveze v Ameriki (Cleveland, 1929–

1938), Gospodinjska pomočnica. Glasilo gospodinjskih pomočnic in hišnih delavk 

(Ljubljana, 1931–1940), Gospodinja. Strokovni list za gospodinjstvo. Glasilo Zveze 

gospodinj (Ljubljana, 1932–1940 oz. 42) in Luč v temi. Stanovski list za žensko 

delovno mladino (Ljubljana, 1939–1941). 

 

2.2 Družinski, kulturni, poučni in zabavni tisk: »Vesna«, »Razgled«, 

»Ilustracija«, »Domači prijatelj«, »Roman« oz. »Družinski tednik«, 

»Domovina«, »Domoljub«, »Mladika«, »Svoboda«, »Vzajemna Svoboda«       

  

Pričujoči skupini periodično izhajajočega tiska je bilo skupno predvsem to, da je bila 

po vsebini namenjena vsem družinskim članom, v nasprotju s preostalim slovenskim 

tiskom pa je bila tudi bogato ilustrirana. Če ni bil ilustriran sam časopis, je bila toliko 

bolj pisana njegova priloga, največkrat pa je izstopalo kar oboje; med njimi pa je bilo 

tudi nekaj razlik.  

                                                 
346 Časopis je izhajal v Ljubljani najprej s podnaslovom Gospodinjski list s prilogo receptov in za 
ročna dela. Leta 1938 pa je spremenil naslov v Ženo. Mesečnik v službi današnje žene. Z izjemo leta 
1937, ko je izhajal dvakrat mesečno, je izhajal mesečno. Urednik je bil Ivo Zor (pred tem sodelavec 
časopisa Domači prijatelj). Tiskali so ga v tiskarni Merkur, od leta 1935 v tiskarni Slatnar v Kamniku. 
V: Šlebinger, Bibliografski, 154. Obseg leta 1934 15 strani, leta 1938 30 strani, format A4. Cena: leta 
1934 in 1935 letno z vsemi prilogami 23 Din, brez Priloge za ročna dela 19 Din. Leta 1936 letna s 
prilogami 46 Din, polletna 23 Din. Leta 1939 (najbrž že leta 1938) posamezna št. 6 Din, polletna 
naročnina 33 Din, celoletna naročnina 62 Din.           
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Med bogato ilustrirani tisk, ki je izhajal krajši čas (eno ali dve leti), vendar je s svojo 

vsebino in izgledom slovenskim bralcem/bralkam ponujal nekaj novega, sodijo tudi 

mesečniki Vesna (Slike 61–72), Razgled (Slike 73–80) in Ilustracija (Slike 81–96). 

V njih se je moda pojavljala v družbi literarne, likovne, gledališke, filmske, 

fotografske in plesne umetnosti. Tako po videzu kot po vsebini lahko ta tisk uvrstimo 

med predstavnike elitnega tiska.   

Vesna je spadala v skupino tistih redkih slovenskih periodičnih tiskov, ki so v 

obdobju med vojnama že v naslovu oz. podnaslovu razkrivali svojo modno 

usmerjenost. Imenovala se je Ilustrovana kulturna in modna revija (1921).347 Bila je 

med prvimi v slovenskem tisku, ki je po véliki vojni objavila modne strani in imela 

krojno službo. 

Druga mesečna ilustrirana revija v omenjeni skupini, ki je v podnaslovu nosila ime 

moda, je bila revija Razgled. To je bil mesečnik za literaturo, gledališče, glasbo, 

slikarstvo, film, modo, sport in družabno življenje (1926).348 Revija je prvo leto 

izhajala v Pragi, drugi dve leti pa  s spremenjenim podnaslovom v Ljubljani. 

Imenovala se je Razgled. Slovenska (ilustrovana) družabna revija (1927–1928).349 O 

modi je pisala v različnih rubrikah, poleg modnih še v naslednjih: Zdravstvo, Lepota, 

Kosmetika in Film.  

Modo in filmski medij so povezovali tudi v reviji Ilustracija (Ljubljana, 1929–

1931),350 ki je bila vsebinsko in vizualno podobno zasnovana kot revija Razgled. 

Poleg modnih strani in filmske rubrike se je tam moda pojavljala še v rubriki Ples in 

Ostalo. 

Med dalj časa (več kot deset let) izhajajoči tisk v omenjeni skupini sem uvrstila tudi 

dva nepolitična tednika, Domačega prijatelja (Slike 97–104) in Roman (Slike 105–

108) oz. Družinski tednik (Slike 109–112), v katerih je bila moda, skupaj z drugimi 
                                                 
347 V Ljubljani je izšlo le pet številk. Urejali so jo Ivan Lah, Ivan Vavpotič, Miljutin Zarnik in Marija 
Šarc. Tiskali so jo v Delniški tiskarni. V: Šlebinger, Bibliografski, 94. Revija je imela 30 strani, 
izhajala je v formatu A4. Stala je 32 kron.   
348 Razgled so ustanovili slovenski študenti v Pragi. Izšle so le tri številke. Urednik je bil Pavel 
Debevec. Tiskali v Studentski tiskarni v Pragi. V: Šlebinger, Bibliografski, 122. Revija je imela v 
povprečju 30 strani. Posamezna številka je stala 15 Din, celoletna naročnina pa 160 Din.   
349 Urednik revije je bil Pavel Debevec. Tiskali so jo v Jugoslovanski tiskarni.V: Šlebinger, 
Bibliografski, 126. Revija je imela v povprečju 30 strani. Celoletna naročnina je stala 80 din.  
350 Izhajala v Ljubljani. Uredniki so bili Narte Velikonja, dr. Rajko Ložar in Janko Traven. Vsa leta 
izhajanja je posamezna številka stala 10 Din, polletno 55 Din, letno 100 Din.    
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vsebinami, kot so odlomki romanov, križanke, uganke, humor, poročila iz sveta 

filma ter razne ženske teme, namenjena predvsem družabnemu kratkočasenju. Oba 

tednika sta tako po vsebini kot  izgledu izkazala nekatere značilnosti popularnega 

tiska.   

V Domačem prijatelju (1927–1940)351 so modo objavljali od leta 1927 pa vse do 

začetka tridesetih let. Leta 1930 je namreč na željo njegovih naročnic, ki so si želele 

več praktičnih gospodinjskih prispevkov in modnih ilustracij,352 začela izhajati prej 

omenjena revija Žena in dom. Modo so uvrščali v rubrike, kot so Ročno delo, Film in 

Šport. Leta 1940 je časopis začel izdajati še prilogo Za pridne roke, predvsem z 

navodili za pletenje in kvačkanje. Časopis je bil poln modnih oglasov, ki niso izostali 

niti v tridesetih letih. 

Roman oz. Družinski tednik (1929–1945)353 sta modo objavljala v različnih rubrikah, 

ki so se nanašale predvsem na ženski spol in ženska opravila: npr. v rubriki Za Evine 

hčere, kjer je bila posebna podrubrika Moda, nato v rubriki Doma, v družini ali v 

rubrikah Žena, moda in svet ter Kuhinja in dom (ali Lepota, zdravje, dom). Redkeje 

tudi v rubrikah, ki se niso posvečale ženski problematiki (npr. Ženski kotiček ali 

Ženski razgovori) ter v redni Film-ski rubriki in občasni rubriki Šport.  

Med političnim tiskom sem v pričujoči skupini izbrala še dva tednika, liberalno 

Domovino (Slike 113–120) in katoliškega Domoljuba (Slike 121–124), ter dva 

mesečnika, katoliško Mladiko (Slike 125–130) in socialistično Svobodo (Slike 131–

134) oz. Vzajemno Svobodo (Slike 135–138). 

                                                 
351 Leta 1932 se preimenuje v Prijatelja, s podnaslovom Mesečnik za zabavo in pouk, od III. 
Ilustrirana družinska revija. Urednik je bil Emil Podkrajšek. List so najprej tiskali v tiskarni J. 
Blasnika Nasl., od leta 1930 v Delniški tiskarni, od leta 1935 v Ljudski tiskarni v Mariboru in do 1936 
spet v Delniški tiskarni. V: Šlebinger, Bibliografski, 125. List je imel  v povprečju 40 strani?. Leta 
1927 je celoletna naročnina znašala 20 Din.   
352 O tem lahko beremo v pismu urednice revije Žena in dom. (Pismo Rije Podkrajšek z dne 23. 12. 
1930. ZAL, LJU 285, fond Splošno žensko društvo, t. e. 5.) 
353 Izhajal je v Ljubljani, najprej s podnaslovom Tednik za vse, od leta 1931 kot Ilustrovan družinski 
tednik. Ko pa se je istega leta v 51.–52. številki preimenoval v Družinski tednik, se je podnaslov glasil 
Ilustrovan tednik za pouk in zabavo, od leta 1934 Ilustrovan list za mesto in deželo. Uredniki so bili: 
Vladimir Gorazd, Marijan Beloševič, K. Bratuša in Hugo Kern. Tiskali so ga v najprej v tiskarni J. 
Blasnika nasl., od leta 1932 pa v tiskarni Merkur. V: Šlebinger, Bibliografski, 135. List je imel v 
povprečju 15, pozneje 12 strani. (Od tega so modi namenili približno eno časopisno stran, v 
kombinaciji z drugimi rubrikami, predvsem o filmskih zvezdah in z reklamami pa  približno dve 
strani.) Ena številka je stala 2 Din, celoletna naročnina 80 Din.        
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Tednik Domovina (1918–1941)354 in Domoljub (1888–1944)355 sta lep primer 

poljudno pisanega tiska za slovensko podeželje. Oba sta poleg drugih vsebin 

prinašala politične prispevke, oba sta modi namenjala prostor v različnih, predvsem 

ženskih rubrikah ter v ilustriranih prilogah. Prvi v Ženskem vestniku, Za smeh in 

kratek čas, Razgledu po širnem svetu ter v prilogi Tedenske slike (1925–1941), drugi 

prav tako v rubriki Ženski vestnik in v prilogah, kot so Gospodinja (oz. Mati in 

gospodinja, Za naše gospodinje ali Gospodar in gospodinja). Oba vsaj vizualno 

modi nista veliko prinesla.  

Med polmesečniki oz. mesečniki sem analizirala še Mladiko (1920–1941)356 in 

Svobodo (1929–1936).357 Oba sta skladno s svojo ideologijo poudarjala kulturne 

vsebine, leposlovje, poljudnoznanstvena in filozofska vprašanja. V Mladiki se je od 

leta 1921 o modi pisalo v različnih rubrikah, namenjenih predvsem ženskam, družini 

in njenim vsakdanjim opravilom (Ženski svet, Gospodar in gospodinja, Družina, 

Dom in družina). Od leta 1925 do 1930 je v omenjenih rubrikah izhajala posebna 

podrubrika z naslovom Moda. Od leta 1925 je Mladika prinašala tudi t. i. Modno 

prilogo in krojno polo. 

                                                 
354 Izhajala je v Ljubljani. Urejali so jo Emil Vodeb, Milan Plut, Luka Sila, Jože Hojkar, Andrej 
Ražem, Filip Omladič in Vladimir Kapus. Tiskali so jo v Narodni in Delniški tiskarni v Ljubljani. V: 
Šlebinger, Bibliografski, 74. List je stal je 1 din, letno 30 Din. Leta 1929 letno 36 Din.       
355Od leta 1888 je izhajal v Ljubljani kot priloga Slovenca, od 1897 pa kot samostojen časopis s 
podnaslovom Slovenskemu ljudstvu v pouk in zabavo. Od 1909(13)–1928(52) kot Glasilo 
Jugoslovanske kmetske zveze. Imel šetvilne priloge (izhajal prvi in tretji četrtek v mesecu, od leta 
1906 vsak četrtek, od 1925 vsako sredo). Od leta 1919 so ga urejali: Anton Sušnik, J. Gostinčar, Fr. 
Zabret, Viktor Cenčič in Jože Košiček, tiskali pa v Jugoslovanski tiskarni. V: Šlebinger, Bibliografski, 
29. Cena posamezne številke leta 1920 50 vinarjev, letna 15 K. Leta 1920 posamezna 50 par, letno 10 
Din, leta 1924, 1926 in 1931 posamezna 1 Din, letna 38 Din.  
356 Mladika je začela izhajati v Gorici, od 1923 je izhajala na Prevaljah, od leta 1928 pa v Celju. Od 
leta 1923 je nosila podnaslov Družinski list s podobami. Urejali so jo Anton Sfiligoj, France Bevk, 
Fran Seleški Finžgar in Jožef Pogačnik. Tiskali so jo v Narodni tiskarni v Gorici in v tiskarni Družbe 
sv. Mohorja na Prevaljah oz. v Celju. V: Šlebinger, Bibliografski, 85.  
357 Svoboda  je izhajala v Ljubljani, najprej s podnaslovom Mesečnik delavske kulturne in telovadne 
organizacije Svoboda za Jugoslavijo, od II. kot Mesečnik za vse probleme, od IV. kot Delavski 
kulturni mesečnik in do V. kot Marksistični kulturni in izobraževalni mesečnik. Urednik je bil Josip 
Ošlak, tiskala je Ljudska tiskarna v Mariboru. V: Šlebinger, Bibliografski, 132. Revija je nasledila 
mesečnik marksistične zadružne organizacije Pod lipo (1924–1928) in je bila nadaljevanje prejšnjih 
kratkotrajnih društvenih periodičnih publikacij, kot so Svoboda (1919–1920), Kres (1921–1923) in 
Svoboda (1925–1927). V: Ervin Dolenc, »Svoboda.« V: ES, 410. Imela je v povprečju 40 strani. Od 
leta 1929 je letna naročnina za člane znašala 12 Din, za druge 36 Din, od leta 1934 posamezna 4 Din, 
letna 40 Din.         
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Svobodo, ki je bila leta 1937 prepovedana, je nasledil mesečnik Vzajemna svoboda 

(1937–1940),358 ki je bila v nasprotju s predhodnico ilustrirana revija in z bolj 

lahkotnimi vsebinami. O modi se je še naprej pisalo skomno, vendar sedaj predvsem 

v ženskam namenjenih rubrikah (npr. Ženska Vzajemna Svoboda (oz. Ženska 

Svoboda ali Žena in gospodinjstvo) oz. v podrubriki Žensko razno ali Ženski kotiček). 

Modnih oglasov, modnih skic in fotografij, razen redkih izjem, ni bilo.    

O modi so v večji meri pisali tudi v preostalem družinskem, kulturnem, poučnem in 

zabavnem tisku, ki ga tukaj nisem analizirala in ga ne bom posebej predstavila; naj 

ga samo naštejem: Bogoljub. Cerkveni list za slovensko ljudstvo (Ljubljana, 1903–

1944); Gruda. Mesečnik za ljudsko prosveto (Ljubljana, 1924–1941); Program. List 

za prireditve in zabavo  (Ljubljana, 1924–1926); Žika. Družinski list (Ljubljana, 

1929–1941); Družina. Mesečnik za zabavo in pouk (Gorica, 1929–1930); Naš val. 

Ilustrirana radijska tedenska revija (Ljubljana, 1934–1940). 

 

2.3 Tisk za industrijo, trgovino in obrt: »Trgovski dom Stermecki«   

 

V pričujočo skupino spada zelo raznovrsten tisk. Na eni strani je izhajal priložnostno, 

na primer ob sejmih, razstavah in drugih prireditvah, ki so v državi skrbeli za 

promocijo obrti in trgovine. Tak je bil katalog oz. sejemski vestnik Ljubljanski 

velesejem, ki je izhajal v času sejma v Ljubljani (Ljubljana, 1922–1940), ali pa 

katalog, kot je bil Mariborski teden. Velika gospodarska in kulturna revija (Maribor, 

1932–1961), ki je spremljal sejme oz. razstave v Mariboru.359  

Sem spada tudi periodika, kot je recimo tednik Trgovski list (1918–1919).360 S 

podnaslovom Časopis za trgovino, industrijo in obrt je leta 1920 postal glasilo 

trgovskih, obrtnih in industrijskih stanovskih organizacij in so ga izdajali v želji po 
                                                 
358 Izhajal je v Mariboru. Podnaslov Ilustrirana kulturna in družinska revija do 1939(11/12). Urednika 
Ivan Favai in Bruno Petejan. Tiskala Ljudska tiskarna. V: Bajec, Slovenski, 125. Mesečnik je izdajalo 
socialnodemokratsko kulturno društvo Vzajemnost. Prvi letnik je izhajal pod zaporedno št. 9, kot 
očitno nadaljevanje revije Svoboda (1929–1936), leta 1938 pa so začeli letnik označevati s št. 2. V: 
Ervin Dolenc, »Vzajemnost.« ES, 407. Posamezna številka je stala 1 Din, letna 12 Din.   
359 Od leta 1937 s podnaslovom Velika kulturna, gospodarska in sportna revija.    
360 Najprej je izhajal v Trstu, od leta 1920 v Ljubljani. Lastnik in izdajatelj je bil najprej konzorcij, od 
leta 1925 Merkur, trgovsko-industrijska d. d.. Uredniki so bili Franc Zelenko, Peter Kastelic, Robert 
Blenk, I. Pless, Anton Podgoršek in Anton železnikar. Časopis se je najprej tiskal pri Maksu 
Hrovatinu, od leta 1923 pa v tiskarni Merkur. V: Šlebinger, Bibliografski, 75. 
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tesnejšem medsebojnem sodelovanju ter za zaščito skupnih poslovnih interesov. Leta 

1923 so ustanovitvili tudi samostojno tiskarno Merkur, ki je ta list izdajala. Prvi 

predsednik trgovsko-industrijske delniške družbe Merkur, ki je imela v lasti tiskarno, 

je bil Andrej Šarabon.361   

Prav je, da zaradi naslova omenimo tudi mesečnik Modni list. Strokovno in 

gospodarsko glasilo za čevljarje (1926)362 kot edini slovenski tisk, ki je v obdobju 

med obema vojnama že v naslovu vseboval ime modni, ki pa zaradi svoje vsebine in 

podobe ter  kratkega  izhajanja ni bistveno vplival na odnos do mode v slovenskem 

prostoru. Prav tako sodi sem tudi Katalog trgovine Rudolfa Stermeckega,363 ki je 

tipičen primer modnega popularnega tiska, namenjenega širjenju množično 

proizvedene oz. industrijske mode (Slike 139–142).       

 

2.4 Dnevniki in priloge: »Jutro«, »Slovenec«  

 

Poleg mesečnega in tedenskega tiska je zanimiv in pomemben tudi pregled dnevnega 

tiska, ki sem ga uvrstila v drugo skupino in med periodiko po mnenju teoretikov 

množičnih medijev najbolj pooseblja moderno življenje, njegov tempo in minljivost. 

V svoji raziskavi sem analizirala dva najbolj razširjena dnevnika v obdobju med 

svetovnima vojnama, liberalno Jutro (Slike 143–150) in katoliškega Slovenca (Slike 

151–174), glasili dveh različnih političnih opcij. Socialistični oz. komunistični 

časniki so v tem obdobju izhajali krajši čas, imeli manj strani in jih je oblast večkrat 

ukinila. Zato na svojih straneh, bodisi zaradi prej omenjenih ali ideoloških razlogov, 

niso pisali o modi.      

                                                 
361 Branko Berčič (1968). Slovensko tiskarstvo med obema vojnama (1919–1945). V: Tiskarstvo na 
Slovenskem. Ljubljana: Odbor za proslavo 100-letnice grafične organizacije na Slovenskem, 236. 
362 Izhajal je v Ljubljani. Izdajatelj in odgovorni urednik je bil Karel Majcè. Tiskali so ga v tiskarni 
Merkur. Prva in tretja številka sta bili litografirani. V: Šlebinger, Bibliografski, 122.   
363 Katalog se v bibliografiji Janka Šlebingerja ne omenja in ga ne hranijo v NUK-u. Ogledati si ga je 
mogoče v knjižnici v Mariboru … in v Knjižnici Naravoslovne tehnične fakultete, Oddelek za 
tekstilstvo v Ljubljani. 
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Z nastankom Jutra (1920–1945)364 je Slovenski narod, vodilno liberalno glasilo pred 

vèliko vojno, postal popoldnevnik z manjšim političnim vplivom. Zaradi 

kakovostnega novinarstva se je Jutro, tako kot že dlje prisoten katoliški Slovenec 

(1873–1945),365 v obdobju med svetovnima vojnama uveljavilo po vsej Sloveniji. 

Poleg prispevkov o idejnih usmeritvah slovenskega liberalizma oz. politike JDS na 

eni ali prispevkov političnega katolicizma oz. politike SLS na drugi strani, sta oba 

dnevnika objavljala tudi modne strani.  

O modi se je v Jutru pisalo od začetka izhajanja, tako v časniku samem kot v 

prilogah. Npr. Iz kraljestva mode (oz. Kraljestvo mode ali V kraljestvu mode), Iz 

življenja in sveta, Naši kraji in ljudje in Naš dom naš svet, manj pa v rubriki To in 

ono. Jutro je izdajalo za nas zanimivo ilustrirano prilogo Življenje in svet (1927–

1941), kjer pa je bila moda bolj skromno zastopana, in sicer v okviru rubrik, kot so 

Ženske zadeve, Drobiž in Zgodovina. V prilogi Ponedeljek (1927–1943) se je o modi 

pisalo v rubrikah Žena v sodobnem svetu in Dogodki po širnem svetu. 

O modi so v časopisu Slovenec na začetku bolj skromno pisali le v rubrikah Dnevne 

novice (oz. Razne novice) in Raznoterosti, kjer so objavljali domače in tuje novice. 

Od leta 1926 so precej redno, enkrat tedensko – ob sredah, sobotah ali nedeljah – 

objavljali rubriko oz. podrubriko Moda (oz. Modne novosti), včasih samostojno, 

včasih v rubriki Naša ženska stran (oz. Žena in dom ali Družina). Slovenec je izdajal 

tudi zanimivo tedensko prilogo Ilustrirani Slovenec (1924–1932). V njej so o modi 

pisali vse od začetka, in sicer predvsem v rubriki Iz ženskega sveta, leta 1928 in 1929 

izjemoma v rubriki Naš modni kotiček (oz. Modne novosti).  

 

Če povzamem, so Slovenci v obdobju med svetovnima vojnama dobili eno samo 

periodično revijo, to je Modni list. Po njegovem naslovu bi lahko sklepali, da je 
                                                 
364 Jutro je izhajalo v Ljubljani, od leta 1924 kot glasilo Samostojne demokratske stranke na 
Slovenskem,  najprej s podnaslovom Dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko, od leta 1929 brez 
podnaslova. Častnik je nastal iz nasprotovanj med staroliberali I. Tavčarja, ki so izdajali častnik 
Slovenski narod, in mladoliberali G. Žerjava. Uredniki so bili: A. Kramer, A. Ribnikar. S. Virant in 
Davorin Ravljen. Tiskali so ga v Delniški tiskarni, od leta 1925 v Narodni tiskarni. V: Smilja Amon, 
»Jutro«. V: ES, št. 4, Hac-Kare. Ljubljana, MK, 361.       
365 Kot protiutež liberalnemu Slovenskemu narodu je začel trikrat tedensko izhajati v Ljubljani. Leta 
1883 je postal dnevnik. Od leta 1919 so ga urejali: E. Besednjak, F. Smolej, Terseglav, Franc 
Kremžar, M. Krek, A. Kuhar, I. Ahčin in Viktor Cenčič. Tiskali so ga v Jugoslovanski tiskarni. V: 
Janko Prunk, Enciklopedija Slovenije: 295.     
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prinašala za nas zanimive modne strani, vendar ni bilo tako. To je bilo po vsebini in 

vizualni podobi zelo skromno strokovno glasilo za čevljarje, daleč od takrat v tujini 

izhajajočega modnega tiska. Prej bi status modnega lista lahko dobil kakšen drug 

slovenski tisk, ki je prav tako že v naslovu oz. v podnaslovu nosil pridevek »modni«. 

V obdobju med svetovnima vojnama so izhajale tri revije, ki so v podnaslovu 

namigovale na modno vsebino in so jo tudi dejansko prinašale. To so bile revije 

Vesna (1921), Razgled (1926) in Žena in dom (1931–1932). V obravnavanem 

obdobju so Slovenci dobili tudi prve modne priloge, ki bi jim lahko pripisali status 

modnega tiska. Modno prilogo v časopisu Ženski svet (od leta 1924 do 1941), ki se je 

leta 1935 izjemoma imenovala Naša žena, v Vigredi (od leta 1934 do 1943), občasno 

pa tudi v Mladiki (verjetno od leta 1937 do 1941) ter z imenom Modne slike v reviji 

Praktična gospodinja oz. Žena. 

Z obravnavanim tiskom so Slovenci dobili tudi vrsto modnih rubrik oz. podrubrik, 

tako v dnevnem tisku in njihovih prilogah kot v tednikih, polmesečnikih, mesečnikih 

in njihovih prilogah. Rubriko oz. podrubriko »Moda« v Ženskem svetu, Mladiki, 

Vigredi, Romanu, Domačem prijatelju, Razgledu, Jutru in Slovencu, rubriko »Modne 

novosti« v Ilustriranem Slovencu in v sobotni ali nedeljski izdaji Jutra, rubriko 

»Modni pêle mêle« v reviji Žena in dom, rubriko »Modno poročilo« v Ženskem svetu 

oz. v njegovi Modni prilogi, rubriko »Modni SOS« ali »Modni brzojav« v Praktični 

gospodinji in Razgledu, rubriko »Iz kraljestva mode« (oz. »Kraljestvo mode« ali »V 

kraljestvu mode«) v sobotni ali nedeljski izdaji Jutra. Rubriko »Žena, moda in svet« 

v Romanu in rubriko »Naš modni kotiček« v Ilustriranem Slovencu. 

O modi se je, čeprav v manjši meri, pisalo tudi v drugih rubrikah obravnavanega 

tiska. Najpogosteje v tistih, ki so bile tako po vsebini kot tudi naslovu namenjene 

ženskemu spolu. Tovrstne rubrike je objavljal skoraj ves obravnavani tisk, tudi 

ženski (npr. rubrika »Ženska vprašanja« v Vigredi ali pa rubrika »Ženski kotiček« v 

reviji Roman), kar kaže na to, da so modo v slovenski družbi v obdobju med 

svetovnima vojnama povezovali predvsem z ženskim spolom. Sledile so rubrike, 

namenjene vsej družini, moškim in otrokom. Z ženskimi in družinskimi rubrikami pa 

so bile povezane tudi rubrike namenjene domu in domačim opravilom, kjer se je prav 

tako občasno pisalo o modi.    
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Kot podaljšek ženskih rubrik, ki so se pojavljale že v slovenskem tisku pred prvo 

vojno366, so izhajale tudi rubrike, v katerih se je v povezavi z modo oz. njenimi 

lepotnimi ideali pisalo o zdravju. Take so bile v obdobju med svetovnima vojnama 

rubrike v Razgledu (»Zdravstvo«) in Romanu (»Lepota, zdravje, dom«), vendar je 

bila moda tam redkeje omenjena. Prispevki, ki so modi očitali, da škodi zdravju, so 

namreč zaradi reforme v modi na začetku 20. stoletja skoraj povsem izginili tako iz 

tujega kot domačega tiska. Lahko bi rekli, da so tovrstni diskurz (moda – zdravje) 

zamenjale lepoti ter negi obraza in telesa namenjene rubrike. Pogoste so bile v reviji 

Žena in dom (»Lepotičje« in »Kozmetika«), redkejše v Razgledu (»Lepota« in 

»Kozmetika«) ter v Romanu (rubrika »Lepota, zdravje, dom«).  

Najbolj tradicionalni pogled na modo in na ženske so prinašale rubrike v reviji 

Domoljub ali Vigred (»Rožni dom«), kar je bilo razvidno že z samih naslovov. 

Tovrstne rubrike so hkrati tudi pokazatelj moči in vpliva religije (katoliška Cerkev) v 

takratni slovenski družbi, ki se je večkrat opredelila tudi do tako na videz 

nepomebnih vprašanjih kot je (modno) oblačenje.    

Moda se je v tisku pojavljala tudi kot nekaj, kar so v posameznih uredništvih 

povezovali s svetom, oz. kot tema, ki so jo radi omenili, kadar so govorili o svetu na 

eni in domovini na drugi strani pri čemer so bili pomeni, ki so jih pripisovali modi 

različni (pozitivni/negativni). Take so bile na primer rubrike v Domoljubu (»Po 

domovini« oz. »Po svetu«), Jutru (»Iz življenja in sveta«, »Naši kraji in ljudje« ali pa 

»Naš dom naš svet«) in Jutrovi prilogi Ponedeljek oz. Ponedeljska izdaja Jutra 

(»Dogodki po širnem svetu«). Te rubrike oz. tovrstni prispevki so imeli veliko 

skupnega z rubrikami, namenjenimi različnim novicam (dnevnim ali tedenskim) oz. 

so imele podobne vsebine kot rubrike v zadnjem delu časopisa, kjer se je  pisalo o 

vsem drugem. Take so bile na primer rubrike v Domoljubu (»Tedenske novice« oz. 

»Domače novice« in »Novičar«) in njegovih prilogah (»Domoljubove podobe« in 

»Novice v slikah«), v Jutru in njegovih prilogah (»Dnevne novice«, »Razne novice«, 

»To in ono«, »Drobiž« in »Raznoterosti«) ter v Ilustraciji (»Ostalo«). Redko se je 

                                                 
366 Maja Ilich (Gombač) (1999) Nekaj o modi v Slovenskem časopisju na prelomu stoletja. 1895–
1915. Zgodovina za vse, 6(2): 98–108. 
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moda pojavljala tudi v rubrikah, namenjenih zgodovini, kot npr. v Ženskem svetu, 

Jutrovi prilogi Življenje in svet (»Zgodovina«). 

Dokaz da mode v slovenski družbi niso povezevali zgolj z ženskim spolom in 

ženskimi (hišnimi) opravili, ampak tudi z moderno družbo kot tako, z moderno 

tehnologijo in mediji, z modernim načinom preživljanja prostega časa, z 

nakupovanjem, z avtomobili, Jazzom ali filmskimi zvezdami, pa so revije, kot so 

Razgled, Ilustracija, Domači prijatelj in Roman ter tamkaj objavljene rubrike 

(»Film«, »Ples« in »Šport«).  

 

3 Modne strani: kje, v kakšni obliki, kdo, koliko in komu   

 

Razvoj mode in njene bistvene značilnosti so tesno povezane s pojavom in z 

razvojem modernih družb. Moda je, podobno kot moderna, znanilka sprememb. Zato 

že sam pojav mode oz. modnih strani v slovenskem periodičnem tisku med vojnama 

kaže na kulturno modernizacijo. Kaže na povečano kupno moč slovenske družbe in 

na vse večjo popularnost tega modernega fenomena. Znanilec modernizacije je tudi 

povezava fenomena mode z ženskim spolom, z modernimi ženskami in njihovimi 

vlogami v družbi ter njegova povezava z modernim načinom življenja oz. 

preživljanjem prostega časa (nakupovanje, pohajkovanje, obiskovanje kina, 

ukvarjanje s športom itd.). Drugi kazalci modernizacije so bili vidni v tehnoloških 

izboljšavah tiskarn, v množičnosti tiska, v pojavu elitnega in popularnega tiska, v 

povečevanju pomena vizualnega v tisku, itd. Vse to je namreč razvidno iz analize in 

kratke predstavitve slovenskega periodičnega tiska med vojnama. Modernizacijo 

slovenske družbe je torej mogoče na primeru mode opazovati tudi s pomočjo oz. 

skozi periodični tisk in tamkajšnje modne strani. Skozi ponudbo tiska, ki je bila tudi 

po véliki vojni v prvi Jugoslovanski državi odvisen od tiskovnih zakonov, 

tehnologije, uredniške politike, avtorjev ali vira financiranja. Skozi povpraševanje 

tiska, ki je bilo na primer odvisno od stopnje pismenosti, prostega časa, kulturnega in 

ekonomskega kapitala ali pa mentalitete njenega občinstva. Skozi tam objavljene 

reprezentacije mode, modnega blaga, modnih potrošnikov in modnih proizvajalcev, 

ki so skozi t. i. medijske tekste sodobnikom ponujali različne identite. Le te so se 
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nanašale na spol, sloj, religiozno ali politično prepričanje itd.. Pri čemer so se 

postavljala vprašanja, kdo vse je sodeloval pri preoblikovanju pričujočega medija, ter 

predvsem, kaj je vplivalo na tam objavljene tekste oz. diskurze in podobe in kdo? 

Kakšne vrste modnih sporočil sploh poznamo, kakšna je bila dinamika pojavljanja 

modnih sporočil in kaj je vplivalo nanjo? Kaj vse je vplivalo na vizualno prezentacijo 

mode v tisku, kdo je urejal, kdo pisal, kdo oblikoval modne strani? Kakšna je bila 

razširjenost posameznega tiska, v katerem so se pojavljale modne strani, in zakaj je 

do nje prišlo, kakšna je bila tuja in domača konkurenca na področju tiska? Vse to 

sem skušala ugotoviti s pomočjo drugih razpoložljivih virov in že objavljenih 

raziskav ter tako skušala ujeti vsaj približno ravnotežje med ponudbo in 

povpraševanjem obravnavanega slovenskega periodičnega tiska. 

 

3.1 Modna sporočila: dinamika, prostori in oblika pojavljanja  

 

3.1.1 Pojav modnih prispevkov, rubrik in prilog: »Moda«, »Modni pêl mêl«, 

»Modni kotiček«  

 

Modne strani so bile v slovenskem tisku pred véliko vojno velika redkost. Poleg 

dveh številk prvega slovenskega modnega časopisa (Ilustrovani modni list) se je 

moda v preostalem peridočnem tisku pojavljala zelo redko in neredno, predvsem v 

obliki prispevkov, ki pa se niso pojavljali v za to namenjenih modnih rubrikah. Tudi 

zato si bomo pri verbalni analizi modnih strani v obravnavanem tisku v obdobju med 

svetovnima vojnama v prvi vrsti ogledali prostore in dinamiko pojavljanja mode oz. 

modnih strani. Povesta nam namreč veliko o odnosu slovenske družbe do mode, in 

kažeta, kako »pomembna« je bila ta tema oz. kako pomembna je postala.  

Modne rubrike oz. modne strani so bile v obravnavanem slovenskem periodičnem 

tisku objavljene tako v prilogah kot v sami reviji oz. časopisu, največkrat na koncu 

priloge, revije ali časopisa, redkeje na sredini. Skoraj nikoli jih ni na začetku 

posameznega tiska in skoraj nikoli niso glavne teme, čeprav je bilo nekaj izjem. 

Primeri, kjer so modo objavljali na srednjih straneh, s čimer so jo predstavili kot 

pomembni del časopisne vsebine, so mesečniki Žena in dom, Praktična gospodinja 
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in Roman ter dnevnika Jutro in Slovenec. Občasno so modo objavljali na srednjih 

straneh v Vigredi, Domačem prijatelju, Ilustraciji in Razgledu, eno leto izjemoma 

tudi v reviji Ženski svet. Zadnje strani tiska (časopisa, revije ali priloge) pa so ji 

praviloma namenili Ženski svet, Razgled, Domači prijatelj, Jutro, Ilustrirani 

Slovenec in Domoljub.  

Kvantitativno je bil po letih izhajanja in številu strani na področju izdajanja modnih 

prilog naslednji vrstni red: 18 let je izhajala v časopisu Ženski svet (cca 10 do 15 

str.), 10 let v Vigredi, očasno pa tudi v Praktični gospodinji oz. Ženi in Mladiki. 

Modnim prilogam so po pomembnosti sledile redne modne rubrike oz. modne strani.  

Kvantitativno je bil po letih izhajanja in številu strani med revijami naslednji vrstni 

red: 11 let so modi namenjeno rubriko objavljali v reviji Žena in dom (cca 8 strani = 

¼ celotne revije) in Vigredi (cca 2 strani), 7 let v reviji Praktična gospodinja (cca 4 

strani = ¼ celotne revije), 5 let v reviji Mladika in prilogi Ilustrirani Slovenec, 4 leta 

v reviji Domači prijatelj (cca 2 strani) in Roman (cca 1 stran), 3 leta v Razgledu (cca 

3 strani) in Ilustraciji (cca 2 strani) ter 1 leto v revijah Vesna (¼ celotne revije) in 

Ženski svet.  

Modne rubrike oz. modne strani v drugem tisku, na primer v revijah Ženski list, 

Domoljub, Domovina in v časopisu Jutro (½ časopisne strani) so bile manj obsežne 

in bolj neredne, se pravi, da so izhajale z večjimi časovnimi presledki. Primer tiska, 

kjer se je dinamika pojavljanja modnih strani prekinila za več let, je bil npr. 

Ilustrirani Slovenec. 

Dinamika modnih rubrik oz. modnih strani je bila od tiska do tiska različna. V 

nekaterih revijah in časopisih se je moda pojavljala od začetka njihovega izhajanja 

(npr. Vigred, Ženski svet, Jutro), drugod pa so ji nekaj prostora namenili šele 

pozneje. V nekaterih časopisih in revijah so bile modne strani bolj pogoste v 20. kot 

v 30. letih 20. stoletja (npr. v Domoljubu in Ilustriranem Slovencu), drugod je bil 

prav od druge polovice 30. let viden njihov občuten porast (npr. Praktična 

gospodinja).  

Dinamika in prostori pojavljanja oz. objavljanja modnih sporočil v obravnavanem 

tisku so bili odvisni tudi od oblike oz. vrednosti samega sporočila; teh je več vrst. 
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Anderson pravi, da se t. i. »vrednosti« nekega sporočila meri glede na čas, ko je 

vsebina nekega tiska aktualna. Medtem ko ima knjiga trajno vrednost, je, nasprotno, 

za časopis značilna hitra pokvarljivost. Prodaja se v veliko večjih količinah kot 

knjiga, toda njegova popularnost je enodnevna.367 Moda, katere značilnosti so stalno 

spreminjanje, predstavljanje novosti, je zato bolj podobna časopisu kot knjigi. V 

slovenskem periodičnem tisku so se kratka modna sporočila v obliki modnih novic, 

ki so lahko imela tako pozitiven kot negativen predznak in so bila namenjena 

popestritvi, pojavljala predvsem v dnevnem tisku, manj pa v ženski in družinski 

revialni periodiki.     

Druga oblika sporočil so modne smernice, kjer opisujejo modne barve, kroje, linije 

oz. modne dodatke za posamezno sezono. Najpogosteje gre za štiri letne čase: 

pomlad, poletje, jesen in zimo. Tovrstni prispevki so namenjeni čimvečji potrošnji 

mode, ki ima tukaj največkrat pozitiven predznak, vse skupaj pa ima namen 

obveščanja, osveščanja in spodbujanja modne potrošnje.  

V omenjenih modnih rubrikah oz. modnih prilogah obravnavanega slovenskega 

tiska, ki so že v naslovu vsebovale pridevek »modni«, se je moda največkrat 

pojavljala v obliki modnih smernic. Bistvo modnih sporočil s stališča mode je torej 

bilo, da so izhajale redno in čim pogosteje (mesečno ali najmanj 4-krat letno). Taka 

primera sta bili modni prilogi Ženskega sveta in Vigredi, ki sta v 30. letih izhajali 

mesečno, kot tudi nekatere druge tedenske in mesečne priloge dnevnega tiska (npr. 

Ilustrirani Slovenec). O modi se je v njih največkrat pisalo neobremenjeno, brez 

večjih moralnih sodb, bilo pa je tudi precej izjem. To priložnost je namreč na koncu 

ali začetku modnih smernic, kot bomo videli pozneje, izrabila več kot polovica 

obravnavanega tiska, ki je pri tem modi pripisala tudi negativni predznak, s tem pa se 

je skušalo omejevati modno potrošnjo.  

Moda je lahko v obliki modnega kataloga, s katerim niso prodajali samo zadnje 

mode, izšla tudi samo dvakrat letno. Tak primer je prodajni katalog oz. cenik 

veleblagovnice Rudolfa Stermeckega. Ti ceniki niso, kot zapišejo v oglasu: » … od 

                                                 
367 Anderson, Zamišljene …, 43–45.  
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dneva v dan kakor časopisi, ki že drugi dan izgube aktualnost, nego ostanejo v hiši 

pol leta«.368  

Najmanj modnih sporočil po številu oz. količini je bilo v obravnavanem slovenskem 

tisku v obliki poljudnih in poučnih prispevkov o preteklosti mode oz. njeni 

zgodovini. Za to tretjo obliko sporočil med drugim velja, da nima večjega vpliva na 

samo potrošnjo mode. Poleg periodičnega tiska se ta oblika modnega sporočila 

največkrat pojavlja v obliki knjige.  

Naj navedem primer »vrednosti« modnega sporočila v reviji Ženski svet, njene 

uredniške politike in njenega občinstva, ki se je aktivno odzivalo na to, kje v tisku so 

bile modne strani objavljene saj je to vplivalo tudi na sam status oz. pomen tega tiska 

v slovenski družbi. Revija Ženski svet je namreč poleg mode prinašala tudi veliko 

trajnejših vsebin in je modi zato že leta 1924 (skoraj od začetka izhajanja) namenila 

svojo posebno prilogo. Tako je bilo mogoče časopis ob koncu vsakega leta vezati v 

knjigo, s čimer je tovrstni tisk dobil drug status. Ni bila več hitro pokvarljivi, 

kratkotrajni, enodnevni oz. tedenski (mesečni) popularni časopis, temveč je postala 

knjiga, ki so jo njene naročnice lahko za daljši čas pospravile na knjižne police. 

Nekatere naročnice Ženskega sveta in njenih prilog se s tem niso strinjale in so 

večkrat izrazile željo, da bi modo objavljali v časopisu med drugimi članki. 

Uredništvo je na te prošnje leta 1931 odgovorilo, zakaj moda izhaja v prilogi oz. v 

kakšnem razmerju je do preostalih prispevkov v časopisu: »Sami pravite, da imate že 

šest letnikov vezanih in kolikokrat jih vzamete v roke, ker Vas po šestih letih še 

vedno zanimajo razni članki. Moda je enodnevna muha; še kdor se zanjo najbolj 

zanima, mu je v naslednji sezoni brez pomena, kaj šele tistim, ki jim ni za modo. 

Pomislite, ako bi čez 10–15 let listali po vezanih letnikih, pa bi našli v vsakem 

zvezku po toliko strani samih starih modnih slik! Gotovo bi vse skupaj zavrgli. 

Skušamo, da damo v listu najboljše, kar moremo! Ako se nam vedno ne posreči, ni 

krivda na naši strani.«369      

Leta 1940 je Ženski svet pod novim uredništvom in z njim povezano »posodobitvijo« 

tiska  modo izjemoma objavil med drugimi članki na srednjih časopisnih straneh in 

                                                 
368 »Možje uspehov.« Roman III(23), junij 1931: 364.  
369 Ženski svet IX(1), 1931: 33. 
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ne v prilogi kot do tedaj. V uredništvo so takoj prispele številne pritožbe, da jim je 

»zastarela moda nekakšno breme za vezani letnik«. Urednice so zato najprej 

obrazložile, zakaj so ukinile Modno prilogo, želele so si namreč modernejši izgled in 

boljšo vsebinsko povezanost. Nazadnje so sklenile kompromis: »Moda bo odslej 

kakor zadnjič v sredini lista, toda nje strani bodo posebej označene, in sicer z 

rimskimi številkami, tako da bo ta del lista tvoril posebno celoto. Če boste torej 

odprle revijo točno v sredini, boste lahko sponke same odprle in vzele osem strani 

mode iz snopiča, ne da bi bilo to v listu kvar …«370

 

3.1.2 Modernizacija tiskarn, povečevanje pomembnosti vizualnega in pojav 

modnih ilustracij in fotografij  

 

V slovenskem periodičnem tisku je bilo mogoče od 80. let 19. stoletja zaznati proces 

povečevanja pomembnosti vizualnega, vendar pa moda, razen nekaj izjem 

(Ilustrirani modni list, modne karikature, modni oglasi) v tem procesu ni bila 

udeležena in tako ni postala sestavni del vizualne podobe tiska. Modne ilustracije, 

skice in fotografije so se začele pojavljati šele v obdobju med svetovnima vojnama. 

Spremembe so bile mogoče z novo tehnologijo tiska, z drugačnim odnosom do 

umetnosti, novo uredniško politiko ter bolj izrazito izraženo nacionalno identiteto 

Slovencev, hkrati pa so je z uporabo enega ali drugega medija (ilustracije/fotografije, 

skice) določal tudi status tiska (elitno/popularno) in njegovo občinstvo.     

Pri reprezetacijah mode slikovni material oz. podobe, ki so bile v obravnavanem 

tisku objavljene včasih samostojno, včasih poleg analiziranih besedil, igra 

pomembno vlogo.371 Pomemben je tudi odnos posameznih fotografij, ilustracij ali 

oglasov z drugimi teksti, s samo revijo, z njenim naslovom in sporočilom, ki ga 

                                                 
370 Ženski svet, Modna priloga XVIII, avgust 1940: 194.  
371 Za analizo slikovnega materiala, je teoretsko najpriročnejši Barthesov (1993) model reprezentacije 
z denotativno in s konotativno ravnjo pomena, ki pravi, da slika ne sporoča zgolj informacije o 
objektu, ki je na njej (denotativno naraven), pač pa je objekt na sliki vedno povezan še z nečim 
drugim. Odvisen je od naše zgodovine in kulture (konotativna raven) in kot tak proizvede ideološko 
sporočilo. Tako kot pri sliki, ki jo omenja Barthes, kjer je pomen vsebovan v konjunkciji med sliko in 
tekstom, nas tudi pri branju pomena oglasa zanima odnos med vizualnimi in verbalnimi znaki. Barthes 
(1977)  
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bralcem prinaša. Pomembno je tudi mesto, ki ga posameznim podobam namenijo v 

tisku.   

Kot pravi Johan Bergerja, so podobe oseb, ki se pojavljajo na na primer fotografijah 

v tisku, »okna k bodoči samopodobi« tistih, ki ta tisk kupujejo. To še zlasti velja za 

podobe znanih oseb.372 To so lahko politiki, igralci, manekenke.  

 

Vizualna prezentacija je odvisna od številnih dejavnikov, tudi od tehnologije. V 

modnem tisku to pomeni uporabo barv, slikovnega materiala in njegovo skladno 

razvrščanje. Vse to pa je v veliki meri odvisno od grafičnega zavoda, kjer se revija 

tiska, njegove opremljenosti ter strokovnosti in sposobnosti tam zaposlenih delavcev. 

Slovenci so prvo litografijo dobili leta 1847 (Tiskarna J. Blaznik), naslednjo šele leta 

1920 (Jugoslovanska tiskarna), prvo klišarno leta 1919 (Jugoslovanska tiskarna), 

naslednjo pa leta 1924 (Narodna tiskarna). Tako so nekatera domača uredništva pred 

véliko vojno prakticirala sposojanje oz. nakup slikovnega materiala pri tujih 

tiskarnah, kar pa je bilo drago in zamudno opravilo.373 Ta praksa se je nadaljevala 

tudi v obdobju med obema vojnama, čeprav je bila takrat tehnična ponudba domačih 

grafičnih zavodov že večja in boljša. Za večino obravnavanega slovenskega tiska je 

namreč značilno, da je uporabljal oz. objavljal tako domače kot tuje modne 

ilustracije in fotografije. Bile so tudi izjeme. Tako so se v revijah Vesna, Ženski svet, 

Razgled, Praktična gospodinja in Žena trudili predvsem z domačo tehnologijo in 

umetniki. V revijah, kot sta Žena in dom in Roman, pa so objavljali skoraj izključno 

slikovno gradivo tujega izvora. V reviji Ilustracija so bile približno enako zastopane 

tuje in domače modne ilustracije in fotografije, s tem pa tudi domače in tuje 

reprezentacije mode. 

Med obravnavanim slovenskim tiskom sta po vizualni kulturi ter sami kakovosti 

tiska najbolj izstopali reviji Ilustracija in Razgled. V obdobju med svetovnima 

vojnama ju je tiskala tehnično najbolj moderno opremljena Jugoslovanska 

tiskarna.374 Tam so med drugim tiskali tudi katoliški dnevnik Slovenec in prilogo 

                                                 
372 John Berger (1972). Ways of Seeing. London: Penguin, 122–132. 
373 Kranjc, »Naše …«, 238–240.     
374 Tiskarna se je po vojni tehnično povsem modernizirala. Leta 1919 se je kot prva med slovenskimi 
tiskarnami opremila za izdelovanje klišejev za enobarvni in večbarvni tisk, leta 1920 so uredili 
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Ilustrirani Slovenec. Druga tehnično najbolj opremljena tiskarna v obravnavanem 

obdobju je bila Narodna tiskarna,375 ki je tiskala predvsem liberno usmerjen tisk, na 

primer dnevnik Jutro. Med ženskim tiskom, ki je pri tiskanju uporabljal največ barv, 

je bila revija Žena in dom, ki so jo tiskali v Delniški tiskarni.376 Ženski svet in Modno 

prilogo so od leta 1929 tiskali v Tiskarskem in litografičnem zavodu, knjigoveznici in 

založništvu J. Blaznikovi nasledniki.377 V njej so tiskali predvsem socialistični tisk.  

 

Kot je bilo že povedano nekje drugje, so modne ilustracije in skice pred množično 

uveljavitvijo modne fotografije v tisku veljale za tradicionalni medij in so izražale 

avtentičnost in ekskluzivnost. Tudi zato sta jih elitni tisk in dražji specializirani 

modni tisk v Zahodni Evropi in ZDA pretežni del obdobja med obema vojnama 

uporabljala za prezentacijo mode. Med slovenski tisk, ki bi ga lahko šteli za elitnega, 

spadata npr. reviji Vesna in Ilustracija. Predvsem slednja se je modi posvečala bolj 

priložnostno. Tudi zato lahko v 20. letih 20. stoletja, ki se pri nas prepletajo s 

pojavom prav tako prvih modnih skic in ilustracij v tisku, govorimo le o skromnih 

začetkih. V obravnavanem slovenskem tisku so torej takrat prevladovale predvsem 

enostavnejše skice in ilustracije brez kakršnekoli umetniške vrednosti, ki so se v 

                                                                                                                                          
moderno litografijo, leta 1924 kompletno črkolivnico, v letu 1925 pa so uvedli bakrotisk. Tako 
opremljena je bila usposobljena za izdelovanje vse vrst višinskega, priložnostnega, časopisnega, 
rotacijskega in umetnostnega tiska. V: Berčič »Slovensko …«, 217–238. 
375 Po vojni se je tiskarna povečala in modernizirala. Specializirala se je za višinski tisk in izdelovanje 
knjig, časopisov in priložnostnih tiskovin vseh vrst v eni ali več barvah. Leta 1924 je, da bi si 
omogočila neodvisno oskrbovanje z naraščujočimi klišarskimi in litografskimi strokovnimi uslugami, 
ustanovila klišarno, ki je poslovala samostojno kot Jugografika. Po stavki grafičnih delavcev leta 
1935, ko je njena strokovna kvaliteta opravljenih del padla, se je zmanjšal tudi njen ugled. V: Berčič, 
»Slovensko …«, 217–238. 
376Po vojni se je povečala in modernizirala ter leta 1926 pridobila oddelek za bakrotisk in oddelek za 
osnutkarstvo lepih tiskovin. Tako je svoj dotedanji obseg višinskega tiska, ki je omogočalo tiskanje 
knjig in revij, razširila na izdelovanje barvnih reprodukcij, umetniških tiskovin in reklamnih 
publikacij. Leta 1935 se je obseg njenega tiskarskega poslovanja občutno zmanjšal in zaradi krize so 
opremo za bakrotisk prodali Mariborski tiskarni. Leta 1936 so tiskarno prevzeli drugi delničarji, ki jim 
je predsedoval Emil Podkrajšek. Z njegovo založniško dejavnostjo si je tiskarna precej opomogla. – 
Značilnejši od periodičnega tiska pa je bil za to tiskarno knjižni tisk, ki je pričal o visoki grafični 
strokovnosti njegovih sodelavcev in o posebni skrbi za estetsko oblikovno izvedbo njenih izdelkov. V: 
Berčič, »Slovensko ...«, 217–238. 
377 Leta 1920 in 1926 se je tiskarna pod vodstvom socialnodemokratične delniške družbe začela 
modernizirati. Sredi tridesetih let je bila že moderno opremljena z vsemi potrebnimi tiskarskimi stroji 
za višinski tisk, s popolno litografijo in popolno kartonažno delavnico. Tako opremljena je bila 
tiskarna sposobna izdelovati vse poslovne, industrijske in umetniške tiskovine, koledarje in pratike ter 
knjižne, revialne in časopisne tiske. Berčič, »Slovensko …, 217–238. 
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svetu za potrebe tiska in množičnega modnega občinstva razvile že v 19. stoletju.378 

Vendar pa so po zaslugi nekaterih domačih uveljavljenih umetnikov nastale tudi 

modne ilustracije in skice, ki so izstopale iz splošnega povprečja (npr. v revijah 

Vesna – Slika 64; Ilustracija – Slika 86). V 30. letih se je to stanje nekoliko 

spremenilo. Modnih skic in ilustracij je bilo več in so se, tudi na račun uvoza 

slikovnega materiala iz tujine, pojavljale vse pogosteje (npr. Razgled – Slika 78). 

Več je bilo reprodukcij, ki jih je prinašal popularni tisk (npr. Trgovski dom Stermecki 

– Slika 139; Žena in dom – Slika 31 in 32), manj pa umetniških, individualnih 

poskusov (Žena Slika 54).  

Statistično gledano so v slovenskem tisku modne skice oz./in ilustracije najprej 

začeli objavljati v Vesni (1921), nato v Ženskem svetu (od 1923) in njegovi Modni 

prilogi (od 1924), Jutru (od do 1925), v Razgledu (od 1926), v Domačem prijatelju 

(od 1927), Ilustriranem Slovencu (od 1928) in v Ilustraciji (od 1929). V 30. letih so 

ilustracije še vedno objavljali v Modni prilogi časopisa Ženski svet, časopisu Jutro, 

Slovencu in Ilustriranem Slovencu. Novost pa so bile v revijah Žena in dom (od 

1930), Roman (od 1933), Praktična gospodinja (od 1935), Žena (od 1938) in Vigred 

(od 1940). 

Ilustracije so se v tisku največkrat pojavljale ob besedilih, ki so pisali o modi, v nekaj 

primerih sredi revije, večkrat na koncu ali v prilogah, zelo redko pa so se pojavile 

tudi na naslovnicah. Kot pravi Ellen McCracken, so naslovnice glavna reklama 

revije, saj je cilj vsake med njimi, da proda samo vsebino revije oz. v njej objavljene 

oglase. Tako da je večina naslovnic na neki način že reklamni oglas.379 Med 

obravnavanim slovenskim tiskom, ki je modne ilustracije objavljal na prvi strani, so 

bili Modna priloga časopisa Ženski svet (od 1924), Žena in dom (od 1930) in Žena 

(od 1938).  

Med tradicionalnimi upodobitvami mode v tisku je treba omeniti še modne 

karikature in modne grafike. Tudi te so imele v svetu daljšo tradicijo, vendar so se v 

obravnavanem slovenskem tisku pojavljale zelo redko, in sicer v Romanu, Domačem 

                                                 
378 Anne Hollander (2000), Feeding the Eye: Essays. London: University of California Press, 144. 
379 Ellen McCracken (2001). »Naslovnica – okno k bodoči samopodobi.« V: Ženski žanri. Spol in 
množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: ISH, 398–401. 
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prijatelju in prilogi Ilustriranega Slovenca. Modna grafika se je pojavila tudi v 

revijah Val in Ilustracija (lesorez).  

Modne karikature oz. pojavljanje mode v karikaturah so bile v slovenskem 

peridočnem tisku bolj značilnosti starejših obdobij (18. in 19. stoletja), predvsem 

slovenskih humorističnih listov, kjer se je veliko karikiralo samo oblačilo. Z reformo 

moške obleke v 19. in reformo ženske obleke na prehodu iz 19. v 20. stoletje pa se je 

v obdobju med svetovnima vojnama bolj kot samo obleko karikiralo odnose med 

spoloma ter odnose med sloji. Teh primerov je bilo malo in so se največkrat 

pojavljali v tisku, ki je bil bolj kritičen do mode, oz. poleg modnih sporočil. Seveda 

razlog za manjšo prisotnosti modnih karikatur v obravnavanem tisku lahko iščemo 

tudi v pomanjkanju karikaturistov. 

 

Modna fotografija380, do katere se je visoka moda na začetku distancirala, je na drugi 

strani medij, ki je omogočal istovetenje z množičnimi okusi in je tipični znanilec 

modernih družb oz. sinonim za moderno življenje in tehnologijo.381 Proces oz. 

praksa rabe fotografskega medija za prezentacijo mode v tisku sta se v svetovnem 

merilu v veliki meri začela prav v obdobju med vojnama. S specializiranim modnim 

tiskom je takrat nastala tudi razpoznavna modna fotografija.382 Tudi v slovenskem 

tisku lahko po koncu prve vojne, ob njegovem vsebinskem specializiranju, sledimo 

                                                 
380 Najbliže »realnosti« je časopisna fotografija. Občinstvo jo namreč pogosto interpretira kot zgolj 
denotativno, kot mehanično reprodukcijo realnosti brez dodanih konotacij. Obratno je modna 
fotografija primer drugačne vizualne reprezentacije, ki odkrito dodaja konotirano sporočilo (slog ali 
umetniške značilnost) denotiranemu. Kot opozarja Barthes, občinstvo pogosto ne opazi delovanja 
konotacijskih postopkov, ki sodelujejo pri končnem izdelku. Postopki, kot so fotomontaža, raba 
umetno postavljenih predmetov, fotogeničnost subjekta, kozmetika, svetloba, so nam prikriti. Vsaka 
fotografija, za katero se zdi, da objektivno reprezentira realnost, to vedno tudi interpretira. V: Barthes 
1977 
381 Janko Škrlep je leta 1930 v reviji Ilustracija pojasnil razliko med izdelkom slikarja in fotografa, 
kot jo je sam razumel, in v duhu takratne dobe: »Fotografija je slika, a slika ni fotografija. Ako 
primerjamo ti dve, lahko rečemo, da gledamo fotografijo z lastnimi, a sliko z očmi slikarja, torej ne z 
našimi, temveč tujimi. Zato toliko slik ne razumemo, ker ne poznamo umetnika, ne poznamo njegove 
duše: oči so ogledalo duše. Morda nam je prva zato všeč, oziroma nam je bilo to všeč. A čas drvi 
naprej, za časom pa moramo tudi mi, sicer nas čas zdrobi in gre preko nas. Nikdo ne more trditi, da 
človek ustvarja čas, da samo človek preobrazuje svet, naše življenje. A vendar so umetnine za nas res 
umetnine, ker jih mi danes ne zmoremo več, komaj da jih malo razumemo, ker se pač ne moremo 
vživeti v ono dobo, ko so se ustvarjale. Le redkim je usojeno, da jih spoznajo, a žal so prav ti 
redkobesedni, a taki so zato, ker bi jih itak ne razumeli.« V: Janko Skerlep, »Fotografija.« Ilustracija 
II(1), 1930: 12.  
382 Horst et all, Fashion …, 71. 
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procesu pospešene fotografske specializacije. Takrat je fotografija, kot meni Peter 

Krečič, na skoraj slehernem področju dala potrebne standardne vzorce. To velja tudi 

za področje modne fotografije.383 Nadalje Krečič navaja, da je modno fotografijo v 

30. letih 20. stoletja prinesla ženska revija Žena in dom.384 Sama pa v raziskavi 

ugotavljam, da so bili »modna fotografija« ali pa vsaj njeni prvi poskusi prisotni že 

prej in tudi v drugem slovenskem tisku. Na primer v reviji Vesna na začetku 20. let 

(Slika 66), v prilogi Ilustrirani Slovenec sredi (Slika 162 in 165) in konec 20. let 

(Slika 163) ter v reviji Ilustracija konec 20. let (Slika 89, 90, 91 in 92).  

V primeru revije Vesna in revije Ilustracija so bile prikazane »zadnje modne 

kreacije« domačih obrtnikov, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, medtem ko se 

pri analizi drugih primerov oz. drugih fotografij, ki so še bile objavljene v 

obravnavanem tisku večkrat znajdemo pred dilemo, kje je meja med tem, da neka 

fotografija velja za modno, in kdaj je to umetniška, reportažna itd. fotografija. Modni 

časopisi, kot je v svoji biografiji povedal Horst, v 20. in 30. letih najbolj znan 

evropski modni fotograf, so bili tisti, ki so v obravnavanem obdobju »delali« modne 

fotografe.385 Ker Slovenci specializiranega modnega tiska niso imeli, je manjkalo 

tudi modnih fotografov. Kljub temu pa so imeli modne rubrike oz. modne strani in 

modne priloge, kjer so se vedno pogosteje pojavljale tako domače kot tuje 

fotografije, ki bi jih lahko imeli za modne. Pregled slovenskega tiska je tako pokazal, 

da sta med ženskimi revijami modno fotografijo na svojih straneh v celotnem 

obdobju največkrat objavljali Žena in dom in priloga časopisa Ženski svet, opazneje 

sicer šele konec 30. in na začetku 40. let. Med kulturno-umetniškim tiskom sta 

največ modnih fotografij ponujali Ilustracija (od 1929 do 1931) in Roman (od 1935), 

med časniki in časopisi oz. njihovimi prilogami pa je na tem področju izstopala 

priloga Ilustrirani Slovenec. Zelo redko se je zgodilo, da se je modna fotografija 

                                                 
383 V primerjavi s tiskom in z njegovo vizualno podobo v obdobju pred prvo svetovno vojno sta v 
obdobju po njem korak naprej naredili predvsem dve reviji: Ilustracija in Razgled. Obe sta gojili 
različne fotografske zvrsti, od družabnih tem, filma, plesa in umetniške fotografije. V tridesetih letih 
sta v vizualnem smislu iztopali še družinska revija Domači prijatelj in radijska revija Naš val, saj sta, 
kot navaja Krečič, prinesla dejavnejši odnos do fotografije. V: Peter Krečič (1990), »Fotografija v 
slovenskem tisku med obema vojnama.« V: 150 let fotografije na Slovenskem. Ljubljana: Arhitekturni 
muzej Ljubljana, 29–33.     
384 Krečič, »Fotografija …«, 29–33.     
385 Horst et all, Fashion …, 71. 
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pojavila tudi na naslovnici časopisa, kar se je dogajalo le v Modni prilogi Ženskega 

sveta, v prilogi Življenje in svet leta 1931 (Slika 149), leta 1934 v reviji Žena in dom 

ter leta 1936 v reviji Praktična gospodinja (Slika 43).  

Družinska revija Domači prijatelj, ki je bila po Krečičevem mnenju med takratnim 

slovenskim tiskom ena najpomembnejših revij, saj je razvijala resnično sodobno 

fotografsko kulturo386, modi razen redkih primerkov (npr. Slika 98) ni doprinesla 

veliko. Kar pa ne morem trditi za revijo Žena in dom (npr. Slika 118 in 119), ki je 

nastala na željo bralk omenjene družinske revije. Vendar pa večina domačih, kot tudi 

nekatere tuje modne fotografije, ki so bile objavljene v obravnavanem slovenskem 

tisku, niso bile po načinu upodobitve ter ozadju, ki ga uporabljajo prav posebej 

sofisticirane. Če jih primerjamo s sočasnimi modnimi fotografijami tujega (elitnega) 

tiska so prej tradicionalne, če ne že kar konzervativne. Večina predvsem domačih 

modnih fotografij je bila posneta v fotografskem ateljeju, redko na prostem. 

Upodobljene osebe oz. figure pa so bolj ali manj toge in statične.387  

Drugi primer tradicionalne prezentacije mode po vsebini in načinu upodobitve v 

obravnavanem tisku so oblačila in oblačilni dodatki ali pa izložbe trgovin, ki so bile 

na fotografiji brez tistih, ki naj bi jih nosili. Pogoste so bile tudi fotografije 

posameznih modnih dodatkov (torbic, čevljev, klobukov itd.) v reviji Žena in dom, 

Mladika (Slika 128), Vigred (Slika 19), prilogi Tedenske slike (Slika 118 in 119) ali 

Ceniku Trgovski dom Stermecki. V prilogi Ilustriranega Slovenca so pogosti oglasi 

domačih trgovin z modnim blagom, kjer je kombinacija besed, ilustracije ali 

fotografije prikazovala modno trgovino, včasih skupaj z njenim lastnikom oz. 

lastnico, s partnerjem ali z mimoidočimi radovedneži (npr. Slika 173).388 Toda na 

splošno se je proces modernizacije (medij predstavljenega, način upodobitve in 

vsebina upodobljenega) tako pri posameznih že obstoječih revijah kot pri novih 

izdajah kljub gospodarski krizi (1930–35) začel še zlasti v drugi polovici 30. let.  

                                                 
386 Krečič, »Fotografija …«,31–33.     
387 Figure pogosto stojijo, zrejo v kamero in so posnete s sprednje, redkeje z zadnje strani. Največkrat 
je posneta celotna postava, redkeje do pasu oz. samo do ramen. Večkrat tri ali štiri osebe stojijo druga 
poleg druge.   
388 Maja Gombač (2005). Seminar Vizualna podoba zgodovine pri prof. dr. Hanno Hardtu. Ljubljana: 
ZRC SAZU. 
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Nekaj je k modernemu izgledu prispevala tudi fotografska filmska zvrst, in sicer 

modno oblečeni filmski igralci/ke, ki so jih fotografirali v zvečine tujih filmskih 

studijih. Konec 20. let je fotografsko filmsko zvrst uvedla presdvsem revija 

Ilustracija (npr. Slika 90) in manj revija Razgled. V 30. letih, predvsem v drugi 

polovici, pa so tovrstne reprezentacije mode v sliki in besedi objavljali predvsem v 

Ženi (Slika 59 in 60), Romanu (Slika 105, 106 in 108), občasno tudi v reviji Žena in 

dom, in sicer tako v revijah kot tudi na naslovnici. 

Oblačila, ki so jih nosile igralke na filmskem platnu so, podobno kot aristokratska 

oblačila na slikarskem platnu v prejšnjih stoletjih, izgledala lahkotno, elegantno in 

vredna posnemanja. Filmi so tako ustvarili podobo, novo modo, ki je bila sicer daleč 

od »realnega«.  Naj spomnim na misel Johna Bergerja, da so podobe oseb, ki se 

pojavljajo na fotografijah v tisku, »okna k bodoči samopodobi« tistih, ki ta tisk 

kupujejo. To še zlasti velja za podobe znanih oseb, v našem primeru filmskih igralk 

oz. igralcev, ki so bile občinstvu v prekrasnih toaletah predstavljene kot ideal.389 Kot 

vemo, ta izrazito selektiven pogled na »realnost« predstavljenih oseb nima nič 

skupnega z njihovim resničnim življenjem »zunaj« filmskega platna. Kot je 

poudarila Jane Gaines, so oblačila igralk filmski kostumi, ki niso bili izdelani za 

nošenje v vsakdanjem življenju, tako kot tudi filmski prizori redkokdaj odražajo 

resnično življenje.390 Delci filmskega dogajanja so se torej ohranjali in širili v obliki 

fotografskih posnetkov, objavljali pa so jih tako v dnevnem, popularnem kot tudi v 

elitnem tisku v svetu in pri nas. Oblačila, prikazana na objavljenih fotografijah, ki so 

ujela različne prizore iz filmov, so očitni znanilec modernega v slovenskem tisku v 

obravnavanem obdobju. Pri tem se je s tujimi filmi in fotografijami (filmskih studiov 

MGM, Paramount, Universal, Fox in Ufa, Fanamet) hkrati vnašalo tuje 

reprezentacije mode v slovenski prostor.  

 
                                                 
389 Berger, Ways of …, 122–132.  
390 Greta Garbo (The Kiss, 1929, MGM – art deko interior), Joan Crawford (Letty Lynton, 1932, 
MGM – Adrian srebrna obleka), Jean Harlow (China Seas, MGM, 1935), Mea West (I’m No Angel, 
Paramont Pictures, 1934 – vzorec pajkove mreže Travis Banton) so v 20. in 30. letih 20. stoletja s 
svojim izgledom, gestami, make-upom in seveda spektakularnimi kostumi postale slavne po ZDA, 
Franciji, Veliki Britaniji. v: Jane Gains (1990). »Fabrication the Female Body. In Costume and 
Narrative: How Dress Tells the Woman's Story.« V: Fabrications. Costume and the Female Body. 
New York in London: The American Film Institute in Routlidge, 19–20 in 180–211.   
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3.1.3 Oglaševanje v tisku kot najbolj razširjena oblika oglaševanja: »Živimo v 

moderni dobi reklame«  

 

Oglasi so posrečen primer kombinacije vizualnega in verbalnega jezika. Kot meni 

Breda Luthar, so oglasi teksti popularne kulture, zvrst kulturnih reprezentacij, ki jih 

moramo tako kot vse kulturne tekste analizirati in interpretirati: »Oglaševanje kot 

režim reprezentacij daleč presega svojo vlogo povečevanja prodaje in promoviranja 

dobrega imena.« Oglasi so mini zgodbe o blagu in kulturi, zato nas zanima, kakšno 

podobo sveta nam posredujejo in kakšne pomene producirajo in reproducirajo, kako 

reprezentirajo realnost, reproducirajo ali spodbijajo mite, ideologije ter 

reprezentacije, ki krožijo v družbi.391   

Po mnenju medijskih strokovnjakov je bilo oglaševanje v tisku v obdobju med 

svetovnima vojnama, statistično gledano, kljub vse večji konkurenci modernejših 

medijev (radia in filma) še vedno najbolj razširjena oblika oglaševanja. Tudi na 

Slovenskem se je v obdobju med vojnama med industrialci, trgovci ali obrtniki vse 

bolj uveljavljalo prepričanje, da brez oglaševanja ne bo šlo: »Reklama je draga, ali še 

dražje je nobene reklame. Stroške vsakega oglasa plača konkurent, ki ne 

oglašiva.«392  V domačem tisku so pogosto objavljali prispevke o uspešnih trgovcih 

in industrialcih, ki so v intervjujih bralnemu občinstvu delili različne nasvete za 

oglaševanje. V reviji Roman so na primer objavili zgodbo o uspehu češkega trgovca 

Tomaža Bate z naslovom »Tomaž Bat΄a – kralj čevljev«, v katerem lahko med 

drugim beremo o učinkih dobrega oglaševanja v tiskanem mediju: »Malo ljudi ve, 

pravi Bat΄a, da je za pridobivanje krompirja važnejše od motike časopisje in 

tiskarsko črnilo. Listi povedo konzumentom, kdo ima letos najboljši krompir. … 

Starokopitni kmetje ne plačajo časopisom nič, zato pa jim tudi mernik posetve toliko 

ne vrže kakor onim, ki oglašajo …«393     

Med obravnavanim tiskom iz obdobja med vojnama je, statistično gledano, po številu 

objavljenih oglasov, med katerimi so bili tudi modni, izstopala revija Žena in dom, 

                                                 
391 Luthar, »Homo ludens …, 261–262. 
392 V. K. (1924). Umetniška reklama. Industrijsko-obrtna razstava v Mariboru, 15. –28. avgust 1924. 
Katalog.   
393 Roman III(19), maj 1931: 299.  
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revija z lahkotnejšo vsebino in s prodorno vizualno podobo, ki se je očitno v veliki 

meri financirala s pomočjo v njej objavljenih oglasov, ki so bili edini v reviji 

natisnjeni v barvah. Revija je v povprečju obsegala približno 40 strani, od tega je bilo 

okoli 1/4 oz. 1/5 oglasov. Največ  so oglaševali oblačilno modo, kozmetiko, 

pohištvo, gospodinjske aparate in čistila.  

V uredništvu so v eni prvih številk, podobno kot v reviji Ilustracija, oglaševanje 

primerjali s svetovno silo. Takole so zapisali: »Živimo v moderni dobi reklame. 

Reklama je svetovna sila in strokovnjaki trde, da listi in revije, ki nimajo oglasov, 

tudi ne morejo imeti dobre vsebine niti veliko naročnikov. … 

Zato Vas vprašamo: ali ste že kdaj pomislile, zakaj inserirajo velike trvdke v našem 

listu? Največ zato, ker jim je revija všeč, potem pa zato, da Vam nudijo svoje dobro 

blago. In kdo Vam lahko nudi dobro blago? Pač samo tiste tvrdke, ki imajo veliko 

odjemalcev. Velik krog odjemalcev so si pa pridobile z oglaševanjem …«.394

O objavljenih oglasih pa so zapisali: »Za tvrdke, ki inserirajo v našem listu, gotovo 

veste, da so seriozne. Zato, Vam priporočamo, da pri vsakem oglasu izkoristite 

pravico, ki Vam jo nudi inserat, in zahtevate od naših tvrdk ponudene vzorce ali pa 

prospekte, kataloge in cene, pa tudi pojasnila. Sklicujte se pri tem na našo revijo. 

Tako bodo tudi one vedele, da veste ceniti ponudbe tvrdk, ki oglašujejo v reviji 

›Žena in dom‹.«395

Ali pa: »… Moč inseratov lahko sami preizkusite. Kadar boste kaj kupovali, se pri 

nakupu sklicujte na inserat, ki ste ga brali v ›Ženi in domu‹. Videli boste, kako boste 

vse prijazneje, lepše in spoštljivo postreženi. Ceneje in bolje boste kupili, če boste 

povedali, da ste videli trgovčev glas v našem listu. Zato izrabite inserate v svojo 

korist.«396        

Tistim naročnicam, ki so na primer pridobile 20 novih naročnic, so v uredništvu 

revije obljubljali tudi mamljive nagrade: »Sportno garnituro (sveater, dokolenke, 

obujke in rokavice) ali pa: garnituro zajemalk z obešalnikom ali pa: namizno 

                                                 
394 Žena in dom I(3), marec 1930: 84. 
395 Žena in dom I(3), marec 1930: 84. 
396 Žena in dom VI(5), maj 1935: 1 
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svetiljko ali pa: eleganten damski dežnik ali pa: fino usnjeno torbico ali pa: garnituro 

iz porcelana za čaj ali kavo ali pa: 12 finih robcev;«397              

Poleg tovrstnega, lahko bi rekli agresivnega oglaševanja, ki je značilno za takratni 

popularni tisk v Evropi in ZDA, je nekatere revije vodila predvsem želja po dobrem, 

kvalitetnem in estetskem oglaševanju v sodelovanju z domačimi umetniki. Tak 

primer so bile predvsem revije Vesna, Ilustracija, Razgled in Ženski svet.  

 

3.2 Avtorji: »Razumevanje novinarjev in umetnikov kot ključ za razumevanje 

družbe« 

 

Preden stopimo na pot odkrivanja identite avtorjev modnih strani, tako tistih, ki so 

pisali, risali, kot tistih, ki so urejali, se lahko povsem legitimno vprašamo, v kakšni 

meri izjava o modi, modni oglas ali pa modna fotografija govorijo le zase, in koliko o 

tem, kdo jo je zapisal oziroma ustvaril, kot tudi kdo jo je izbral ter razvrstil v tisk. 

Kdo in s kakšnim namenom torej v modnem tisku proizvaja modne strani in kakšne 

vrednote, prepričanja ga/jo pri tem vodijo.398 Vloga novinarjev, ki so zbirali in pisali 

novice, in urednikov, ki so jih izbirali in razporejali, je bila vedno protislovna. Po 

mnenju Hardta so novinarji, tako kot umetniki (fotografi, ilustratorji, slikarji), tisti, ki 

                                                 
397 Žena in dom I(9), september 1930: 295. 
398 Dva analitična pogleda skušata razložiti probleme ustvarjanja pomenov in avtorstva. Prvi je 
»tekstocentrični«, ki pravi, da je že analiza teksta dovolj, da odkrijemo njegov pomen. Zagovorniki 
drugega pristopa nasprotno vztrajajo, da je treba analizirati tudi proces proizvajanja tekstov. Na te 
študije je vplivalo predvsem delo Rolanda Barthesa (esej Smrt avtorja 1995), v katerem opozarja, da 
iz teksta ni mogoče na nikakršen način zaznati namenov ustvarjalca oziroma avtorja teksta. Barthes 
poskuse, da bi našli »vire« in »vplive« del, zavrača kot mitoligizacijo medsebojne povezave med 
tekstom in avtorjem: »Tekst ni zaporedje besed, iz katerega bi izžareval en sam, na nek način teološki 
pomen (ki bi bil »sporočilo« avtorja – Boga), ampak je prostor s številnimi dimenzijami (…), tekst je 
tkivo citatov, ki izhajajo iz tisoč različnih žarišč  kulture. (…) Če tekstu dodelimo avtorje, mu s tem 
vsilimo neko zajezitev, pripišemo mu nek dokončen označevalec, zamejimo pisanje (Roland Barthes 
(1995/1969). »Smrt avtorja«. V Aleš Pogačnik (ur.). Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina: 22). 
Barthesov semiološki pristop k analizi teksta za nas ni povsem primeren. Barthes namreč namiguje, da 
je pomen teksta (sporočila, kominukacije) mogoče razbrati le iz medsebojnih odnosov med različnimi 
komponentami teksta samega, neodvisno od njegovega avtorja. Drugi pristop, katerega vidnejši 
predstavnik je Richard Johnson, ki je v 80. letih 20 st. predstavil model »kulturnega krogotoka«, pa 
pravi, da določene oblike vrednosti/znanja in kompetence, ki tvorijo kulturni kapital zaposlenih v 
kulturnih industrijah in množičnih medijih, določajo tekste v tolikšni meri, da je njihova t. i. 
»proizvodna kultura« vredna analize. Analiza vključuje proizvodnjo, tekst, potrošnjo, življenjske 
kulture in družbene odnose kot bistvene elemente, ki bi jih bilo treba analizirati, da bi lahko dobili 
celostno sliko kulturnih procesov, s katerimi bi se kulturne študije morale ukvarjati. V: Soar (2000) v 
Bulc, Proizvodnja …, 97.   
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preoblikujejo realnost oz. resničnost v podobe, s katerimi skušajo razlagati družbo; 

oboji ustvarjajo priložnosti za interpretacijo zgodovine. In tako, kot je razumevanje 

umetnosti in umetnikov, je tudi razumevanje novinarjev in novinark ključ za 

razumevanje družbe.399   

Pri odkrivanju identitete avtorjev besedil in podob sem večkrat naletala na težave. 

Avtorstvo modnih besedil, modnih oglasov, fotografij in skic je največkrat neznano, 

saj so bili ti pogosto nepodpisani ali opremljeni z inicialkami. Velikokrat tudi polno 

ime avtoric/jev ne pomeni veliko, ker so bile te največkrat ženske in po poklicu npr. 

oblačilni obrtniki (šivilje, krojači) in si kot taki niso »zaslužili« mesta v kateremkoli 

objavljenem slovenskem biografskem leksikonu.400 Že to dejstvo oz. podatek pa 

lahko marsikaj pove o slovenski družbi in vlogi mode v njej. 

 

3.2.1 Pojav modnega novinarstva: »Modni svetovalec«, »modna sotrudnica«, 

»modna referentinja«  

 

Čeprav o modnem novinarstvu med Slovenci pred véliko vojno ni mogoče govoriti, 

je treba poudariti, da so bili tudi takrat nekateri posamezniki zainteresirani za 

izdajanje modnega tiska. Prenekateri uveljavljeni slovenski umetnik bi bil sposoben 

modni tisk primerno opremiti. Med tistimi, ki so se pri nas zanimali za modno stroko 

in modni tisk, je bil tudi politik in obrtnik Matija Kunc401 iz Ljubljane. Sam je 

napisal in objavil več strokovnih knjig o krojaški in šiviljski obrti ter med drugim v 

domačem tisku opozarjal na zaskrbljujoče stanje v modnem tisku.402 Po véliki vojni 

                                                 
399 Hardt, »The Gaze …, 13–15.  
400 Pri tem sta mi bila v veliko pomoč raziskava Pozabljena polovica in pa poznavanje arhivskih virov 
kot tudi lahka dosegljivost baz osebnih podatkov, ki jih hranimo v ARS na Sektorju I. (Sektor za 
varstvo arhivskega gradiva MNZ in gradiva nekdanjega zgodovinskega arhiva CKZKS, kjer sem 
zaposlena).  
401 Matija Kunc (1839–) je v Ljubljani leta 1880 odprl lastno obrt in pri nas začel skrbeti za izboljšanje 
obrtništva in obrtniškega stanu. Leta 1883 je ustanovil list Obrtnik in ga v letih 1883/84 in 1888/89 
tudi urejal in vanj pisal. Trudil se je za obstoj obrtnega šolstva in je sam več let vodil prikrojevalno 
šolo ter leta 1899 postal strokovni učitelj za moško krojaštvo na višji drž. obrtni šoli. Napisal in 
objavil je več strokovnih knjig v slovenskem in nemškem jeziku, npr. Knjiga krojaštva (Ljubljana 
1890, 1900), Die Zuschneidekunst (Ljubljana 1890, 1899), Toaleta (Ljubljana 1891, 1902, 1908), 
Krojni vzorci za moško obleko (Ljubljana 1893), itd. O tem glej v: (1925). Slovenski biografski 
leksikon. 1. Zvezek, A–E. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 588–589.     
402 Matija Kunc, »Moda in strokoznastvo.« Slovenka I(1), 2. januar 1897, 6–7.  
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se je stanje le izboljšalo. Pisanja modnih prispevkov se je sedaj lotevalo veliko več 

ljudi obeh spolov in zelo različne izobrazbe in poklicev: obrtniki, umetnostni 

zgodovinarji, etnologi, pisatelji, pravljičarji, arhitekti in duhovniki, pa tudi taki brez 

omembe vredne izobrazbe. To stanje potrjuje ugotavljanje sociologa Freda Davisa, ki 

pravi, da je moda brez kritične tradicije, kot jo imajo umetnost, literatura in 

gledališče, ter da so bili redki tisti pisci, ki so bili usposobljeni oziroma dobro 

poučeni o modi in so za tisk sproti komentirali aktulno dogajanje.403 Večina 

modnega novinarstva je tako na Slovenskem kot v tujini nastajala pod peresom ljudi, 

ki so se s tem ukvarjali naključno in ne zaradi velikega zanimanja za modo ali 

povezanosti z njo.  

Prva, ki je v obdobju med obema vojnama v slovenskem tisku objavila modno 

sporočilo v obliki modne smernice, je bila obrtnica Marija Šarc.404 Leta 1921 ga je z 

naslovom »Modno poročilo« objavila v reviji Vesna.405 Medtem ko so se tovrstna 

modna sporočila v svetovnem tisku začela pojavljati in uveljavljati v 19. stoletju, je 

prispevek Marije Šarc nekakšen predhodnik poznejših modnih prispevkov pri nas. 

Od leta 1925 pa do konca 20. let je Šarčeva modne prispevke pisala tudi za dnevnik 

Jutro, leta 1927 z inicialkami M. Š. domnevno tudi za Domačega prijatelja. Ena 

vodilnih posrednic mode slovenskemu občinstvu in s tem povezanih kulturnih 

vrednot v obdobju med svetovnima vojnama je bila tudi časnikarica oz. novinarka 

Milka Martelanc. Bila je med pobudnicami za ustanovitev Ženskega dobrodelnega 

udruženja, ki je začel izdajati mesečnik Ženski svet,406 leta 1924 pa so v Ženskem 

svetu na njeno pobudo prvič objavili podrubriko Modno poročilo, ki se je malo 

pozneje preselila v Modno prilogo; Martelančeva jo je pisala naslednjih 18 let. S tem 

                                                 
403 Fred Davis (1994) Fashion, Coulture and Identity. Chicago, London: The University of Chichago.  
404 Marija Šarc (7. 5. 1886, Ljubljana–). AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija Lm 24441. 
405 V prispevku je predstavila žensko modo za prihajajočo jesen oz. natančneje, toplejšo poulično 
volneno obleko, kostum in plašč. Pri tem je podrobno opisala tudi pripadajoče modne dodatke, na 
primer: »Trenutno je en vogue več ali manj težka celotna volnena obleka, katero še vedno krasi 
svilena ali volnena vezenina …«,  Marija Šarc, »Modno poročilo.« Vesna 3, avgust 1921: 7.    
406 Milka Martelanc (1885, Trst–1966, Ljubljana). O tem glej: Nataša Budna Kodrič (2003). »Žensko 
časopisje in novinarstvo.« V: Splošno žensko društvo. 1901–1945. Ljubljana: ARS, 276. Po drugi  
svetovni vojni je do leta 1953 urejala modno rubriko in risala krojne pole za žensko revijo Naša žena.  
(NŠK, odsek za zgodovino, arhiv BIO, Milka Martelanc: Radio Trst, oddaja Liki iz naše ..., 
Ponedeljek 2. 1. 1967, Milka Martelanc in Podatki o Milki Martelančevi, piše sestra Tatjana 
Martelanc z dne 20. 1. 1979.)    
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je postal Ženski svet prvi slovenski ženski list, ki je začel redno objavljati modne 

prispevke.  

Martelančeva je izhajala iz bogate meščanske družine, ki je dobro poskrbela za njeno 

izobrazbo. Ob drugih znanjih in spretnostih naj omenim študij tujih jezikov,407 ki ji 

je pozneje pomagal pri prevajanju modnih smernic iz npr. francoščine oz. francoskih 

modnih listov za Modno prilogo.408 Leta 1922 je Martelančeva v Pragi študirala tudi 

časnikarstvo (in manjšinjsko vprašanje) ter bila tako med redkimi Slovenkami, ki so 

se izšolale za poklic časnikaric oz. novinark.409   

Modne prispevke oz. modne smernice sta v drugi polovici 20.  in 30. let poleg 

Šarčeve objavljala še dva oblačilna obrtnika: Albina Hity (por. Zadnek)410 in Alojzij 

Paulin.411 Prva je objavljala v revijah Razgled in Ilustracija (Slika 85), kjer so jo 

poimenovali »modna sotrudnica« oz. »modna referentinja«, drugi pa predvsem v 

revijah Žena in dom in Praktična gospodinja.  

V modnem novinarstvu se je v obdobju med obema vojnama preizkušala tudi Nada 

Souvan (roj. Lampret),412 ki se je podpisovala s kraticama n. l. Njene modne 

prispevke so v drugi polovici 30. let objavili v časopisu Praktična gospodinja ter 

reviji Žena, kjer so jo poimenovali tudi »naša modna svetovalka«.413   

Bolj po naključju in ne zaradi velikega zanimanja za modo je modne prispevke med 

obema vojnama objavljala tudi pisateljica in prevajalka Mira (roj. Kramer). Ker se je 

dvakrat poročila, je uporabljala priimka Puc in Mihelič ter se pod prispevki 

podpisovala s kratico mkp (Mira Kramer Puc). Od leta 1936 je objavljala v časopisu 

                                                 
407 O tem glej: Budna Kodrič, »Žensko …«, 276. Po drugi  svetovni vojni je do leta 1953 urejala 
modno rubriko in risala krojne pole za žensko revijo Naša žena (NŠK, idem). 
408 O težavah pri prevajanju modnih smernic iz francoščine tudi spregovori v Modni prilogi leta …  
409 O tem glej: Budna Kodrič, »Žensko …«, 276.  Po drugi  svetovni vojni je do leta 1953 urejala 
modno rubriko in risala krojne pole za žensko revijo Naša žena (NŠK, idem). 
410 Albina Zadnek (1. 4. 1894, Novo mesto). AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija III/št. 
119, str. 207699. 
411 Alojzij Paulin (1901 Kandija pri Novem mestu–). ZAL LJU, 500 Domovinski oddelek, t. e. 167, 
črka P. 
412 Nada Souvan (4. 5. 1914, Postojna–). AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija LM/št. 14, 
str. 22940. 
413 Uredništvo in uprava, »Naš list v prihodnjem letu.« Žena V(12), december 1938: 357.  
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Jutro, to pa je bilo povezano tudi z dejstvom, da je bil njen stric Albert Žerjav njegov 

direktor in jo je honorarno zaposlil.414

Časnikarka Milka Martelanc, obrtniki Marija Šarc, Alojzij Paulin in Albina Hity 

Zadnekova, pisateljica in prevajalka Mira Kramer Puc ter Nada Souvan so pisali 

predvsem o modnih smernicah. Seveda je seznam tistih, ki so modne prispevke 

objavljali v obravnavanem tisku, veliko daljši, vendar pa je bila njihova aktivnost na 

tem področju praviloma bolj priložnostna in manj pogosta. Tudi ti avtorji so bili obeh 

spolov in različnih poklicev. O nekaterih med njimi iz razpoložljivih virov izvemo 

zelo malo, spet drugi so javnosti veliko bolj znani.  

O modnih smernicah so za slovenski tisk pisali še Zdenka Rodič (Ilustracija – Slika 

83), Milena Govekar (Razgled), Eliza Skalický (Mladika) in Maša Slavec (Ženski 

svet). O modnih pričeskah se je razpisal lastnik česalnega salona M. Podkrajšek 

(Ilustracija), smernice pa je v tisku objavljala tudi veleblagovnica A. Krisper415 iz 

Ljubljane. O estetiki oblačenja je pisal arhitekt, scenograf in publicist Rado 

Kregar416 (Vesna), o sožitju med modo in narodno nošo etnograf in šolnik Albert 

Sič417 (Vesna), o modi na podeželju pa Emi Oražem (Vigred), Francka Zupančič 

(Vigred) in Anica Podržaj (Vigred). 

                                                 
414 Mira Kramer Puc (14. 7. 1912, Split–4. 9. 1985, Ljubljana). Mira Mihelič (1985). Ure mojih dni. 
Murska Sobota: Pomurska založba.  
415 Leta 1931 sta po smrti trgovca Anton Krisperja (od leta 1832) nastali dve samostojni podjetji, ki 
sta ju vodila njegova sinova: galanterijska veletrgovina »Anton Krisper« pod vodstvom Valentina 
Krisperja in »Anton Krisper Coloniale«, kolonialni in špecerijski oddelek pa najprej pod vodstvom 
Jožeta Krisperja, nato Alojzija Lillega in leta 1927 Josipa Verliča. Slednji je leta 1934 ustanovil lastno 
trgovsko hišo, veletrgovino na Tyrševi cesti. Podjetje »Anton Krisper« pa je še zlasti napredovalo pod 
vodstvom Ivana Krisperja. V: (1939). Oris nekaterih važnejših kulturnih in gospodarskih ustanov in 
podjetij. V: Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana, 645.   
416 Roj. 1893 v Ljubljani. Diplomiral je na Tehnični visoki šoli na Dunaju, nato poučeval na Srednji 
tehnični šoli v Ljubljani in bil upravnik Narodnega gledališča v Ljubljani. Kot publicist je v domačih 
časopisih in revijah objavljal kritike o umetniških in gledaliških vprašanjih. V: D. Mo. P. Kr., »Rado 
Kregar.« V: ES, 5, črka Kari-Krei, 415–416. 
417 Franc Albert Sič (roj. 22. 2. 1865 v Ljubljani) je maturiral na učiteljišču v Ljubljani, opravil izpite 
za ljudske in meščanske šole ter več risarskih in slikarskih tečajev. Bil je učitelj risanja, najprej v 
Šentvidu, nato na Mestni višji dekliški šoli v Ljubljani in na Mestni ženski realni gimnaziji. S 
prerisovanjem ljudskih okrasnih motivov se je uveljavil kot zapisovalec ljudske umetnosti. Napisal 
dve knjigi o slovenskih narodnih nošah. V: G. Ma., »Albert Franc Sič.« V: ES, 11, črka Savs–
Slovenska m., 67. 
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Bolj poljudne in poučne prispevke, na primer o zgodovini mode, sta pisala tudi 

pisateljica in pravljičarka Lea Fatur418 (Mladika) ter umetnostni zgodovinar, etnolog 

in muzikolog dr. Stanko Vurnik419 (Mladika). O samem pojmu mode, njenih 

zakonitostih in značilnostih sta razpravljala pripovednik in dramatik Fran Seleški 

Finžgar420 (Mladika) ter pisateljica Marija Kmet421 (Mladika). 

Skoraj polovica objavljenih modnih prispevkov v obravnavanem tisku je 

nepodpisanih, od tega več kot polovica v Domoljubu, Domovini, Slovencu in 

Svobodi. Po številu si sledijo prispevki, opremljeni s kraticami, nekaj pa jih je 

podpisanih samo z imenom, s priimkom ali psevdonimom. Kratice so uporabljali tudi 

prej omenjeni avtorji/avtorice besedil, kot so Šarčeva, Martelančeva, itd., katerih 

identiteto sem uspela razkriti, medtem ko osebe, ki se skrivajo za preostalimi 

kraticami – na primer M. B. (Jutro), M. Z. (Ženski svet), O. S. (Mladika) in K. J. 

(Ženski list) – ali imeni in psevdonimi – npr. Majdka (Jutro), Maruška (Jutro), Marta 

(Praktična gospodinja), Ines (Praktična gospodinja in Svoboda), Saška (Roman), 

Damijana (Roman), Simona (Roman), Novska (Jutro in Vesna) in Piščanec (Vigred) 

– zaenkrat še ostajajo uganka. Za manj kot polovico modnih sporočil, ki so bila 

objavljena v obravnavanem tisku in jih v disertaciji analiziram, lahko samo ugibam, 

kdo je njihov avtor oz. avtorica. Kot npr. za psevdonim Piščanec: gre mogoče za 

slikarko in kiparko Eldo Piščanec422 ali za Ano Piščanec?423 Anonimnost avtorjev 

                                                 
418 Lea Fatur (1865–1943) je prav v prispevkih, ki jih je pisala za Mladiko, uspela združiti vlogo 
gospodinje, ki so ji jo namenili starši, in vlogo pisateljice, v katero je zrasla sama. Poljudne članke o 
gospodinjstvu, prehrani, zdravju in modi je objavljala tudi v drugih ženskih časopisih, kot sta Kmečka 
žena in Ženski svet. O tem glej: Irena Dolschon (2003). »Lea Fatur. Zapisovalka vesti iz davnin.« V: 
Splošno žensko društvo. 1901–1945. Ljubljana: ARS, 353–365.        
419 Stanko Vurnik (1898–1932) je na Univerzi v Ljubljani študiral slovansko filologijo, pravo in 
umetnostno zgodovino. Od leta 1924 je služboval v Etnografskem muzeju v Ljubljani in kot etnolog 
objavil več razprav o ljudski noši. O tem glej ES, 14 knjiga, U–We, 404–405. 
420 Fran Seleški Finžgar (1871–1962) je bil tajnik in urednik Mohorjeve družbe, ki je leta 1923 
prevzela Mladiko. Od leta 1924 do leta 1934 je bil njen urednik. O tem glej ES, 7 knjiga, M–N, 168.    
421 Marija Kmet (1889–1974). Več o tem glej: Katja Sturm-Schnabl (2003). »Marija Kmet. Pozabljena 
slovenska pisateljica.« V: Splošno žensko društvo. 1901–1945. Ljubljana: ARS, 327–336.       
422 Mogoče je to slikarka in kiparka Elda Piščanec (2. 11. 1897, Trst–1967 Vinje pri Dobrni). V 
Ljubljani je obiskovala Mestni licej in obrtno šolo. Zasebno se je slikarstva učila pri R. Jakopiču, P. 
Žmitku in Tabakoviću. Študirala slikarstvo in grafiko na akademiji v Firencah ter nadaljevala v Parizu 
z izpopolnjevanjem v cerkvenem slikarstvu. Od 1936 je poučevala risanje na raznih srednjih šolah. 
Poleg slikanja, izdelovanja grafik in kiparjenja pa je tudi pisala umetniška poročila, ocene in kritike. 
V: Verena Koršič (1986). »Elda Piščanec.« Primorski slovenski biografski leksikon, 12. snopič, 
Pirjevec–Rebula. Gorica: Goriška MD, 13–14.   

 115



modnih sporočil lahko, kot je bilo že omenjeno, delno razložimo oz. pojasnimo tudi z 

vlogo same mode v takratni slovenski družbi.      

Poleg domačih avtorjev in avtoric modnih prispevkov so se v obravnavnem tisku, 

čeprav redkeje, pojavljala tudi tuja imena. Omenjajo se naslednji: newyorška 

dopisnica G. W. Muellerjeva (Roman), Paramountova igralka Nancy Carroll 

(Roman), Norma Shearer (Roman) in Paramountov modni svetovalec Travis Banton 

(Roman). Ti avtorji so v svojih prispevkih pisali predvsem o modnih smernicah.  

Medtem ko so prva modna besedila oz. tekste v Evropi pisali predvsem takrat v 

izobrazbi privilegirani moški – v pariški Mercur galant s konca 17. stoletja je na 

primer zvečine pisal en sam človek, dramatik Jean Donneau de Visé424 – pa so se v t. 

i. modnem novinarstvu od 19. stoletja preskušale tudi ženske. To področje je moški 

spol očitno manj zanimalo in so se ženske v njem laže uveljavile. Kot lahko 

ugotovimo, je bilo tudi med avtorji modnih prispevkov v slovenskem peridičnem 

tisku precejšnje število žensk. V časopisu Vigred lahko s tem v zvezi beremo 

prispevek Lovra Sušnika z naslovom »Ženski poklici«, kjer opisuje številne ženske 

poklice v Dravski banovini, od profesoric, trgovk, obrtnic, kontoristk, itd., kot tudi 

novinarski oz. časnikarski poklic: »Časnikaric je že nekaj in so dobre, zlasti za 

urejanje ženskega, modnega, mladinskega dela listov, a so kot pri moških večjidel še 

brez akademske izobrazbe, ki se dostikrat zahteva.«425     

Nekatere ženske, ki so za domači tisk pisale modne prispevke, te dejavnosti niso 

opustile niti po poroki. Mednje spada Nada Lampret, ki se je konec 30. let poročila z 

veletrgovcom Leonom Souvanom in sklenila nadaljevati delo pri reviji Žena. O tem 

so pisali tudi v časopisu.426

 

                                                                                                                                          
423 Leta 1929 je v imeniku prebivalcev mesta Ljubljana le Ana Piščanec na Križevniški ul. 14, leta 
1933 pa obe, na Križevniški 14 tudi Elda Piščanec. Adresar mesta Ljubljane in okolice, letnik 1928, 
Ljubljana, 351; Letnik 1933, Ljubljana, 500.   
424 Briggs in Burke, Socialna …, 69. 
425 Lovro Sušnik, »Ženski poklici.« Vigred XIV(7,8), 15. julij 1936: 292. 
426»Poročila sta se naša modna risarka gospodična Nada Lampret in veletrgovec v Ljubljani gospod 
Leo Souvan. V imenu vseh naših naročnic, članov uredništva in uprave želimo gospe Nadi vso srečo, 
gospodu Souvanu pa iskreno čestitamo! Gospa Nada Souvan bo iz prijaznosti še naprej sodelovala pri 
našem listu«. V: Žena VI(7), julij 1939: 144.  
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3.2.2 Na vegasti stezi »modne umetnosti«: Ilustratorji, fotografi, slikarji, 

karikaturisti, oblikovalci 

 

Tudi o  razvoju slovenskih modnih ilustracij in nasploh o prvih ilustratorjih je malo 

znanega. Z izjemo modnih karikatur v slovenskem tisku pred véliko vojno modnih 

ilustracij ali modnih skic ni mogoče zaslediti. Obdobje med svetovnima vojnama je 

zato za sam razvoj modnih podob velikega pomena, pa čeprav imamo opravka z 

začetki. Nenazadnje je bilo stanje, tako kot pri slovenskem modnem novinarstvu, v 

veliki meri odvisno od posameznikov in njihove pobude ter iznajdljivosti.  

Izgled skic, ilustracij, oglasov ali fotografij je v veliki meri odvisen od njihovih 

avtorjev, torej ilustratorjev, slikarjev oz. fotografov. Kdo so torej bili? Kot se je v 

raziskavi izkazalo, je za vizualiziranje modnih strani v obdobju med obema vojnama 

skrbela samo ena, prav zato šolana ilustratorka oz. risarka. To je bila Nada Lampret 

(revija Žena (Slika 54 in 55) in album Naša moda). Prvič se je z modnimi skicami 

oz. ilustracijami predstavila širšemu občinstvu leta 1935 v albumu Naša moda. Od 

leta 1938 je kot »naša modna risarka in svetovalka« oz. »naša strokovno najboljše 

izobražena modna svetovalka in risarica gdč. Nada Lampretova« risala kroje in 

modne ilustracije za revijo Žena. Od leta 1939 je ilustrirala tudi naslovnico revije 

Žena.427 Verjetno je za tvrdko Souvan svoje ilustracije objavljala tudi v Domačem 

prijatelju. 

Druge osebe za to dejavnost niso imele »ustreznih« šol. Mednje spada tudi že 

omenjena pisateljica in pravnica Mira Kramer Puc (od leta 1936 za časnik Jutro) in 

že omenjeni oblačilni obrtniki, dve šivilji in en krojač.   

Marija Šarc je v revijah Vesna, Razgled, Domači prijatelj in Slovenec (Slika 154) 

objavljala nazorne modne skice (nepodpisane ali pa opremljene z inicialkami m. š.) 

in oglase za svoj atelje (»Modni atelje M. Šarc«), ki so spremljali njene že omenjene 

modne prispevke. Leta 1921 so v reviji Vesna objavili tudi modne fotografije oblačil, 

ki so nastale na Ljubljanskem velesejmu in jih je sama skreirala oz. so nastale v 

njenem ateljeju (Slika 66). Leta 1924 so bile v Modni prilogi časopisa Ženski svet 

objavljene fotografije modnih oblačil, ki so bile istega leta širši slovenski javnosti 
                                                 
427 Uredništvo in uprava, »Naš list v prihodnjem letu.« Žena V(12), december 1938: 357.  
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predstavljene na modni reviji v Mariboru. Omenjene fotografije spadajo tudi med 

prve slovenske modne fotografije, objavljene v slovenskem periodičnem tisku.    

Tudi Alojzij Paulin je v obravnavanem slovenskem tisku v oglasih spretno 

kombiniral tekst, ilustracije in izvirne modne fotografije. Svoje ilustracije je objavljal 

v 30. letih predvsem v časopisu Žena in dom in Praktična gospodinja. Zadnja v vrsti 

obrtnic je bila Zdenka Rodič (verjetno avtorica skic v Ilustraciji).  

Velik prispevek na področju modnega skiciranja in ilustriranja je gotovo pustila 

časnikarka Milka Martelanc, ki je skupaj z drugimi anonimnimi sodelavci 18 let 

urejala in opremljala Modno prilogo časopisa Ženski svet. Martelančeva si je nekaj 

praktičnih izkušenj z risanjem pridobila v podjetju svojega očeta, stavbenika Svetka 

Martelanca, ki je imel pred prvo svetovno vojno najmočnejše gradbeno podjetje v 

Trstu. Zanj je namreč risala gradbene načrte. K njeni izobrazbi, kot je bilo takrat v 

navadi v nekaterih meščanskih družinah, pa so poleg glasbe (klavir) spadali tudi 

slikanje ter krojno risanje in šivanje.428    

Tako v tujini kot pri nas se je uveljavila tudi praksa, da so bile modne ilustracije, 

oglasi ali fotografije, ki so jih za komercialne namene izdelovali umetniki, njihov 

sekundarni zaslužek. Med tako ali drugače uveljavljene slovenske umetnike, ki so del 

svojega občutka za umetnost prelili tudi v modo, spada tudi široko izobraženi 

umetnik, ilustrator in scenograf Ivan Vavpotič.429 Kot svobodni umetnik430 se je 

preživljal s slikanjem po naročilu.431 Odločitev za samostojnost oz. »umetniško 

                                                 
428 O tem glej Budna Kodrič, »Žensko …«, 276. – Po drugi  svetovni vojni je do leta 1953 urejala 
modno rubriko in risala krojne pole za žensko revijo Naša žena (NŠK, odsek za zgodovino, arhiv 
BIO, Milka Martelanc: Radio Trst, oddaja Liki iz naše ..., Ponedeljek 2. 1. 1967, Milka Martelanc in 
Podatki o Milki Martelančevi, piše sestra Tatjana Martelanc z dne 20. 1. 1979).    
429 Ivan Vavpotič (21. 2. 1877, Kamnik–11. 1. 1943, Ljubljana). Vavpotič je bil v slikarstvu 
nadaljevalec predmetno poudarjenega realizma, ki ga je prežemal z odtenki secesije ter prilagajal 
impresionistični slikovitosti. Kot priljubljeni slikar meščanskega razkošja je naslikal vrsto 
reprezantativnih salonsko obarvanih portretov in krajin, tihožitij, žanrskih slik in zgodovinskih 
motivov. Pri ilustriranju je izhajal iz linearno poudarjene secesije. Kot avtor plakatov, reklam, 
razglednic, prvih jugoslovanskih znamk in odrskih scenografij pa je povezoval realistično in 
secesijsko tradicijo z odmevi modernejših smeri. Raznolikost v likovnih prijemih ga opredeluje kot 
realističnega sopotnika vesnanov, slovenskih impresionistov in barvnih realistov, najizraziteje pa 
izstopa kot izvrsten ilustrator. Med drugim pa je bil tudi vsestransko zavzet kulturni organizator, 
urednik in komentator likovnega življenja. V: Milček Komelj (2000). »Ivan Vavpotič.« V: ES, 14, U–
We, 159–160.  
430 Dr. Fran Šijanec (1943). »Ivan Vavpotič.« Ljubljana, 20–29. 
431 Odslej se je namreč umetnik preživljal s portretiranjem ljubljanske gospode, slikal je krajine in 
tihožitja, izdeloval reklame, plakate, znamke, nabožne podobe, diplome in tudi modne risbe. V: 
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svobodo« je Vavpotič, kot pravi Milček Komelj, zaradi cenenega slikanja po naročilu 

drago plačal. Pogosto je slikal: »… tudi brez zavzetosti ... zlasti kadar je moral delati 

za trgovske posrednike; povzročil je, da se je prilagajal in da je včasih slikal celo 

tisto, za kar ni čutil osebnega nagiba (religiozne podobe in različna praktična 

naročila) ali do česar se je v svojih spisih in besedah ograjeval, čeravno mu je bilo 

sicer likovno blizu (npr. figure v narodnih nošah, ki jih ni slikal v duhu vesnanov, 

marveč kot preoblečne meščanske gospe ...«432 Med bivanjem na Dunaju je bil 

namreč Vavpotič po svojem umetnostnem slogu najbolj soroden tamkajšnjim 

slovenskim umetnikom, ki so leta 1903 ustanovili društvo »Vesna« in so namesto 

impresionizma in dunajske secesije gojili zmerni folklorno-dekorativni ilustrativni 

program.433   

Ne glede na njegovo »nezavzetost« za nekatere po naročilu izdelane modne motive, 

je bil Vavpotič prav v obdobju med svetovnima vojnama pomemben posrednik med 

umetniki oz. umetnostjo, obrtjo, modo in občinstvom. Njegove ilustracije so bile 

objavljene v revijah Vesna, Ilustracija, Domoljub in Žena in dom. Leta 1921 je na 

primer za naslovnico ilustrirane kulturne in modne revije Vesna pripravil ilustracijo, 

s katero je: »projeciral tradicionalno alegorijo pomladi skozi meščansko optiko 

modnega lista. Vesna je galantna manieristično proporcionirana dama, ki v 

spremstvu dečka s piščaljo prinaša pomlad v slovensko pokrajino.«434 V isti reviji so 

objavili tudi njegove oglase za modni atelje Marije Šarc (Slika 72) in ilustracijo 

»dečve« (Slika 70). Slednja se je nato v obliki oglasa pogosto pojavljala v 

slovenskem tisku v drugi polovici 20. in 30. letih 20. stoletja, recimo v časopisu 

Domoljub in reviji Žena in dom. V času Ljubljanskega velesejma je bila leta 1931 v 

reviji Ilustracija objavljena tudi koloristična risba s svinčnikom435 v obliki oglasa za 

tovarno Peko s podobo moža s cilindrom, ki kaže na velikanski čevelj (Slika 96).   

                                                                                                                                          
Milček Komelj (1987). »Ivan Vavpotič. Slikar življenjske harmonije.« V: Ivan Vavpotič. Katalog 
retrospektivne razstave Narodne galerije. Ljubljana 15–21. 
432 Komelj, »Ivan …«, 39. 
433 Šijanec, Ivan, 16–19. 
434 Komelj, »Ivan …«, 99. 
435 Ibidem, 97. 
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Med šolanimi umetniki, ki so sooblikovali vizualno podobo modnih strani, naj 

omenim še slikarja in ilustratorja Maksima Gasparija.436 Po mnenju umetnostnih 

zgodovinarjev je Gaspari tisti umetnik, ki je skupaj z Vesnani med obema vojnama 

našo tiskarsko-grafično opremo, ilustracijo, razglednice, oglase, lepake, itd., dvignil 

na visoko raven. Gasparijevo ilustratorsko delo obsega koledarje in pratike, 

karikature in politične satirične ilustracije, razglednice in uporabno grafiko ter 

knjižno in revijalno likovno opremo, v katero je vključeval naslovnico, naslovno 

vinjeto, inicialke in mesečne vinjete. Med karikaturami so bolj znane karikature 

vidnih sodobnikov (predvsem politikov) za časopisa Jutro (1910/11) in Ilustrirani 

Slovenec (1925–1928).437  

Njegova potreba po vsakdanjem zaslužku je tako kot pri Vavpotiču narekovala, da je 

delal tudi po naročilu. Tako ni odklonil naročil za navaden oglas v domačem 

periodičnem tisku (v koledarjih, časopisih, revijah).438 Nastali so oglasi za različna 

domača podjetja, kot so oglasi za zlatarno Čuden, za milo Zlatorog, Kolinsko sladno 

kavo ter več oglasov za Mohorjevo družbo.439  Za nas je zanimiv oglas za 

oblačilnega obrtnika A. Kunca, leta 1910 objavljenega v Jutru, oglas za Franca 

Soùvana Sina, objavljenega leta 1911 v Jutru  in oglas za firmo A. Berthold, 

objavljenega leta 1911 v Slovenskem narodu.440

V zvezi s svojo dejavnostjo »dela po naročilu« je Gaspari leta 1933 zapisal: »Parkrat 

sem s svoje likovne poti stopil v stran na vegasto stezo ›modne umetnosti‹«. 

Upodobil sem nekaj ›eksperimentov‹, o katerih je pokojni dr. Stanko Vurnik napisal, 

da se norčujem iz modernistov, kar pa ni bilo točno. – Na teh vegastih stezah so me 

zanimali vsi ›izmi‹, ki so se pojavljali in izginjali kot predhodniki za umetnostni slog, 

ki se bo morda po dolgih poizkusih in iskanju uveljavil s ciljem po uničenju 

kolektivne lepote in razsodnosti.«441     

                                                 
436 (1883–1980). V: Stane Mikuž (1977). Maksim Gaspari. Monografija. Ljubljana: MK, 60–63.  
437 Vera Baloh (1986). Maksim Gaspari. Ilustrator. Katalog Narodne galerije v Ljubljani, 13–16.  
438 Ibidem, 9–12.  
439 Ibidem, 17. 
440 Ibidem, 27–47. 
441 Maksim Gaspari (1953). »Nekaj besed o sebi.« V: Maksim Gaspari. Ljubljana: Katalog Narodne 
galerije, 20.  
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Gaspari je najbolj znan po ilustracijah narodnih noš, ki so se pogosto pojavljale v 

slovenskem tisku. Leta 1921 kot naslovna ilustracija za revijo Vesna (Slika 62), leta 

1924 kot naslovna ilustracija za revijo Gruda in leta 1925 še za revijo Ženski svet. 

Leta 1927 so njegove ilustracije krasile knjigo Alberta Siča Slovenske narodne noše. 

Ilustriral je tudi dečvo, ki so jo objavili leta 1928 v reviji Slovenec in leta 1931 v 

reviji Žena in dom in jo je izdelal za podjetje A. & E. Skabernè Ljubljana (Slika 40).  

Med akademsko izobraženimi umetniki, ki so še skrbeli za likovno in grafično 

podobo modnih strani v slovenskem tisku, so bili še slikar in grafik Miha Maleš442 

(1-krat skica v Ilustraciji, 1-krat lesorez v Ilustraciji), grafik, risar in ilustrator 

Gabrijel (Elko oz. Elo) Justin443 (modni lesorez v reviji Življenje in svet, inicialka v 

Ženi in domu leta 1937) ter arhitekt in scenograf Rado Kregar (Vesna leta 1921 – 

Slika 67). Občasno se v tisku pojavlja tudi ime P. Kocjančič (plakat Slovenec, oglas 

za modno trgovino Skaberne), Boštjan Kozobrin (karikatura v Ilustriranem Slovencu 

- Slika 171) in Milivoj Gorjanc (karikatura v v Ilustriranem Slovencu - Slika 172). Po 

vsej verjetnosti je njegova tudi modna karikatura, objavljena v Ilustriranem Slovencu 

leta 1928 ob prispevku »Mera v modi«, ki je podpisana z MG (Slika 174).  

Poleg domačih modnih ilustracij in skic so se v obravnavanem tisku skozi vse 

obdobje pojavljale tudi tuje. Imena avtorjev oz. avtoric, ki jih je bilo mogoče 

razbrati, so: Paula Broch (Slovenec, Ilustrirani Slovenec), Marie Louise (Slovenec, 

Ilustrirani Slovenec), Greta Seipt (Slovenec, Ilustrirani Slovenec, Jutro), Annie Gero 

(Ilustracija) in Flick oz. Tlick (Ilustracija) ali pa ime modne hiše Rodier (Jutro) in 

veleblagovnice Öhler v Trstu (Ženski svet).  

Tudi slovenski »modni« fotografi so se v obdobju med svetovnima vojnam v 

periodičnem tisku šele začeli pojavljati. Med tiste prve slovenske fotografe, ki so za 

obravnavani tisk izdelovali »modne fotografije«, spadajo Ivan Pogačnik (Žena in 
                                                 
442 Miha Maleš (6. 1. 1903, Jernovo–). Študiral je v Zagrebu, na Dunaju in v Pragi. Leta 1930 je v 
Ljubljani odprl »Umetniški salon Mihe Maleša«. Nekaj časa je poučeval na gimnaziji in nato živel kot 
svobodni umetnik. Deloval pa je tudi v drugih vlogah, kot so založniška, uredniška, restavratorska ter 
trgovska (umetniški trgovec).  
»Med obema vojnama je v tedaj prevladujočo navezanost na germanska izhodišča začel vnašati bolj 
sproščene pariške pobude ... Od secesijskega sloga h kubističnemu in k fauvizmu (H. Matisse). V: 
Milček Komelj,  »Miha Maleš.« V: ES, 6, Krek–Marij, 384–385.      
443 Gabrijel Justin (8. 4. 1903, Ljubljana–). Študiral je na Tehnični srednji šoli v Ljubljani, na 
Državnem grafičnem zavodu na Dunaju in v Nemčiji. Delal je kot ilustrator lesorezec pri dnevnikih 
Jutro in Domovina. Bil je realist. V: M. Kom. »Gabrijel Elko Justin.« V: ES 4, Hac–Kare, 360.   
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dom), Josip Pogačnik (Praktična gospodinja), Marjan Pfeifer (Praktična gospodinja 

in Ilustracija ter verjetno Ilustrirani Slovenec), Bešter (Vesna – Slika 66, Razgled, 

Ilustrirani Slovenec), Pelikan (Ilustracija, Ilustrirani Slovenec) in Doris (Ženski svet 

– 3). 

Med njimi je bil fotograf Marjan Pfeifer444 tisti, ki je najbolj poosebljal težnjo po 

»osvoboditvi« fotografije od nenehnih primerjav s slikarstvom in po opredelitvi 

specifičnosti njene izrazne govorice. Bil je predstavnik t. i. umetniškega gibanja nove 

stvarnosti,445 za katerega je bil značilen analitičen pogled na predmete, osredotočanje 

na to »kako« in ne toliko  »kaj« se upodablja, kar je ustrezalo tudi fotografskemu 

mediju. Omenjeno gibanje je med drugim prispevalo k uveljavitvi novega, 

modernega pojmovanja omenjenega medija.446         

Pfeifer je bil kot reporter povsod, kjer se je dogajalo kaj zanimivega. Leta 1925 je na 

primer postal prvi fotoreporter revije Ilustrirani Slovenec, vendar pa so bile tam 

objavljene fotografije največkrat nepodpisane. Bistveno je prispeval k vizualizaciji 

revije Ilustracija. Tam je postala fotografija, kot meni Gojko Zupan, »sredstvo, ki je 

enakovredno stopilo ob besedilo«.447 Kot fotograf Ilustracije je ustvaril tudi prve 

modne fotografije pri nas. V svoj objektiv je namreč med drugim zajel tudi modna 

oblačila, modne dodatke, modne frizure, izložbe modnih fotografij, itd.    

Fotografije, kjer so v objektiv ujeta oblačila in moderne pričeske, je največkrat 

izdelal v ateljeju, in sicer za trgovino »Elegance« na Aleksandrovi cesti v 

Ljubljani,448 obrtnika Alojzija Paulina (Slika 90),449 modni atelje Zdenke Rodič na 

Miklošičevi cesti v Ljubljani,450 Atelje Hity,451 Česalni salon M. Podkrajšek na Sv. 

                                                 
444 Marjan Pfeifer (1910, Ljubljana–1992, Ljubljana). Jože Kastelic (1975). »Marjan Pfeifer.« V: 
Marjan Pfeifer. Katalog retrospektivne razstave. Ljubljana: Moderna galerija v Lj. in Društvo 
oblikovalcev Slovenije, 4. 
445 Nova stvarnost je umetniški fenomen, ki je bistveno določil podobe likovne umetnosti med obema 
vojnama, saj je iz ekspresivne naravnanosti slikarstva in kiparstva vodil v zanikanje izraznosti in 
metaforičnosti podobe. V: Tomislav Vignjević, »Povsem nespektakularni motivi.« Razgledi, 18. 
marec 1998: 24.  
446 Ibidem, 24.  
447 Gojko Zupan, »Fotograf Marjan Pfeifer.« Sinteza 95/100, september 1994: 9–10. 
448 Na oglasu je bila prikazana: »Toaleta primerna za elitne plesne večere. Srebrna biserna obleka 
(pariški model), na glavi zadnja moda, turban iz srebrnega brokata, kombiniran s čipkami. Eleganten 
frak ...« Foto Ilustracija – Pfeifer. V: Ilustracija 2(1), 1929:10   
449 Na oglasu sta bila prikazana dva plašča iz kolekcije Paulin. V: Ilustracija 3(1), 1929: 101.    
450 Prikazane so razne toalete, v katere se obleče gdč. Vera Majdičeva, članica kr. opere v Lj., 
fotografiral fotograf Ilustracije Marjan Pfeifer. V: Ilustracija 1(3), 1929: 99.   
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Petra cesta v Ljubljani452 ter modni salon »Chic« na Wolfovi ulici v Ljubljani.453 

Druge fotografije so bile posnete zunaj ateljeja, in sicer fotografije z modne revije, ki 

jo je priredilo telesnokulturno društvo »Antena« v Ljubljani,454 fotografije s pustnih 

karnevalov (npr. bohemski karneval S. K. Ilirije in ljubljanska črno-bela reduta)455 

ter fotografije najlepše urejenih izložb ljubljanskih trgovin.456

Marjan Pfeifer je v drugi polovici 30. let sodeloval tudi z žensko revijo Praktična 

gospodinja oz. Žena, za katero je fotografiral manjše modne izdelke oz. dodatke, kot 

so nakit za prilogo Za proste ure. Od leta 1938 je v omenjeni reviji vodil tudi t. i. 

Foto-šolo o amaterskem fotografiranju. 

Drugi fotograf, ki ga je treba postaviti v ospredje, je bil Josip Pogačnik.457 Svoje 

fotografije je v obdobju med svetovnima vojnama objavljal predvsem v dveh ženskih 

revijah, Ženi in domu (Slika 43) in Praktični gospodinji ter v reviji Ilustracija. 

Nekatere so nastale v ateljejih (npr. oglas za obrtnika Alojzija Paulina, modni salon 

»Truda«458 ali pa fotografije posameznih oblačilnih kosov),459 druge so bile posnete 

zunaj (npr. fotografije zanimivejših oblačil s pustnih karnevalov, ženske v narodni 

                                                                                                                                          
451 V oglasu Albina Hity nosi večerno obleko kot manekenka, obleka je izdelek njenega ateljeja, 
fotografija Foto Ilustracije (Marjan Pfeifer). V: Ilustracija 2(1), 1930: 18.   
452 V oglasu so prikazane tri fotografije modernih frizur, foto Ilustracije (Marjan Pfeifer). V: 
Ilustracija 2(1), 1930: 87.   
453 V oglasu so prikazane fotografije modernih klobukov oz. modne smernice, foto Ilustracije (Marjan 
Pfeifer), V: Ilustracija  3(3), 1931:139.   
454 Domači manekeni v oblekah ljubljanskih modnih tvrdk, foto Ilustracije (Marjan Pfeifer). V:  
Ilustracija 3(1), 1931: 28.  
455 Fotografije prikazujejo najbolj zanimive kostime oz. maske, ki so največkrat izdelki domačih 
modnih ateljejev (npr. Albine Hity, Modni atelje Mice Kovačevič, Mestni trg 20, Ljubljana). Pod 
fotografijami je zapisano ali Pogačnik ml. ali foto Ilustracije (Marjan Pfeifer). V: Ilustracija 1929, 
1(1), 6–7.   
456 Leta 1929 na primer pod naslovom »O izložbenih oknih v Ljubljani« dajo kot dober zgled 
fotografijo izložb  treh trgovcev v pustnem času: A. Šinkovca, Mestni trg, Lj.; M. Tičarja, 
Šelenburgova ulica, Lj.; P. Magdiča, Aleksandrova cesta, Lj. ter drugič A&E Skaberneta, Mestni trg 
10, Lj. Leta 1931 pa pod naslovom »Kakšna naj bo izložba», foto Ilustracije, primer trgovine Peko. 
Poleg fotografije so navedena tudi imena tistih, ki so izložbo dekorirali (Cirman, Kavčič, Simončič, 
Megušar ...). V: Ilustracija 1(3), 1931: 124.   
457 Josip Pogačnik (26. 2. 1902, Škofja Loka–1978). AS 1931, RSNZ SRS, MF »Sove«, št. 104, str. 
168064–65. 
458 Oglas je bil objavljen na naslovnici časopisa septembra 1936: »Moda, mladost in eleganca v 
modelu »Violet«. Plašč Paulin, klobuk »Truda«. Foto: Jos. Pogačnik« in na modnih straneh ob 
intervjuju s Paulinom »Za letošnjo jesen in zimo«. Model »Daphne«, Model »Palada«; Model 
»Isolda« in Model »Izidor«. V: Praktična gospodinja III, drugi zvezek, september 1936: 210–211. 
459 Fotografije oblačil za dojenčke v prilogi Za proste ure v Praktični gospodinji.   
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noši (dečve),460 manekenke na modni reviji Ljubljanskega velesejma).461 To 

poudarjam zato, ker je bil za prezentacijo mode v obdobju med svetovnima vojnama 

pomemben tudi ta premik oz. fotografiranje na prostem, največkrat v dinamičnem 

modernem mestnem okolju.    

Poleg omenjenih slovenskih fotografov in njihovih »modnih« fotografij so v 

obravnavanem tisku ob koncu 30. let vse pogosteje začeli objavljati tudi tuje bolj ali 

manj modne fotografije, ki so nastale v Nemčiji, Avstriji, Franciji in ZDA. Med 

fotografskimi ateljeji, ki jih je mogoče razbrati, so se pojavljala naslednja imena: 

Wiener Photo-Kurier (Ženski svet 1-krat), Foto Scherl (1-krat Ilustracija), 

»zeichnung: Paterna« (Vigred), D`Ora Paris (1-krat Žena in dom, Ilustracija), Agnes, 

Schiaparelli, Erik, Piquet, pariška modna hiša Maggy Roufove (Roman), dunajski 

Feldscharek (Ilustracija) in Manassé (Ilustracija), foto Glogau (Ilustracija), Foto Ufa 

(Praktična gospodinja), Ameriški filmski studio (Foto) Metro Goldwyn Mayer 

(Praktična gospodinja, Roman), foto Fox, foto Paramount in foto Universal 

(Roman).  

Avtorji preostalih objavljenih modnih ilustracij, skic in fotografij v slovenskem tisku 

med svetovnima vojnama ostajajo anonimni. Ob analizi nepodpisanih ali z 

inicialkami opremljenih izdelkov sem bila, podobno kot pri tekstih, večkrat v dilemi, 

kdo je njihov avtor/avtorica. S tem v zvezi sem bila tudi v dilemi, ali gre za domači 

ali tuji izdelek. Za večino obravnavanega tiska je namreč značilno, da je uporabljal 

oz. objavljal tako domače kot tuje modne ilustracije, fotografije, oglase in tekste. 

Razlogov za anonimnost je lahko več in so lahko povezani tudi z vlogo mode v 

takratni slovenski družbi.    

 

3.3 Uredniško delo: »Vrtanje, poizvedovanje, učenje, ustvarjanje iz niča«? 

 

Kaj se je objavljalo v posameznem tisku in kako so izgledale modne strani je bilo 

seveda odvisno predvsem od uredništva, njegove vizije, kulture ali »politike«. Tudi 

                                                 
460 Pod naslovom »Kmetiška žena in moda.« lahko beremo: »Tri lepe Štajerke s Pohorja«. V: Žena in 
dom, III(4), 1932: 146–148.   
461 Manekenke so nosile izdelke modnega salona »Vera«, Ljubljana (Nebotičnik), vodi ga Vera 
Miklič. V: Žena in dom. 
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tukaj lahko le ugibamo, koliko so tam objavljena besedila in podobe odraz uredniške 

politike ali naključij, kateri prispevki so bili zavrnjeni, kaj je bilo odvisno od 

financiranja časopisa, kaj od njegove ideološke plati ali od izobrazbe 

urednice/urednika, njenega/njegovega življenjskega nazora. K nejasnosti prispeva 

tudi dejstvo, da uredništva večine obravnavnega slovenskega tiska v arhivih niso 

ohranjena (izjema npr. uredništvo Ženskega sveta) oz. v njih ne najdemo podatkov, 

ki nas zanimajo.  

Na »politiko uredništva« so vplivali tako notranji kot zunanji dejavniki, med 

slednjimi tudi konkurenca na trgu tiska. V 20. letih predvsem konkurenca tujega 

tiska, v 30. letih pa s pestrejšo ponudbo domačega tiska in tamkajšnih »modnih 

strani« že tudi domača konkurenca.     

Med prvimi, ki so se v obravnavanem obdobju pri nas preskušali v urednikovanju 

»modnega tiska«, je bila obrtnica Marija Šarc. Leta 1921 je skupaj z Miljutinom 

Zarnikom uredila 3. in 4/5. številko ilustrirane kulturne in modne revije Vesna.   

Med posamezniki, ki so dlje časa delovali v vlogi urednikov/urednic modnih strani, 

naj ponovno omenim Milko Martelanc, ki je 18 let (od leta 1924 do 1941) uspešno 

urejala modne strani v reviji Ženski svet oz. v tamkajšnji Modni prilogi, najprej v 

Trstu, nato v Ljubljani. O začetkih ustvarjanja prilog v časopisu Ženski svet in 

prispevku Martelančeve piše v svojih spominih Pavla Hočevar: »Nesporno je, da je 

bila največja privlačnost lista pola za ročna dela in za šivanje. Kako primitivni so bili 

tisti modni in drugi vzorci v prvem letniku! Videle smo potrebo, nismo pa imele ne 

skušenj ne denarja za kaj boljšega. Ker se je list tako širil in si je Milka Martelančeva 

toliko prizadevala za dvig te rubrike, smo že v drugem letniku lahko dodajale listu 

posebno prilogo za ročna dela, pozneje pa štirikrat na leto še modno in krojno polo. 

Do Ženskega sveta še ni bilo pri nas časopisa, ki bi bil prinašal vzorce za praktična 

ročna dela in modo. ... Kje so bile pri nas šele modne risarke! Zato je bila 

Martelančeva za nas prava sreča! Toliko časa je vrtala in vrtala, poizvedovala in se 

učila, da je iz niča ustvarjala priloge, ki so bile ženam in dekletom v veliko veselje in 

korist ...«462

                                                 
462 Pavla Hočevar (1969) Pot se vije. Spomini. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 132–133. 
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Kot urednica priloge je Martelančeva odkrivala tudi nove talente, ki so izdelovali 

modna oblačila ali risali modne skice, in jim v prilogi dala možnost, da se predstavijo 

širšemu občinstvu. Takole se spominja Hočevarjeva: »… Pri tem se ji je vsilil še 

drug uspeh: ljubiteljicam ali celo strokovno izobraženim ženam je dala v prilogi 

priliko, da so imele kje objavljati svoje zamisli in so pri tem tudi same 

napredovale.«463

Uredništvo časopisa se je vsem anonimnim avtoricam prispevkov, krojev in skic, ki  

jim med drugim tudi niso izplačevali honorarjev, nekajkrat zahvalilo. Na primer 

konec leta 1924: »Ob zaključku drugega letnika ›Ženskega sveta‹ nam je v posebno 

veselje, da moremo zaznamovati toliko simpatije, ki si jih je list iztekel vsled svojih 

prilog za ročna dela. Vsa zasluga gre pri tem cenjenim našim sotrudnicam, ki so s 

toliko požrtvovalnostjo brezplačno sodelovale pri prilogi in ji s tem pripomogle do 

tako velikega uspeha.  

Ko smo pred dvemi leti ustanavljale list, smo mu dale za podlago vse, kar smo imele, 

t. j. veliko dobre volje, a prav nobenega kapitala. Izkazalo se je, da tudi takšna 

podlaga nekaj velja; premagale smo srečno vse težkoče in naš list je danes trdnejši, 

nego smo si mogle misliti. Vsekakor pa še vedno ni toliko bogat, da bi mogel 

primerno honorirati risbe za priloge. 

Obračamo se torej do naših dosedanjih sotrudnic s prošnjo, naj nam tudi v 

prihodnejm letu pomagajo s svojim požrtvovalnim delom, da dvignemo naš list 

čimprej na takšno stopnjo, da bo zadoščal vsem zahtevam. …«464

Čeprav je Martelančeva na primeru revije Ženski svet in njene Modne priloge 

naredila velik korak naprej v urednikovanju modnih strani domačega tiska, sta 

anonimnost ustvarjalcev modnih strani in njihova brezplačnost imeli svoje posledice. 

Pot od skromnih začetkov in »primitivnosti«, ki je to revijo, kot omenja Hočevarjeva, 

na področju vizualne kulture najprej zaznamovala, do vizualne modernizacije, ki jo 

je ta revija prehodila predvsem v 30. letih, je bila dolga, do nje pa je prišlo tako 

zaradi požrtvovalnosti in domiselnosti njene urednice kot tudi zaradi konkurence 

drugih, predvsem ženskih listov.  
                                                 
463 Ibidem, 132–133. 
464 Uredništvo, »Našim sotrudnicam.« Ženski svet II(12), 1924: 3. 
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Dober primer tega, kakšna je razlika med uporabo domačih umetniških del, domačih 

tiskarn, klišarn in litografij na eni, in tujih, na drugi strani, sta časopis Ženski svet oz. 

njegova Modna priloga ter revija Žena in dom. Ženski svet je bil v 20. letih najbolj 

razširjen slovenski (jugoslovanski) ženski list, namenjen predvsem boljši 

izobraženosti Slovenk; temu cilju uredništva je bila prilagojena tudi vsebina. Leta 

1929 se je časopis zaradi fašističnega pritiska iz Trsta preselil v Ljubljano, kjer ga je 

podprla večina ženskih organizacij in je za nekaj časa obdržal svojo relativno visoko 

naklado. V začetku 30. let pa so v Dravski banovini in drugod po Jugoslaviji začeli 

izhajati novi ženski listi, ki bi jih lahko po vsebini ter izgledu uvrstili med tipičen 

popularen tisk in so svoje bralke vabili z lahkotnejšim čtivom ter predvsem z 

drugačno vizualno podobo. Taka je bila tudi revija Žena in dom. Leta 1935 je 

uredništvo Ženskega sveta takole komentiralo konkurenčni ženski tisk na slovenskem 

trgu: »… kmalu po naši preselitvi so se začeli v Jugoslaviji pojavljati razni ženski 

listi, ki so bili pa vkljub svojim naslovom le kupčijska špekulacija na slabe ženske 

strani. In nismo se utegnile razgledati po svobodni domovini ter preizkusiti svojih 

moči, ko nas je že začela konkurenca pritiskati k tlom. 

Priznamo, da te konkurence od začetka nismo smatrale za nevarno. Saj smo vedele, 

da pelje prva pot take izdajateljske založnike v tujino po klišeje in material, ki naj 

služi jugoslovenski ženi ›v pouk in zabavo‹. V pisanih ovojih servirani listi, ki so 

sestavljeni iz cenenih, obrabljenih tujih klišejev, iz vsiljive reklame in omlednih 

časnikarskih člankov … 

Vajene, da nas javnost sprejema z razumevanjem ter upošteva naše kulturno, 

socialno in narodno delo, smo bile v prvem hipu res presenečene in preplašene, ko 

smo videle, da nas naše sestre trumoma zapuščajo. … 

Nismo si vedele drugače pomagati, kakor da smo iz uprave odpuščale moč za močjo, 

delale in garale same ter tako ›Ženski svet‹ še ohranile pri življenju. Medtem ko je 

konkurenca z avtomobilom vozila naročnice v Benetke in s številnimi močmi 

komodno strigla gradivo za svoje liste, smo me s skrajnim naporom same delale v 

upravi, prispevale originalne risbe in kroje, se pehale za dobrimi domačimi prispevki 

itd.  
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… Vračale so se druga za drugo naročnice, iztreznjene, ker so spoznale, kje je zrno 

in kje plevel. …«465                  

Poleg Ženskega sveta sta bili med obravnavanim slovenskim tiskom dober primer 

sožitja med modo in umetnostjo že omenjeni reviji Vesna in Ilustracija. V Vesni so 

uredniki k sodelovanju povabili šolane umetnike (slikarje, grafike, arhitekte, kot so 

Vavpotič, Gaspari, Kregar in Maleš) in obrtnike (šivilje in lastnice modnih slonov 

Šarc, Rodič, Hity), oz. so bili sami hkrati uredniki in oblikovalci samega tiska (npr. 

Vavpotič in Šarec). Ilustracija je izhajala konec 20. in na začetku 30. let ter je bila 

tako s svojo vizualno podobo (fotografijami, oglasi, itd.) kot vsebino dober zgled, 

kako je treba revijo sodobno in estetsko opremiti. 

Praksa uredništev Vesne, Ženskega sveta in Ilustracije, da so k sodelovanju vabili oz. 

zanj najemali domače umetnike, je bila podobna praksi uredništev tujega tiska. V 

poglavju o tiskanih medijih sem namreč omenila imena francoskih in ameriških 

ilustratorjev, uredniško politiko elitne revije Vogue, dunajsko obrtno šolo ter 

dejavnost francoskega modnega oblikovalca Poula Poireta, ki je okoli sebe zbral 

skupino takratnih umetnikov, najnaprednejše ilustratorje, slikarje, grafike in kiparje. 

Tako v francoskem kot ameriškem tisku so za modne oglase najemali predvsem 

umetnike, ki jim je bil ta posel največkrat postranska dejavnost. Njihova imena 

oziroma ugled, ki so ga imeli v družbi, je ustvarjal ugled izdelku oz. blagovni znamki 

ter sami reviji.  

 

3. 4 »Naročniki so steber, s katerim vsak tisk stoji in pade«: cena, izvodi in 

plačevanje naročnin 

 

Modni tisk oz. modne strani v tisku so zaradi tehnologije izdelave (npr. uporaba 

barv, poseben papir), oblikovanja in opreme (skice, fotografije, ilustracije, kroji) 

zahtevnejše, s tem pa tudi dražje od preostalega tiska. Na vizualno in vsebinsko 

podobo kot tudi dolžino izhajanja zato pomembno vpliva tudi način financiranja 

posameznega tiska, razmerje med njegovo ceno, število izvodov ter število kupcev 

oz. naročnikov. Pri tem ima lahko politični tisk prednost zaradi položaja oz. 
                                                 
465 Uredništvo, »Kaj hočemo?« Naša žena (1), april 1935: 1. 
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množičnosti določene stranke (npr. časopis Slovenec), podobno tudi tisk društev (npr. 

revija Vigred, glasilo Slovenske krščanske zveze), revija Ženski svet (v Trstu glasilo 

ženskih društev v Julijski krajini oz. Ženskega dobrodelnega udruženja, v Ljubljani 

izhaja v okviru Splošnega ženskega društva). »Neodvisni« oz. nepolitični tisk se zato 

v večji meri financira na drug način, s pomočjo posameznikov ali prodornega 

oglaševanja (npr. revije Žena in dom in Praktična gospodinja oz. Žena).    

Kaj vse je vplivalo na to, da je bil neki tisk med slovenskim občinstvom bolj 

razširjen kot kak drug, je težko soditi. Podatki o številu izvodov posameznega tiska, 

ki niso razvidni ne iz samega časopisa ne iz objavljenih bibilografskih pregledov, so 

zato tako kot avtorstvo ali pa uredniško delo težko dostopni ali celo neznani (npr. 

časopis Vesna). Dejstvo pa je, da vizualno kakovostnejši slovenski tisk na 

slovenskem trgu v obravnavanem obdobju ni zaživel. Bil je ponavadi najdražji in je 

izhajal najmanj časa (1 ali 2 leti). Cena posamezne številke Razgleda, ki je izhajal v 

drugi polovici 20. let, je bila na primer 15 Din (letno je znašala 160 Din), cena 

posamezne številke Ilustracije, ki je izhajala konec 20. let, pa 10 Din (polletna 55 

Din, letna pa 100 Din). Obe ilustrirani reviji sta na primer imeli, podobno kot 

nekatere ženske in družinske revije, v povprečju 35 strani. Njuna cena, če jo 

primerjamo z preostalim (ženskim) tiskom, je bila običajno dvakrat višja.  

Tovrstni tisk je bil zato precej odvisen od svojih naročnikov oz. njihovega rednega 

plačevanja, kot na primer zapišejo v uredništvu revije Razgled leta 1927, ob koncu 

izdajanja prvega letnika: »›Razgled‹ bo v naslednjem letu prinesel v opremnem in 

vsebinskem pogledu vse polno zboljšanj, tiskan bo na najfinejšem belem papirju, 

razširili bomo po možnosti tudi obseg slik in teksta. Nadaljna naklonjenost naših 

dosedanjih naročnikov nam bo dala možnost v naslednjem letu popraviti vse in še 

dodati. Pravtako prosimo tudi vse naročnike, ki so še zaostali z naročnino, da nam jo 

čimprej nakažejo. S točnim plačevanjem naročnine, opremljate in izboljšujete list, na 

katerega ste naročeni.«466

Cene posameznih izvodov ženskih listov so bile v 30. letih precej podobne. Ženski 

svet, ki je imel v povprečju 30 strani, je stal 6 Din (polletno 32 Din, četrtletno pa 16 

                                                 
466 Uprava in uredništvo, »Našim cenjenim naročnikom in čitataljem.« Razgled 10/12, 1927/1928: 
197.     
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Din). Cena posamezne številke Praktične gospodinje oz. Žene, ki je imela v 

povprečju nekoliko manj strani in manjši format, je bila prav tako 6 Din (polletna 33 

Din, celoletna 62 Din), (leta 1935 letno 23 Din s prilogo, brez priloge 19 Din). 

Posamezna številka revije Žena in dom, ki je imela 40 strani, je na začetku 30. let 

stala 5 Din (polletna naročnina 35 Din, letna 68 Din). Najcenejši in hkrati tudi 

najmanj obsežen (4 str.) je bil med ženskim tiskom Ženski list. Konec 20. let je 

posamezna številka stala 1,50 din (letna 12 Din).  

Priloge k revijam, ki so se v praksi največkrat kupovale skupaj, je bilo mogoče kupiti 

tudi posebej. Edina modna priloga, ki si dejansko zasluži to ime, Modna priloga 

časopisa Ženski svet, je v 30. letih, ko je izhajala mesečno, imela 10 strani in je na 

primer stala toliko kot posamezna številka ženske revije, torej 6 Din. Leta 1932 so v 

uredništvu Ženskega sveta nizko ceno glede na ponudbo v prilogi in v primerjavi s 

tujim tovrstnim tiskom še zlasti poudarili. Zapisali so, da list »… nudi svojim 

naročnicam kroje vseh modelov, objavljenih v modni prilogi, za malenkostno ceno 6 

Din, česar ne nudi noben domač niti inozemski list.«467

Med mesečniki naj omenim še družinski tisk, npr. časopis Domači prijatelj, ki je 

imel v povprečju od 35 do 40 strani in je konec 20. let stal 7 Din (letno 40 Din, 

polletno 21 Din, posamezno 7 Din). Podobno ceno je imela tudi Svoboda, ki je imela 

v povprečju prav tako 40 strani (letno 40 Din). Najcenejši v tej skupini je bil Roman, 

ki je obsegal 15 strani in je stal 2 Din (letno 80 Din). 

V Domačem prijatelju so se v uredništvu po desetih letih izhajanja takole zahvalili 

zvestim bralcem in naročnikom: »Ne bi bilo prav, ko bi se ob tej priložnosti ne 

spomnili še naročnikov, ki so steber, s katerim vsak list stoji in pade. Vi vsi, ki ste 

pokazali toliko razumevanja za naše težnje, vi vsi iz delavskih in kmetskih slojev, ki 

vas je bilo največ in ki ste bili naši najhvaležnejši bralci, vi vsi iz mest, ki ste bili naši 

dobri prijatelji, bodite zahvaljeni in nam ostanite še nadalje zvesti. …«468     

Med ženskim tiskom je bila revija Žena in dom v 30. letih 20. stoletja revija z 

največjo naklado, od 13.000 do 20.000 izvodov.469  Kot sem že omenila na drugem 

                                                 
467 Ženski svet X(9), 1932: 3. 
468 Uredništvo, »Kako se je Prijatelj ›rodil‹«. Prijatelj X(1), 1936: 10.   
469 Na začetku leta 1931 je naklada revije znašala 13.525 izvodov (Konzorcij revije, »Uspeh našega 
lista.« Žena in dom II(4), april 1931: 127), leta 1932 pa se je po besedah založbe revije Žena in dom 

 130



mestu, je omenjena revija med slovenskim ženskim tiskom po videzu najbolj 

izstopala, imela je največ tujih klišejev, največ oglasov in se je ves čas tudi vizualno 

modernizirala. Leta 1938 so na primer za tisk revije uporabili drugačen tisk (srebrno-

sivo barvo), v primerjavi s prejšnjimi izvodi so objavili tudi več modnih fotografij. 

Takrat je uredništvo revije zapisalo, da so za izboljšave zaslužne predvsem bralke oz. 

naročnice same: »Da smo mogli ›Ženo in dom‹ izboljšati in tako okusno opremiti, 

kakor sedaj, gre predvsem zahvala tistim naročnicam, ki nam pomagajo pri nabiranju 

novih naročnic. Čim več je naročnic, tem več lahko žrtvujemo za polepšanje in 

izboljšanje revije. Zato vsaka naročnica, ki nam pridobiva nove naročnice, koristi 

tudi sama sebi.«470

V 30. letih ji je po priljubljenosti sledil Ženski svet s povprečno naklado 10.000 

izvodov.471 V 20. letih, ko je bil Ženski svet še brez večje konkurence v ženskem 

tisku in so ga tiskali v Trstu, je izhajal v nakladi od 10.000 do 18.000 izvodov.472 S 

fašističnim pritiskom in selitvijo uprave v Ljubljano leta 1929 jih je odpadla skoraj 

polovica.473 Takole so se leta 1932 v uredništvu Ženskega sveta spominjali boljših 

časov: »Njegova posebna naloga ni dopuščala nikake javne reklame, zato je ostal list 

marsikateri Slovenki doslej neznan. … kljub temu (je) prodrl v najširše sloje 

slovenskega ženstva in dosegel naklado, kakršne še ni dosegel pred njim noben 

slovenski mesečnik.«474  

                                                                                                                                          
gibala že okoli 15.000 in 20.000, kar je skoraj toliko oz. celo več, kot jo je imel Ženski svet v svojih 
najboljših letih. Leta 1932 namreč v reviji Žena in dom zapišejo: »Mi ne izdajamo Žene in doma samo 
za nekaj let in samo za 15.000 ali 20.000 naročnic. Če bomo z naročnicami pošteno ravnali in jim dali 
vse, kar je sploh mogoče, se zavedamo, da se bo o tem glas širil in s tem se bo seveda tudi število 
naročnic pomnožilo. …«. V: Založba, »Zakaj damo mnogo za malo denarja.« Žena in dom III(2), 
1932: 48.   
470 Žena in dom IX(4), april 1938: 138.  
471Pismo Rije Podkrajšek z dne 23. 12. 1930. ZAL, LJU 285, fond Splošno žensko društvo, t. e. 5. V 
tridesetih letih so se večkrat redčile vrste naročnic: najprej zaradi ukinitve draginskih doklad, nato 
zaradi konkurence drugih ženskih listov. V: Budna Kodrič, »Žensko …«, 273. 
472 V prvem letu je imel 2.000 naročnic in se je tiskal v 2.500 izvodih, leta 1924 v 4.000 izvodih, leta 
1925 v 7.500 izvodih, od druge polovice 20. let se je številka skoraj podvojila: leta 1926 12.000 
izvodov in leta 1927 15.000 izvodov (NŠK, Trst, Oddelek za zgodovino, Žensko dobrodelno 
udruženje, Občni zbor Ženskega dobrodelnega udruženja v Trstu, leta 1923, 1924, 1925, 1926 in 
1927), leta 1928 pa je dosegel največ 18.000 izvodov. V: Budna Kodrič, »Žensko …«, 273.   
473 Leta 1928 je fašistična oblast prepovedala Žensko dobrodelno udruženje in s tem onemogočila 
izdajanje časopisa. Leta 1929, ko se je uredništvo preselilo v Ljubljano, je tako odpadla skoraj 
polovica naročnic Ženskega sveta v Trstu in Julijski krajini. V: Budna Kodrič, »Žensko …«, 273.   
474 Ženski svet X(9),1932: 3. 
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V skupini liberalnega tiska naj omenim še dnevnik Jutro, katerega povprečne dnevne 

naklade v 30. letih so se gibale okoli 20.000, nedeljske pa okoli 28.000 izvodov.475 

Tedensko prilogo Življenje in svet je po nekaterih podatkih v 30. letih bralo več kot 

10.000 Slovencev.476 Na drugi strani je bil katoliški tisk tisti, ki je bil med Slovenci 

kot celota po številkah sodeč v obravnavanem obdobju najbolj razširjen. V mestih je 

bil to dnevnik Slovenec, katerega vpliv in naklada sta se večala vzporedno z rastjo in 

vplivom katoliškega političnega gibanja.477 Na začetku 30. let so ga dnevno tiskali 

po 35.000 izvodov,478 v drugi polovici 30. let pa med 17.000 in 33.000 izvodi.479 Na 

deželi je bil najbolj razširjen Domoljub, katerega naklada je v drugi polovici 30. let 

znašala med 26.000 in 32.000 izvodi.480 Ženski mesečnik Vigred so sredi dvajsetih 

let tiskali v 5.000 izvodih.481  

Brez cene in z najvišjo naklado, 130.000 izvodov, je med slovenskim tiskom izstopal 

prodajni katalog trgovca Rudolfa Stermeckega. Takole so zapisali v oglasu: »… 

njegovi ceniki, ki gredo v najširše plasti prebivalstva. Oni so največja propaganda 

zanj in zato sorazmerno najcenejša. Ni ga lista v naši državi, ki bi tiskal v 130.000 

izvodih kakor njegovi ceniki, ki jih vrhu tega ljudje dobe popolnoma zastonj.«482  

 

3.5 »Konzervativnost« ali »vzvišenost« slovenskega občinstva?   

 

Ponudba tiska se običajno prilagaja povpraševanju oz. se odraža v njem. Razloge za 

npr. pomanjkanje modnega tiska in krajše izhajanje kakovostnege domačega tiska z 

modnimi stranmi lahko iščemo tudi v njegovi ceni, s tem v zvezi pa v maloštevilnem 

                                                 
475 Amon, Jutro, ES, 361. 
476 Uredništvo je leta 1930 zapisalo: »Treba je računati s tem, da čita Življenje in svet nad deset tisoč 
ljudi ...«. V: Življenje in svet IV(4), 24. januar 1930: platnica.      
477 J. Pru., »Slovenec.« V: ES, 295. Časopis je imel leta 1919 osem, leta 1923 dvanajst, leta 1934 pa 
šestnajst strani. 
478 Na začetku tridesetih let je Slovenec izhajal v nakladi 35.000 izvodov, dnevno je imel preko 
100.000 bralcev (reklamni plakat za časnik Slovenec z začetka 30. let). 
479 Leta 1937 je izhajal v nakladi 17.000–33.000 izvodov. V: Berčič, »Slovensko …«, 229. 
480 Leta 1937 je izhajal v nakladi 26.000 izvodov. V: ibidem, 229. – Ker je leta 1939 dobil 6.000 novih 
naročnikov, uredništvo zapiše: »Tako je prav! Močen Domoljub, ki bo prihajal v roke deset in deset 
tisočim slovenskih katoliških bralcev, bo ostal tudi v bodoče branik naših slovenskih in katoliških 
svetinj«. V: »Naša družina se veča.« Domoljub 52(4), 25. januar 1939: 1. 
481 Minka Govekar (1926). »Naše žensko častnikarstvo.« Slovenska žena. Ljubljana: Jugoslave 
Express Réclame Company: 210.  
482 »Možje uspehov.« Roman III(23), junij 1931, 364.  
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občinstvu, ki je obvladalo (pisalo in bralo) slovenski jezik in bilo pripravljeno tak 

tisk kupovati. Delno lahko manjko slovenskega modnega tiska pripišemo tudi 

omalovaževanju slovenske kulture med višjimi sloji tako pred kot po véliki vojni. 

Lahko tudi predpostavljamo, da je bilo za to stanje krivo manj »zahtevno« domače 

modno občinstvo.  

O odnosu do modnega tiska prvo svetovno vojno pri nas govori politik in obrtnik 

Matija Kunc, ki je ob iztekajočem se 19. stoletju med drugim zapisal, da med 

Slovenci o modi in modnem tisku prevladujejo zastareli nazori, da »pospešujejo 

gizdavost in potratnost«483 ter da je to odraz slovenske mentaliete. Kot kažejo drugi 

viri, je bil odnos domačega občinstva do mode in modnega tiska tudi po vojni 

zadržan, celo vzvišen, kar velja predvsem za odnos domačih elit (do domače 

kulture). Ker so bogatejši ali bolj izobraženi raje kupovali tuji tovrstni tisk, se 

slovenski tisk brez njihove podpore ni mogel ugodno razviti in modernizirati. V 30. 

letih se je ta odnos do neke mere spremenil na boljše. Takrat so nekateri posamezniki 

tudi zaradi izboljšanja ponudbe domačega tiska spremenili prakso kupovanja tujega 

in slovenskega tiska. Tak primer je bil tudi časopis Ženski svet484.  

Občinstvo se je delilo tako po sloju, spolu, ideološki plati in po tem, ali so prihajali iz 

mesta oz. s podeželja, kar vse je vplivalo tudi na ponudbo. Bile so tudi izjeme, na 

primer časopis Ženski svet, katerega vsebina je bila namenjena ženskemu občinstvu, 

so brali tudi moški.485 Modne strani oz. modne podobe katoliškega Slovenca in 

liberalnega Jutra so bile povsem primerljive, čeprav bi po ideološki plati lahko 

predvidevali razliko. Nenazadnje se je v vsem obravnavnem obdobju število bralcev 

nenehno povečevalo, na kar so vplivale modernizacija na področju šolstva in 

spremembe na področju jezika komuniciranja.    

 

3.5.1 Širjenje veščin branja in pisanja   

 

                                                 
483 Kunc, »Moda …«, 6–7.  
484Po besedah uredništva je bil časopis namenjen kmeticam, služkinjam in srednje izobraženim.Vzroki 
za njegovo odklanjanje, kot je ugotavljala Nataša Budna Kodrič, so bili pri enih (nižjih slojih) slab 
ekonomski položaj, pri drugih (meščanih) pa omaloževanje domačih kulturnih izdelkov.  Budna 
Kodrič, »Žensko …«, 274. 
485Ibidem, 274. 
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Veščine branja in pisanja, v našem primeru nujne za spremljanje tiska, so postale 

širše dostopne z modernizacijo šolstva. Šolstvo, ki se je postopoma oblikovalo na 

podlagi razsvetljenskih idej, je Marija Terezija v drugi polovici 18. stoletja predala v 

roke države in z zakonom uvedla obvezno šolstvo, namenjeno tako uporabnemu 

strokovnemu znanju kot izobrazbi preprostega ljudstva. Sočasno z opismenjevanjem 

širokih ljudskih množic so se zmanjševali tudi stroški tiska, ki se je zato pocenil, kar 

je odprlo neslutene možnosti za povečanje njegove naklade. Razvilo se je množično 

občinstvo.486 Pri tem pa je žensko občinstvo pridobilo velik pomen. Nepismenost 

žensk se je bistveno zmanjšala že z uvedbo osemletne šolske obveznosti (leta 1869) s 

povečanim številom šol in z razširitvijo pouka v materinščini.487 V primerjavi s 

sprejšnjimi stoletji je namreč trg moderni ženski namenil veliko večjo pozornost, 

seveda v okviru točno določenih vlog. Razcvet ženskega tiska so Slovenci doživeli 

prav v obdobju med svetovnima vojnama.  

Poleg žensk so z modernizacijo šolstva do izobrazbe prišli tudi nižji, revnejši sloji. 

Tudi to je bilo novo občinstvo, ki so mu bile v tisku namenjene lahkotnejše, manj 

izobraževalne vsebine, s čimer je bil povezan tudi nastanek podeželskega tiska. 

Predstavnika slednjega sta bila med Slovenci Domoljub in Domovina.  

Vzporedno z razvojem šolstva se je spreminjal tudi jezik komunikacije. Medtem ko 

se je v evropski družbi pred pojavom tiska pisna komunikacija odvijala pretežno v 

latinščini, ki je bila jezik univerzalne Cerkve in le redkih šolanih laikov, so jo v 

procesu modernizacije postopoma, vendar ne na vseh področjih, izpodrinili ljudski 

jeziki.488 Latinščino je v slovenskem prostoru kot jezik oblasti najprej zamenjala 

nemščina. V 80. letih 18. stoletja je postala prvi jezik uprave oz. uradni jezik dvora in 

višjega plemstva489 ter se je tako odslej uporabljala za sporazumevanje, pisanje in 

                                                 
486 Burke in Briggs, Socialna …, 50–55.  
487 Leta 1931 je bilo na primer v slovenskem delu države le 5,8 odstotka nepismenih žensk. V obdobju 
prve Jugoslavije je osnovnošolska izobrazba na območju Dravske banovine zajela skoraj vse 
šoloobvezne otroke. Dekleta so obiskovala tudi gimnazije in strokovne šole, število absolventk 
učiteljišč pa je bilo v vsem obdobju med obema vojnama povprečno celo za 100 odstotkov večje kot 
število fantov. Tudi visokošolski študij je bil po ustanovitvi ljubljanske univerze dostopen vedno 
večjemu številu deklet. Vendar je bila tudi pri izobraževanju vidna diskriminacija, saj so oblasti ob 
vsakem pomanjkanju finančnih sredstev najprej omejile ali celo ukinile dekliške šole. Mateja Jeraj 
(2005). Slovenke na prehodu v socializem. Ljubljana: ARS, 21. 
488 Anderson, Zamišljene, 45–52. 
489 A. Š. D., »Jeziki na Slovenskem.« V: ES, 4. zvezek. Hac-Kare, 303.    
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branje predvsem med višjimi izobraženimi sloji. V drugi polovici 18. stoletja je 

nemščina postopoma postala tudi učni jezik v šolstvu.490  

Širjenje in raba slovenskega in ne nemškega jezika je bil postopen in raznolik proces, 

pogosto odvisen od osebne pobude.491 Precejšnja razlika je bila tudi v komunikaciji 

med mesti in podeželjem. Medtem ko so različni intelektualni poklici, kot so 

uradniki, zdravniki, advokati in tehnična inteligenca svoje delo lahko opravljali v 

nemškem jeziku, je bil slovenski duhovnik, ki ni govoril kmetu v svojem (ljudskem) 

jeziku, nekaj nepredstavljivega.492 Kljub temu pa nepismeni podložniki na 

Slovenskem, kot so ugotavljali zgodovinarji za zgodnje novoveško obdobje, 

nemščine niso doživljali kot tuj ali sovražen jezik, ampak »kot nekaj samoumevnega, 

kar je tako kot oblast pripadalo (večidel prav tako nepismenim) fevdalnim 

gospodarjem«. Tudi še veliko pozneje, tja do srede 19. stoletja, je bila »nemščina 

tako rekoč domač jezik, saj so npr. tudi Linhart, Vodnik in Prešeren dobršen del 

svojega opusa ustvarili v nemščini«.493  

Po véliki vojni se je večina Slovencev znašla v jugoslovanski državi, kjer je bilo 

manj neposredne nacionalne ogroženosti (germanizacija – predvsem v slovenskem 

delu Štajerske in Koroške, italijanizacija – na Primorskem; madžarizacija – v 

Prekmurju) ter več možnosti za razvoj slovenskega jezika in njegovo širitev. 

Slovenščina je bila uvedena v vse javno in državno delovanje (izjema je bila vojska). 

V prvi jugoslovanski državi so bili priznani trije uradni jeziki: srbščina, hrvaščina in 

slovenščina. Vendar je bilo precej slovenskih izobražencev najprej navdušenih nad 

zbliževanjem slovenskega jezika s srbohrvaščino. Zaradi grobega in vsiljivega načina 

omenjenega zbliževanja se je za ohranitev lastnega jezika in z njim povezane lastne 

kulturne posebnosti v Jugoslaviji sčasoma opredelila večina Slovencev, s tem pa 

                                                 
490 »Slovenci.« V: SBL, 203.  
491 Slovenski jezik se je sicer v Cerkvi uporabljal že v najzgodnejši dobi v molitvah in spovednih 
obrazcih (npr. Brižinski spomeniki iz 10. stoletja), pa tudi pri oznanjanju vere, deloma pri podeljevanju 
zakramentov in pridigah. Taka raba jezika je bila podlaga za nastanek protestantske slovenske verske 
književnosti v drugi polovici 16. stoletja, ki je med drugim povezana z začetki slovenske pismenosti. 
V: P. W., »Slovenski jezik. Cerkev.» V: ES,12. zvezek. Slovenska n.–Sz, 39. 
492 Marko Kerševan (1989). Religija in slovenska kultura. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 74. 
493 Ilich, Pota, 50–51.  
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proti tistim liberalcem, ki so zagovarjali integralno jugoslovanstvo.494 Prvi tuji jezik 

v slovenskih srednjih šolah pa je postala francoščina, kar je bil »odraz poglobljenih 

in nepretrganih odnosov na vseh področjih kulturnega življenja med Slovenci in 

Francozi«.495

 

3.5.2 Potrošnja tujega modnega tiska: »ameriški, pariški ali dunajski žurnali«  

 

V habsburški monarhiji so bili za reguliranje modne potrošnje med višjimi sloji 

najprej v nemščini pisani tudi oblačilni redi,496 pozneje pa je bil njenemu poenotenju 

in aktualnosti namenjen tisk. V 19. stoletju, kot navaja Andreja Vrišer, so bili 

razširjeni na primer nemški Wiener Mode, Die Modenwelt in Mode aus Haus, itd.497 

Stanje na področju branja tujega modnega tiska konec 19. stoletja so v časopisu 

Slovenka takole opisali: »Nemški modni list ima med Slovenkami mnogoštevilnih 

naročnic, verjetno je, da jih je skoro toliko, da bi lahko vzdrževale slovenski modni 

list, ko bi jim tak zadoščal.«498

Nov položaj slovenskega jezika v jugoslovanski državi se je odražal tudi v težnji 

nekaterih Slovenk in Slovencev, da bi izdajali modni list v slovenščini, o čemer bo še 

tekla beseda. Povečala se je produkcija slovenskega tiska, pisanega v slovenskem 

jeziku; tudi takega, ki je prinašal modo. Vendar pa se je ohranila praksa kupovanja 

tujega tiska. Kot pravi podatek iz leta 1935, so na Slovenskem prodali okoli 221 

naslovov tujega ženskega tiska (revij oz. časopisov), ki je na svojih straneh prinašal 

tudi modo.499 Tovrstni tisk je bil tudi samo za branje na voljo na različnih lokacijah, 

npr. v modnih salonih, knjigarnah in kavarnah. 

                                                 
494 Ervin Dolenc (2005). »Kulturni problem slovenstva«. V: Slovenska novejša zgodovina. 1848–
1992. Ljubljana: INZ za MK, 342–346.   
495 Andrej Rijavec (1999), »Francosko- slovenski odnosi.« V: SBL, 146.  
496 Oblačilne rede so v habsburški monarhiji izdajali od 15. stoletja, da bi predvsem v oblačenju 
uzakonili razlike med stanovi. Vendar pa ti oblačilni redi v veliki večini niso bili učinkoviti in jih 
najbrž tudi zato, od 80. let 18. stoletja v avstrijskih deželah niso več izdajali. Angelos Baš (1992). 
Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Ljubljana: DZS, 228–229. 
497 Andreja Vrišer, »Modni listi.« Sinteza, revija za likovno kulturo 58–60, 1982: 177.   
498 Slovenka I(3), januar 1897: 7. 
499 V prvi številki albuma Naša moda iz leta 1935 namreč urednica Milka Martelanc zapiše: »Po 
statističnih podatkih prihaja k nam iz inozemstva 221 vrst ženskih listov za modo in ročna dela...«. V: 
»Beseda k prvemu zvezku ›Naše mode‹.« Naša moda I(1), 1935: 1.  
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V obdobju med vojnama je bilo tako med slovenskim občinstvom med tujimi jeziki 

še vedno najbolj razširjeno branje v nemškem jeziku. Kot je ugotovila zgodovinarka 

Tanja Žigon, je od začetka 18. stoletja pa do konca druge svetovne vojne na 

Kranjskem, Koroškem in Štajerskem izhajalo sedemdeset nemških periodičnih listov 

(časnikov in časopisov).500 Močno razširjen je bil tudi nemški (oz. avstrijski) ženski 

in modni tisk501 ter pogost vir modnih informacij za modne strani v slovenskem 

tisku.502 Po razširjenosti je sledil francoski modni tisk, po katerem so slovenski bralci 

posegali že pred véliko vojno.503 Kupovanje in branje modnega tiska v francoskem 

jeziku je bilo povezano tudi z novim položajem francoščine v jugoslovanski 

državi.504 Angleški tisk, ki je bil prav tako razširjen, je bil namenjen predvsem 

spremljanju moške mode.505 Med tujim tiskom se omenjata tudi ameriški506 in 

italijanski modni tisk, vendar je o njiju manj razpoložljivih podatkov.   

Med Slovenci v prvi jugoslovanski državi je bilo vse obravnavano obdobje v navadi 

tudi branje hrvaškega in srbskega tiska, ki je na svojih straneh prinašal tudi modo, 

prav tako pa je bila v hrvaškem in srbskem delu prve Jugoslavije razširjena navada 
                                                 
500 Žigon, Nemško, 25. 
501 Nemški modni listi so bili na voljo stalnim gostom v nekaterih kavarnah v Mariboru. V: Maja 
Godina, »Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja.« Dialogi. Revija za kulturo v vseh oblikah 
XXII(10): 16–19. Nemški modni tisk kot npr. Modeblatte so kupovali tudi vsi krojači v Murski Soboti 
in žene premožnih Sobočanov. V: Borut Brumen (1995) Na robu zgodovine in spomina. Urbana 
kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941. Murska Sobota: Pomurska založba: str. 117–118  
502 Leta 1925 je na uredništvo Mladike prispelo nekaj pisem, v katerih so naročnice novo pridobljeno 
krojno polo tako hvalile kot tudi grajale. Slednje so namreč opazile, da Mladika prinaša iste ali 
podobne kroje, kot jih objavljajo nemški modni listi, same pa si želijo nekaj slovenskega. Uredništvo 
jim je odgovorilo z naslednjimi besedami: »Tem glasovom bodi povedano, da slovenske izvirne mode 
ni. Da imajo vsi nemški modni listi tudi enake kroje, da si razen malenkostnih drobnarij sličijo obleke 
vseh modnih listov in se večinoma ves ženski svet oblači tako kakor mu zapove Pariz ali Dunaj ali 
London. … Največjo besedo ima za modne novosti Pariz – in celó London in Dunaj in Berlin se 
ravnajo po njem – in se mora ravnati tudi Ljubljana in Mladika po teh zapovedih«. V: Mladika 
VI(XX), 1925: 438. 
503 Vrišer, »Modni …«,177. ; Angelos Baš (1987). Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem 
času. Ljubljana: DZS, 158. 
504 Rijavec, »Francosko ….«, 146.  
505 V modnem prispevku iz leta 1933 v časopisu Žena in dom lahko na primer pod naslovom 
»Pidžama za moške« med drugim beremo: »Nedavno so se prerekali po angleških modnih listih o 
pidžamah. Dandanes je ta del moške garderobe neobhodno potreben vsakemu modernemu človeku. 
…«. V: Žena in dom IV(11–12),  november–december 1933: 423. 
506 V Praktični gospodinji lahko na primer beremo: »… Roko na srce in priznajmo odkrito, da je naš 
vzor ›namalan‹ v kakšnem ameriškem, pariškem ali dunajskem modnem žurnalu ali ga je morda 
nosila ameriška ali nemška filmska diva v kakšnem internacijonalnem nacionalnem filmu in mé ... 
smo brž tekle k šivilji in ji naročile«. V: »Dečva ali ›dirndl‹«? Praktična gospodinja IV(11), 1937: 
169.  
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branja nekaterih slovenskih revij in časopisov (npr. Ženski svet in Katalog trgovine 

Rudolfa Stermeckega).507 Hrvaški in srbski »modni tisk« je imel v primerjavi s 

slovenskim tudi daljšo tradicijo. V Zagrebu je že leta 1841 izšla Croatia, s 

podnaslovom Zeitschrift für vaterländisches Interesse, Kunst, Litteratur, Theater und 

Mode (Zagreb, 1841–1842),508 ki je posnemala takratni elitnejši svetovni modni tisk. 

Prvi bolj popularni modni tisk, ki je objavljal natančne opise modnih smernic s 

krojnimi polami, so dobili na prelomu stoletja. V Zagrebu in Beogradu sta takrat 

izhajala modna lista Pariška moda, ki spadata v krog popularnega tiska, kot povesta 

njuna podnaslova: List za žensku i dečju odjeću i ženski ručni rad509 ter List za lepu 

nošnju, najnovije krojenje, ručne radove, domače savete i lepu zabavu.510 Seveda je 

modo, podobno kot pri nas, objavljal tudi drug ženski in družinski, mesečno in 

tedensko izhajajoči tisk. Prav tako je tudi tam modi v tisku boljše čase prinesel konec 

prve vojne oziroma so ga spodbudile nove razmere v jugoslovanski državi.  

 

 

 

 

 

 

IV. REGULACIJA MODNE POTROŠNJE 

 

Vsi v prejšnjem poglavju omenjeni akterji – modni oblikovalci oz. proizvajalci 

modnih oblačil (krojači, šivilje, modistke), avtorji prispevkov ali slik (pisci/piske, 

fotografi, slikarji), uredniki modnih strani – so prispevali svoj delež k ustvarjanju in 

preoblikovanju modnih sporočil, ki so se v tiskanih medijih prenašale v slovensko 

družbo. Zdaj so prišli na vrsto tudi potrošniki tiska, bralci in gledalci, ter potrošniki 

                                                 
507 Leta 1923 so Katalog razposlali na 16.000 naslovov, leta 1931 pa 2-krat letno že 130.000 izvodov. 
V: »Možje uspehov.« Roman III(23), junij 1931: 363.  
508 Österreichische Nationalbibliotheke, Dunaj – baza podatkov. Z izdajanjem pričujočega časopisa je 
začel zagrebški knjigar Franjo Župan po vzoru tujih modnih listov in ga je namenil ženskam. O tem v: 
Zvonimir Milčec (1990). Galantni Zagreb. Zagreb: Mladost: 229.  
509 S prekinitvami je izhajal od leta 1895 do 1938. V: Ibidem, 229. 
510 Izhajal je leta 1902. V: Narodna biblioteka Srbije, Beograd – baza podatkov.  
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same mode (modnih oblačil, modnih dodatkov, itd.). Pomen, ki ga je imela takrat 

moda, se je torej oblikoval z medsebojnim vplivom; odvisen je bil od njene rabe, od 

tega, kaj so o njej izjavljali v dogajanje vpleteni akterji, kako so jo upodabljali, 

mislili ali čutili: besede, ki so jih uporabljali pri opisovanju njenih značilnosti, modne 

zgodbe, ki so jih pripovedovali, modne podobe, ki so jih ustvarjali, čustva in 

vrednote, ki so jih povezovali z modo. Pri tem je pomembno vlogo igrala tudi 

ideologija.  

Kot je bilo povedano na drugem mestu, je bila za tradicionalne (predkapitalistične) 

družbe značilna ena avtoriteta (ideologija),511 v moderni družbi pa, obratno, ni 

nobene vrhovne avtoritete, ki bi regulirala družbo. Avtoritet je več, tako kot je tudi 

ideologij več in niso nujno tesno prepletene z oblastjo. Moderna družba je 

razsrediščena družba tako na sistemski ravni kot na ravni ideologije,512 te pa vplivajo 

tudi na medije in na tam objavljena sporočila. Mediji v rokah tistih avtoritet ali 

ideologij, ki na primer modi nasprotujejo, lahko rabijo včasih manj, včasih bolj 

uspešnemu discipliniranju občinstva. Obratno pa lahko igrajo mediji tudi pomembno 

vlogo pri širjenju mode in povečevanju njene potrošnje. Omenjena vloga medijev se 

je z modernizacijo družb vztrajno povečevala.   

Ideologijo bi lahko v najširšem pomenu opredelili kot vse tiste ideje o družbi, 

umetnosti, vzgoji ali politiki, ki si jih deli določena skupina ljudi. V tem smislu je 

ideologija skupek vrednot, prepričanj in verovanj, s katerimi, kot zapišeta Sturken in 

Cartwright, posamezniki živijo komleksne odnose v družbeni strukturi. 

Najpomembnejši aspekt idologije pa je, da se pojavlja kot naravna in dana.513 

Althusser na primer pravi, da s tem, ko živimo v družbi, živimo v ideologiji ter da je 

ideologija niz idej in prepričanj, ki so v odnosu z drugimi družbenimi salami – 

ekonomijo.514 Mediji so del ideološkega in ekonomskega sistema.  

                                                 
511 Tradicionalne družbe so postavile cerkev kot glavni “ideološki aparat države” ali pa zahtevale celo 
njeno neposredno udeležbo pri lastnini in oblasti. Marko Kerševan (1989), Religija in slovenska 
kultura. Znanstveni inštitut FF Lj., Ljubljana, str. 51. 
512 Adam Frane, Modernizacija in kriza realnega socializma. Naši razgledi, leto XXXVIII, št. 17 
(904), 8. september 1989, str. 550. 
513 Marita Sturken in Lisa Cartwright (2001). Praktices of Looking: An Introduction to Visuale 
Culture. Oxford: Oxford University Press: 21.   
514 Sturken in Cartwright, Parktices …, 49–50.  
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Mediji ponujajo del odgovora, kako živeti v svetu, pravi Luthar,515 vendar pa svet, ki 

nas obdaja, poenostavljajo in ustvarjajo skupno polje informacij, znanja in izkušenj, 

dodaja Zoonen. Mediji prenašajo sporočila o različnih dogodkih, objektih ali 

subjektih ter s tem »dajejo ljudem, odnosom in stvarem določene omejene pomene in 

naracijo, ki jih prikažejo kot zdravorazumsko razumevanje sveta. Kar ni skladno s 

splošnim mnenjem, je odklonsko«,516 deviantno, »drugo«. Mediji namreč 

priviligirajo določene pomene in interpretacije nad drugimi. Moč definiranja in 

interpretiranja imajo v medijih samo nekatere ekonomske, politične, etnične in 

spolne skupine, ki predstavljajo dominanten diskurz in določajo umeten red, ki 

stališč ne spreminja, ampak jih samo reprezentira.517 Prek reprezentacij se nek 

pogled in neka podoba realnosti legitimirata kot bolj normalna in naravna kot neka 

druga. Mediji nam tako vsiljujejo podobo o stvareh, do katerih nimamo dostopa, in 

utrjujejo prepričanja, ki so se v zgodovini naturalizirala.518  

Reprezentacije so povezane s procesom identifikacije. Kako definiramo, razumemo 

in dojemamo sebe v odnosu do drugih, je odvisno predvsem od drže, ki smo jo 

osvojili z izkušnjami v svoji kulturi. Z reprezentacijami, ki jih ponujajo mediji, se 

podoba o lastnem jazu oblikuje s pomočjo občutka prepoznavanja ter zlitja z likom 

ali njegovim položajem, z razumevanjem njegovih misli, čustev, odzivov in 

privzemanja njegovih stališč.519 Posameznikova identiteta je plod kulturno 

razpoložljivih, dinamično prepletajočih se diskurzov – diskurza starosti, družbenega 

spola, izobrazbe, spolnosti, itd.,520 in mediji so sredstvo, ki posredujejo načine 

zamišljanja določenih identitet ali skupin oz. se identitete oblikujejo na podlagi 

diskurzov in reprezentacij, ki smo jim izpostavljeni v medijih.521  

V moderni družbi so identitete v veliki meri rezultat oz. konstrukt potrošnje, zato ni 

nepomembno, kaj in kako kupujemo ter kakšne reprezentacije nam mediji – npr. o 
                                                 
515 Luthar, Poetika …, 66. 
516 Liesbeth van Zoonen (1994): Feminist Media Studies. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage 
Publications, 38. 
517 Zoonen, Feminist …, 39. 
518 Vivien Burr (1998): »Overview: Realism, Relativism, Social Constructionism and Discourse«. V: 
Parke, Ian (ur.): Social Constructionism, Discourse and Realism. Sage Publications, London: 52–53. 
519 Gillian Swanson (1991). »Representation.« V: Mackay, Hugh in O`Sullivan Tim (ur.) The Media 
Reader: Contuinity and Transformation. London: Sage Publication, 124. 
520 Burr, »Overview …, 51. 
521 Luthar, Poetika …, 66. 
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modi, modnih potrošnikih ali modnem blagu – posredujejo in kakšne pomene jim 

pripisujejo. S tem namreč vplivajo oz. regulirajo tudi modno potrošnjo. Pri čemer 

zagovarjam tudi tezo, da bralci, gledalci ali poslušalci ne prevzamejo avtomatično 

ideološkega pomena teksta, ki jim ga posredujejo mediji. Medijski tekst sicer prenaša 

pomen avtorja in determinira odgovor občinstva, vendar pa je občinstvo vselej 

aktivno, saj že obstaja s svojimi preferencami, z identiteto in izkušnjami. Zatorej se 

pomen oblikuje v interakciji.522  

Uveljavljena sta dva pristopa, ki se ukvarjata z reprezentacijami in s tem, kako je 

pomen skonstruiran. Prvi je semiotični pristop,523 ki opazuje, kako jezik in 

reprezentacija producirata pomen, drugi je diskurzivni pristop,524 ki se ukvarja z 

učinki in s posledicami reprezentacije, z njeno politiko. Za analizo »modnih« 

diskurzov sem izbrala konstruktivistični pristop Michela Foucaulta.525 Po Foucaultu 

je diskurz »praksa, ki v določenem času in prostoru oblikuje objekte ali področje 

védenja, o katerih govori. Diskurz je množici pravil podrejen način konstituiranja 

védnosti, ki poteka na osnovi oblikovanja smiselnih trditev, idej, dogodkov, 

objektov, subjektov in praks, ter tako določa, kaj je mogoče o čem reči, kakšno 

                                                 
522 John Eldrige, Jenny Kitzinger in Kevin Williams (1997). The mass media and power in modern 
Britain. Oxford: Oxford University press, 154–155. 
523 Proučevanje jezika ali znakov kot kulturne prakse je znano pod imenom semiotika. Za razumevanje 
jezika kot sistema znakov je izredno pomembno delo lingvista Ferdinanda de Sausseurja, ki je 
analitično ločil znak na njegovo formo (označevalec) in idejo (označenec). Ker označevalci in 
označenci niso povsem trdno določeni, se lahko pomeni zaradi kulturnih in jezikovnih sprememb v 
različnih zgodovinskih obdobjih spreminjajo. Med najbolj znanimi teoretiki, ki so se ukvarjali s 
semiotičnimi branji kulturnih artefaktov, je Roland Barthes. Za razumevanje širšega kulturnega 
področja reprezentacije je vpeljal pojma denotacije in konotacije. S tem pristopom lahko analiziramo 
tako pomen oblačila kot tudi tekst, ki piše o oblačilu, ali oglas, ki ga oglašuje, in sicer s spomočjo 
delitve na denotacijo (npr. časopisna revija) in konotacijo (fotografija v reviji). 
524 Diskurzi so načini konstruiranja znanja o določeni temi ali praksi. So formacija idej, podob in 
praks, ki odpirajo pot za pogovorne oblike znanja in obnašanje v zvezi z določeno temo, socialno 
aktivnostjo ali položajem institucij v posamezni družbi. Diskurzivni pristop ne opazuje le, kako jezik 
in reprezentacija producirata pomen (kar dela semiotični pristop), temveč kako znanje, ki ga 
posamezni diskurz producira, povezujeta z močjo, regulirata obnašanje, konstruirata identitete in 
subjektivitete in definirata načine, kako so določene stvari reprezentirane, mišljene, študirane. V: Hall, 
»The work …«, 13–74. 
525 Foucoult je med drugim prispeval t. i. obrat h konstruktivizmu, ki je med zgodovinarje zasejal 
dvom v predpostavko o transparentnosti, ki so jo razglašali tradicionalni znanstveniki in zaradi česar 
so zgodovinski viri postali bolj nejasni, kot smo mislili včasih. Namesto prepričanja, da viri odsevajo 
ali posnemajo družbeno realnost, se odslej govori o konstrukciji realnosti na podlagi reprezentacij. 
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obnašanje in katere prakse so primerne, katere védnosti so ustrezne in pomembne ter 

kateri subjekti utelešajo značilnost diskurza.« 526       

V nadaljevanju bom predstavila tiste medijske reprezentacije mode oz. tiste modne 

diskurze, ki se nanašajo na sam pojem mode ali modne potrošnike in iz katerih je 

mogoče razbrati različne oblike reguliranja modne potrošnje v slovenski družbi.  

 

1 Osnovne idejne izbire Slovencev in njihove reprezentacije mode  

 

V obdobju med svetovnima vojnama so v Evropi tako v teoriji kot praksi (kot 

politična gibanja) obstajale tri temeljne idejne izbire: konservativna, liberalna in 

socialistična. Takratno življenje Slovencev so obvladovale katoliška politična, 

svobodomiselna liberalna in marksistično revolucionarna ideologija.527 Proces 

razkrajanja in prestrukturiranja omenjene ideološke delitve se je zaradi razhajanja o 

nacionalnem528 in socialnem vprašanju med katoličani, liberalci in marksisti začel v 

30. letih 20. stoletja. Medtem ko so bile marksistične organizacije na Slovenskem v 

obdobju pred prvo svetovno vojno zaradi majhnega delavskega zaledja še v povojih, 

liberalci pa nepovezani, je bilo toliko močnejše katoliško gibanje. Katoliško gibanje 

je bilo dobro organizirano, od liberalcev socialno in politično dejavnejše ter je tako v 

                                                 
526 Foucault, Arheologija ...  
Subjekt ali objekt sta, kot razlaga Foucault, proizvedena znotraj diskurza, zunaj njega pa ne obstajata. 
Diskurz do neke mere regulira, kontrolira in sooblikuje naše misli in dejanja. Michael Foucault 
(1991). »Subjekt in oblast, zakaj proučevati oblast: vprašanje subjekta«. V: Mladen Dolar (ur.): 
Vednost – oblast – subjekt. Ljubljana: Krt, 103–120. S pozicijami, ki jih konstruira, se identificirajo 
bralci, bralke, poslušalci, poslušalke. Moda je torej tisto, kar se piše, riše ali govori o njej. 
527 Juri Perovšek (1995). »Iz Avstrije v Jugoslavijo.« V: Slovenska kronika XX. stoletja. Ljubljana: 
Nova Revija, 203–206. 
528 Temeljno slovensko politično delitev strank v 20. letih v Kraljevini SHS na avtonomistično-
federalistični in unitarno-centralistični narodnopolitični blok, je povzročilo nacionalno vprašanje. 
Avtonomistični oziroma federalistični nacionalni program je vključeval zahtevo po slovenski narodni 
samoodločbi in suverenost znotraj avtonomistično ali federativno preurejene jugoslovanske državne 
zveze, ki ga je podpirala tudi najmočnejša slovenska politična stranka, katoliška SLS. Za nacionalno 
unitarno-centralističen program pa je bilo na drugi strani značilno prepričanje, da sta 
vsejugoslovansko narodno zlitje in enotna centralistična jugoslovanska država končni cilj vsega 
slovenskega narodnopolitičnega razvoja in bivanja. Vodilna v tem političnem bloku je bila slovenska 
liberalna politika. Kljub sorazmerno široki politični podpori pa jugoslovanski unitaristični program na 
Slovenskem ni prodrl. Večinsko podporo je med Slovenci vse do konca prve jugoslovanske države 
dobila avtonomistična oz. federalistična usmeritev, ki je tako predstavljala avtentičen in široko podprt 
nacionalni program Slovencev. V: ibidem, 203–206. 
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obravnavanem obdobju obvladalo slovensko javno življenje.529 Katoliško gibanje je 

obvladovala Slovenska ljudska stranka (SLS),530 ki je bila idejno, kadrovsko in 

organizacijsko povezana s Cerkvijo.531 Slovenski liberalizem je bil močnejši le na 

gospodarskem področju, saj mu je materialno zaslombo zagotavljal liberalni bančni 

kapital. Prav tako je bila liberalna intelegenca s Katoliško cerkvijo in katoliškim 

gibanjem ves čas v nepomirljivem odnosu, v stalnem kulturnem boju. Liberalni tabor 

je zavračal vse kar je imelo katoliški predznak. Širše podpore v slovenski družbi pa 

liberalci niso dobil tudi zaradi podpore unitarističnemu nacionalnemu programu. Ob 

koncu prve Jugoslavije je bil po mnenju Perovška slovenski liberalizem zato 

politično izčrpan ter narodno in socialno izkoreninjen. Kot tak se je razcepil na 

množico različnih strank in skupin, ki so se ločile po stališčih in v vseh bistvenih 

vprašanjih tedanje dobe.532  

Programske usmeritve vseh treh ideologij so se bolj ali manj zrcalile v takratnem 

tisku. Pri analizi obravnavanega tiska so me zanimale tako skupne točke kot tudi 

posebnosti posamezne idejne usmeritve ter skupne točke različnih ideologij in razlike 

med njimi. Zanimalo me je, kako so reprezentirali sam pojem (fenomen) mode oz. 

kako in s kakšnimi pojmi so jo opisovali ter katere značilnosti so ji pripisovali; kako 

so reprezentirali proizvajalce mode oz. kako in s kakšnimi besedami so opisali tiste, 

ki so modo izdelovali. Kako se je reprezentiralo potrošnike oz. kako in s kakšnimi 

besedami so opisovali tiste, ki so se ravnali po modi ter ali je bil v te reprezentacije 

vključen tudi nek določen sloj oz. spol. Kaj konkretno so prepovedovali, in obratno, 

kaj konkretno so v modi priporočali; Kje so iskali vzroke za nastanek oz. pojav 

mode.   

Ker se regulacija potrošnje nanaša tako na omejitve kot tudi krepitev modne 

potrošnje, me je zanimalo, kateri elementi regulacije oz. neformalnih prepovedi 

(nove avtoritete, nove idologije, morala) so se ohranili in kateri so se preoblikovali, 

                                                 
529 Perovšek, Na poti … 
530 Katoliško gibanje je obvladovala Vseslovenska ljudska stranka, od leta 1920 Slovenska ljudska 
stranka (SLS), ki jo je do svoje smrti (decembra 1940) vodil Anton Korošec in je bila v 20. letih v 
vladi. Leta 1930 je SLS izstopila iz vlade in se odločila za opozicijsko politično držo, od leta 1932 pa 
za politični napad proti režimu. V: Perovšek, »Iz Avstrije v Jugoslavijo …, 226–227. 
531 Kerševan, Religija …, 54 in 74. 
532 Perovšek, Na poti …. 
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kako so se reprezentirali v medijih ter kako so nove avtoritete in ideologije vplivale 

na modno potrošnjo. Ali so stare in nove »avtoritete« s pomočjo diskurzov v tisku 

narekovale tudi to, kaj, kdaj in kdo lahko troši? Kako pomembna avtoriteta je v 

potrošnji postala sama moda?  

 

1.1 Katoliški tisk: »Katoliška načela ostanejo vekomaj veljavna. Moda se 

spreminja.« 

 

Svoja stališča do tiska je katoliška Cerkev večkrat ponavljala, opozarjala na 

nevarnosti, skratka na moč, ki jo ima omenjeni medij na javno mnenje oz. področje 

javnosti. V katoliškem Domoljubu so takole zapisali: »Tisk je velesila, ki je trenutno 

najmočnejša na svetu in proti kateri je boj mogoč le z enako močno silo. ... «533 ali pa 

: »Vsakdo, ki hoče danes svoje nazore uveljavljati in širiti v javnosti, ve, da bo to 

najlažje dosegel s pomočjo časopisa, ki ga dan za dnem, teden za tednom pošilja med 

tisoče bralcev in jih polagamo, v vabljivi in lahki obliki, neredko celo tako, da sami 

ne čutijo pridobiva za stvar, ki jo časopis širi in zagovarja.«534 Papež Pij XI. je leta 

1926 spregovoril o pomenu tiska oz. o nekdanjem in sedanjem širjenju božje besede, 

Slovenec je zapisal: »… Dandanes je na svetu druga moč, drugačna sila, ki vodi, 

seznanja in vlada človeško mišljenje: tisk.« Ter še »… Dandanes je apostolat zlasti v 

tisku, predvsem v njem se kaže in razlaga Kristus vsem ljudem I v zasebnem I v 

javnem življenju. …«535  

Katoliški tisk je bil med slovenskim tiskom v obdobju med svetovnima vojnama 

najštevilčnejši, kar je bilo odraz moči katoliškega gibanja v slovenski družbi. Med 

véliko vojno je bilo gibanje nekoliko okrnjeno. Močan vpliv na njegovo ponovno 

obnovitev v prvi jugoslovanski državi je imel V. katoliški shod v Ljubljani (avgusta 

1923). Z njim so želeli katoliško gibanje organizacijsko in idejno nanovo urediti. 

Med drugim so govorili tudi o dolžnosti katoliškega časopisja, da dosledno zagovarja 

                                                 
533 »Časopis in žena.« Domoljub, priloga Mati in gospodinja 23, 1928: 1.   
534 »Naša družina se veča.« Domoljub 52(4), 25. januar 1939: 1. 
535 »Pij XI. o tisku.« Slovenec 14, 19. januar 1926: .     
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katoliška načela in jih uveljavlja na vseh področjih javnega življenja.536 Katoliška 

načela je bilo treba zapisati tudi v pisanju o modi. 

V disertaciji sem analizirala modne strani v dnevniku Slovenec, vodilnem časniku 

političnega katolicizma na Slovenskem, njegovi prilogi Ilustrirani Slovenec, tedniku 

Domoljub ter mesečnikoma Vigred in Mladika. O modi so se izjasnili v vsakem od 

uredništev omenjenega tiska. Vendar pa, kot bomo videli v nadaljevanju, v vsakem 

nekoliko drugače. Od časopisa do časopisa so se razlikovali tudi količina prispevkov 

in način pisanja, s tem pa tudi spremljajoči diskurz ter podobe.  

V ženskem mesečniku Vigred, v katerem so pisanje o modi imeli za dolžnost, so leta 

1929 med drugim zapisali: »Vigred, ki zastopa katoliška načela, bi zanemarjala svojo 

dolžnost, če bi o tem (o modi; op. a.) ne izpregovorila odločne, načelne besede.«537 

Vigred je bila po dolžini izhajanja modne priloge med ženskimi listi v obravnavanem 

obdobju na drugem mestu. Vendar pa so bili tam objavljeni prispevki o modi 

največkrat vzgojno-moralnega značaja ter so imeli skrajno negativen prizvok. 

Podobno je bilo v politično skrajno konservativnem Domoljubu, ki se je razglašal 

kot: »... javni glasnik, čuvar  za pravico, branilec vere in učitelj slovenskemu 

narodu«538 in bil pisan za slovensko podeželje. Njegova značilnost sta bili odsotnost 

kakršnihkoli modnih smernic in skromna vizualna prezentacija mode.  

Kot sem že omenila, niso bili vsi prispevki v katoliškem tisku neizprosni do mode. 

Delno je bilo to odvisno tudi od občinstva, ki mu je bil tisk namenjen. Medtem ko je 

bil Domoljub pisan za podeželske, je bil Slovenec pisan predvsem za mestne 

prebivalce. V njem so poleg prispevkov o idejni usmeritvi političnega katolicizma, 

referatov in resolucij slovenskih katoliških shodov, predvolilnih govorov ter 

programskih smernic vodstva slovenskega političnega katolicizma objavljali tudi 

modne rubrike, kot so Sveta življenje in vrvenje in Moda (v 20. letih) oz. Modne 

novosti (30. leta). Tam so, podobno kot v Ilustriranem Slovencu, občinstvu namenili 

redne modne smernice, modne skice in oglase ter brez moralnih zadržkov pisali o 

modnih barvah, materialih, linijah oblačil za različne priložnosti. Kajti »popolnoma 

                                                 
536 Ervin Dolenc. SNZ, 276–278. 
537 O. S.: »Moda.« Vigred VII(6), 1929: 136–137.   
538 »Za naš tisk.« Domoljub 52(1), 1939: 22.  
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se mode prezirati ne da in bi tudi pametno ne bi bilo«539 oz. kot zapišejo v 

Ilustriranem Slovencu leta 1928: »Biti moderno oblečen, je enostavno zahteva časa. 

Le velik genij ali velik bogataš sme to zahtevo danes brez škode za svoj ugled, za 

prospeh svojih koristi prezirati.«540 Oba, tako Slovenec kot Ilustrirani Slovenec, sta 

med katoliškim tiskom izstopala tudi po številu modernih vizualnih prezentacij 

mode, predvsem po modnih ilustracijah (npr. Slika 153 in 163). Sledila jima je 

Mladika s svojo prilogo Žena in dom (Slika 129).   

Vendar je bilo v tem tisku v zvezi z modo tudi nekaj protislovij. V obeh, tako v 

časopisu kot njegovi prilogi, so objavljali sicer maloštevilne prispevke, ki so o modi 

govorili zelo posmehljivo in zaničljivo. To se je kazalo tako s pogosto predstavitvijo 

»modnih skrajnosti« (t. i.. smoking za ženske) in »modnih norosti« (npr. »ženski 

plašč, obložen z nojevimi peresi« - Slika 170),541 itd., ki so jih seveda odsvetovali. 

Predvsem so pri modi svetovali zmernost, pri izbiri oblačil pa nepretiravanje in 

izogibanje izstopanju. Ilustrirani Slovenec je na primer med vsem obravnavanim 

tiskom (liberalnim , katoliškim ali socialističnim) izstopal tudi po pogosti uporabi 

karikatur (Slike 171, 172 in 174), se pravi najbolj tradicionalnega medija za 

prezetacijo mode.   

Opisani odnos do mode je viden tudi v Mladiki, v kateri pa so v nasprotju s 

Slovencem in Ilustriranim Slovencem bolj kot o modnih smernicah pisali o pojmu 

mode in objavljali predvsem poljudne in poučne prispevke o modi. Podobno kot v 

Domoljubu so poudarjali nacionalnost, saj so prav v oblačenju namesto »tuje« 

pogosto priporočali nošnjo »domače« narodne noše in tako spodbujali tudi 

(slovensko) narodno zavest kar se je skladalo z avtonomističnim oziroma 

federalističnim nacionalnim programom. Seveda pa so objavo prispevkov o modi 

skoraj vsa zgoraj omenjena uredništva povezovala s točno določenim spolom. Takole 

so v Mladiki zapisali ob uvedbi modne rubrike: »Ta ali oni bo vprašal, kako pride 

moda v resen list. In vendar je težko otvoriti kotiček za ženske, da ne bi govorili tudi 

o modi.«542  

                                                 
539 »Moda.« Slovenec 33, 9. februar 1928: 5. 
540 »Moda.« Ilustrirani Slovenec 20, 13. maj 1928: 160.  
541 »Modna norost.« Ilustrirani Slovenec 49, 1. marec 1925: 10.  
542 Mladika II, 1921: 207.   
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Katoliški tisk je imel še nekaj skupnih značilnosti. V glavnem je v obravnavnem 

tisku prevladovalo mnenje, da sta na svetu dva diametralno nasprotujoča si tipa 

mode: slaba in dobra moda. Največkrat so govorili o prvem tipu mode, in sicer, da je 

ta nedostojna, nespodobna, neokusna, nesramna, neresna, čudna, nenravna (nravnost 

= knj. moralnost) oz. nemoralna, nora, bolna, neumna, nesmiselna, enolična, smešna 

ter zoprna. Obstajalo pa je tudi  njeno nasprotje: dobra, lepa, pametna, estetska in 

spodobna moda.  

V Mladiki so na primer zapisali: »Vsaka moda je lepa estetična, ako se giblje v 

gotovih mejah, če jih pa prekorači, tedaj postane neokusna, smešna ali celo 

zoprna.«543 Ali pa: »Moda je zelo močna gospodarica. Toda skoraj nikoli dobra.« 

Ter tudi »bolezen je, ki povsod gospoduje in jih mnogo okuži«. Moda tudi »zavestno 

in nalašč dela na to, da vzbuja počutnost«544 in: »Pri modi igra namreč tudi važno 

vlogo brezmiselnost.«545

Najbolj skrajni opisi oz. argumenti proti »slabi« modi so bili, da je moda pohujšljiva, 

grešna oz. da napeljuje h grehu ter da kot taka ni v soglasju z božjimi zapovedmi. 

Zato so včasih v katoliškem tisku potrošnjo pisane mode ne samo odsvetovali, ampak 

prepovedali. V Vigredi recimo zapišejo: »In zakaj ni vsaka moda dobra in dovoljena? 

Zato, ker ne živimo več v paradižu. V človeku je hudo poželenje. To je posledica 

izvirnega greha. …«546    

V krščanski mitologiji, kot zapiše sociolog Pasi Falk, velja potrošništvo za 

»nevarno« početje, saj spominja na »predrznost«, ki je bila prvič izvedena s 

»potrošnjo« prepovedanega sadu. Omenjeni dogodek je prišel v zgodovino, ker je 

ogrozil red oz. vrhovno avtoriteto. Prva dva človeka, Adam in Eva, ki sta bila po 

Sekori prva potrošnika, sta morala zaradi tega v izgnanstvo. Tu, v begunstvu, tj. na 

zemlji, pa je »grešnost« neproduktivne potrošnje zelo konkretno in nadvse dosledno 

sankcionirana. Skratka, neracionalni potrošniški hedonizem ogroža temeljne pogoje 

reprodukcije življenja.547

                                                 
543 Mladika II, 1921: 253. 
544 Přibilla S. J. – I. P-lj, »In še o modi.« Vigred IX(5), 1931: 107–108.   
545 Ibidem, 107–108.   
546 O. S., »Moda.« Vigred VII(6), 1929: 136–137.   
547 Kos, »Geneaologija ...«, 22–23.   
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Negativne sodbe so bile namenjene tako potrošnikom »slabe« mode kot tudi njenim 

proizvajalcem. V Vigredi lahko npr. beremo, da modo izdelujejo »ljudje ki sta vera 

in božja zapoved deveta briga« in ljudje, ki »se ne brigajo za izvirni greh in njegove 

posledice«.548

V poglavju o modi in moderni sem že omenila glavne značilnosti mode in modernih 

družb na eni strani ter tradicionalnih na drugi. Na kratko bi te značilnosti lahko 

opisala s pojmi, kot so moderno, modno, razsrediščeno, novo in spremembe, na drugi 

strani pa z besedami, kot so tradicija, red, običaj, status quo, zgodovina, ustaljeno, 

religiozno, od Boga dano in že znano. Kot sem že omenila, je v tradicionalnih 

družbah religija igrala pomembno vlogo. Oblast je bila z njo tesno povezana in 

prepletena. Kljub načelu delitve oblasti na svetno in posvetno, ki je bila z 

modenizacijo ponekod bolj, ponekod pa manj dosledno izvedena, je bil vpliv Cerkve 

marsikje še dolgo viden. Predvsem pa je v modernih družbah Cerkev postala eden 

močnejših elementov, še naprej zavezanim tradiciji in ohranjanju reda ter se je pri 

tem namerno obračala nazaj, v preteklost, ko je imela v zahodni družbi bistveno 

večjo moč. Modo, ki je že v samem bistvu nekaj povsem drugega, ki je usmerjena v 

prihodnost, so seveda iz svojega »reda« izključevali. Namesto nje oz. namesto 

modnih oblačil so spodbujali potrošnjo oblačil z izkazovanjem elementov, ki so jih 

sami spoštovali in cenili.  

Moda je zato predstavljena kot nestanovitna, trenutna kaprica, kot nekaj, kar hitro 

zbledi in krši ustaljene navade in običaje, oz. kot zapišejo v Vigredi: »Moda – 

znamenitost, ki obledi najhitreje« ali pa »Moda ni nikdar stanovitna« ter tudi, da 

moda »z izzivajočim kršenjem navad in običajev obrača nase oči«.549 Napadli so tudi 

tiste, ki so modo izdelovali: »Zmerom kaj novega, to je geslo mode: ali je ›novo‹ kaj 

pametnega in lepega ali pa le trenutna kaprica, za to se tisti, ki delajo modo, ne 

brigajo.« Moda je nadalje nekaj, kar prihaja od zunaj, je nekaj tujega, t. i. »zunanja 

novotarija«, »moderna iznajdba« in nekaj, kar se širi iz mest. O diskurzu  v odnosu 

moda – mesta in noša – podeželje bom več govorila pozneje.    

                                                 
548 Vigred VII(6), 1929: 136–137.  
549 Přibilla S. J. – I. P-lj., »In še o modi.« Vigred IX(5), 1931: 107–108.   
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Kot nasprotje modi postavijo narodno nošo, v kateri se po njihovem mnenju odražajo 

tradicija, zgodovina in tudi narodna zavest. V Mladiki takole zapišejo: »Poznamo pa 

nošo, ki je od vekomaj lepa in te ni predpisal niti Pariz niti Rim, ampak okus naših 

preprostih deklet že pred sto leti. To je narodna noša. … narodna noša (je; op. a.) 

prva, ki jo moramo priporočati, radi lepote in zdravja, radi naše zgodovine in 

narodne zavesti.«550

V oblačenju je torej katoliški tisk bolj kot modno potrošnjo propagiral potrošnjo 

oblačil, ki so jih nosile predhodne generacije. S tem se je bolj kot za moderno 

oblačilo, ki predstavlja čas kot diskontiuniteto (modno oblačilo), odločil za 

tradicionalno oblačilo, ki predstavlja čas kot kontinuiteto in izraža ohranjanje statusa 

quo (npr. narodno nošo). S tem lahko potrdim tezo antropologov Teda Polhemusa in 

Lynn Procter, ki razlikujeta moderno (za nas modno) in ustaljeno (za nas 

tradicionalno) oblačilo in zapišeta, da se razumevanje časa odraža oz. odslikava tudi 

v oblačilih, ki jih nosimo oz. propagiramo.551

V katoliškem tisku so pisali tudi o vzrokih za nastanek oz. pojav mode in o tem, ali 

se je smiselno bojevati proti njej. Kot vzrok za nastanek mode so najpogosteje 

navajali, da je moda odraz časa, v katerem živimo, želja ljudi po všečnost in 

odličnosti ter želja spolov po ugajanju. »Moda pa ni samo izraz menjajočega se 

okusa, ampak bolj simbol časa in duha časa. Tudi prestopki današnje mode so 

znamenje prevladujoče materialistične smeri in uživanjaželjnosti … «552

Oz. kot zapišejo v Mladiki: »… temeljni in bistveni vzrok in povod za modo … 

izvira iz hotenja, iz volje, iz zahtev dobe … So pa še drugi vzroki: »Biti všeč« …; 

biti v družbi vsaj na videz »odličen« … ; ženski svet hoče ugajati moškemu svetu in 

obratno; …«553

Boj proti modi, ki je del »duha časa«, se je zdel večini brez smisla: » … je vsak upor 

zoper ta razvoj odveč, ker je brez uspeha.«554 Drugi so boj zato napovedali kar proti 

samemu »duhu časa«: »Važnejši kot boj proti nravni modi je boj proti popačenemu 

                                                 
550 Mladika II, 1921: 207. 
551 Bernard, Fashion and anti-fashion. V: Fashion …, 13–14. 
552 Přibilla S. J. – I. P-lj.: »In še o modi.« Vigred IX(5), 1931: 107–108.   
553 Fran Seliški Finžgar: »Moda – muha?«. Mladika X, 1929: 38.  
554 Ibidem, 38.  
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duhu časa. Zlo bo izginilo le takrat, če ne bomo zatrli samo preračunjenosti, ampak 

če bomo izruvali in pometali iz sebe korenino zla, če bomo uničili nemoralnega 

duha, ki nas v današnjih časih tako ponižuje.«555

 

1.2 Liberalni tisk: »Ker je vsaka moda nova in mlada, ima pravico biti nekoliko 

nora« 

 

Liberalni tisk je bil med slovenskim tiskom v obdobju med svetovnima vojnama 

drugi po številčnosti in razširjenosti. V disertaciji sem analizirala modne strani v 

dnevniku Jutro, tedniku Domovina in liberalno usmerjenem mesečniku Ženski svet.   

Tudi v liberalnem tisku so, podobno kot v prej omenjenem katoliškem tisku, čutili 

potrebo, da pojasnijo, zakaj bodo o modi v časopisu pisali, predvsem pa, zakaj ne 

bodo o modi pisali še več in pogosteje. Večina liberalnega tiska je pisala, da prinaša 

modo, ker brez tega pač ne gre, da pa s tem nočejo zbujati »luksuza«. Držali so se 

načela: »Po zadnji modi, ampak praktično in enostavno.«   

Tak primer je predvsem Modna priloga Ženskega sveta. Ta je bila v obdobju med 

svetovnima vojnama edina, ki bi jo lahko glede na vsebino in izgled šteli za modni 

list, vendar to ni bila. Njena urednica je sama večkrat zapisala, kakšna je po njenem 

mnenju razlika med Modno prilogo Ženskega sveta in pravim modnim listom: »… 

naša modna priloga ni modni list v pravem pomenu besede, marveč le nekak 

svetovalec vsem tistim ženam, ki so prisiljene šivati same zase in za svojo družino. 

Naši modeli so vedno najmodernejši, toda po veliki večini preprosti, da lahko med 

njimi izbira vsaka le količkaj spretna domača »šivilja.«556

S tem da so bile modne strani v listu postranskega pomena, so se v uredništvu tudi 

večkrat pohvalili. Leta 1928 je na primer urednica modne priloge zapisala: »Izmed 

vseh nalog, ki jih ima ›Ženski svet‹, je podajanje modnih poročil morda najmanj 

važna, gotovo pa za nas najtežja. Pregleduješ kopico modnih listov, lomiš si glavo, 

kako bi prevedla francoske izraze raznovrstnih malenkostnih novotarij, iz katerih je 

                                                 
555 Přibilla S. J. – I. P-lj. »In še o modi.« Vigred IX(5), 1931: 107–108.   
556 Ženski svet, Modna priloga XIV(4), april 1936: 6. 
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moda sestavljena, kako bi se izrazila, da te bodo razumele one, ki jih zanima, pa ti 

šine misel v glavo: ali je to res potrebno? Potrebno zlasti nam? Kako težko je, sesti in 

pisati, kakšni kožuhi so letos moderni, koliko gumbov mora biti na plašču, da so 

plesne obleke še vedno izrezane na hrbtu do pasu, da so kratke nad kolena, imajo pa 

zadaj dolge bleščeče šerpe, ki se vlečejo po tleh i. t. d., i. t. d.«557

Moda oz. praktični del lista naj bi imel predvsem namen privabiti čim večje število 

bralk k nakupu časopisa in s tem k branju resnih prispevkov. Po petnajstih letih 

izhajanja Ženskega sveta in štirinajstletnem izhajanju Modne priloge so v uredništvu 

ugotavljali, kakšno vlogo so v časopisu v preteklih letih odigrale njegove priloge: »V 

prvem početku je bil praktični del lista zelo važen faktor za njegovo razširjenje. 

Morda je zasluga prav tega dela lista, da se je v širših krogih našega ženstva zbudilo 

zanimanje za resnejše čtivo in razna ženska vprašanja. … Danes, ko se lahko naroče 

same praktične priloge ali pa sam list, imamo le malo takih naročil; naše žene 

naročajo še vedno list z vsemi praktičnimi prilogami, kar priča, da praktična žena 

tudi rada čita, a intelektualki niso več tuje praktične stvari.«558

V Ženskem svetu, kjer si je moda »prislužila« posebno pozornost, saj je izhajala v 

posebni prilogi, so prevladovale modne smernice. Te so na začetku ali koncu 

prispevka vsebovale raznovrstna »pojasnila«, tudi v nekoliko moralnem tonu, recimo 

komu je pravzaprav moda namenjena (po starosti, sloju). Leta 1930 so v uredništvu 

na pobudo zvestih naročnic naznanili, da bo Modna priloga, ki je doslej izhajala 

štirikrat letno, začela s Krojno polo izhajati vsak drugi mesec, kajti: »Prosile so nas 

za to mnoge šivilje po deželi in tudi mnoge žene in dekleta, ki si same šivajo svojo 

obleko in jim ni nikdar dovolj modelov in krojev.«559 Pri tem niso pozabili poudariti, 

da si z izdajanjem Modnih prilog – s pisanjem o modi in objavljanjem modnih slik – 

ne želijo zbujati med Slovenskami prevelikega zanimanja za luksuz, kar so jim 

nekateri očitali: »Skušale bomo sicer podajati v naših prilogah le kolikor mogoče 

praktične reči; toda kjer se razpravlja o modi, je nemogoče izogniti se vsem tistim 

nepotrebnostim, ki so čestokrat manj nedolžne kakor se zdijo. V tej svoji zadregi ne 

                                                 
557 »Moda za zimo 1928–29.« Ženski svet, Modna priloga VI., 1928: 354.  
558 Ženski svet  XV., april 1937: 129. 
559 Ženski svet, Modna priloga VIII(1), 1930: 1. 
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vemo drugega izhoda, nego da opozarjamo svoje čitateljice, posebno one, ki žive v 

skromnješih razmerah, naj se nauče pravilno presojati modne pojave, naj si pač 

gojijo okus, toda v toliko, da se izognejo nepotrebnemu lišpu in izdatkom zanj, naj se 

ne nauče presojati s kritičnim očesom, kaj je komu primerno in kaj ne. Hotele bi 

imeti zavest, da naši ženi pomagamo krojiti in šivati za njo in za njene otroke, da ji 

damo potrebnih navodil, kako se praktično in okusno obleče. Hotele bi se pa izogniti 

očitku, da smo naše žene uvajale v potratno modo. Da-li bodemo to dosegle?«560           

Časopis Jutro je bil najbolj razširjen liberalni dnevnik, kar je posledica procesa 

preoblikovanja liberalnega tabora v obdobju med svetovnima vojnama.561 V Jutru so 

poleg prispevkov o idejni usmeritvi liberalizma, ki se je zrcalila tudi v predvolilnih 

govorih, punktacijah, itd., objavljali tudi modne rubrike, kjer se objavljajo predvsem 

modne smernice. Precej je bilo tudi poučnih prispevkov o modi, pojmu mode, 

zgodovini, manekenskem poklicu, modnem centru Parizu, itd. V Jutru se je v 

modnem diskurzu poudarjalo, da »kdor dobro kupi, dvakrat kupi«, oz. »kdor 

spremlja in kupuje modo je praktičen«, oz. da »modnost ni privilegij bogatih, ampak 

stvar vseh«.   

Tretji liberalni časopis je bila Domovina, poljudno pisan tednik, namenjen podeželju. 

V njem je bila moda najskromneje zastopana in še to največkrat v ženskih rubrikah, 

kjer so modne smernice ali modne prispevke objavili skupaj s članki o raznih 

gospodinjskih opravilih ali npr. s kuharskimi recepti. Kot so zapisali: »Moda je 

pravzaprav ženska posebnost, kajti moškim modne zadeve ne prizadevajo posebnih 

skrbi …«562 Zlasti so v sliki objavljali tudi t. i. modne norosti in »prismodarije«, kot 

tudi prispevke o zgodovini mode. V Domovini so zastopali stališče, kako ni nujno, da 

so bralci obveščeni o modi, vendar pa nič ne škodi, če o tem kaj vedo: »Ali mislite, 

                                                 
560 Ibidem, 1. 
561 Znotraj JDS sta se oblikovali dve skupini, t. i. skupina starinov (Ravnihar, Triller) in skupina 
liberalnih mladinov (Žerjav, Kramer, Kukovec), ki sta se leta 1923 dokončno razšli. Starini so 
odstopili iz JDS in obnovili staro NNS (Narodno napredno stranko) ter obdržali v rokah liberalni 
dnevnik Slovenski narod (1868–1943). Politični dnevnik mladinov, ki so poleg tradicionalnih 
slovenskih liberalnih meščanskih privržencev združevali tudi večino inteligence, pa je postalo Jutro. 
V: Juri Perovšek (2005): SNZ: 263–265.  
562 Domovina 15, 1925: 14.  
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da je tudi podeželankam treba vedeti, kakšne barve terja pri oblekah letošnja 

pomladna moda? Ne, bi lahko rekli, vendar pa nič ne škoduje, če to veš.«563    

Prispevki o modi v liberalnem tisku so bili, podobno kot v katoliškem, različni, imeli 

pa so tudi nekaj skupnih značilnosti. Na vsebino prispevkov so vplivali avtorji, 

uredništvo in občinstvo (mesto/podeželje) ki mu je bil tisk namenjen. Mode v 

obravnavanem tisku niso obsojali z moralnega stališča, oz. so to počeli zelo redko. 

Kontrasti med pozitivnimi in negativnimi sodbami so bili manjši, predvsem pa je bilo 

manj negativnih.  

Časopis Ženski svet je bil najprej namenjen predvsem ženskam, ki so živele v Trstu 

in okolici, čeprav so ga brale tudi druge jugoslovanske ženske. Uredništvo je na 

primer leta 1924 zapisalo: »List je namenjen v prvi vrsti Jugoslovenkam v Italiji. 

Naše knjižnice so uničene, drugih listov in knjig izhaja malo, a še teh si marsikatera 

ne more nabaviti, ker so drage. V poslednjem času so začela naša dekleta hlastno 

čitati cenene malovredne romane v italijanskem jeziku. Zato je ›Ž. Sv.‹ edini list, v 

katerem dobi žena duševnega razvedrila.«564 Njen glavni namen: »... naše žene 

morajo čutiti, da je list zanje, ustrezati mora njihovim potrebam in izobrazbi, ki je še 

na poprečni stopnji. Nič tistega ›feminizma‹, ... nič takega kar bi dražilo naše 

duhovnike! Lepo po srednji poti! Poudarjati je treba narodno zavest in gojiti ... 

smisel za slovansko, predvsem jugoslovansko edinstvo.«565     

S preselitvijo uredništva v Ljubljano leta 1929 sta se krog bralk kot tudi program 

časopisa nekoliko spremenila: »Hotele smo na svobodnih tleh zastaviti sile za 

idealno in času primerno vzgojo jugoslovanske žene, matere in gospodinje. Hotele 

smo zbrati okoli sebe mlado žensko intelegenco ...« V Jugoslaviji se je časopis kmalu 

srečal s konkurenčnimi jugoslovanskimi ženskimi listi in na koncu uspel obdržati 

najzvestejše naročnice in pridobiti nekatere nove. Vsem tem so leta 1935 napisali, 

da: »... hoče ostati ›Ženski Svet‹ nositelj idej, ne revolucionarnih, temveč idej, po 

katerih naj jugoslovanska žena ohranjuje, kar je preteklost dobrega ustvarila, kritično 

                                                 
563 »Kakšne barve terja pomladna moda.« Domovina 5, 1939: 11.  
564 Uredništvo. Ženski svet II(4), 1924: 2.    
565 Pavla Hočevar (1969). Pot se vije …, 122. 
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presoja sedanjost, čuva družinske zaklade ter pomaga graditi srečnejšo bodočnost 

novega rodu.«566     

Ob uvedbi modne rubrike in nastanku modne priloge so v Ženskem svetu objavili 

prispevek O modi: »Predvsem pa je potrebna načelna jasnost o njeni moralni 

vrednosti v pozitivnem in negativnem pravcu. Več ali manj resne sodbe zlasti o tej 

zadnji točki, ki jih naši možje in žene raznih struj, morale in intelegence blagovolijo 

izrekati ob primernih in neprimernih prilikah, so včasih – iskreno rečeno –, za 

razumnega, resnega, širokogrudnega človeka precej smešne, ne toliko vsled svoje 

ozkosrčne netočnosti. Naši običajni modrijani na tem polju gledajo namreč to 

vprašanje večjidel z enega vidika in to baš je pogrešeno. Ravno moda ni zadeva 

nekega kritičnega stališča, temveč je, če rabim prispodobo, slična zvezdi, katere 

roglji se dotikajo raznovrstnih izhodišč presojanja.«567    

Namesto o »dobri« in »slabi« modi, kot v katoliškem, so v liberalnem tisku pisali o 

dobrem in slabem okusu (okusni in neokusni modi), estetskem in neestetskem, lepem 

in nelepem v oblačenju oz. modi. Kadar so modo v prispevkih obsojali, je niso zato, 

ker je zla ali ker »napeljuje k grehu«, ampak so se sklicevali na slab okus, 

neskladnost kroja oz. barve oblačila z njenim nosilcem, svarili so pred zdravju 

škodljivo modo. Najprej je bila torej na vrsti estetika, nato skladnost oblačila z 

njenim nosilcem, starost, zdravje in cena izdelka.  

V Ženskem svetu so o morali in modi zapisali: »Če s filozofsko mirnostjo v bistvu 

mode iščemo nemoralo, potem moramo reči: Forma obleke in način nošenja bistveno 

nima z nemoralnostjo ničesar skupnega. Greh v religioznem, pa tudi bolj v občem je 

čin svobodne volje, ako se namreč ta izjavi v misli in dejanju za zlo. 

Takšna nemoralna odločitev volje je možna v najrazličnejših slučajih in je tudi 

mogoča, če se človek, recimo ženska, še tako tesno zavija v neprozirno tkanino. 

Edina na videz oporna točka, ki se tesnogrudni kritiki te in one vrste opirajo nanjo, je 

ta, da nova moda navadno vstvarja večjo priložnost za nemoralne misli in dejanja. Ta 

obtožba je v veliki večini slučajev v jedru šibka in v celoti netočna. Ves svet se giblje 

                                                 
566 Uredništvo: »Kaj hočemo?« Naša žena, priloga Ženskega sveta 1, april 1935: 1.  
567 France Debevc: »O modi«. Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 

 154



v tej smeri, da podira starino, če je postala okorna in trohnjena, ter zida v novih 

pravcih. Običajno se nove smeri in poti gradijo z delnim pretiravanjem. Sčasoma pa 

se najde zlata sredina.«568

Tudi ko so modo »proglasili« za noro oz. norost ali za zmešano, po diskurzu sodeč to 

niso razumeli kot nič slabega. V Jutru so takole zapisali: »Ker je vsaka moda nova in 

mlada, ima pravico biti nekoliko nora. Zato se ne jezimo nanjo, saj se nobena reč 

tako hitro ne postara in pofilistri kakor moda. Popolna zmaga nove mode je vselej 

začetek njenega konca.« In v nadaljevanju so našteli vse modne novosti – norosti, 

tudi nove modne barve, ki so prav tako »… norost, ki nas ne sme razburjati …« in 

»Za zaključek bodi zapažena še ena modna novost – norost: elegantna dama puši 

cigarete le v barvi svoje toalete. Kupuje si torej cevke, ki so v barvi iste ali enake 

njeni obleki ter si dela cigarete sama doma za vsako toaletno barvo drugačne!«569   

Modo so v diskurzih največkrat opisovali kot gospodarico, jo imeli za kraljico in celo 

za boginjo oz. božansko bitje. Na to namiguje že večina naslovov modnih rubrik oz. 

modnih prispevkov (npr. v Kraljestvu mode), in tudi besede v samem tekstu: »moda 

gospoduje«, »boginja moda« ali pa »živimo pod žezlom kraljice Mode«. V Domovini 

so ženske imenovali tudi »slepe malikovalke boginje mode«.  

Moda naj bi predpisovala svoje »modne« zakone tudi s silo in naj bi ne bila vladarica 

kar tako, ampak samovoljna in nasilna vladarica, torej tiranka: »Tiranka moda 

predpisuje tudi barve. … Na vsi črti gospoduje danes rjava barva, … tako je mogla  

zagospodovati tudi rjava barva modnih toalet in gospoduje črna boja preko vseh mod 

… «,570 itd.    

Pri opisovanju mode in njenih značilnosti, ki sem jih sama že poudarila v poglavju o 

modi (hitro menjavanje, novosti), je liberalni tisk uporabljal besede, kot so »muha 

enodnevnica«, ali pa razlage, kot so »izražanje že znanih misli na nov način«. 

»Popolna zmaga mode je vselej začetek njenega konca; kakor muha enodnevnica je: 

ko se docela razvije, umre.«571   

                                                 
568 Ibidem, 231–232. 
569 Dil.: »Modne novosti in norosti«. Jutro 252, 27. oktober 1923: 35. 
570 Ibidem, 35. 
571 Dil.: »Kraljestvo mode«. Jutro 252, oktober 1923: 35.  
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V Ženskem svetu: »Prava moda je le ona, ki izhaja iz plemenitih teženj izraziti v 

formi obleke lepo, čeravno novo misel, ali pa izraziti že znano lepo misel na nov 

način.«572 »V trgovskem in gospodarskem oziru tiči vrednost mode v tem, da 

razvrednoti stare modne izdelke in pospešuje novo produkcijo. Razširjanje mode 

povzroča, da pridejo na trg velike količine modnih predmetov, kar vpliva na njih 

pocenitev.«  573

Leta 1923 pa v Jutru: »Večno moderne stvari ne eksistirajo. … Moda se neprestano 

spreminja. To je njeno bistvo. Moderno je samo to, kar odgovarja času, v katerem 

živimo. Kakor vse ustanove v človeškem življenju je tudi moda podvržena 

spremembam. Od vsega kar imamo v življenju, se moda, obleka, toaleta najbolj 

spreminja.« 574  

Seveda so v obravnavanem tisku spregovorili tudi o nesmiselnosti stalnih in hitrih 

sprememb v modi. V Ženskem svetu so o modi, ki se stalno spreminja zaradi 

spreminjanja samega in s tem njene potrošnike vsako leto znova »sili« k novim 

nakupom, čeprav so razlike z lanskoletnimi modnimi modeli malenkostne, takole 

ošvrknili: »Pregledali smo stotine modelov naslikanih in sešitih in nas kar mika, da 

bi napisali: nič novega! Toda hudo bi se zamerili ›stvariteljem mode‹. Kaj, nič 

novega, kako nič novega! Ali ste slepi? Ali ne vidite, da so se krila za jesen 

podaljšala za cel centimeter in razširila skoro za dva? Ali ne vidite, da se je pas 

dvignil skoro za cel centimeter? In te sivkaste dlačice v rdečem blagu, ste to videli že 

kdaj prej? In – in –.«575

V Domovini kot tudi Ženskem svetu so modo posebej označili za »mestno« 

izmišljotino in razvado. V Domovini npr. zapišejo: »Ker je moda, ki si jo po mestih 

zmišljujejo, že sama po sebi malce zmešana, je prav težavno reči, katere barve naj 

veljajo za posebno moderne.«576

Modo so razumeli kot značilnost mest, in nekaj, kar je tujek podeželju in domačemu 

okolju. S tem v zvezi so govorili recimo o izganjajoči narodni noši na eni in o modi, 

                                                 
572 France Debevc: »O modi.« Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 
573 M. B.: »Par besed o modi.« Jutro 178, 28. julij 1923: 30. 
574 Ibidem, 30. 
575 Ženski svet, Modna priloga V, jesen 1927: 289. 
576 »Kakšne barve terja pomladna moda«. Domovina 5, 1939: 11.  
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ki se je vse bolj širila, na drugi strani. Pa tudi o tem, da je moda, ki jo prakticirajo na 

slovenskem podeželju, zaradi slabše obveščenosti njenih potrošnikov neokusna: »Pa 

tudi radi današnjih oblek, posebno po deželi bi bilo mnogo za pripomniti. Pa naj si bo 

pri moških ali ženskah. Ker nimajo prilike zasledovati in razumeti modnih krojev pa 

spravijo in zvlečejo vse skupaj, tako, da nima nazadnje ne nog in ne glave. Vsi se 

hočejo ravnati po mestni modi, večkrat izredno neokusni modi. Naši podeželani naj 

si zapomnijo, da je gotovo zelo lepo, kar hrani naš narodni značaj, odnosno je 

pripravno in preprosto. …«577         

V liberalnem tisku je bilo manj moralno-vzgojnih prispevkov na temo mode in 

neprimerno več prispevkov, ki so osveščali potrošnike, kako naj se oblečejo lepo, 

skladno s postavo, z barvo polti in priložnostim primerno. Prevladovalo je tudi 

mnenje, da naj o modi pišejo in sodijo ljudje, ki se nanjo spoznajo (oblikovalci 

oblačil, krojači, modistke, …), šolani posamezniki, ne pa mimoidoči radovednež oz. 

»vsak izmed nas«. Vse tiste, ki sodelujejo pri proizvodnji mode so poimenovali 

»duševni inciatorji modnih odkritij« ali pa »stvaritelji mode«. V diskurzih o njih niso 

ustvarjali slabega mnenja. Govorili so tudi o centrih mode, od koder moda prihaja, in 

opisovali predvsem mesto Pariz kot »modno kovačnico« ali »modno žarišče« ter 

govorili o »pariškem diktatu«. Vsekakor so imena centrov mode, drugače kot v 

katoliškem tisku, večkrat omenjena, opisana je tudi njihova zgodovina.   

V prispevkih, kjer naštevajo nove modne smernice, uporabljajo čustven naboj. Pri 

tem uporabljene besede so lepo, novo, modno, moderno. Ustvarijo čustveno 

rapoloženje, navdušenje, kot da vsi novo modo nestrpno pričakujejo. To je eden med 

načini, kako v liberalnem tisku občinstvu približajo modni svet. 

V Jutru na primer takole napovejo žensko modno kolekcijo za jesen 1923: »Vse, kar 

je bilo željno lepote poletja, njega elegance, zabave ali počitka, se je vrnilo iz 

letovišč. Počitniška doživetja, triumfi in razočaranja se bodo polagoma zopet 

pozabila. Narava se je začela pripravljati na počitek. Kakor v nasprotje temu pa je 

začelo v vseh modnih žariščih novo življenje. Modne trgovine in sprejemne sobe se 

                                                 
577 »Naše noše«. Domovina. Tedenske slike 32, 1927: 1.   
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zopet polnijo. Počitek v ateljejih se je umaknil novemu vrvenju. Vse se giblje in hiti. 

Posvetovanja in poskušnje se prehitevajo. 

Nestrpno pričakovanje in radovednost lepi naročnic, kaj je moda prinesla novega, kaj 

bo najlepše in najboljše se že približuje skrajnim mejam.578   

Ob vzrokih za nastanek mode so v liberalnem tisku naštevali »željo po ugajanju«, 

»preganjanje dolgčasa«, da je moda »… rezultat zunanjega naziranja gotove dobe« 

579 in »Moderno je samo to, kar odgovarja času, v katerem živimo.«  

V Jutru na primer leta 1923 zapišejo: »Čemu pravzaprav obstoji moda? Ljudje 

hočejo svojo zunanjost izboljšati, bodisi v pogledu higijene, bodisi v pogledu 

estetike. Vsakdo hoče povečati zunanje učinke svojega pojava v družbi. To vodi 

včasih do zelo bizarnih oblik, po drugi strani pa vpliva na trgovske špekulacije 

konfekcionarjev, modistov in drugih. Najvažnejši vzrok za obstoj mode je pač 

zapopaden v starolatinskem izreku vario delectat. Človek hoče spremembe, ki mu 

preganja dolgčas in nudi zabavo in to svojo zahtevo – tudi uveljavlja. Do tega ima 

končno tudi pravico, kajti nihče ne živi zato, da bi se dolgočasil, – nebesa so pa 

daleč.580

Tudi v Domovini »hrepenjenja po ugajanju« ne obsojajo: »Obleka stori človeka«, 

pravi star pregovor. Zunanja eleganca je potrebna tako v poslovnem kakor v 

družbenem življenju in odpre marsikatera vrata, olajša navezanje mnogih stikov. … 

Hrepenenje po ugajanju je torej samo priporočljivo, ako se ne pretirava in se izvaja v 

pravi meri ter z okusom.«581   

Boriti se proti modi kot zlu in morali škodljivem pojavu je v nekaterih primerih sicer 

upravičeno, vendar se ne splača, kot zapišejo v Ženskem svetu: »Pobijati modo kot 

principijelno zlo je popolnoma odveč. Pobijati modo ne kot zlo v bistvu temveč kot 

morali škodljiv pojav v drugotnem redu, to je vsled večje priložnosti za nemoralnost, 

je v gotovih slučajih upravičeno, čeprav lahko z vso sigurnostjo trdim, da je takšno 

delo skrajno malo rentabilno. Obratno zna včasih biti takšna metoda, čeprav je 
                                                 
578 Novska: »Jesen, ženska in moda.« Jutro 218, 18. september 1923.  
579 M. B.: »Par besed o modi.« Jutro 178, 28. julij 1923: 55. 
580 Ibidem, 55. 
581 »Hrepenenje po ugajanju«. Domovina 34, 1926: 10.  
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zasnovana z dobrim namenom, škodljiva, ker nekaterim ljudem lahko vstvarja 

možnosti videti greh tudi tam, kjer ga pravzaprav ni, oziroma ga dotični prej niso 

videli … Pač pa je umesten in uspešen posel gotove vrste modnih novosti pobijati 

kot prestopek in atentat na fin okus, dalje kot napako glede primernosti telesni obliki, 

starosti, zdravju, ceni, itd.«582  

 

1.3 Socialistični tisk: »Mislim, da se ne motim preveč, ako trdim: Da hodi roko v 

roki z alkoholom« 

 

Tradicionalni idejni delitvi na katoličane in liberalce se je v prvi jugoslovanski državi 

pridružila še tretja, marksistična. Marksisti so bili od začetka dvajsetih let razdeljeni 

na revolucionarne komuniste in reformistične socialiste. Komunistični tisk je v 

obdobju med svetovnima vojnama izhajal krajši čas, imel je manj strani in ga je 

oblast večkrat ukinila. Manjše število strani je bilo rezervirano za pomembne 

politične dogodke in komentarje, kar je pomenilo, da za modo ni bilo prostora. Zato 

sem v tem poglavju analizirala socialistični tisk, ki je bil med obravnavanim 

političnim slovenskim tiskom najmanj številčen.  

Socialistični tisk je, kot lahko beremo v Svobodi leta 1931, »... ustvarjen iz delavstva 

za delavstvo: je zrcalo vsega njegovega življenja in hotenja. Med delavske liste in 

časopise spadajo pri nas: Delavska politika, Volksstimme, Svoboda, Delavec, 

Ujedinjeni železničar, Privatni nameščenec, Ženski list in Konzument. Meščani so 

spoznali, da je tisk moč; tega bi se moralo zavedati tudi naše delavstvo in z vso svojo 

močjo podpreti naš tisk.«583 Sama sem analizirala modne strani v treh socialističnih 

mesečnikih: Svobodi oz. Vzajemni svobodi in Ženskem listu. 

Socialisti so v medjih videli veliko moč. Poleg filmskega, ki so ga obravnavali kot 

»velesilo, ki vzgaja najširše plasti«, so se zavedali tudi moči in vloge tiskanega 

medija. Leta 1932 lahko v Svobodi beremo o pomenu tiska, značilnostih slovenskega 

meščanskega dnevnega tiska ter o tem, kaj je v ozadju uredniške politike: »Potrebno 

je, da v naši reviji spregovorimo o oni sili, ki v največji meri ustvarja takozvano 
                                                 
582 France Debevc: »O modi«. Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 
583 »Potreba delavskega tiska.« Svoboda V(8), 1931: 293.  
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›javno mnenje‹. Hkrati pa tudi podučno in koristno, ker kažejo ti dnevniki nekatere 

zelo zanimive lastnosti, ki jih pa pozna zelo malo ljudi. Kajti ›večina ljudi sodi bolj 

po tem, kar vidi, ne pa po tem, kar občuti. Zakaj vidi vsakdo, misliti jih zna le malo‹. 

...«584          

V obravnavanem socialističnem tisku so bili prispevki o modi redki. Tam ni bilo ne 

modnih prilog ne modnih rubrik (ki bi se tako imenovale), ampak le modni prispevki. 

Tudi modnih oglasov, modnih skic in fotografij, razen redkih izjem (Vzajemna 

svoboda – Slika 137), ni bilo.  

V Ženskem listu so se mode dotaknili samo toliko, da so bralkam predstavili odnos, 

ki naj bi ga imele do tega modernega pojava socialistične ženske. Leta 1925 lahko 

beremo, zakaj v tem časopisu tudi o modi: »Da poročila o modi nikjer, kjer se hoče 

pisati za ženske, ne smejo izostati, je v današnji družbi samoosebi umevno. Torej 

smatram, da ne bo odveč, ako tudi v našem listu o nji nekoliko razmotrivamo.«585

Svoboda, ki je bila namenjena vzgoji delavcev »v duhu proletarske solidarnosti in 

revolucionarnega socializma«,586 si je prizadevala za združevanje razcepljenega 

slovenskega delavskega kulturnega gibanja in k vzpostavitvi socialistične družbe. 

Objavljala je prispevke o programu društva, komentarje o delavskem gibanju, 

leposlovje kot tudi kratke odstavke o športu, tisku, filmu in oglaševanju. Njen glavni 

namen pa je bil, po besedah uredništva iz leta 1932, navajati delavce k samostojnemu 

razmišljanju: »delavska izobrazba naj bo delavcu kažipot za ustvarjanje lastnega 

svetovnega nazora. … najbolje pa je, da sprejmejo za svoj kažipot nauk, ki sta ga 

razvila Karl Marx in Friderik Engels, … ki je znan pod imenom historični 

materializem«.587  

To, da ni pomemben videz ampak vsebina, je veljalo tudi za sam izgled tiska. Leta 

1934 med drugim še zapišejo: »Svoboda ni učenjaško pisana, na luksuznem papirju 

tiskana revija, namenjan za to, da počiva v steklenih omarah bibliofilov. Svoboda je 

                                                 
584 Franc Gorenjec: »Kovačnice ›javnega mnenja‹.« Svoboda V(9), 1932: 294–297.  
585 K. J.: »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
586Ervin Dolenc: »Svoboda.« ES, 410. 
587 »Izobraževalno-vzgojne naloge ›Svobode‹.« »Svoboda 9, september 1932: 288. 
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razumljivo pisan mesečnik, ki naj podira stare barjere in podžiga ljudi, da gradé nov 

svet.«588   

Svoboda je bila pisana v duhu »revolucionarnega socializma«, njegovi zagovorniki 

pa so se zavzemali za končanje kapitalizma in kapitalističnega družbenega reda, 

katerega del je bila tudi moda. Tudi zato so v Svobodi o modi pisali v kontekstu 

meščanske kulture, meščanske umetnosti in kapitalizma. To so bili predvsem 

vzgojni, moralni, filozofski teksti, pesmi in anekdote o modi. V Vzajemni svobodi, ki 

se je od zgoraj omenjene razlikovala tako po izgledu kot po vsebini, so modo 

uvrščali med ženskam namenjene rubrike. To so bile rubrike Ženska Vzajemna 

Svoboda (oz. Ženska Svoboda ali Žena in gospodinjstvo) oz. podrubriki Žensko razno 

ali Ženski kotiček.  

Prispevki o modi so bili v obravnavanem socialističnem tisku različni. Na vsebino 

prispevkov so vplivali avtorji, uredništvo in občinstvo (npr. po spolu), ki mu je bil 

tisk namenjen. Imeli pa so tudi nekaj skupnih značilnosti. Moda je imela v 

omenjenem tisku zvečine negativen predznak. Imeli so jo v prvi vrsti za nekaj 

nepotrebnega, nekoristnega, nerealnega in škodljivega. Njene glavne značilnosti oz. 

besede, ki so jih uporabljali pri opisovanju, so bile kaprica, navlaka, dekoracija, 

fasada (lepo zunaj / znotraj brez vsebine), meščanska oprava, tipično kapitalistično 

blago. O modi so, kot rečeno, največkrat pisali v okviru širše problematike, in sicer 

kapitalizma, kapitalistične družbe, meščanske ideologije, meščanske kulture in 

meščanskega okusa. Vse te pojave so postavili v opozicijo socializmu, socialistični 

družbi, delavski ideologiji, socialistični oz. delavski kulturi in socialističnemu okusu. 

Značilnosti meščanske kulture (tudi mode), kot zapišejo v Svobodi, so denarno 

gospostvo, kopičeneje materialnih dobrin, egoizem, hinavščina, laž, neodkritost, 

potvara, čutnost ter prepad med javno moralo in zasebnim življenjem. Leta 1929 

lahko na primer beremo: »Stavbarska umetnost sloni na fasadi (pročelju), plastika na 

dekoraciji, godba na razvedrilnosti in čutni razdraženosti, moda obleke in 

stanovanjske opreme na zunanjem sijaju na račun kvalitete (kakovosti), občevanje 

med ljudmi je ena sama hinavščina.«589   

                                                 
588 »Tiskovni urad ›Svobode‹.« Svoboda 1, 1934: 31. 
589 Hendrik de Man: »Socijalizem kot kulturno gibanje.« Svoboda 3, 1929: 41–43.  
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Meščani monopolizirajo vse, tudi okus časa, s tem pa tudi modo: »Kaj pomaga 

delavcu, ki ima še tako izoblikovan socialistični okus, če ne najde na trgu onega, kar 

išče, marveč meščansko opravo, meščanski film, itd.,« se še sprašujejo v Svobodi.590     

Moda je, kot smo povedali drugje, »najljubši otrok kapitalizma«, saj zaradi svoje 

menjajoče se narave zagotavlja stalno produkcijo. Do mode so zato kritični tudi na 

račun njenega stalnega in hitrega menjavanja, oz. kot zapišejo, ker se menja »hitreje 

kot aprilsko vreme«. V Svobodi pa tudi takole: »Poleg stvari, ki so za življenje nujno 

potrebne, producira kapitalizem tudi ogromne količine nepotrebnih reči: sem spadajo 

razne modne navlake, ki se menjajo iz leta v leto …«591    

Modo primerjajo z norostjo, bedastočo in alkoholom. V Ženskem listu na primer 

zapišejo: »Mislim, da se ne motim preveč, ako trdim: ›Da hodi roko v roki z 

alkoholom‹.« Saj njej na ljubo žrtvujejo nespametne ženske čestokrat dragoceno 

zdravje in svoje poštenje ter si kratijo marsikatero uro družinskega miru. … Da 

zaradi modnih norosti mnogokatera družina strada najpotrebnejšega, skoro ni vredno 

omenjati, ker je že preveč vsakdanje.« 592

V diskurzih pa z alkoholom ne primerjajo samo mode, ampak tudi film (kino): »Film 

je kakor vino: opaja misli da so nezmožne delati logične zaključke. Kino je kraj, kjer 

ne misliš, kjer samo gledaš in sanjaš.« Na eni strani realno, težko življenje 

(gospodarska kriza), na drugi strani (na filmskem platnu) lepo, brezskrbno življenje: 

Oboje: vino in film tvorita univerzalni serum proti obupu, dolgočasju, sodobni 

izvotljenosti, mraku današnjih dni. Ob obeh človek zaživi ›višje‹ življenje. Vsaj zdi 

se mu tako. Zunaj so redukcije, brezposelnost, mračna stanovanja, na platnu lepo 

življenje. …«593             

V obravnavanem socialističnem tisku so v zvezi z modo kritizirali in odsvetovali vse, 

kar je po njihovem mnenju odveč in nepraktično, predvsem t. i. modne dodatke, kot 

so pentlje, volani, čipke, gumbi, sponke, nakit (zapestnice, uhani, diademi), visoke 

pete, pestre tkanine.  

                                                 
590 Dr. A. Siemsen: »Politična umetnost in umetnostna politika«. Svoboda 9, 1932: 303.   
591 »Smoter je vse.« Svoboda 8, avgust 1931: 1–2. 
592 K. J.: »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
593 »Film.« Svoboda IV(2), 1932: 66–67.  
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O takratni modi oz. modni smernicah v Ženskem listu zapišejo: »Seveda so razne 

pentlje, volane čipke in premnogi gumbi čisto odveč že celo, ako ne preostaja denarja 

za prepotrebno drugo ali tretjo srajco. … 

Mnogi zmajujejo z glavo, češ: ›narobe svet‹, ko vidijo žensko v visoko zapeti težki 

suknji ali celo z boo za vratom in v izrezanih šolnih ter v flor nogavicah, tudi je zelo 

neprimerno hoditi v takem obuvalu ob deževnem vremenu ali pa celo kadar leži sneg 

in to samo modi na ljubo.«594

Takole zapišejo v Vzajemni Svobodi: »Tudi pri izbiri tkanin dajte vselej prednost 

kakovosti in trpežnosti tkanine same, ne pa vzorcu blaga, pa naj si bo še tako pester. 

Sploh se pestrih tkanin kolikor mogoče izogibljite.« 595     

O modnih oblikovalcih ali modnih centrih v obravnavanem socialističnem tisku ne 

govorijo, govorijo pa o različnih skušnjavah, ki pretijo delavcem, pri čemer omenjajo 

tudi modo. Moda in modno blago sta del kapitalizma oz. kapitalistične produkcije, za 

katero stojijo delavci. Torej je bilo treba biti v boju proti taki produkciji previden, ker 

bi s tem največ izgubili prav delavci. Potrebna bi bila torej sprememba načina 

produkcije in celotnega družbenega sistema.   

Kot zapišejo v Svobodi: »Tretji del vse svetovne industrije izdeluje samo nepotrebne 

reči (modne; op. a.). In danes se niti proti produkciji takih bedastoč ne moremo 

boriti, sicer bi se brezposelnost še povečala. Kapitalizem se nikdar ne vprašuje, ali je 

ta ali oni produkt potreben, njemu gre samo za profit. Bistvo njega je v tem, da ne 

producira 'uporabljivih stvari' (Gebrauchswerte jih imenuje Marx), marveč le 'blago' 

(Ware). S tem pa je zavrgel tisti etični temelj dela, da naj se delo uporablja samo za 

koristne, ne pa za nekoristne ali škodljive stvari.«596         

V obravnavanem socialističnem tisku govorijo o socialističnem kulturnem idealu, 

kjer bi materialne dobrine rabile srečni in svobodni človeški usodi, skupnosti, ne pa 

moči in bogastvu posameznikov, kot se dogaja v kapitalizmu.597  

 

                                                 
594 K. J.: »Poročilo o modi.« Ženski list. II(3), 31. marec 1925: 4.  
595 Ines: »Proletarka in moda.« Vzajemna Svoboda 11–12, 1937: 156.   
596 »Smoter je vse«. Svoboda 8, avgust 1931: 1–2. 
597  de Man, »Socijalizem …«, 41–43.  
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1.4 Nepolitični tisk: »Moda iz principa prezira vse proteste in uklepa v svojo 

oblast tako rekoč ves svet«  

 

Poleg politično naravnanega slovenskega tiska, katerega vsebina je bila prežeta s 

katoliško, z liberalno ali marksistično idejno opcijo, je bilo na domačem trgu še 

veliko tiska, ki se je s svojo vsebino distanciral od kakršnegakoli političnega ali 

religioznega diskurza. Med t. i. neopredeljeni, nepolitični oz. »nepristranski« tisk 

lahko v skupini ženskih revij štejemo Ženo in dom in Praktično gospodinjo oz. Ženo, 

v skupino družinskega, kulturnega, poučnega in zabavnega tiska pa revije Vesna, 

Razgled, Ilustracija, Domači prijatelj in Roman oz. Družinski tednik. Za prvo 

skupino je bilo značilno, da je bila po vsebini modnih prispevkov namenjena enemu 

spolu (ženskemu), za drugo pa, da je bila namenjena obema spoloma in tudi 

različnim starostnim skupinam oz. vsem družinskim članom. Skupna značilnost 

omenjenega tiska je bila, da je objavljal predvsem modne prispevke v obliki modnih 

smernic, manj je bilo poljudnih in moralnih modnih prispevkov. Obe skupini tiska 

sta bili tudi bogato ilustrirani, kar je vplivalo tudi na predstavitev mode. S svojo 

vizualno kot tudi z vsebinsko modno ponudbo je tako tovrstni tisk skrbel za 

povečano potrošnjo mode, vendar pa vsak na nekoliko drugačen način.  

Prva revija oz. časopis, ki je takoj po véliki vojni v novi državi začela objavljati 

modo, je bila revija Vesna. V modnem diskurzu so večkrat poudarili nacionalnost in 

potrebo, da se moda in domača umetnost spajata in povezujeta. Čeprav so bili prvi, ki 

so modo uvrstili med vsebino tiska, ali pa prav zato, je bil odnos uredništva do mode 

previden. Bil je podoben diskurzu drugih, v prejšnjem poglavju navedenih poglavij.  

Leta 1921 so v prvi številki takole zapisali: »… Naj nikogar ne moti, da smo sprejeli 

v svoj program tudi modo. …«598 Z izidom druge številke pa tudi: »… Dobili smo od 

vsepovsod mnoge pohvale in priznanja, pa tudi mnogo nasvetov. … Nekateri bi si 

želeli več umetnosti, drugi več leposlovja, tretji več mode. Želeli bi vsem ustreči, 

toda to je nemogoče. … Kdor pozna naše razmere, bo znal ceniti našo dobro voljo, 

da nudimo v tem času tako bogato ilustriran list. … In moda? Nekateri pravijo, da je 

                                                 
598 Vesna I(1), 1921: 1. 
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je preveč, drugi, da je je premalo. Skušali smo ustreči na vse strani in nudimo v tej 

številki, kar zahteva sezona.«599

V 20. letih sta med nepolitičnim tiskom modne strani prinašali še dve podobno 

zasnovani reviji: Razgled in Ilustracija. Ob izidu Razgleda so takole zapisali: »Zdaj 

imamo slovensko revijo. Res-revijo. In prva številka ni najboljša, ker bi potem vse 

naslednje ne mogle biti boljše.« Moda je bila predstavljena v obliki prispevkov, 

modnih smernic in modnih ilustracij. Namesto programa pa so ob izidu  zapisali še 

naslednje: »Toda kaj vse obljube, kaj vsi programi in obelodanjenja ciljev, kaj 

doneče besede, ko pa se spreminjamo in se z nami spreminjajo naši programi in 

usmerjenosti kakor moda od spomladi do spomladi, ko zametavamo danes nekaj, o 

čemer pišemo jutri dolga navdušenja ...«600  

Kmalu za njim izide mesečnik Ilustracija, ki v svojem oglasu razglaša, da je: 

»najboljša in najlepša ilustrovana mesečna revija v Jugoslaviji«. V letih njenega 

izhajanja to po mojem mnenju ni bilo daleč od resnice. Njen namen pa je bil tudi 

spodbujati domače mlade slikarske in fotografske talente. Revije Vesna, Razgled in 

Ilustracija kot rečeno, uvrščamo med elitni tisk in so v slovenskem prostoru v 

vizualnem smislu na podoročju mode pomenile novost.  

Tretja družinska revija, ki je izhajala v 20. letih, je bil Domači prijatelj. Poleg 

odlomkov iz svetovne in domače literature, poljudnih prispevkov, predvsem pa 

ugank, šal in novic iz sveta filmske umetnosti so skrbeli tudi za modne strani. Ob 

desetletnici izhajanja so zapisali, kakšno delo so vsa ta leta opravljali njegovi 

uredniki in kaj so želeli: »Med naročniki je sto različnih okusov, in poiskati je treba 

prispevke, ki bodo vsakomur ali vsaj večini všeč. ... Leto za letom je treba iskati, 

pisati, izpopolnjevati list, ki mora biti zanimiv, napeto pisan in na dostojni literarni 

višini. ...«601 Moda je bila prisotna od začetka izhajanja pa vse do začetka tridesetih 

let. Leta 1930 je namreč na željo njegovih naročnic, ki so si želele več praktičnih 

                                                 
599 Ibidem, 1. 
600 Uredništvo: »K prvi številki ›Razgleda‹.« Razgled I(1), maj 1926: 1. 
601 Uredništvo: »Kako se je ›Prijatelj‹ ›rodil‹.« Prijatelj X(1), januar 1936: 9.  
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gospodinjskih prispevkov in modnih ilustracij,602 začela izhajati prej omenjena revija 

Žena in dom.  

V reviji Žena in dom so modi od povprečnih štirideset strani (prispevki plus 

ilustracije in fotografije) posvetili približno četrtino oz. 10 strani, to pa je skoraj 

toliko, kot je obsegala že omenjena konkurenčna Modna priloga Ženskega sveta. 

Toda uredništvo revije Žena in dom si ni želelo modne revije, čeprav so jih k temu s 

svojimi pismi spodbujale njihove naročnice. To so tudi večkrat pojasnili, na primer 

leta 1932: »…›Žena in dom‹ ni modni list. Naš list prinaša modne stvari v glavnem 

zaradi tega, da so naročnice v splošnem poučene, kaj diktira kraljica ›Moda‹. 

Obžalujem le, da moda ne prinaša preprostih oblek. Vem, da je več takih naročnic, ki 

jim moda prav malo koristi. Zato ne morem dovoliti več prostora za modno 

razkošje.«603

Spet leta 1934: »›Žena in dom‹ pa ne more biti samo modni list ali pa samo list, ki 

naj bi prinašal reči, ki se nanašajo zgolj na ročna dela ali zgolj na gospodinjstvo, 

kakor marsikatera želi. List naj bo vzgojen, praktičen, sodoben in namenjen 

vsem.«604     

In leta 1935: »… Modnih slik je v listu samo tri strani. To je potrebno. Saj med 

tolikšnim številom naročnic na tisoče in tisoče različnih okusov. Te slike pa nimajo 

namena vzbuditi želje po novih oblekah. Pomisliti morate, da bi si morala 

marsikatera naročnica, ki sama kroji obleke, naročiti poleg Žene in doma še poseben 

modni list, ko bi Žena in dom ne prinašala modnih slik. Vsaka žena si pa napravi 

obleko po svojem okusu. Saj lahko kombinira iz več krojev eno obleko. Modeli so 

torej v listu zato, da Vas učimo krojenja in šivanja in da si s tem prihranite šiviljo. Če 

pa imate glede kroja kakšne posebne želje, Vam pa urednica za kroje rada napravi 

kroj po Vaši želji proti povračilu malenkostnih stroškov. …«605  

                                                 
602 O tem lahko beremo v pismu urednice revije Žena in dom. (Pismo Rije Podkrajšek z dne 23. 12. 
1930. ZAL, LJU 285, fond Splošno žensko društvo, t. e. 5.) 
603 Žena in dom III(2), februar 1932: 49. 
604 Žena in dom V(1), januar 1934: 5. 
605 Žena in dom VI(5), maj 1935: 180. 
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Podobna reviji Žena in dom je bila ženska revija Praktična gospodinja, ki je začela 

izhajati leta 1934. Poleg prispevkov o gospodinjskih opravilih je obveščala, kako 

skrbeti za zunanjost, lepoto in modo.         

V 30. letih je med nepolitičnim tiskom modo prinašal še Roman, ki je imel podobno 

poučno in zabavno vsebino kot Domači prijatelj in je bil namenjen vsej družini. 

Namen njegovega izhajanja so leta 1939 uredniki takole opisali: »... da na najbolj 

nepristranski, poučen, hkrati pa zabaven način seznani svoje bralce z vsemi perečimi 

problemi, zanimivostmi in novasti naših burnih dni. ›Družinski tednik‹ vam za 2 

dinarja prinese nekaj prijetnih ur zabavnega, praktičnega in poučnega branja, ki Vam 

na neprisiljen, prijeten način širi obzorje, hkrati pa krajša čas in preganja skrbi.«606  

V Domačem prijatelju so modo tako kot drugod objavljali v obliki modnih smernic 

(npr. Letošnja Spomladanska moda), kratkih poljudnih modnih prispevkov, 

zanimivosti, modnih skic, modnih ilustracij in modnih fotografij. Število modnih 

oglasov se je z leti povečevalo.  

T. i. nepolitični tisk se je po vsebini prispevkov med seboj razlikoval, imel pa je tudi 

nekaj skupnih lastnosti. Moda je imela v tem tisku zvečine pozitiven predznak. Niso 

je obsojali z moralnega stališča oz. so to počeli zelo redko. Diskurz je bil v veliki 

meri podoben liberalnemu diskurzu. Modo so imeli za »kraljico«, gospodarico, 

vladarico, gospo, ki predpisuje, zahteva ali zapoveduje, kako naj se oblačimo. Moda 

je nadalje stroga in vsemogočna, njeno ime večkrat tudi med samim besedilom 

zapišejo z velikim M.  

S takšnim odnosom do mode oz. s tem, ko so pisali o oblačilih,  modi,  modnih 

kolekcijah in modnih kombinacijah ter objavljali slike modnih oblačil so, kot meni 

sociolog Malcolm Bernard, oblačilom in modi pripisali pomembnost in 

komunikativnost.607  

V Družinskem tedniku na primer zapišejo: »Stroga gospa Moda bo imela letošnjo 

pomlad upravičeno zadoščenje. Kajti njena zapoved: ›Kocke – velika moda‹ se 

natanko izpolnjuje«,608 ali pa leta 1937 v naslovu »Čipke so spet na vladi« in še v 

                                                 
606 Uredništvo: »Kaj vam daje ›Družinski tednik‹.« Družinski tednik XI, 19. oktober 1939: 10.  
607 Malcolm, Fashion, 218–219.  
608 »Kockasto blago – velika moda.« Družinski tednik, 23. marec 1939: 7.   
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nadaljevanju: »Čipke vladajo od jutra do večera. …« ter končajo: »Povsod, kamor 

pogledaš, vladajo čipke, nosilke mode za leto 1937.«609

V Razgledu v zvezi z modo moških poročnih oblačil zapišejo: »Dokler se bomo 

moški ženili in dokler bo to za nas za našo milo okolico kolikortoliko važen dogodek 

na trnjevi poti našega življenja – toliko časa se bomo morali v tem pogledu ravnati 

po predpisih vsemogočne mode.«610   

V Ženi in domu iz leta 1938 pa še: »Vaša želja, da bi Vam napisala, kaj vse diktira 

kraljica ›Moda‹ za letošnjo zimo, me je spravila v veliko zadrego. …«611

Za modo je značilno tudi, da »piše svoje zakone«. Mi (potrošniki) pa smo tukaj za to, 

da se po njih ravnamo oz. jih izpolnjujemo. Sociologa Veblen in König sta s tem v 

zvezi ugotavljala, da je v modernih družbah odmik od temeljne modne smeri v 

določenem obsegu vedno dovoljen in družbeno sprejemljiv ter prinaša družbeni 

ugled. Vsako pretiravanje ali pretirano izstopanje od splošno sprejemljivega pa se v 

družbi sankcionira. Kazni, ki posameznika lahko doletijo, so sicer zelo nedoločene, 

vendar pa jih ne gre podcenjevati.612  

V reviji Žena in dom leta 1930 s tem v zvezi zapišejo: »Moda je v svojih ukazih 

absolutna. Skoraj vsaka njena novost naleti sicer na odpor, pa naj bodo to kratki lasje 

ali dolga krila. Izkušnja nas pa uči, da je vsak, še tako oster odpor brezpomemben. 

Moda iz principa prezira vse proteste in uklepa v svojo oblast tako rekoč ves svet. … 

Modni zakoni na srečo niso zbrani v zakoniku, zato so tudi prestopki in pregreški ne 

kaznujejo po paragrafih. Zato tudi ni žena, ki se še tako pregreši proti modi, 

poklicana pred sodišče in kaznovana. … Ampak ti pregreški se kaznujejo večkrat 

strože, kakor ko bi jih kaznovali po paragrafih. Sodi jih žensko sodišče, ki je 

priznano strogo. Strupene opazke, zaničljivi pogledi in brezkončno opravljanje izreka 

obsodbo nad takimi zločinkami. Te častne izjeme pa prenašajo vse to trplenje in 

pogumno kljubujejo … iz čisto preprostega vzroka, češ da jim moda ne ugaja, da jim 

ne pristoja ali pa da nimajo zanjo sredstev. Prenesti morajo veliko hudega in res 

pokazati močno voljo in trden značaj. Vsaka izmed njih bi pač zaslužila spomenik še 

                                                 
609 Družinski tednik, 18. februar 1937: 5.  
610 »Moda za gospode.« Razgled I(1), maj 1926: 30.  
611 Žena in dom IX(1), januar 1938: 23.   
612 Veblen, »Razkazovalna …, 228–235. 
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pred smrtjo. Ker jim pa spomenika gotovo ne bo nihče postavil, spomnimo se jih vsaj 

mi, teh hrabrih bojevnic za nedosežene ideale.«613       

V diskurzu so v t. i. »modnih referatih« oz. »modnih poročilih« na eni strani govorili 

o splošnih modnih smernicah, trenutno prevladujočem modnem okusu, na drugi 

strani pa o individualni izbiri in individualnem okusu vsake posameznice/ka.  

Leta 1930 lahko v Žena in dom beremo: »Težko je diktirati modo. Modni referati so 

za to, da objavljajo modne novosti, ne pa, da predpisujejo modo vsem ženam brez 

razlike in da delajo iz modnih zamislekov zakone za vse. Vprašanje garderobe 

moderne žene je individualno, zato ni da bi kdorkoli posegal vanje. Današnje žene 

imajo tako različne interese in področja, se gibljejo v tako različni družbi, da je vsaka 

vkljub vsem modnim časopisom, referatom, skicam in nasvetom pri izbiri garderobe 

in pri načinu oblačenja prepuščena sama sebi. In prav zato lahko vsaka pokaže svoj 

individualni okus.«614

Poleg nasvetov, ki se nanašajo na izražanje individualnosti v oblačenju, je značilnost 

modernih družb, da so v diskurzih pogosto omenjale tudi nasvet, kako je treba »najti 

pravo mero«. Navodila za oblačenje so si sledila takole. V prvi vrsti so bili okus, 

estetika, občutek za lepo in eleganco. Zato so bili v omenjenem tisku objavljeni tudi 

številni prispevki o estetiki v oblačenju. Drugi v vrsti je bil denar oz. zaslužek. S tem 

v zvezi so svetovali varčno, nerazsipno, preprosto oblačenje oz. oblačenje stanu 

primerno. Včasih so se navodila nanašala tudi na zdravje.  

V Vesni so na primer leta 1921 po dolgem naštevanju dolžine kril in rokavov ter 

modnega blaga in njegovih vzorcev sklenili takole: »Kako naj se oblačimo? Kaj je 

najmodernejše? Odgovor je kaj enostaven in kratek: vse. ... Iz tega bogastva razbrati 

pravo, pogoditi lepo in primerno je težko. Čut lepote odločaj!«615 Ali pa: »Res lepa 

obleka je ona, ki je elegantna. Elegantna pa je ona dama, ki ima obleko, katera 

harmonira v barvah in v formi in ki odgovarja času in stanu ter izpolnjuje njeno 

prirojeno eleganco, izrazujočo se v gestah, govoru in hoji. To uči estetika mode.«616  

                                                 
613 Žena in dom I(3), marec 1930: 102. 
614 Žena in dom II(1), december 1930: 18.  
615 »O modi.« Vesna 1, 1921: 29. 
616 »Estetika ženske mode.« Vesna 2, julij 1921: 21.  
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V Ženi in domu svetujejo: »Ženska je lahko oblečena po zadnji modi, ne sme pa biti 

ekstremna«617 ter tudi: »Svetujem torej vsem, da se v čim večji meri poslužujete 

krojne pole in priloge za ročna dela. Iz starih oblek si ukrojite novo po naših vzrocih. 

S tem si boste prihranili marsikak stotak. Odločno sem pa proti vsaki razsipnosti. 

Vsaka naj se ravna po razmerah, v katerih živi.«618  

V Družinskem tedniku enkrat zapišejo: »Ne nosimo oblek, ki so preveč okrašene, pa 

bomo zmerom elegantne, kajti pomnimo, da je eleganca hčerka preprostosti!«619 

drugič po dolgem naštevanju luksuznih modnih dodatkov (rokavic, nogavic, 

pajčolana ali kozmetike) svetujejo: »Seveda moramo na vse te modne novosti gledati 

s kritičnim očesom, saj vemo, da se moda ne ozira ne na zdravje, ne na 

mošnjiček«620 oz.: »Te novotarije kajpak našim ženskam ne bodo ugajale. Zabeležile 

smo jih samo kot vestne kronistke.«621 Z objavo modnih strani torej med slovenskimi 

potrošnicami niso želeli zbujati luksuza, ampak moderno, lepo in praktično 

oblačenje.  

Tiste, ki sodelujejo pri proizvodnji mode, so v teh revijah poimenovali »modni 

konstrukterji«622 oz. tisti, ki »kraljujejo nad modo«.623 V prispevekih  omenjajo 

centre mode, predvsem Pariz, in konkretne modne, predsvem francoske oblikovalce. 

O kakršnemkoli boju proti modi v obravnavanem tisku ni bilo govora, kajti moda je 

bila po mnenju avtoric/avtorjev prispevkov del kulture tistega časa. V Vesni leta 

1921 zapišejo: »Ako kedo trdi, da je moda norost – in to se čuje včasih govoriti ljudi, 

ki se štejejo med intelegenco – velja to le za oni del ljudi, ki vsako modo mehanično 

aplicirajo nase in naj se jim kaka moda podaja kakor kravi sedlo. Moda sama pa ni 

norost, temveč zrcalo svoje dobe in njene korenine segajo kar najglobje v vse 

kulturno življenje in razpoloženje tistega časa.«624  

 

 

                                                 
617 Žena in dom II(10), oktober 1930: 356. 
618 Žena in dom VI(5), maj 1935: 180. 
619 Družinski tednik, 8. junij 1939: 6.  
620 »Pomladno pismo iz Pariza.« Družinski tednik, 11. marec 1937: 5.  
621 »Zgodovina tančice.« Družinski tednik, 30. januar 1941: 10.  
622 Žena in dom IV(10), oktober 1933: 368. 
623 Žena in dom VII(1), januar 1936: 32. 
624 »O modi.« Vesna 4,5, oktober–november 1921: 29–30.   
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1. 5 Reprezentacije sloja: »Moda! Ta beseda, nekoč tuja se je udomačila celo v 

najbolj preprostih slojih človeške družbe« 

 

»Modnost ni privilegij bogatih, ampak stvar vseh«, je bila pomembna novost v 

diskurzih liberalnega in nepolitičnega tiska. V zahodni družbi je bila namreč moda, 

ko se je pojavila, prisotna le v višjih slojih in je izkazovala pripadnost višjemu 

družbenemu sloju (aristokraciji). Potrošnja je bila določena s statusom, ki je bil 

posamezniku pripisan ob rojstvu, regulirale in sankcionirale pa so jo tradicionalne 

avtoritete in politika. Z modernizacijo, ko so se meje med razredi rahljale in so stare 

razlike med sloji postopoma izginjale, so nižje, manj priviligirane plasti prebivalstva 

poskušale posnemati ali si prisvajati potrošnjo višjih. Najprej so modno potrošnjo 

posnemali meščani. Plemstvo je zato na prehodu iz ene v drugo obliko družbe 

»izumilo« številne oblike reguliranja potrošnje, najprej formalne, s strani oblasti in v 

obliki zakonov. Tak primer so v oblačenju t. i. Oblačilni redi.625 Od 15. stoletja do 

80. let 18. stoletja so jih izdajali tudi v habsburški monarhiji,626 19. stoletje pa je 

prineslo več novih, predvsem neformalnih oblik oz. poskusov reguliranja potrošnje 

med sloji, ki so se ohranili tudi v prvi polovici 20. stoletja.   

Regulacije potrošnje, ki jo je izumilo plemstvo oz. aristokracija, so prevzeli meščani, 

ki so postali poglavitni pobudnik in dejavnik socialne, gospodarske, kulturne in 

politične modernizacije tako v Evropi kot na Slovenskem. Vendar sta se zaradi 

omenjenih sprememb (fleksibilnosti in dinamičnosti meja med družbenimi sloji) 

sčasoma spreminjala tako vsebina pojma meščanstva (npr. pojem meščanske kulture) 

                                                 
625 Tak je bil na primer oblačilni red avstrijskega cesarja Leopolda I. (1657–1705) iz leta 1686, ki je 
vsakemu stanu posebej odredil pravila oblačenja: prvemu razredu (gospodi, vitezom in svetnikom) je 
bilo zapovedano, da lahko nosijo »široke rokave, dragocene tkanine, srebrne in zlate, kot tudi svilene 
in bele čipke …«; tisti v drugem razredu (nižje plemstvo) lahko uporabljajo samo »slabše tkanine, 
srebrne in zlate, kot tudi svilene čipke …«; v tretjem razredu (meščanstvo in drugi, ki imajo enak 
položaj) pa je bilo rečeno, da ne smejo nositi »svilenih tkanin, čipk, pasov in drugih stvari iz svile …«. 
V: Kalakovič, Oblačilni videz …, 45.  
626 Baš, Oblačilna …, 228–229. 
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kot sama definicija omenjenega družbenega sloja.627 Toda vodilne vloge meščanstva 

v procesu modernizacije, kot poudarja Vodopivec, ni mogoče pojasniti z njegovo 

gospodarsko in politično močjo, saj je bila gospodarska moč meščanstva po deželah 

različna, meščanski družbeni in politični vpliv v vsaki deželi posebej pa ne le rezultat 

meščanske družbene moči. Tisto, kar posebej označuje meščanski svet, sta meščanski 

način življenja in meščanska kultura. Meščansko življenje in kultura sta izraz 

konkretnega okolja in tamkajšnjih življenjskih običajev. Odvisna sta od stopnje 

razvoja mest, tradicije svobodomiselnosti, podjetništva, samouprave in nenazadnje 

razsvetljenske tradicije. V nasprotju s plemiško-aristokratsko kulturo, ki je bila 

načeloma omejena le na plemstvo, naj bi imela meščanska kultura z meščanskimi 

vrednotami in vedenjskimi normami od začetka tudi univerzalen značaj.628

Meščane so povezovali in zbliževali skupni nasprotniki, torej nemeščani. Konec 18. 

in v zgodnjem 19. stoletju so meščani težili predvsem k  rezmejitvi od »višjih« 

(navzgor) od njih, od starih, tradicionalno priviligiranih slojev, od plemstva (od 

njihov navad in vedenja) na eni in monarhičnega absolutizma na drugi strani. 

Sklicevali so se na uspešnost, izobrazbo in na delo ter postopno oblikovali nov 

ideal/model moderne, posvetne, nestanovske, racionalno organizirane »meščanske 

družbe«.629 Meščanstvo je, kot pravi Guy Debord, prvi vladajoči razred v zgodovini, 

ki mu je bilo delo vrednota. Delo je bilo pravzaprav njegova glavna vrednota in iz 

napredka dela je oblikoval merilo lastnega napredka.630 Georges Vigarello je 

poskuse »razmejitve« videl v spremenjenih lepotnih idealih. Ti so se najizraziteje 

kazali na meščanih, ki so do konca 18. stoletja opustili nošenje čipk, naborkov, 

živahnih barv ali rabo parfuma in pudra, ki so bili sestavni deli lepotnih idealov 

takratne aristokracije. Parfum je bil za meščana nekaj nedopustnega: »Parfum se 
                                                 
627 Meščanstvo je zelo heterogena, protislovna in kompleksna družbena skupina. Med jedro 
meščanstva se šteje t. i. »gospodarsko meščanstvo« oz. »buržuazija« in t. i. »izobražensko 
meščanstvo«. V prvo skupino spadajo trgovci, tovarnarji, bankirji, lastniki kapitala, podjetniki in 
direktorji. V drugo skupino pa zdravniki, odvetniki, gimnazijski učitelji in profesorji, sodniki, 
zanstveniki, višji upravni uradniki in inženirji. Na obrobje meščanske družbe pa sodijo še nekateri 
poklici oz. skupine, ki so bliže meščanstvu kot katerikoli drugi skupini prebivalstva. Na primer majhni 
rokodelci, kramarji, gostilničarji, mali mestni uradniki, umetniki, oficirji, nameščenci. V: Peter 
Vodopivec (1994). »Novejši zgodovinopisni pogledi na meščanstvo in zgodovino meščanstva.« 
Zgodovina v šoli III(1): 3–10. 
628 V: Vodopivec, »Novejši …, 3–10.
629 Ibidem, 3–10. 
630 Guy Debord (1999). Družba spektakla. Čas in zgodovina. Ljubljana: Študentska založba. 
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razprši in izgine. … izpari, in zato simbolizira razsipnost in izgubo. Za meščana je to, 

da vidi tako izpuhtevati sadove, ki jih je nakopičil s svojim delom, nekaj 

nedopustnega. …«631 Edvard Fuchs je vzel za primer meščanke, ki so v 19. stoletju 

prav tako opustile prekomerno uporabo pudra in šminke ter katerih telo ni bilo več 

samo sestavljanka prsi, naročja in bokov, ampak etnotnost telesa, duha in duše. 

Nosečnost, ki je na primer v rokokoju veljala za ponesrečen spodrsljaj, je bila v 

ideologiji francoske revolucije spoštovanje vzbujajoče stanje.632

Ko se je v 19. stoletju vztrajno brisala meja (socialna, politična in kulturna), ki je 

meščanstvo ločevala od plemstva, se je oblikovala težnja po ločitvi oz. razmejitvi 

»nižjih« (navzdol) od njih. Plemstvo je namreč v tem času vztrajno izgubljalo 

privilegije, del bogatega meščanstva, ki ni imel več posluha za asketsko moralo, je 

stremel k plemiškemu načinu življenja in plemiškim statusnim simbolom,633 kamor 

sodita tudi »razkazovalna potrošnja«634 in »razkazovalno brezdelje«635 (predvsem na 

primeru žensk).636 To spremembo vedenja Seider poimenuje »aristokratizacija 

meščanstva«.637 Takrat so meščani med vidne razpoznavne znake svoje kulture 

vključili tudi ravnanje po (zadnji) modi. Potrošnja mode je postala del meščanske 

identitete. Postala je, tako kot druga potrošnja blaga v modernih družbah, »bistvena 

                                                 
631 Georges Vigarello (1999). Čisto in umazano. Ljubljana:  *cf, 173.    
632 Edvard Fuchs (1985). Illustrierte Sittengeschichte. Band 5: Das Bürgerlicher Zeitalter. Teil II. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 120–130.     
633 Vodopivec, »Novejši …«, 3–10.    
634 Izraz Conspicious consumption je v slovenski literaturi različno preveden: Angelos Baš (1987) 
govori o 'demonstrativni potrošnji'; ČKZ (1998) uporablja izraz 'razkazovalna potrošnja'; prevod 
knjige M. Bernarda (2005) navaja 'znatno zapravljanje'.  
635 ČKZ (1998) uporablja izraz 'razkazovalno brezdelje', prevod knjige M. Bernarda (2005) navaja 
'znatno lagodje'.  
636 Pojma »razkazovalna je v razpravo o potrošnji vpeljal Veblen. Njegova teorija o brezdelnem 
razredu še danes velja za eno od velikih del s področja ekonomije in tudi za prvo kritiko potrošnje. 
Veblen z njo pojasni neko posebno prvino pri višjih razredih v nekem zgodovinskem obdobju nekega 
naroda (ZDA, konec 19. st). V: Thorsten Veblen (1992). The Theory of the Leisure Class. New 
Brunswick in London.  
Obema pojmoma je skupno zapravljanje z namenom razkazovanja bogastva, pri čemer gre v prvem 
primeru za »zapravljanje dobrin«, pri drugem pa za »zapravljanje časa in napora«. Z modernizacijo je 
prišlo do relativnega upadanja pomembnosti brezdelja kot kriterija uglednosti in njegovega 
preoblikovanja, hkrati pa je za izkazovanje bogastva naraščal pomen »razkazovalne potrošnje«, kamor 
sodi tudi modno oblačilo. Veblen, »Razkazovalna …, 234–236. 
637 Seider, »Meščanska …«, 126–128. 
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za skupnostna zavezništva, za oblikovanje družbenih identitet in mrež, za 

vzpostavljanje razlik do drugih«.638  

Vzporedno z bogatenjem meščanskega sloja in t. i. »aristokratizacije meščanstva« se 

je odvijal proces (predvsem od srede 19. stoletja) t. i. »pomeščanjenja« nižjih 

družbenih slojev, kot so kmetje, nižji uradniki, delavci, nameščenci. Kot ugotavlja 

Jürgen Kocka, so meščanski kulturni in vedenjski vzorci postali atraktivni, z 

naraščanjem standarda pa tudi vsaj delno dostopni, najprej v mestih, nato pa tudi na 

podeželju.639 Na »pomeščanjenje« kaže tudi proces uveljavljanja oz. širjenja 

meščanske mode na podeželje in tamkajšnje prevzemanje meščanskih norm in 

vrednot, na kar je za slovenski prostor opozoril tudi Baš.640 Na podeželje, med 

kmete, se je moda širila že v prvi polovici 19. stoletja, in sicer najprej v kraje blizu 

mest, na trge ter med prebivalce domačih glavnih mest. Nižji družbeni sloji so tako 

najprej predvsem ob posebnih priložnostih, ob nedeljah in praznikih, začeli opuščati 

tradicionalno kmečko obleko (oz. ljudsko nošo)641 in se začeli nositi po takratni 

mestni srednjeevropski oblačilni modi.642 S tem se je začel proces izginjanja oz. 

izumiranja pokrajinsko specifičnih kmečkih (ljudskih) prazničnih noš. Z urbanizacijo 

in z njo povezano migracijo s podeželja v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 

20. stoletja, z modernizirano produkcijo oblačil, z večjo ponudbo cenejših oblačil in 

boljšim standardom, ki ga je prinesla inudstrializacija, se je v vseh slojih postopoma 

povečevala tudi modna potrošnja. Tako sta si postajala po oblačilnih navadah mesto 

in podeželje vse bolj podobna. Pokrajinske razlike so postopoma izginjale, način 

oblačenja pa se je poenotil, demokratiziral.  

                                                 
638 Luthar, »Homo ludens …, 245–255.    
639 Vodopivec, »Novejši …«, 3–10.    
640 Baš, Oblačilna …, 57–63.   
641 Pri tem sta se v materialih, barvah in dodatkih med seboj razlikovali vsakdanja (delovna) in 
praznična noša  (1998). »Noša.« V: Veliki splošni leksikon. 5 knjiga: Ma-O. Ljubljana: DZS, 2915. 
Slednja se je na Slovenskem v procesu modernizacije ohranila v obliki narodne noše. Na Slovenskem 
je na primer narodno nošo – stilizirano, navadno gorenjsko različico ljudske noše – proti koncu 19. in 
v prvi polovici 20 st. ob slovesnih priložnostih nosilo narodno zavedno meščanstvo. Narodna noša je 
izražala pripadnost domačemu kulturnemu izročilu in s tem tudi slovenstvu. Kmečko prebivalstvo, 
predvsem njegov revnejši del, je v tem pogledu zaostajal, saj je bila narodna noša zanje precej draga. 
Po drugi svetovni vojni so jo nosili predvsem na raznih prireditvah (folklora). V: Angelos Baš, 
»Posebnosti slovenske in nemške obleke na Slovenskem od začetka 19. stoletja do druge svetovne 
vojne.« Zgodovinski časopis 46, 1992: 445–450.   
642 Baš, Oblačilna..., 57–63. 
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V obdobju med svetovnima vojnama je bila moda kot tipična razkazovalna potrošna 

dobrina bolj ali manj dostopna vsem slojem. Potrošnja dobrin je tudi po Veblenovem 

mnenju v prvi vrsti znak socialnega statusa. V modernih družbah je prisotna v vseh 

družbenih slojih, saj kot pravi: »Noben razred v družbi, niti najbolj obupano revni, se 

ne odpove običajni razkazovalni potrošnji v celoti, če to ni res nujno. Sposobni bodo 

prenesti precej bede in neugodja, preden se bodo odpovedali zahtevi po finančni 

spodobnosti ...«643

Tako so nastale nove oblike regulacije potrošnje v mestih in na podeželju, ki so se 

širile tudi s pomočjo različnih medijev. Kot na primer navaja Bernard, so meščani 

zato, da bi se po videzu ločili od nižjih, v drugi polovici 18. stoletja za svoje osebje 

predpisali nošnjo uniform,644 izdajali pa so tudi t. i. bontone, ki so bili v knjižni 

obliki v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja zelo razširjeni tudi na 

Slovenskem. To so bila pisana pravila, ki so govorila o načinih, na kakršne naj bi se 

posameznik glede na svojo družbeno vlogo oz. status, ki ga zaseda, po pričakovanju 

obnašal, prehranjeval ali oblačil. 

Tudi Cerkev je na podeželju skušala potrošnjo mode oz. njeno širjenje regulirati z 

moralo. Med pridigami so svarili pred različnimi modernimi pojavi, med drugim tudi 

pred oblačilno modo. Za slovenski prostor Baš ugotavlja, da so duhovniki med 

pridigami govorili zoper gizdavost, nečimrnost, ošabnost, štimanost, oholost ali 

napuh v kmečkem oblačilnem videzu, in menili, da je za kmeta in kmetico 

najprimernejša doma narejena obleka, ki izkazuje ponižnost in poštenost.645  

Slovenski periodični tisk je spremebe v potrošnji oblačil spremljal in se do njih 

različno opredeljeval. Opisoval je proces »pomeščanjenja« nižjih slojev, 

preoblikovanja praznične noše v narodno nošo, pisal o izginjanju narodne noše na 

eni646 in širjenju mode na drugi strani.647 V obdobju med vojnama, ko so se 

                                                 
643 Veblen, »Razkazovalna …«, 233–234. 
644 Kot navaja Malcolm, so v šestdesetih letih 18. stoletja na primer za hišno služinčad večinoma 
uvedli nošenje uniforme, sestavljene iz črne obleke in bele čepice. Malcolm Bernard (2005). »Moda, 
oblačenje in družbena reprodukcija.« V: Moda kot sporazumevanje. Ljubljana: Založba Sophia, 144–
145.  
645 Ibidem, 49–50. 
646 Od srede 19. stoletja dalje. Bojan Knific (2003): »Vprašanje narodne noše na Slovenskem« 
Etnolog 13(2002) 64: 437.  
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omenjeni procesi še poglobili, je bilo tovrstnih diskurzov, tudi v povezavi z modo in 

njeno regulacijo, neprimerno več. Bili so ideološko, razredno in nacionalno obarvani.   

V vseh diskurzih obravnavnega tiska so moderno dobo oz. moderni čas, 

modernizacijski proces in vse, kar je povezano s tem procesom (npr. kapitalizem, 

širjenje mode, vloga mest), povezovali z meščanskim slojem. Vendar so bila mnenja 

o tem procesu, tako kot o modi, deljena. Kot sem pokazala v prejšnjem poglavju, je 

bilo iz diskurzov v katoliškem tisku iz obdobja med obema vojnama mogoče 

razbrati, da je moda simbol »popačenega in nemoralnega duha časa«, v katerem 

prevladuje »materialistična smer in uživanjaželjnost«. Govorilo se je o »dobri« in 

»slabi« modi. Meje med njima je težko potegniti. Toleranca je bila različna od 

časopisa do časopisa. Med nasveti in opisi »dobre mode« pa so bili npr.: 1. oblači se 

po svojem stanu, 2. oblači se dostojno, 3. oblači se nravno. Bile so tudi izjeme. 

Načelo, naj se vsak oblači po svojem stanu, je bilo od časopisa do časopisa različno 

izraženo oz. poudarjeno, predvsem pa je bilo možnosti za regulacijo več.   

V Vigredi so veliko prostora posvečali opisovanju širjenja mode na podeželje na eni 

in  izginjanju narodne noše na drugi strani. Leta 1923 na primer zapišejo: »Moda! Ta 

beseda, nekoč tuja se je udomačila celo v najbolj preprostih slojih človeške družbe. 

Postala je vsakdanja znanka, vladarica sveta …«648 Ali pa leta 1938: »Ko posečaš 

naše vasi, boš kaj hitro opazila, v koliki meri je gospa moda prodrla v tudi najbolj 

oddaljen gorski kotiček. Nemalo se boš začudila dejstvu, da današnja kmečka dekleta 

v modi prav nič ne zaostajajo za mestom, često so pa še bolj moderno oblečena kot 

ti, ki si meščanka.«649

V zvezi s širjenjem mode na podeželje so govorili tudi o procesu pomeščanjenja 

kmečkega stanu, kar niso sprejemali z odobravanjem. Leta 1934 lahko v Vigredi 

beremo: »Ta vpliv pomeščanjenja pa se ne kaže samo v zunanjosti, temveč sega 

globoko v življenje kmetskega stanu, v družino, cerkev in šolo. … 

Meščanskemu vplivu bomo zaprli pot edino s spoznanjem, da je pogoj zdravega 

življenja ohranitev samobitnosti stanu. Vsak pa mora biti ponosen, da je kmetski sin 

                                                                                                                                          
647 V prvem ženskem tisku na prehodu iz 19. v 20. st. V: Ilich (Gombač) 1999, »Nekaj o modi …«, 
98–108.  
648 Anica Podržaj, »Moda in ti.« Vigred I(3–4), 1923: 20.   
649 Emi Oražem, »Kmečko dekle in – Moda.« Vigred XVI(2), 1938: 77–78.  
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ali kmetska hči, da jo je rodila slovenska mati, ki ji je dala z življenjem tudi ljubezen 

do domače zemlje in kmetskega stanu. …«650

Medtem ko je bil Domoljub namenjen predvsem slovenskim katoliškim kmetom ter 

tudi delavcem in obrtnikom,651 je bil Slovenec namenjen mestnemu občinstvu, kar je 

vplivalo tudi na »prizanesljivost« do mode. V rubriki »moda« ali »modne novosti« 

besede stan, sloj niso pogosto omenili. Večkrat so pisali o tem, naj se bralci oz. 

bralke oblačijo ustrezno svojemu zaslužku: »Oz. kakor kdo more in zmore – tudi to 

je pravilo mode!«652 Kar pa je pravzaprav drugotnega pomena: »Izbire nudi sedanja 

moda obilo in je le na nas, da si izberemo tisto, kar se naši osebnosti prilega. V tem 

je ravno vsa umetnost: da se oblačimo skladno z vso svojo bitjo in – svojim 

gospodarskim razmeram primerno.«653  

Sledi tudi nasvet ženskam: »Sicer pa šivaj sama, če imaš količkaj daru in roke za to. 

Mnogo izdatkov si prihraniš na ta način. … ti ne bo treba plačati šivilje – če tega ne 

prenesejo tvoje gospodarske razmere …«654 Nravnost oz. moralnost, pa čeprav na 

tretjem mestu, je tako po diskurzu sodeč postala vedno večji oz. najbolj poudarjen 

argument Cerkve v modni potrošnji.    

V liberalnem tisku je bilo govora o »meščanski« in »mestni modi« in o tem, da je 

moda »zrcalo svoje dobe, njene korenine pa segajo v vse kulturno življenje in 

razpoloženje tistega (modernega) časa«. Svetovali so oblačenje predvsem glede na 

denar in manj na stan, nadalje glede na okus ter v manjši meri tudi glede na 

dostojnost in zdravje. Bile pa so tudi izjeme. Glavna načela liberalizma naj bi bila 

namreč tudi svoboda izražanja, delovanja, veroizpovedi. Na kratko, biti kdor si in 

početi kar hočeš, dokler te iste pravice na kršiš drugemu, kar seveda lahko apliciramo 

tudi na svobodo v oblačenju. Individualnost nasproti kolektivnemu. V oblačenju se 

dopušča tudi odstopanja in s tem v zvezi ekstreme. Kot zapišejo v Jutru: »… vsi 

strahovi in predsodki ob še tako ekstremni stvari (so) popolnoma odveč, ako se 

dotičnica zna vesti in pozna svojo individualnost. … Ni vse okusno, kar vsiljujejo 

                                                 
650 »Kmetski stan in kmetska zemlja – Vir zdravih razmer.« Vigred XII(1), 1. januar 1934: 24–25.    
651 Leta 1931 so zapisali: »Naš list ima ogromno večino naročnikov med delavnimi sloji, zlasti med 
kmeti in delavci.« (»Domoljubovim naročnikom.« Domoljub 44(1), 8. januar 1931: 1.) 
652 »Moda.« Slovenec 49(8), 28. februar 1926: 8. 
653 »Večerna obleka.« Slovenec 17, 21. januar 1934: 9. 
654 »Moda.« Slovenec 51, 7. marec 1926: 7.  
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razni modni listi. Treba je znati izbrati in prilagoditi. Prava noblesa je v diskretnosti; 

ni vse za vsakogar. Moda je le okvir; sliko mora vsaka dama sama ustvariti. To je pa 

umetnost, redek dar božji.«655  

O oblačenju glede na stan se je najmanj pisalo v Jutru in Domovini. V slednji so 

objavljali politične prispevke Samostojne kmetijske stranke (SKS 1919), stranke, s 

katere ustanovitvijo so liberalci skušali prodreti tudi na slovensko podeželje, v 

najmočnejše zaledje SLS in slovenskega katoliškega gibanja ter ji tako tam 

konkurirati. Politično so želeli organizirati polmeščanski liberalni sloj na vasi, kot so 

maloštevilne veleposestnike, večje kmete, podeželske obrtnike, trgovce in 

gostilničarje ter nekaj izobražencev.656 Leta 1925 so v uredništvu časopisa zapisali, 

kakšna je bila in bo njegova vsebina, in kdo so njihovi bralci: »Prinašali bomo 

poučne članke gospodarske in druge vsebine, tedenske novice ter zlasti mnogo 

zabavne vsebine. ... Skrbeli bomo tudi za to, da bomo imeli stalno dovolj slik.  

›Domovina‹ in naša stranka bosta glasnika in borilca za interese naših malih ljudi. To 

so mala gospodarstva, skromna sicer, a poštena. …«657  

V Domovini so se z nostalgijo, brez večjega obsojanja spominjali časov, kjer je vsak 

že po videzu vedel, kam sodi in kje mu je mesto. Leta 1927 lahko beremo: »V tisti 

lepi stari dobi je bil vsak stan oblečen po svoje, toda vsak dostojno. Meščani, trgovci, 

rokodelci itd. so nosili svoje vrste kroj, kmetje spet drugačnega in industrijci pa so se 

tudi ločili po obleki od ostalih stanov. V novi tuji modi so si postali vsi precej 

podobni; mnogi so se žal sramovali pripoznati svoj stan, kar se dandanes še rajše 

dogaja kakor v tistih starih časih.«658

Nasvet, da naj se njihovo občinstvo oblači stanu primerno, je bil največkrat objavljen 

v časopisu Ženski svet, še zlasti v modnih prispevkih z druge pol. 20. in začetka 30. 

let. Takrat je po naštevanju modnih smernic (novih modnih linij, krojev, barv, itd.) 

nasvet pogosto zvenel takole: »… oblačite se stanu primerno, ne trosite za obleko 

preko svojih moči!«659 Ali pa: »Glavni svetovalec pri vsakem nakupu je – žep! 

                                                 
655 Maruška, »Modno pismo«. Jutro 266, 13. november 1923: 12. 
656 Jurij Perovšek, … 229–230. 
657 Uredništvo in upravništvo, »Vsi naši prijatelji na delo za širjenje ›Domovine‹! Domovina VIII(1), 
7. januar 1925: 13.    
658 »Naše noše«. Domovina. Priloga Tedenske slike III(32), 11. avgust 1927: 1.  
659 Ženski svet – Modna priloga. Poletje 1924 II, 1924: 4. 
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Drugič, nič manj važen svetovalec je okus, ki pa je včasih zeló nezanesljiv, posebno 

če nima v svojem spremstvu tistega faktorja, ki je prav tako važen kakor on sam, t. j. 

čut, kaj kateremu stanu pristoja in kaj ne.«660  

Časopis Ženski svet je bil po besedah uredništva namenjen kmeticam, služkinjam in 

srednje izobraženim, prizadeval pa si je pridobiti tudi industrijske delavke. Za 

časopis je, kot je ugotavljala Nataša Budna Kodrič, nasplošno veljalo, da so se 

izobraženke na podeželju bolj poglobile vanj kot meščanke z isto stopnjo izobrazbe. 

Da so ga ponekod bolj brale služkinje kot njihove gospe in da so se šele proti koncu 

tridesetih let zanj začele bolj zanimati ženske z višjo izobrazbo. Vzroki za 

odklanjanje so bili torej pri enih slab ekonomski položaj, pri drugih pa omaloževanje 

domačih kulturnih izdelkov.661 In prav v Ženskem svetu so večkrat, tudi v zvezi z 

modo, posebej omenili meščanski sloj. Menili so, da je moda namenjena 

meščanskemu sloju ter da so modne strani v njihovem tisku namenjene zgolj 

meščankam.  

Leto 1924, ko je uredništvo še delovalo v Trstu, v modnem poročilu nekoliko 

hudomušno opišejo tudi skrajnosti, do katerih naj bi prihajalo na podeželju, po vsej 

verjetnosti v takratnem tržaškem zaledju: »… mestne gospe … imajo priliko videti 

vsak dan zadnje modne novosti v izložbah, imajo priliko in čas razmišljati, kako se 

bodo oblekle, če sploh razmišljajo same o tem in ne prepuste tudi te skrbi svoji 

šivilji. … ženstvo po deželi, ki pride v mesto samo za nakup in nima dosti časa 

razmišljati; pride tja nepripravljeno, ker mu vsakdanji posli ne dovolijo misliti nase 

in na svoje obleke.« Slednjim je tudi namenila modna poročila, ki so bila polna 

svaril: »Te naše čitateljice opozarjamo, da bodo videle v mestu marsikaj, kar jim ni 

všeč, kar se pa ne dá prenesti na deželo, ker bi tam postalo smešno. Fina svilena 

obleka zahteva fine nogavice, fine čevlje; fina nogavica in fin čevelj zahtevata fino 

nožico, a vse te finese skupaj zahtevajo tlakovane ulice, s peskom posute poti, mehke 

preproge in vso ono gracijo, ki jo more imeti le ženska iz tistih krogov, ki se jim ni 

treba mučiti z vsakdanjim delom. Teh krogov imamo precej tudi na deželi; za te 

seveda velja to, kar smo omenile mestnim gospem. 

                                                 
660 Ibidem, 4. 
661Budna Kodrič, »Žensko …«, 274. 
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Vsem ostalim pa, ki si same služijo svoj kruh, ali ki živijo od dela svojih mož, svojih 

staršev, nja rečemo samo eno: oblačite se stanu primerno, ne trostite za obleko preko 

svojih moči! … Da bi morebiti katera iz naših čitateljic ne mislila, da hočemo vzeti 

vse, kar je lepega in modernega, v zakup za meščanke. Nikakor! Rade gledamo naše 

žene in dekleta okusno in moderno oblečene. Evo, kaj nam pa ni všeč: kontoristka, ki 

teče zjutraj v službo v svileni obleki in lakastih čeveljčkih; kmečko dekle, ki gre po 

steljo v čevljih z 10 cm visokimi špičastimi petami; gospa ali gospodična na deželi, v 

svoji praznični obleki, ki je vsa prepotena, ima na sebi marsikak madež, ki se ne da 

očistiti, ker je – svilena. To je tisto kar nam ni všeč. 

Dežela bi bila mnogo manj ›dežela‹, če bi se toliko ne trudila biti mestna.«662     

Leta 1929 v Ženskem svetu objavijo tudi pismo (domnevne) bralke oz. naročnice 

časopisa s podeželja, kjer lahko beremo, komu so modne strani oz. sama moda 

namenjene ter kaj »odgovarja« enemu ali drugemu stanu:  

»Po mojem mnenju je to list, ki je potreben vsaki dobro misleči ženi. Je seveda 

povsem logično, da ne more ustrezati samo temu ali onemu stanu; biti mora obziren 

do vseh. Če se nam zdi včasih previsok, moramo me, kmečka dekleta in delavske 

žene, znati črpati iz njega ono, kar odgovarja našemu stanu. … 

Kar se tiče mode, nas list ne sili, da se moramo tudi me oblačiti ravno po njegovih 

vzorcih. Vsaka naj si pač po svoji volji zbere kroj, ki je njenemu stanu primeren in 

kakor ji dopuščajo gmotne razmere. Me se pač moramo obleči tako, kakor zahteva 

naš kmečki stan in razum.«663   

Ta diskurz se nekoliko spremeni s spremenjeno lokacijo uredništva (selitev iz Trsta v 

Ljubljano) in drugačno strukturo občinstva v 30. letih. 

Kazalnik modernizacije pa ni samo širjenje mode na podeželje in njena potrošnja 

med kmetskim slojem, ampak tudi potrošnja med delavskim slojem, ki se je z 

industrializacijo oblikoval tudi na Slovenskem. Tudi ta sloj je, kot rečeno, ubral 

                                                 
662 Ibidem, 4. 
663 Ženski svet – Modna priloga. Za pomlad 1929 VII(3), 1929: 10–11. 
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svojo pot v »pomeščanjenju«, na kar so opozorile etnološke in zgodovinske 

raziskave na primeru Maribora664 in Ljubljane665.  

V obravnavanem socialističnem tisku, kot je bilo nakazano v prejšnejem poglavju, 

lahko zasledimo izjave, da meščani monopolizirajo vse, tudi »okus časa«, s tem pa 

tudi modo. Pri omenjanju sloja v modnem diskurzu so jasni in dosledni. Na eni strani 

meščani, elita, na drugi strani delavski sloj. Na eni strani »lažna« meščanska kultura, 

za katero je značilen poudarek na zunanjosti, fasadi. Na drugi strani »resnična« 

socialistična kultura. Pri nasvetih glede oblačenja so poudarjali denar oz. dohodek 

(»blagajni primerno«), letni čas oz. vreme ter sloj, ki mu posameznik pripada. 

Na primer v Ženskem listu: »Tistim torej, ki hočejo biti res moderne, bi svetovala, da 

se oblačijo in obuvajo vedno letnemu času, vremenu in svoji blagajni primerno ter da 

si prihranijo denar, ki bi ga imele dati za krzno na spodnjem robu suknje, za kako 

potrebnejšo reč ali ga pa podarijo svojim izmučenim staršem za kak priboljšek ter naj 

nikar ne pozabijo, da v resnici moderen človek stremi za izobrazbo in pravo kulturo 

srca.« 666

V Vzajemni Svobodi pa: »Oblačite se stanu primerno, okusno, dostojno in 

enostavno.«667 »Poklic delavke je resen, prav tako naj bo pa tudi resna in enostavna 

njena obleka.« 668  

Med drugim zapišejo, da slovenski meščanski tisk z objavo modnih strani (še bolj pa 

s tamkajšnjimi modnimi podobami) spodbuja tudi popačen odnos do športa, v 

katerem imajo glavno besedo moda, spolnost in užitek.  

V Svobodi takole opišejo videz in vedenje ob športnih dogodkih: »… za meščane je 

šport sredstvo za spolni flirt. ›Dama‹, ki se gre smučat, ne gre radi sprehoda v krasno 

zimsko naravo, radi nasrkanja svežega planinskega zraka, temveč gre kazat v 

planinski hotel svojo zadnjo modno smučarsko uniformo in plesat. … Prekomerni 

spolni razbrzdanosti prvega povojnega časa, katere aduti so bili puder, šminka, 

alkohol, kokain, je sledil ›Sportni‹ flirt: zarjavelost je postala modna barva, s katero 

                                                 
664 Godina, Iz mariborskih … 
665 Žagar, Oblačilna …   
666 K. J., »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
667 Ines, »Proletarka in moda«. Vzajemna Svoboda 11–12, 1937: 156.   
668 Ibidem, 156.   
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je vsa šminkarska industrija kmalu napravila dobro konjunkturo. ›Sportgirl‹ je 

postala modni tip boljše kokete; ta spolni ideal naj dvigajo lepotne konkurence 

najlepših nog in najlepših hrbtov. Ta sport je postal neka vmesna stopnja med 

varietéjem in negovanjem telesa.« 669     

Slednji diskurz v reviji Svoboda jasno namiguje, da je bila delavska kultura nekaj 

povsem drugega kot meščanska kultura, kot tudi diskurz v Ženskem svetu ali Vigredi 

jasno namiguje, da kmečkemu stanu »odgovarjajo« druge stvari kot meščanskemu 

oz. da je to stvar razredne kulture. Bourdieu s tem v zvezi govori o t. i. »razredni 

morali« ter značilnost razredov obravnava z vidika posameznika, ki nosi pečat 

»razrednega habitusa« in ga z lastnim delovanjem reproducira. Habitus je po 

Bourdieuju neozaveščen in se kaže tako v posameznikovih dispozicijah kot v 

njegovem delovanju. Razredni habitus se v družbenem življenju pojavlja kot 

»razredni etos« oziroma »razredna morala«. Ta se zrcali v vrednotah, verovanjih, 

vsakodnevnih praksah in vedenjskih vzorcih posameznega razreda.670   

Vrednote, verovanja, vsakodnevne prakse in vedenjski vzorci posameznega razreda 

so se v slovenskem prostoru v obdobju med vojnama kazali tako v obliki pisanih 

pravil, v zgoraj omenjenih diskurzih, ki so bili objavljeni v periodičnem tisku ali v 

knjižni obliki (npr. bontoni671), kot tudi v obliki nenapisanih pravil. S čimer so 

predvsem meščani skušali regulirali modno potrošnjo. Godina na primeru 

družabnega življenja v mestu Maribor navaja, da so bili med vrhnjo plastjo 

mariborskega prebivalstva vedenjski obrazci, moralne norme in vrednote ostro 

določeni, da je bil njihov okus tedaj »veljavni« okus ter da se je večina (izjema 

mariborsko delavstvo) skušala v vseh sestavinah življenjskega stila približati tej 

vrhni plasti.672 Vendar so v takratni družbi obstajale številne omejitve, ki so 

preprečevale mešanje in poudarjale razlike. Ne samo privatni temveč tudi sicer javni 

prostori so bili nižjim slojem nedostopni. Pogoj za vstop v določene prostore, kot so 

kavarne, gledališča, elitne plesne prireditve (npr. redute), je na primer narekoval 

                                                 
669 »Meščanski sport«. Svoboda 5, 1934: 239.   
670 Bourdieu, Distinctions …, 78–79.  
671 Na primer: Edvin Rozman (1909) O dostojnosti. Ljubljana.; Bodianus (1921) Lepo vedenje. 
Ljubljana. 
672 V: Godina, »Maribor 1919–1941…, 66. 
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poseben oblačilni videz oz. je veljalo pravilo, da se obleko stalno menja (npr. 

promenade, kavarne) ali pa je vladalo t. i. »intelektulano« vzdušje (npr. klubi, 

kavarne). Obiskovalci kavarn, ki so tja zahajali (predvsem ženske) dvakrat v enem 

dnevu, so morali npr. zvečer priti v drugi obleki kot popoldan. Kot navaja Godina, 

sta bila sicer glavna pogoja za vstop v te prostore starost in stalni zaslužek, dejansko 

pa so tja zahajale predvsem premožnejše mestne plasti (tovarnarji, veleindustrialci, 

bolje stoječi obrtniki, oficirji, zdravniki, profesorji, pravniki, učitelji oz. njihove 

žene), ne pa revnejši sloji (npr. delavci in mali obrtniki). Na eni strani so jih zaradi 

neprimerne obleke lahko odslovili, po drugi strani pa je pri nekaterih veljalo mnenje, 

da se ne želijo družiti »s ta popeglanimi«.673  

Takšnih neformalnih oblik, v katerih se je zrcalila t. i. meščanska morala, je bilo še 

nekaj, kar je razvidno tudi iz diskurzov in podob iz obravnavanega tiska. Poleg 

neposrednega omenjanja točno določenega sloja je bilo tudi nekaj neposrednih 

diskurzov, ki so bili kot omenjena nenapisna pravila namenjena točno določenemu 

slovenskemu občinstvu.  

Med meščanski tisk, ne glede na ideološko naravnanost, lahko uvrstimo oba 

dnevnika, liberalno Jutro in katoliški Slovenec, ter njuni prilogi in tudi številne revije 

iz skupine t. i. neopredeljenega tiska, predvsem ilustrirano revijo Ilustracija. Tam so 

modo v glavnem sprejeli kot sredstvo za moderniziranje samega tiska in kot sredstvo 

za krepitev potrošnje tiska. Hkrati so v večji meri objavljali modna oblačila za 

različne posebne, prej omenjene elitne priložnosti. Skratka, objavljali so oblačila za 

tiste priložnosti, ob katerih je bil dostop omejen, oz. kjer so »razkazovalno 

potrošnjo« lahko izkazovali le meščani.           

Meščanski tisk je na modnih straneh pogosto pisal o prostorih razkazovanja in o tem, 

kakšen oblačilni videz se tam pričakuje. Po večjem številu objavljenih modnih 

elegantnih in ekstravagantnih modelov, oblačil za »hausbale«, čajanke, plese in 

promenade, sta med obravnavanim tiskom izstopali reviji Ilustracija in Slovenec. V 

katoliškem Slovencu v rubriki Moda tudi ko je bilo govora o domačih oblačilih, to 

niso bili predpasniki (uniforme gospodinj), ampak dolge halje igrivih vzorcev, 

domača oblačila, namenjena brezdelju (na fotografiji so jo nosile ženske s cigaro v 
                                                 
673 Godina, »Maribor …«, 16–19. 
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roki). Prav tako so meščanski tisk krasile fotografije s plesov, ki so bili namenjeni 

predvsem elitni družbi. Tak primer so bili 'Plesi v maskah' oz. Redute, ki so potekale 

pod različnimi naslovi in so bile svojevrstni spektakli. Sloveli so po izbranih, 

domiselnih in največkrat dragih kostumih. Kot opisuje Godina, so v mestu Maribor v 

prvi polovici 20. stoletja v domišljiji plesali »Pod palmami«, »V Hollywoodu«, v 

»Bohemski noči«, »Moulin rougu«,674 v mestu Celju pa tudi v kitajskem (»Jedna noč 

v King-ning-jangu«) ali balkanskem (»Na Balkanu«) slogu.675  

Leta 1928 lahko v Ilustriranem Slovencu beremo o oblačilnem videzu na elitnih 

plesih: »Kakor poleti razvija družabno življenje na prostem, v kopališčih in 

letoviščih, na izletu in v sportu, tako se pozimi uveljavlja pred vsem na raznih bolj ali 

manj sijajnih prireditvah v plesnih dvoranah. Te prireditve zahtevajo glede obleke 

višek izbranosti in elegance, saj se ljudje gibljejo v neposredni bližini, pod 

neizprosno jasno električno lučjo, na parketu, v prostoru, ki je sam po sebi eleganten 

in zahteva eleganco v kretanju in vsej zunanjosti.  

Nemalo skrbi prizadeva zato plesna obleka mladim deklicam, ki se pripravljajo na 

prvi ples, in nič manj njih materam. Treba je nastopiti odlično in se izogniti vsemu 

kričečemu vsiljevanju, obenem pa tudi preveliki skromnosti, ki bi napravljala vtis 

neznatnosti. Vsekakor se smemo vedno zanesti na to, da se uveljavijo mladost, 

zdravje in ljubeznivo, naravno občevanje tudi v manj dragocenem okviru.«676             

Med meščani so bili v obravnavanem obdobju značilni tudi zasebni obiski, poleg t. i. 

čajank, ki so bile značilne za dopoldanski čas, tudi večerne hišne zabave oz. 

»hausbali«.677 V Ilustriranem Slovencu lahko leta 1930 v redni rubriki Modne 

novosti beremo nasvete o tem, kako se je treba obleči za tovrstne obiske: »Za 

popoldanske obiske se je treba prav za prav najskrbneje obleči. Dočim je preračunan 

učinek plesne obleke na razdaljo in podrobnosti ne prihajajo toliko v poštev, mora 

biti popoldanska obleka v vsakem pogledu tako skrbno izbrana in izdelana, da more 

zdržati tudi strogo kritiko iz neposredne bližine. …«678    

                                                 
674 Ibidem, 30–33. 
675 Janez Cvirn (1990) Kri v luft! Čreve na plot! Oris družabnega življenja v Celju na prelomu 
stoletja.    
676 »Naš modni kotiček.« Ilustrirani Slovenec 52, 23. december 1928: 416.  
677 Godina, »Maribor …«, 16–19. 
678 Ilustrirani Slovenec 6, 9. februar 1930: 48.  
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Moda je seveda posegla tudi v šport, kjer je zavladala eleganca, razkazovalna 

potrošnja, o čemer so z zgražanjem pisali v Svobodi. V meščanskem tisku so o modi 

v športu pisali drugače, kot lahko beremo v Ilustriranem Slovencu: »Včasih je veljalo 

kot pravilo, da se je treba obleči za sport in izlete kar se da zanemarjeno. Sedaj temu 

ni več tako. Vsekakor se tudi sedaj nihče ne bo oblekel za sport tako kakor za salon, 

toda eleganca je postalo pravilo tudi za sportno obleko.«679

Revije, kot so Vesna, Ilustracija, Razgled ter tudi Ženski svet so bile, kot je bilo 

povedano nekje drugje, med obravnavanim slovenskim tiskom dober primer sožitja 

med modo in umetnostjo. V teh revijah so uredniki k sodelovanju povabili šolane 

umetnike (slikarje, grafike, arhitekte) in obrtnike (šivilje in lastnice modnih slonov), 

oz. so bili sami hkrati uredniki in oblikovalci samega tiska. Ta praksa uredništev je 

bila podobna praksi uredništev tujega elitnega tiska, kjer so za prezentiranje mode 

uporabljali predsvem modne ilustracije in kjer je estetika, ki so v obliki vizualne 

opreme vnašali umetniki namigovala tudi na status tiska in občinstva, ki mu je bil 

namenjen. Na drugi strani so bile revije, kot so Žena in dom, Družinski tednik ali 

Roman, tipični predstavnik popularnega tiska. Od zgoraj omenjenega tiska so se 

ločili po večji objavi fotografij, modernega medija, ki je bil tudi v svetu namenjen 

širjenju mode med množično občinstvo ter po večjem številu objavljenih oglasov. 

Vizualno se je skladalo z verbalnim: v diskurzih so modo namenili vsem, ne glede na 

sloj.      

Uredništvo revij, kot so Žena in dom ali pa Družinski tednik, se je obračalo na 

občinstvo tako v mestih kot na deželi. V Domačem prijatelju v uredništvu omenijo, 

da modne smernice namenjajo tako »meščankam kot deželankam«. Takole zapišejo 

ob prvem modnem poročilu leta 1927: »›Domači prijatelj‹ (bo) vedno skušal 

prinašati interesantnih opisov in lahko uporabnih predlog, s čemer bo, kakor upamo, 

meščanki kot deželanki prijazno ustreženo.«680 Leta 1938, ob 10-letnici izhajanja pa 

takole nagovorijo svoje občinstvo: »… vsi iz delavskih in kmetskih slojev, ki vas je 

                                                 
679 »Moda v snegu.« Ilustrirani Slovenec 4, 1929: 24. 
680 M. Š., »Perilo.« Domači prijatelj I, 31. januar 1927: 20.  
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bilo največ in ki ste bili naši najhvaležnejši bralci, vi vsi iz mest, ki ste bili naši dobri 

prijatelji, bodite zahvaljeni in nam ostanite še nadalje zvesti.«681   

Leta 1934 je uredništvo Žene in doma razložilo, kakšna revija je in komu je 

namenjena: »Naročnice ›Žene in doma‹ so iz vseh slojev. Zato moramo prinesti vsaki 

nekaj. ... List naj bo vzgojen praktičen, sodoben in namenjen vsem.«682     

V omenjenem tisku se je hkrati objavljalo tako elegantne in ekstravagantne modele, 

namenjene brezdelju oz. razkazovalni potrošnji, kot praktična, delovna oblačila, ki so 

bila v obravnavanem tisku objavljena skupaj. Druga značilnost predvsem Žene in 

doma, Praktične gospodinje, Družinskega tednika ter tudi Romana je v primerjavi s 

preostalim tiskom veliko število objav modnih oblačil filmskih igralk oz. igralcev, ki 

so jih nosili v filmih, posnetih v filmskih studih v tujini (MGM, Paramount, 

Universal, Fox in Ufa ali pa Zagrebški Fanamet). Filmski medij, o katerem sem že 

govorila, je bolj kot katerikoli drug medij v moderni evropski zgodovini omogočil, 

da se je moda elit razširila med masovno občinstvo. Film je tako kot moda postal 

internacionalen, vendar z enim središčem, to je Hollywoodom, ki je v obdobju med 

obema vojnama poleg drugih modnih središč (Pariz – New York – London) začel 

narekovati t. i. popularno modo.  

Kot sem že omenila, so modni oblikovalci, ki so oblačila oblikovali za filme, tako 

kot igralci, ki so jih nosili, tudi na Slovenskem postali velike zvezde po zaslugi 

omenjenega slovenskega tiska. Oblačila iz neresničnih in nerealnih filmskih prizorov 

so bila poleg realnih, preprostih, praktičnih, delovnih oblačil objavljena v skoraj 

istem tisku (Modna priloga ŽS, Praktična gospodinja, Vigred, Žena in dom in 

Družinski tednik.). Tako sta se ena in druga kultura stapljali.    

 

1. 6 Spol: »Da poročila o modi nikjer, kjer se hoče pisati za ženske, ne smejo 

izostati, je v današnji družbi samoposebi umevno« 

 

V poglavju o medijih sem že omenila, kako se je vloga ženskega spola v moderni 

odražala v vsebinah ženskega tiska, kjer se konec 19. stoletja izoblikujejo tri teme: 

                                                 
681 Uredništvo, Domači prijatelj X(1), 1938: 10.  
682 Žena in dom V(1), januar 1934: 5. 
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ena se tiče žensk in domačega življenja (dom, domače delo, družina, mož, otroci, 

vzgoja, gospodinjenje), druga se nanaša na javno življenje in na žensko izključenost 

iz njega (feminizem, vprašanja o izobrazbi, volilni pravici, političnem in poklicnem 

udejstvovanju), tretja tema pa je namenjena njenemu prostemu času in potrošnji. 

Modne strani so polnile slovenski ženski tisk od konca 19. stoletja.683 V obdobju 

med svetovnima vojnama pa razen redkih izjem moda postane stalna tema in se 

pojavlja v okviru vseh treh tem obravnavanega slovenskega periodičnega tiska. Tako 

ženskega, dnevnopolitičnega kot kulturnega, zabavnega in poučnega. Srečamo jo 

predvsem v okviru prve – tak primer sta predvsem Žena in dom in Praktična 

gospodinja – in zadnje teme. V tisku pa se uporablja tudi kot sredstvo za širjenje 

drugih vsebin, ki se nanašajo na ženska prizadevanja za enakopravni položaj (ženske 

v poklicu, društvih, politiki). Tak primer je bil recimo časopis Ženski svet. Že 

uporaba metafor v naslovu tiskov, »dom« na eni in »svet« na drugi strani, dovolj 

nazorno kaže na to, katero področje delovanja (dom in družina / gospodarski, 

politični in družbeni odnosi) so ženskam namenili v omenjenih revijah in kam so 

posledično uvrščali modo.  

V večini primerov, ne glede na ideološko naravnanost obravnavanega tiska, so modo 

reprezentirali kot nekaj tipično ženskega oz. so jo povezovali že skoraj izključno z 

ženskim spolom. V Ženskem listu na primer zapišejo: »Da poročila o modi nikjer, 

kjer se hoče pisati za ženske, ne smejo izostati, je v današnji družbi samoposebi 

umevno.«684 Bilo je tudi nekaj izjem. Revije Vesna, Razgled in Roman ter 

Ilustracija, kjer na primer zapišejo, da Ilustracija »prinaša za vsako sezono stalna 

modna poročila za dame in gospode«,685 toda v treh letih izhajanja le dvakrat 

objavijo »moško modo« oz. modne smernice za moški spol. V reviji Razgled na 

primer prispevek o modi, ki je namenjen ženskam naslovijo »Moda«, kadar pa ga 

namenijo moškim oz. pišejo o moških modnih smernicah, zapišejo naslov »Moda za 

gospode« (Slika 75 in 76).   

                                                 
683 Več o tem glej v: Maja Ilich (Gombač), »Nekaj o modi v slovenskem časopisju ob prelomu stoletja 
1895–1915.« Zgodovina za vse 6(2), 1999: 98–108. 
684 K. J., »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
685 Ilustracija III(3), 1931: 142.   
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Izjema je tudi priloga Za pridne roke družinske revije Domači prijatelj, kjer so vsi 

družinski člani bolj enakovredno zastopani. Vendar pa se spet nagovarja zgolj žensko 

občinstvo, tudi kadar gre za oz. se oglašuje moško modo.  

V reviji Žena npr. najprej zapišejo naslednje misli, v nadaljevanju pa modne 

smernice za moško modo: »SOS, gospa Moda, pomagajte nam brž. Povejte, če vsaj s 

krajem pameti včasih pomislite na te naše slabše polovice in kako naj jih letos hitro 

prenovimo in polepšamo, odnosno njihovo obleko. Seveda nič ekstravagantnega, ker 

naši možje niso pariški gizdalini in tudi nočemo, da bi jim prišlo na um in bi si želeli 

postati holiwoodski zvezdniki, le to bi rade, da bi s svojimi hlačami, suknjiči, 

kravatami in drugim priborom svoje garderobe šli vsaj nekoliko z duhom časa in tako 

tvorili naši modernosti in eleganci zadovoljiv okvir.«686    

Ženske so torej kot »potrošnice« ciljno občinstvo večine tiska, kjer se piše o modi ali 

se jo omenja. Ženske so tiste, ki se jih največkrat nagovarja, uči, svetuje, grozi ali 

omejuje. V nepolitičnem tisku, kot je bilo nakazano v prejšnjem poglavju, so bile na 

primer ženske, ki se ne ravnajo po modnih zapovedih, najpogosteje reprezentirane 

kot »zločinke«. Hkrati pa se ženske pojavljajo v vlogah »sodnic« oz. se govori o 

»ženskem sodišču«, ki kaznuje tovrstne prestopnice.    

Ženske so tudi tiste, ki se statistično gledano, v obravnavanem slovenskem tisku 

najpogosteje »kažejo« v obliki modnih podob (ilustracij, fotografij ali oglasov). 

Manjkrat se na modnih straneh pojavljajo otroci, najmanj moški oz. največ ženska, 

manj otroška in najmanj moška oblačila. Raba žensk za povečevanje modne 

potrošnje, še posebej v oglaševanju, je namreč z industrializacijo in množično 

proizvodnjo obveljala za modern prijem, ki so ga uporabljali mediji po vsem svetu. 

Čeprav so bile ženske, kot rečeno, na eni strani zaradi svojih vlog vezane predvsem 

na dom in na drugi v veliki meri izločene iz javnega življenja, so paradoksalno v 

moderni postale »nosilni element njegovega reproduciranja«. Pojav, ki ga sociologi 

imenujejo »feminizacija potrošništva«, je bil najbolj izrazit v ZDA, in sicer v 

                                                 
686 Žena V(5), maj 1938: 145–146.  
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zadnjem desetletju 19. stoletja. Kmalu se je preselil tudi v Evropo,687 s tem pa tudi v 

slovenski prostor.  

Ženski tisk ali ženske strani so tudi najbolj napolnjeni z oglasi. Kot pravijo v reviji 

Žena in dom: »Inserati so velikokrat dobri hišni svetovalci. ...«688 Metafora »hiša« je, 

kot vemo, podobno kot metafora »dom«, domena žensk. Povedano kaže na to, da je 

imel obravnavani slovenski tisk že povsem moderen izgled, pri čemer pa seveda ne 

gre posploševati. Izjeme so namreč bile, predvsem v tisku, katerih vsebina ni bila 

tako specializirana, ampak namenjena celi družini. V reviji Razgled, kjer je število 

objavljenih modno oblečenih moških podob v primerjavi z drugim tiskom izstopalo, 

je bilo naslednje razmerje med objavljenimi ženskimi in moškimi podobami: 2/3 

ženskih in 1/3 moških figur. Prav tako so bili npr. v Domovini in Domoljubu 

objavljeni tudi obema spoloma namenjeni oglasi: »OBA, mož in žena sta zadovoljna, 

ker sta si nakupila vse potrebno manufakturno blago poceni v Trgovskem domu 

Stermecki, ...«689 ter tudi taki, ki so jih namenili zgolj moškim: »Kaj premišljujete? 

Ne vem, kje naj si kupim blago za novo obleko. Tu ni nič za premišljevati, temveč 

pišite še danes Trgovskemu domu Stermecki po vzorce, ker tam je ogromna izbera v 

suknu, kamgarnu, ševjotu in drugem blagu za moške obleke. Vse blago je dobre 

kakovosti in cene so zelo nizke.«690  

Vendar pa ostane dejstvo, da se je skrb za oblačenje vseh družinskih članov v 

moderni prepustila ženskam. Skrb za spremljanje mode oz. modnih smernic in 

kupovanje modnih oblačil ter tudi to, da se je potrošnja z industrializacijo 

povečevala, kot so se vztrajno povečevali tudi izdatki za dom in družino.  

Potrošnja oz. nakupovanje za družino in zase, na kar so opozorile številne ženske 

študije, je bila tista praksa, ki je ženskam omogočila, da so v moderni zasedle javni 

prostor. Poleg ulic, trgov in kavarn naj bi bili veliki nakupovalni centri t. i. 

veleblagovnice po mnenju mnogih edini pomembnejši javni prostor, ki ga je 

proizvedla moderna in je bil brez zadržkov dostopen ženskam.691 Luksuzne trgovske 

                                                 
687 Majda Hrženjak Vidmar idr. (2002). »Uvod.« V: Njena rekreacija. Ženske revije v Sloveniji. 
Ljubljana: Mirovni inštitut, 10–11. 
688 Žena in dom VI(5), maj 1935: 1 
689 Oglas v Domovini 
690 Ibidem. 
691 B. Luthar, »Homo ludens …«, 260. 
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arkade evropskih metropol v začetku 19. stoletja naj bi po mnenju nekaterih 

proizvedle moškega 'pohajkovalca' (flâneur), ki uživa v pohajkovanju, ogledovanju 

trgovinskih izložb, itd. Veleblagovnice, ki so zrasle v Zahodni Evropi konec 19. 

stoletja, pa naj bi po mnenju drugih proizvedle žensko »pohajkovalko«. Prostor 

veleblagovnic naj bi bil potemtakem tisti javni prostor, ki je bil brez zadržkov 

dostopen ženskam in edini pomembnejši javni prostor, ki ga je proizvedla moderna. 

Veleblagovnice so postale simbol novih odnosov med spoloma, simbol moderne in 

njene blagovne kulture.692 Toda glede na to, daj je za večino žensk potrošnja za 

družino predstavljala delo in vednost, kako družinske vire in dohodek najbolj 

učinkovito preoblikovati v zadovoljene potrebe družinskih članov, je vprašanje, 

koliko lahko govorimo o potrošnji kot »užitku«. Potrošnjo lahko obravnavamo tako 

kot preostalo delo. Je »potrošno delo«.693 Delo, ki so ga opravljale kot gospodinje, 

kar je razvidno tudi z naslovov, izjav ali diskurzov.   

Načinov za krepitev ali omejevanje modne potrošnje je bilo več, zato so se od tiska 

do tiska razlikovali tudi diskurzi. Vendar so bili glavni cilj regulacija ženske, s 

pomočjo katerih so mediji vplivati na potrošnjo vseh družinskih članov. Ženske so 

tako postale cilj in sredstvo za reguliranje modne potrošnje v slovenski družbi. 

V katoliškem in socialističnem tisku se je na nakupovalne prakse in oglaševanje 

gledalo kot na hudo skušnjavo. V Vzajemni Svobodi so takole svarili ženske: »Žene – 

delavke ne dajte se nikoli zapeljati mikavnostim izložb in mode. Kljubujte 

izkušnjavam, pa četudi so morda zelo velike.«694    

V liberalnem tisku o značilnostih mode, predvsem njenem hitrem menjavanju, 

večkrat pišejo, ker s tem osveščajo svoje bralke/bralce in jih učijo, kako in kaj naj 

pametno trošijo oz. kupujejo. V Jutru na primer zapišejo: »Dobra gospodinja se te 

resnice (o hitro menjajoči se modi;  op. a.) vedno zaveda in pri najnovejši modi 

zmerom že misli na bodočo. Svoji šivilji zato ne dovoljuje modnih ekstravaganc in 

pretiranosti ter se izogiblje tistih opasnih ›umetnic‹, ki urezujejo kroje tako skopo, da 

                                                 
692 Ibidem. 
693 Tanja Rener (2000). »O delu ›iz ljubezni‹.« V: Ann Oakley, Gospodinja. Ljubljana: Založba/*cf., 
285–286. 
694 Ines, »Proletarka in moda.« Vzajemna Svoboda 11–12, 1937: 156.   
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je predelava toalete za bodočo modo nemogoča. Zakaj moda je lahko muhasto 

spremenljiva, blago – drago plačano – pa mora ostati.« 695     

V nepolitičnem tisku se je v diskurzih poudarjalo, da je potrošnja ženska zadeva, da 

je ženskam »stikanje po trgovinah v krvi« oz. da se tem skušnjavam ženske težko 

uprejo. V Družinskem tedniku lahko na primer beremo: »Ah saj res, h Kastnerju in 

Öhlerju stopim pogledat! Že večkrat sem bila v Zagrebu, pa nikoli nisem utegnila, da 

bi stikala po trgovini, čeprav je nam ženskam to v krvi.«696 Tovrstne reprezentacije 

žensk so se pojavljale tudi v liberalnem tisku.  

Druga reprezentacija žensk, ki je bila prav tako močno prisotna v nepolitičnem tisku, 

je bila reprezentacija žensk kot aktivnih potrošnic, kot tistih, ki lahko vplivajo tudi na 

ponudbo na trgu, na kar kažejo številne izjave, kot npr.: »Kar žene zahtevajo, to 

morajo imeti trgovci v zalogi«. 

Leta 1938 lahko beremo o posledicah različnih vej industrije in obrti na ženske sodbe 

o blagu, da rečejo: »To mi je všeč. To mi ne ugaja.« In sicer: »V frizerski in brivski 

obrti je povzročila moda naravnost neverjeten preobrat. Gospodom se zdi imenitno, 

če se lahko doma igrajo z učenimi brivskimi aparati in se sami brijejo. Zato silno 

slabo stoje brivci. Vendar jim je usoda zopet naklonila ženo, da jih reši iz zadrege. 

Če smo prej imeli tudi v večjih mestih samo po dva, tri damske frizerje, imamo danes 

te obrti v vsaki ulici dovolj. Dasiravno so si žene ostrigle svoje lase, vendar je kultura 

damske frizure na taki višini, da je je v stanju vzdrževati sto in stotisoče ljudi.  

Prav tako je z industrijo kozmetike, ki je prav za prav samo del kemične industrije. 

Kar je bilo prej luksuz najizbranejših bogatašev, je postalo danes naravnost ljudska 

potreba in že vidimo celo podeželska dekleta, ki si barvajo ustne, obrvi, ki se pudrajo 

in ondulirajo. Ne zgražajte se nad tem, saj nam te ženske muhe dajejo kruh! 

Od mode je odvisna tudi trgovina, ki posreduje med industrijo in med porabnicami. 

Kar žene zahtevajo, to morajo imeti trgovci v zalogi. Da, od tega kar je ženi všeč, je 

odvisna včasih neposredna usoda tisočev in tisočev ljudi in med njimi tudi tistih, ki 

se najbolj zgražajo nad ›modernimi‹ ženami ...« 697   

                                                 
695 Dil., Kraljestvo mode 252, oktober 1923.  
696 »Majhen sprehod po veliki trgovski hiši.« Družinski tednik, 4. marec 1937: 5.  
697 »Vloga žene v svetovnem gospodarstvu.« Žena V/2, februar 1938: 59.  
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Kot potrošnice se jih v diskurzih opozarja, naj pri nakupu blaga za družino oz. 

družinske člane uporabljajo razum, naj jih vodi praktičnost in varčnost ter da o 

nakupih vodijo evidenco. Nasveti o varčni potrošnji so se zgostili v času gospodarske 

krize, ko so objavljali rubrike, npr. v Žena in dom »To je cenejše« oz. »Kje lahko – 

kako lahko prihranim« itd. ...    

Leta 1938 lahko npr. v Ženi beremo: »Vsaka pametna žena bo vodila svoj dnevnik, v 

katerega bo vpisovala vse važne stvari, ki se nanašajo na njeno zdravje in lepoto. ... 

Kot praktična gospodinja imate gotovo zvezek, v katerega vpisujete svoje dnevne 

izdatke ...«698  

Kot potrošnice se jih osvešča tudi v nacionalnem oziru. Leta 1937 v Praktični 

gospodinji agitirajo, naj ženske kupujejo domače blago: »... Ni torej vsa svila, ki jo 

imajo naše manufakture v zalogi, inozemsko blago, ampak je vmes tudi naša 

domača, odlikovana svila. Zahtevajte vedno domačo blago, drage praktične 

gospodinje! Naše blago je prav tako dobro in še boljše!«699

Kot ugotavlja Seider na primeru meščanske družine, sta bila za meščanske ženske 

zakon in družina edino družbeno poslanstvo (izjema so bili samostani). Samske 

ženske so bile v breme svoji družini in so bile manj cenjene. Hkrati pa je bil tudi 

meščanski moški v veliki meri odvisen od zakonskega stanu. Zakon je imel vlogo 

varnega zatočišča v poklicnem boju za obstanek. Denar je pri tem igral pomembno 

vlogo. Domačnost, za katero so si meščani prizadevali, je bila namreč odvisna od 

materialne varnosti in denarja. In ker so za finančno plat družine skrbeli moški, so v 

zakon stopali razmeroma pozno, po koncu dolgega šolanja ali nekajletnega 

poklicnega uvajanja. Nasprotno je bila starost, v kateri so stopale v zakon ženske, 

nižja. Tako je tudi starostna prednost moškim dajala neke vrste avtoritete.700 

Avtoriteta in moč moških sta bila namreč utemeljeni na njihovem pridobitnem delu 

zunaj hiše in njihovi poklicni usposobljenosti. Delu v hiši, ki se je z modernizacijo 

prvič istovetilo zgolj z delom žensk, pa je bil odvzet produktivni značaj in je 

postajalo vedno bolj reproduktivno. To delo je bilo v družbi, katere razvojne 

                                                 
698 »Dnevnik lepote in zdravja.« Žena V(1), januar 1938: 13.  
699 »Med prvimo smo!« Praktična godpodinja, IV(3), februar 1937: 43. 
700 Seider, »Meščanska …«, 126–128. 

 192



značilnosti so bile vedno večja preračunljivost, maksimiranje dobička, itd., vedno 

manj vrednoteno.701

Ženske kot potrošnice se v diskurzih stalno opozarja, da ko trošijo, trošijo denar, ki 

so ga zaslužili moški. Ženske se torej na eni strani reprezentira kot tiste, ki 

reprezentirajo moževo bogastvo, vendar pa pri tem ne smojo biti preveč drage. 

Moški, t. i. »financministri«, plačujejo ženska oblačila, zato naj ne bodo predraga. 

Stroške za to je treba predvideti oz. vnaprej načrtovati.  

Leta 1939 v Ženi in domu lahko beremo: »Mislim, da je najvažnejše to, da ne 

odlašamo do zadnjega dne, ampak da pravočasno pričnemo preudarjati to važno 

vprašanje (nakup oblačila; op. a.). Pa da se mi kdo ne posmehuje pri tem! Saj ni to 

vprašanje važno samo za nas žene! Morda je še važnejše za gospode možičke in 

očete, ki so najbolj zadovoljni takrat, če so žena in otroci lepo oblečeni, ne da bi jim 

bilo treba za to lepoto pregloboko segati v žep.«702

Leta 1938 pod naslovom »Letošnja moda je v znamenju štednje« piše: »Morda ste to 

že opazile, da, saj ste morale, če greste količkaj v ›štric‹ z modo, in potem ste to 

najnovejše modno geslo z veseljem pozdravile. … Zdaj pa nam ne preostane 

drugega, kot da ponižno poslušamo modna povelja in se na vse mogoče in nemogoče 

načine dobrikamo možičkom in drugim takšnim domačim finančnim ministrom, da 

brez velikega tarnanja doprinašajo svoje gmotne žrtve na naš modni oltar. Letos z 

vsem tem naši ljubi finančni ministri ne bodo imeli dosti preglavic, kajti letošnja 

moda je v znamenju štednje. ...«703

V reviji Žena in dom objavijo modne smernice za perilo in ne ločijo žensk na bogate 

ali manj bogate, ampak na tiste, »ki imamo preproste može« (Slika 33) in na tiste, 

»ki imajo bogate može« (Slika 34). Konec koncev pa se delo žensk, njihova 

skrbnost, prizadevnost in pridnost, po diskurzih sodeč, ocenjuje po tem, kako 

oblačijo svoje družinske člane, na kar kažejo tako številni podnaslovi ženskih 

modnih rubrik, npr. »Za naša pridna dekleta …« (Slika 110) kot naslovi modnih 

podob in izjave, kot je ta: »po moževi strajci spoznamo ženino pridnost«.   

 
                                                 
701 Ibidem, 126–128. 
702 Žena in dom X(3), marec 1939: 106.  
703 Ines, Žena V(12), december 1938: 375.  
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1. 6. 1 »Dame«, »poštena, krščanska, slovenska dekleta« in »nečimrnice«   

 

Proces razločevanja družbe na zasebna, domača življenjska področja na eni in 

poklicni svet na drugi strani je imel daljnosežne ideološke posledice. Izgledalo je, da 

odslej ljudje natanko vedo, kaj naj bi bilo tipično »moško« in kaj tipično »žensko«. 

Ženski so pripisali značajske lastnosti, za katere se je zdelo, da jo vnaprej določajo za 

družino in dom. Oblikovala pa se je tudi podoba moškega, ki se v poslovnem 

življenju ne ustraši nobenega napora in tveganja.704 Spremembam na področju 

moške in ženske identitete je sledila tudi moda. Kot navaja E. Rouse, so se v Evropi 

moški in ženski kroji oblek razlikovali nekako od 40. let 14. stoletja, toda v krašenju 

(naborki, čipke, puder, lasulje) se spola nista razlikovala vse do konca 18. stoletja. 

Identiteta moških, s tem pa tudi lepotni ideal in oblačila, so se po njenem mnenju 

povsem ločili od identitete in videza žensk ob koncu 19. stoletja.705 Takrat so moški 

postali bolj dejavni, njihova oblačila pa manj opazna. Prevzeli so bolj preproste kroje 

oblačil, puste in enolične barve oz. temne odtenke ter nošenje hlač. S tem oblačilnim 

videzom je bila povezana opredelitev možatosti. Hlače so omogočale hitro hojo, tek, 

skoke, del moške identitete pa so postale lastnosti, kot so žilavost, moč in 

aktivnost.706 Ženske so še naprej ostale okras, in sicer okras moškim in za moške. 

Ženska oblačila so bila še vedno predvsem »friolna« in dekorativna, ženstveno se 

omeji na videz in spektakel.707

Zato nas tudi ne sme čuditi, da kadar se je v slovenskem periodičnem tisku 

reprezentiralo modne potrošnike – tako z diskurzi kot s podobami – to nista bila oba 

spola, ampak skoraj izključno ženske. Pred prvo svetovno vojno se je v slovenskih 

humorističnih listih karikiralo npr. moške »gizdaline« in »frakarje«, po njej pa t. i. 

»profitarje« in trgovske »zenije«. Vendar je obleka, kot lahko beremo tudi v 

Ilustraciji, po vojni postala postranska stvar moške karikature, saj se je uveljavil bolj 

sproščen odnos do modno oblečenih moških, oz., kot lahko beremo, »ker so se z 

                                                 
704 Seider, »Meščanska …«, 126. 
705 Rouse, Understanding …, 20–30. 
706 Bernard, Moda …, 163–164. 
707 Bernard, Moda …, 164. 
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novimi družabnimi formami uveljavile mirnejše sodbe, kar se tiče modne obleke«.708 

Podobno velja tudi za karikiranje žensk v modnih oblačilih. Teh je bilo več pred prvo 

svetovno vojno, po njej pa tudi zaradi reforme ženskega oblačila, ki je postalo bolj 

praktično, nekoliko manj. Vendar so bile prisotne, o čemer več pozneje. 

Različni tiski so različno reprezentirali modno oblečene ženske, s čimer so vplivali 

(omejevali / pospeševali) tudi na modno potrošnjo. Diskurz katoliškega tiska je 

ženske, ki so nosile »slabo« modo, predstavljal kot neumne, nerazsodne, nečimrne 

(oz. nevarnost, da postanejo ničemrne), gizdave, nališpane, blede in bledikave. Kot 

take naj bi vzbujale pozornost v javnosti, da se je zato okolica sicer ozirala za njimi, 

toda cenil jih ni nihče. Njihovo nasprotje so ženske, dame, ki se za modo ali pa za 

njene skrajnosti niso menile. To so bile poštene, snažne, čedne in lepe ženske ter tudi 

verne, ponižne in sramežljive. Katoliški tisk je, kot rečeno, med celotnim 

obravnavanim tiskom, izstopal tudi po objavi (modnih) karikatur. 

Vigred, ki v svojih diskurzih izpostavlja predanost žensk katoliški veri, ob izidu 

časopisa zapiše: »Naše Orlice, poštena, krščanska, slovenska dekleta, izobrazujmo 

vsestransko! Nudimo jim vsega, kar morajo znati kot bodoče matere in gospodinje! 

Cilj naše vzgoje bodi: Kultura srca ... Podlaga vsemu našemu delu je katoliška vera. 

... Naš najvišji ideal je Bog ...«709     

Želje žensk po drugačnosti (npr. boljši izobrazbi,  uveljavljanju v javnosti, v moških 

poklicih) je Cerkev obsodila s številnimi protiargumenti in ženskam, ki so si 

spremembe želele, pripisala razne negativne lastnosti (nevernice, nesramnice, 

vlačuge, kljubovalke, predrznice).710 Podobno je veljalo za željo žensk po izstopanju 

z videzom oz. modnim oblačenjem. Moda, ki velja za luksuz, zvečine za krščanske 

ženske ni primerna. Navsezadnje mora biti glede na to, da ženske vzdržujejo moški, 

vzdrževanje njihove zunanjosti poceni. 

Kot zapišejo v Mladiki: »V glavnem bo dama vedno sledila modo, da se ne loči 

preveč od splošnosti in vzbuja pozornosti,«711 oz.: »… dekle mora biti snažna, čedna, 

                                                 
708 »Moška moda v karikaturi.« Ilustracija, 11. februar 1930: 380.   
709 Minka Žirovnik, »›Vigredi‹ na pot.« Vigred I(1–2), julij–avgust 1923: 2.  
710 Maca Jogan (2004). »Opravičevanje podrejenega položaja žensk do začetka druge svetovne 
vojne.« Celje:  Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, 302–303. 
711 Mladika XVIII, 1937: 74–75. 
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lepa: doma in zunaj doma. … Ob tem pa nikdar lišpava, gizdava. … Tisto dekle pa, 

ki kar nori za vsemi izrastki mode in je oblečena, da kar ›kriči‹, vzbuja sicer res 

pozornost, ozirajo se za njo, ne ceni pa je noben moški.«712  

Tisti oz. tiste, ki so se ravnali po modi, v liberalnem tisku praviloma niso bili deležni 

obsojanja. Po diskurzu sodeč so nori oz. smešni tisti, ki se ne ravnajo po modi. 

Prevladovalo je mnenje, po katerem so vse ženske, ki se ravnajo po modi, nečimrne, 

nečimrnost pa nekaj »neizbežnega«. Kot zapišejo v Jutru: »Ženske vseh narodov so 

si v nečimernosti enake. Ženska je ustvarjena za lepoto in dopadenje. …«713 Seveda 

obstajajo tudi izjeme.      

V obravnavnem socialističnem tisku se je ženske, ki so se ravnale po modi, 

reprezentiralo kot lutke, »vražje modne spake«, modne gosi, modne prikazni, kvazi 

cvetke brez vonja in jedra, kot nespametne ženske, tudi kokete, ki rabijo samo za 

okras, za tiste, ki zaradi mode žrtvujejo sebe in svojo družino. Tisto, kar žrtvujejo, pa 

so zdravje, poštenje, sreča, mir in ime (njihovih mater, družine). Kot take so vredne 

vsega pomilovanja. 

V Ženskem listu na primer lahko beremo: »Koliko revnih deklet je že žrtvovalo tiho 

srečo svoje mladosti paru modnih solnčnikov ali kaj podobnemu. Žal tudi 

marsikatera žena onečasti svojim nedolžnim otrokom ime njih mater zaradi kake 

modne kaprice, katero ji njen mož s skromnimi dohodki ne more nuditi,«714 ter še: 

»Take prikazni jaz vedno pomilujem, ker bi se rade postavile v eno vrsto z bogatimi 

damami, ki se vozijo v avtomobilih in kočijah ter za svoj salon obute nožice lahko 

zavijejo v gorko krzno. Mnoge pa pomiljujem tudi zaradi tega, ker se mi zde tako 

revne, da si ne morejo kupiti času primerne čevlje, ki so seveda nekoliko dražji.«715

Ženske torej ločijo po sloju, in sicer tiste, ki se oblačijo po modi, »dame«, kvazi 

»elito«, ženske iz višjih plasti družbe in tiste, ki se oblačijo bolj preprosto, delavske 

ženske, žene oz. dekleta. Slednjim ni pomembna zunanjost, ampak notranjost.  

V Svobodi so na račun mode in modnih potrošnic objavili verze, kjer govorijo o tem, 

kaj bi bile (so) ženske pripravljene storiti v imenu mode:  
                                                 
712 Fran Seleški Finžgar, Mladika X, 1929: 76. 
713 Novska, »Jesen, ženska in moda.« Jutro, 18. september 1923: 218.  
714 K. J., »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
715 Ibidem, 4.  
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Le poglej jih vražje modne spake! 

Komaj slišale so kje novosti take,  

si že z rdečilom vsaka nohte maže. 

Če pa bi bilo treba jih obgristi,  

al ̀ modrikasto jih stolči od zavisti,  

storé še to, da moda se dokaže. 

 

Če bo moda grudi počrniti, 

kjer pa teh ni, tam pa vsaj bedré,  

če bo moda deco podušiti,  

al ̀ na rokah kožo si ustrojiti,  

da bo slična rokavicam, vse storé …,716 itd.            

Tudi v Vzajemni Svobodi so svojim bralkam svetovali resno, dostojanstveno, 

skromno in enostavno ter tudi lepo in okusno oblačenje brez nepotrebnih modnih 

dodatkov: »Čim skromnejše boste oblečene, tem bolj boste učinkovale in 

privlačevale s svojo zunanjostjo,«  ter tudi: »Nič nepotrebnih dragih gumbov, pentljic 

in sponk. Z ta denar si rajši kupite slastno malico, ali pa denar shranite in si pozneje 

nabavite zanj knjig, iz katerih boste v prostih urah črpale pouk in zabavo.« 717

V t. i. neopredeljenem, nepolitičnem oz. »nepristranskem« tisku so se zavzemali za 

moderno, lepo in praktično oblačenje in ne za luksuz. Potrošnice, ki omenjena 

navodila upoštevajo, se v prispevkih reprezentira kot pametne, trezne in praktične.  

V reviji Žena in dom svoje bralke takole poučijo: »Pametna žena, ki ima še kaj svoje 

volje, pa bo nosila samo to, kar ji res pristoji.«718 In tudi: »Koliko modnih 

zamislekov ostane narisanih samo na papirju in natisnjenih v modnih časopisih, ki jih 

raznesejo po svetu kot najnovejšo modo. Modo pa ne smemo nazvati stvari, ki jo 

natakne nase nekaj žen, ki hočejo obrniti nase pozornost ali pa imeti nekaj, česar 

nima nobena druga.«719

                                                 
716 Erich Kästner – Tone Maček, »Modne dame«. Svoboda 11, 1932: 350.   
717 Ines, »Proletarka in moda.« Vzajemna Svoboda 11–12, 1937: 156.   
718 Žena in dom, V(7), julij 1934: 263.  
719 Žena in dom, V(5), maj 1934: 191.  
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Na primer v Družinskem tedniku: »Trezno presodite same sebe, svoje obleke in svoje 

klobuke. Kjer opazite kaj takega, kar se vam ne poda, bodite neusmiljene in vrzite 

navlako stran, čeprav ste jo morda pravkar dobile od svoje šivilje. Spoznajte vendar, 

da je moda samo kažipot, ki kaže smer, pravo pot pa morate najti same, če hočete 

doseči uspehe.«720 Ter tudi: »Praktična ženska si bo dala k vsaki čipkasti obleki 

ukrojiti več raznobarvnih spodnjih oblek, skladnih kajpak z barvo čipkaste obleke … 

Znanke, ki jo bodo videle zdaj s to, zdaj z ono spodnjo obleko, bodo mislile, da ima 

kar več čipkastih oblek, v resnici pa ima samo eno.721

Včasih tiste, ki se pretirano prepuste svoji »nečimernosti«, obsojajo ter jih razglasijo 

za smešne ali celo nore. Še zlasti so tovrstni diskurzi pogosti v času gospodarske 

krize.      

Leta 1937 v reviji Žena in dom beremo: »Velike modne hiše in oblačilni saloni so 

bahaško razstavili novopečene spomladanske modele. Vse je preračunano na žensko 

ničemurnost. Ne bila bi Evina hči, ako bi ne bila vzhičena nad vsemi temi novimi 

kreacijami. Bogate, drage toalete s samozatajevanjem prezrem in si ogledujem 

predvsem tisto, kar bi si v najboljšem primeru lahko omislila. Čemu bi si delala 

iluzije in si težila srce z mislimi na draga oblačila, ko bi se s to pretirano 

načičkanostjo vendarle samo osmešila. In ko je razstavljenih vendar tudi toliko 

prelepih reči, ki so primerne tudi za nas, preprostejše ženske, in tudi vsaj v 

nekakšnem skladu z našimi dohodki.«722   

Tudi ni vsaka modna novost, ki jo v prispevkih objavijo, za vsako, kot tudi ni vsaka 

novost, ki jo ženske vidijo v javnosti, nujno moda.  

 

1. 6. 2 Lepotni ideali: »telo, kakor ga je Bog ustvaril« in »manekine« 

 

Moda ne spreminja samo oblačil in oblačilnih dodatkov, ampak tudi telo, ki vse to 

nosi, oz. t. i. lepotne ideale.723 Zgodovinsko gledano je en lepotni ideal nadomestil 

                                                 
720 Žena in dom  V(4), april 1934: 151.  
721 Družinski tednik, 18. februar 1937: 5.  
722 Žena in dom. III(3), marec 1937: 118.   
723 Lepotni ideali se nanašajo na linije telesa (plosko, baročno), na telesne vonjave (parfumi) in na 
plasti, ki prekrivajo kožo (kreme, pudri, šminke) kot tudi na nekatere oblačilne kose, ki telo oblikujejo 
(stezniki, modrci). 
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drugi, ki je bil ponavadi prvemu nasproten. Razvoj pa je šel v smeri, da bolj ko se je 

odkrivalo telo, bolj so se zmanjševali plasti oblačil in število oblačilnih 

pripomočkov, vedno več je bilo vidnih telesnih polj, ki jih je bilo treba olepšati ali 

preoblikovati.724 Medtem ko so ljudi stoletja prepričevali, da nimajo telesa, da se ga 

ne smejo dotikati in čistiti, kot je pokazal Georges Vigarello,725 je v 20. stoletju (še 

zlasti v drugi polovici) nastopil čas, ko nas vsi prepričujejo, da vse temelji na telesu.      

Kot pravi Baudrillard, se je s tem, da je telo postalo objekt za prodajo stvari, 

spremenil način, kako o telesu razmišljata njegova »lastnik« oz. »lastnica«. 

Posameznik je »odkril« telo in o njem namesto funkcionalno začel razmišljati 

narcistično. Telo je postalo prostor za občudovanje in je kot tako iskalo možnosti za 

njegovo »popravilo« s pomočjo različnih »servisov«. Tudi zato »odkritje« telesa v 

moderni družbi ne pomeni nujno tudi njegove »osvoboditve«. V potrošni družbi, kot 

poudarja Baudrilard, se namreč telo ponovno disciplinira, tokrat z drugimi sredstvi in 

na drugačen način.726 Telo, ki ga je moda v moderni družbi največkrat preoblikovala 

in razgalila, je bilo žensko telo. Pri tem ji je od druge polovice 19. stoletja 

»pomagala« kozmetična industrija. Ženskam je z oglasi v medijih pomagala pri 

uresničevanju spreminjajočih se modnih lepotnih idealov.  

Moderna družba še zlasti izpostavlja materialnost telesa, njegovo lepoto in erotiko. 

Jamesa Laverja je razmišljanje pripeljalo tako daleč, da je v svoji knjigi Modesty in 

dress v povezavi z erotiko telesa postavil tezo o tem, zakaj se moda spreminja. 

Njegova teza »menjajočih se erogenih con« govori o tem, da se moda spreminja tako, 

da odkriva, poudarja ali zakriva različne dele telesa. Enkrat poudarja prsi (izrez), pas, 

drugič boke, tretjič zadnjico, noge, roke. Njegova teza sicer ne odgovori na 

vprašanje, zakaj se moda spreminja, je pa zanimiv njegov poudarek, kako moda, zato 

da najde nekaj novega, s svojim dejanjem vedno znova šokira, uporablja, izpostavlja, 

odkriva tiste dele človeškega telesa, ki se zaradi svoje seksualne konotacije tudi 

                                                 
724 Hannelore Schlaffer (2005). »Dame oder Bube – Tendenzen der Mode von 1900 bis 1950« V: 
Dress Code. Mode von 1570 bis 1960. Gradec: Landesmuseum Joanneum: 45.   
725 Vigarello, Čisto in …, uvod. 
726 Baudrillard, Consumer …, 13–14, 135–136.   
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dobro prodajajo. Telo kot seksualni objekt in poudarjanje njegovih erogenih con sta 

namreč dober recept za uspeh na trgu.727  

K oblikovanju odnosa do telesa kot objekta poželenja je pripomogla tudi meščanska 

dvojna morala. Edvard Fuchs ji je sledil v nemškem, v 19. stoletju izhajajočem 

periodičnem tisku. Spremembo lepotnih idealov je prikazal na primeru ideala velikih 

prsi in različnih pripomočkov za njihovo povečevanje, nošnje krinolin in steznikov, v 

katerih so se ženske težko premikale, ter s tem v zvezi opozoril na objavo ženskih in 

moških karikatur v tisku.728 Nemški zgodovinar Reinhard Seider omenja, da je 

meščanska dvojna morala velela, da mora ženska stopiti v zakon nedotaknjena, 

medtem ko je hotel biti moški v spolnosti izkušen. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so 

žensko s pomočjo medicine in psihologije deseksualizirali, ji odrekli intelekt in 

sposobnost seksualnega doživetja. Hkrati se je razvil nov trg erotične književnosti, t. 

i. »erotizacija kulture«, ki je podpirala zatiranje in zapiranje žensk.729  

Sprememba na bolje v odnosu do telesa, tako ženskega kot moškega, se je izražala v 

razvoju športa v 19. stoletju: pojav kolesarjenja, ustanavljanja telovadnih društev, 

plavanja, itd., zaradi česar so ženske dobile prvo hlačno krilo.730 Na prelomu iz 19. v 

20. stoletje, ko so na oblačenje žensk vplivala različna reformatorska gibanja, so se 

ženske osvobodile steznika, tradicionalnega simbola ženskosti in njihove 

podrejenosti. Še bolj je moda s staro tradicijo prekinila po véliki vojni. V 20. letih 20. 

stoletja je moda »narekovala« ženskam, naj pokažejo noge in roke, si postrižejo 

dolge lase, oblečejo hlače in kadijo. Nov lepotni ideal je bil velik napredek v 

osvoboditvi ženskege telesa, vendar pa je, tako kot vsak drug lepotni ideal, tudi ta, 

zaradi na primer željenega »deškega videza«, zahteval določene prilagoditve 

ženskega telesa. Na vrsti so bile shujševalne kure, povezovanje in prikrivanje prsi. V 

                                                 
727 Rouse, Understanding, 85–86.    
728 Edvard Fuchs (1985). Illustrirte Sittengeschichte. Band 5: Das Bürgerlicher Zeitalter. Teil II., 
Frankfirt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 120–130.     
729 Seider, »Meščanska …«, 130–136. 
730Sredi 19. stoletja je živela znana reformistka Amelija Bloomer, ki je javnosti prvič predstavila 
oblačilo, podobno ženskemu krilu. To oblačilo je takratnim ženskam omogočilo več telesne dejavnosti 
(npr. kolesarjenje) in je bilo povezano z večjo politično dejavnostjo žensk. V: O'Hara, Fashion …, 36.   
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30. letih je moda ženskam spet namenila bolj ženstveni videz. Obleke so se zožile v 

pasu, podaljšale in dobile mehkejše, bolj ženstvene linije.731   

Cerkev je preoblikovanje, lepšanje in odkrivanje ženskega telesa kritično spremljala 

in tako ali drugače skušala regulirati potrošnjo t. i. »slabe« mode. Ženskam je 

odsvetovala rabo kozmetike in jih svarila pred shujševalnimi kurami, povezovanjem 

prsi, striženjem las in razkrivanjem glave.  

Težko je določiti mejo med »dobro« in »slabo« modo, ki jo omenja slovenski 

katoliški tisk, saj se je toleranca do nje razlikovala od časopisa do časopisa. Iz 

diskurzov v obravnavnem tisku pa lahko razberemo, kaj konkretno v ženski modi so 

obsojali. Seznam je sicer dolg in odvisen od vsakokratne mode. Visoke pete, 

populjene obrvi, našminkani obrazi, pobarvani nohti, kričeče rdeče ustnice, čezmeren 

nakit, vsakršna pretiravanja, nepokrita glava ter vsakršno kazanje »golote«. S tem v 

zvezi tenka in kratka krila, roke brez rokavov, prozorne nogavice, globoki dekolteji. 

Pa tudi oblačila in celoten videz, ki ni jasno izkazoval nosilčevega spola ali stanu. 

Bile pa so tudi izjeme.  

V Mladiki npr. zapišejo: »Ne mislimo pod besedo moda samo tiste izrastke in 

zablode, ki jih moramo grajati, prekratka krilca, globoko izrezane jopice in drugo, 

ampak si mislimo tudi lahko nepretiranosti v obleki, ki so pa lahko vseeno okusne in 

služijo ženskemu spolu še vse bolje kot spačenosti, preračunjene le na hip, ki pa 

nazadnje začno odbivati.«732

Glavno načelo je bilo, da je telo ustvaril in podaril Bog in da je zato treba zanj 

primerno skrbeti ter ga tudi skrivati pred tujimi pogledi: »Čuvaj svoje telo! Bog ti ga 

je podaril kot dovršeno, čudežno darilo,« ali pa » … stopalo, kakor ga je Bog 

ustvaril, je polno umetnosti in prikladnosti; ustvarjeno je za stojo in hojo …,«733 kot 

zapišejo v Domoljubu. Z nošnjo visokih pet, steznikov, s shujševalnimi kurami, 

šminkanjem pa seveda vse to kvarimo. Pomembna sta lepota, ki ti jo je podarila 

narava, ter »skrb za zdravje, čista in snažna koža« za njeno negovanje.  

                                                 
731 (1989). »Moda.« V: Veliki splošni leksikon. 5 knjiga: Ma-O. Ljubljana: DZS, 2646–2647. 
732 Mladika II, 1921: 207. 
733 »Visoka peta.« Domoljub 38, 1920: 357.  
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Kot sem že omenila, so bili potrošniki, še zlasti ženske, v javnem življenju 

postavljeni pred vse več skušnjav. Glede na to, da Cerkev na splošno oblačilno 

podobo v javnih prostorih, na ulici ali v kavarnah ni mogla vplivati tako kot nekoč, je 

modo omejevala tam, kjer jo je lahko, to je v v sakralnih objektih. Leta 1925 so, kot 

ugotavlja Andrej Studen, na škofovski koferenci v Zagrebu sklenili ukrepati v vseh 

katoliških škofijah kraljevine SHS. Naslednje leto je škofijski ordinariat vsem 

župnijskim uradom v škofiji poslal tablice in tiskovine z  »opominom glede ženske 

noše za cerkev«  in  s »svarilom proti nespodobni obleki«  ter naročili, da se tablice 

nabijejo na vrata cerkve.734 Predpise, kako naj se ženske oblečejo za v cerkev, je na 

primer za svojo škofijo napisal goriški nadškof dr. Frančišek Sedej, objavili pa so jih 

v Vigredi: »1. Ženska imej v cerkvi glavo pokrito. 2. Obleka bodi do vratu zaprta. 3. 

Rokavi naj segajo čez komolec. 4. Krilo naj sega čez koleno, vsaj za eno ped. 5. 

Nogavice naj posnemajo barve kože in naj ne bodo prozorne. 6. Obleka, ki oblike 

telesa bolj kaže kot zakriva, ni dostojna.« 735

Poleg religiozne morale je Cerkev v obdobju med svetovnima torej vojnama 

oblikovala tudi predpise, ki sicer niso bili zakoni, ker te predpisuje država, so pa bili 

primer formalne regulacije modne potrošnje in so se nanašali na žensko telo.       

Primer regulacije so bili tudi krščanski simboli oz. religiozne podobe, ki so se 

pojavljale tako v javnih prostorih (cerkvah) kot tudi v medijih (tisku, kinu). Luisa 

Accati, ki je na primeru Italije proučevala vpliv religije oz. natančneje katoliške 

Cerkve na odnose v družini, je ugotovila, da je odnose na zavestni in nezavedni ravni 

Cerkev obvladovala z religioznimi krščanskimi simboli (povezanimi z rojstvom, 

smrtjo in s poroko) ter z vplivom na žensko spolno moralo. Za ženske ključni lik je 

lik (Device Marije) Brezmadežne. Ta ponazarja žensko kot devico in kot mater. Na 

eni strani se spodbuja čaščenje deviškosti, na drugi strani pa se postavi v ospredje 

reprodukcijsko vlogo ženske kot matere.736  

                                                 
734 O tem glej: Andrej Studen (2005). »Nespodobne ženske so satanovo orodje.«  Stiplovškov zbornik. 
Ljubljana: Nova revija, 98.  
735 O. S., »Moda.« Vigred VII(6), 1929:136–137.   
736 Luisa Accati (2001). Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Založba 
SH.   
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Raziskava Accatijeve, ki se nanaša na Italijo, ni povsem primerljiva s slovenskim 

prostorom, meni Marta Verginella. Italija je država, kjer je bila katoliška tradicija 

močnejša od nacionalne in kjer so simbolične strukture najbolj ukoreninjene, vendar 

pa je imela tudi pri nas rimskokatoliška Cerkev dolgo tradicijo ter tudi precejšen 

vpliv na družino, prav tako pa priljubljenost Marijinega lika med ljudstvom in 

prisotnost Marijinih družb na slovenskem ozemlju vse do druge svetovne vojne 

kažeta na prisotnost katoliške vzgoje čustev,737 kar lahko razberemo tudi iz diskurza 

v obravnavnem tisku.  

Če je bilo glavno merilo moralne pravilnosti žensk in njenega (vzgojno) delovanja 

vernost, ideal pa lik Device Marije, so bili vsi drugačni liki oz. podobe znamenje 

njene nevere, nemoralnosti. V Vigredi so na primer idealne ženske predstavljene kot 

»bela roža, čista roža, nedotaknjena v svojem devištvu, dostojanstvena, vzvišena 

ženska zdržnost«. Obratno so tiste ženske, ki so se ravnale po t. i. »slabi« modi, 

označevali za prostitutke. Takole so na primer v enem med prispevki opisali tiste, ki 

modo izdelujejo: »na pol izobražen svet (jara gospoda) iz Pariza ali Dunaja, kaka 

dama, ki je v vsakem oziru oporečnega glasu, … to je moda vlačug«.738  

V liberalnem tisku so v diskurzu goloto (kratka krila, globoke izreze), shujševalne 

kure, šminkanje, visoke pete ali pa kajenje praviloma dovoljevali oz. jih niso strogo 

preganjali. V zvezi z odkritimi deli telesa, oprijetimi oblačili, so leta 1924 v Ženskem 

svetu zapisali: »Naš idealen cilj bi moral biti, da tako vzgojimo ljudsko dušo, da ji bo 

nagota človeškega telesa, najmanj pa nagota posameznih delov telesa v moralnem 

oziru indiferentna. Kako daleč nam bo mogoče v tej smeri uspešno delovati, je precej 

negotovo, toda mi se moramo boriti v to svrho.« 739

O kratkih laseh, šminki in pudru so v Ženskem svetu v zvezi manekenskim poklicem 

v takratnem Parizu pisali leta 1928: »Manekine so uslužbenke po pariških modnih 

salonih, kjer se pred kupovalkami oblačijo in primerjajo ter tako razkazujejo 

eleganco obleke in klobuka, ki ga misli dama kupiti. Gospodar, ki išče manekino, 

šiviljo ali modistko, gleda v prvi vrsti na zunanjost …  
                                                 
737 Marta Verginella (2001). »Od čarovnic k sinovom brezmadežne.« V: Luisa Accati, Pošast in 
lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Založba SH, 312–315. 
738 Vigred IX(5), 1931: 107.  
739 France Debevc, »O modi.« Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 
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Prosilka za mesto manekine mora biti jako lepa, vitka, z neoporečnimi linijami, 

negovano kožo in lasmi, skrajno elegantna, okusno in spretno nališpana, perilo mora 

imeti svileno …«740 Sklenili pa so z naslednjimi besedami: »Kratki lasje, puder in 

šminka niso tedaj vedno le nečimurnost, ki sili žensko, da se nosi po modi, nego je 

često gola zahteva sedanjega časa in predpogoj za kruh.«741 S tem je imel avtor oz. 

avtorica članka v mislih tako pariške manekenke kot tamkajšnje šivilje in modistke, o 

katerih lahko beremo naslednje: »Ako hoče pariška šivilja ali modistka imeti delo, 

mora biti sama najmoderneje oblečena; mora biti napudrana in namazana, predvsem 

pa ostrižena, drugače ji ne verujejo, da bi mogla izdelati moderno obleko in 

klobuk.«742

Kot rečeno so bile tudi izjeme. Pisalo se je o nedostojnosti v oblačenju, o tem, kako 

lahko posamezno modno oblačilo (npr. podveze) ali nek lepotni ideal (vitka in ploska 

linija telesa) škodi zdravju, odsvetovali so na primer gola meča.   

V Ženskem svetu so leta 1925 napisali: »Danes gleda vsaka ženska, da je kolikor 

mogoče razgaljena. Dekle misli, da bo z goloto privabilo snubača. Mogoče se ji to 

včasih posreči. A kaj misli, žena, ki se po modi – slači, in kaj misli šele mož, ko 

spremlja svojo razgaljeno polovico na promenado, v kavarno i. t. d. ? Ali mu prija, 

da vsak prešteva koščice na rokah in plečih njegove žene, ali da ugiba za koliko kg 

masti je preveč na njej? Splošno hvalimo današnjo modo, kako je praktična in 

enostavna. Vendar moramo priznati, da je nekdanja moda veliko bolj galantna z 

nami. Dopuščala je, da priložimo, kjer nam kaj manjka, a kar smo imele odveč, je 

bilo dobro stisnjeno v tesnem modrcu. Ali je to prav ali ne, prepuščamo sodbo 

drugim … 

Me ženske smo prve, ki tarnamo, kako je danes mladina pokvarjena. Ali smo že kdaj 

pomislile, koliko te mladine imamo na svoji vesti vsled svoje nedostojne obleke?«743

Ali pa v Modni prilogi Ženskega sveta leta 1929: »Ako si bomo prisvojile vsa ta 

pravila in še druga, … bomo lahko rekle, da smo res okusno oblečene, če – da, če ne 

                                                 
740 Ženski svet VI, 1928: 396–397. 
741 Ibidem, 397. 
742 »Manekine.« Ženski svet VI, 1928: 397. 
743 Ženski svet – Modna priloga III, jesen 1925: 242–243. 
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bomo pozabile na glavno pravilo, namreč da je skrajno neokusno za damo in odraslo 

gospodično kazati po mestu, posebno v popoldanskih urah gola meča!«744

Najbolj skrajni so bili spet v »podeželski« Domovini, kjer je več prispevkov modo 

odsvetovalo zavoljo zdravja. O novem lepotnem idealu so leta 1925 celo zapisali: »V 

modo je prišla v zadnjih letih tudi pretirana vitkost. Debele dame so postale 

nemoderne in gorje oni, kateri nobeno sredstvo ni pomagalo za odpravo debelosti. 

Mnogo teh debelih slepih malikovalk boginje mode je z uporabljenjem raznih za 

zdravje skrajno škodljivih sredstev žrtvovalo celo življenje. …«745      

Pisali so tudi o nogavičnih podvezah: »Da so nogavične podveze, tako zvani 

›strumpf-bandi‹, zdravju škodljive, ker ovirajo obtok krvi v nogah, to ve že dandanes 

vsaka ženska, in vendar so take podveze še vedno pri naših ženskah, zlasti po kmetih, 

v navadi. …«746       

Tudi v obravnavanem socialističnem tisku so napadli takratne lepotne ideale, ki jih je 

narekovala ženska moda, še zlasti stiskanje čez boke, britje obrvi, uporabo pudra, 

šminko, lak za nohte ter porjavelost.  

V Ženskem listu tako zapišejo: »Kar se tiče kroja sedanjih oblek, je sedanja reforma 

praktična, ker ne stiska života čez pas in želodec, kot za časa naših babic, da se pa 

čez spodnje telo nekatere sedaj tudi stiskajo, moram pa grajati.«747

Nakit, kozmetiko oz. »lepotne pripomočke« v Vzajemni Svobodi v diskurzu pripišejo 

ženskam iz »višjih plasti družbe«. Leta 1937 zapišejo: »Pa tudi razna lepotila in 

lepotne pripomočke lahko žena – delavka mirne duše in le v svojo korist prepusti 

ženam iz ›višjih plasti družbe‹ … To je za tiste lutkice, brez notranjosti, ki so na 

svetu samo za okrasek, cvetke brez vonja in jedra …« Za ženo – delavko  je »… 

najlepši okras (je) zdravo, močno, leporaslo telo, izoblikovano in utrjeno v delu in 

trplenju, njene mirne, odkrito zroče oči in visoko čelo, ki krije veliko misel o velikih 

dejanjih in lepših dneh.«748

                                                 
744 Ženski svet – Modna priloga VII(4,5), 1929: 17, 21, 23, 24–27. 
745 »Malikovanje boginje mode«. Domovina 14, 1925: 9. 
746 »Nogavične podveze«. Domovina 1, 1929: 10.  
747 K. J., »Poročilo o modi.« Ženski list II(3), 31. marec 1925: 4.  
748 Ines, »Proletarka in moda«. Vzajemna Svoboda 11–12, 1937: 156.   
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Diskurzu so sledile podobe oz. njihov manjko. V obravnavanem socialističnem tisku 

namreč razen v Vzajemni svobodi ni bilo ne modnih oglasov, modnih skic in ne 

modnih fotografij. 

Neopredeljeni oz. nepolitični tisk je v slovenskem prostoru najizraziteje vnašal 

dikskurze in podobe modernih žensk, za katere so postale vodilne vrednote lepota, 

vitkost, mladost, seksualna privlačnost, skrb za izgled in zanimanje za modo. 

Identiteta žensk, oblikovana v medijih, je pasivna, povezana predvsem z videzom, 

medtem ko znak moške identitete postane  aktivnost. Od takrat izvira Bergerjeva 

formulacija, da so moški bolj gledali, ženske pa so se bolj kazale: »Moški tako 

postane definiran kot gledalec ali kot voajer ženske, ženstveno pa se postopoma 

omeji na videz ali spektakel.«749

Primer pogleda na žensko najdemo recimo v Družinskem tedniku, kjer lahko 

preberemo »Deset zapovedi za žene«. Ena se nanaša tudi na njihov videz: »1. Nikoli 

se svojemu možu ne kaži v starih, ponošenih oblekah; ne oblači vsak dan istega, 

temveč upoštevaj v oblačenju drobne spremembe. Pazi, da bodo šivi pri nogavicah 

zmerom zravnani!«750    

Tudi v diskurzih, ki spremljajo oglase, so ženske reprezentira tako, da ugajajo 

moškim normativom ženskosti, še zlasti spolni privlačnosti. Tak primer je tudi oglas 

(Bata) v reviji Roman iz leta 1931: »Gospodične. Danes ni več mogoče iti na ples 

brez elegantnih čeveljčkov. – Vsak moški obrača pozornost na Vaše nožice. Želimo, 

da v naših čeveljčkih vzbudite splošno pozornost in smo zato pripravili za Vas nove 

modele iz svilenega atlasa crêpe de china in raznih brokatov, ki jih barvamo v 

enakem tonu kot je Vaša obleka.«751      

Kot zapiše sociologinja Majda Hrženjak, je avtoriteta moškega pogleda sistemske 

narave. Je način gledanja, »ki deluje skozi celotno družbeno telo«,752 pri čemer 

navaja, da je ženska v oglasih pod avtoriteto moškega pogleda, ki je ena od temeljnih 

tehnik nadzorovanja in discipliniranja telesa, o čemer piše tudi Foucoult.753  

                                                 
749 Bernard, Fashion …, 113–114. 
750 Družinski tednik, 1. maj 1941: 6.  
751 Roman III, 1931: platnica. 
752 Hrženjak, »Biopolitika teles …«, 18–19.   
753 Foucoult opisuje to tehniko kot t. i. Benthamov panoptikum za nadzorovanje zapornikov. Stolp je v 
zaporu postavljen v center kot centralna točka, od koder stražarji opazujejo vsako celico in vsakega 
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Tovrstne diskurze v obravnavanem nepolitičnem tisku spremljajo podobe lepih, 

mladih, modno oblečenih in zapeljivih žensk. To so, kot pravi sociologinja Maca 

Jogan, podobe, v katerih se ženske prezentira kot »spolno-telesna bitja«. Žensko telo 

se v medijih uporablja za prodajo dobrin (oblačil, kozmetike, hrane, itd.) in 

storitev.754 Tako ženske oglašujejo izdelke za ženske.  

V modni industriji se npr. ženskam dodeli poklic manekenk, ki se, kot leta 1928 

zapišejo v časopisu Ženski svet, v modnih salonih »pred kupovalkami oblačijo in 

primerjajo ter tako razkazujejo eleganco obleke in klobuka, ki ga misli dama kupiti. 

... «755 Ženske oz. »nežni spol« nosijo napise v mestih in na velesejmih, kot lahko 

beremo v katalogu, ki je izšel leta 1924 ob obrtni razstavi v Mariboru: »Nekatere 

tvrdke uporabljale so za take obhode samo nežen, primerno učinkovito kostumirani 

spol. Vsekakor je to dobro vplivalo na maso.«756 V katoliškem Slovencu in 

liberalnem Slovenskem narodu se namesto podobe »ženske kot zapeljivke«, kot opazi 

Joganova, že pred prvo svetovno vojno pojavi podoba »ženske kot matere«.757  

V obdobju med svetovnima vojnama so objave t. i. modernih ženskih podob 

prevladovale v nepolitičnem tisku (tako ženskem, družinskem kot umetniškem). 

Ženske so se na njihovih straneh pojavljale v vlogi »manekenk« (modna revija v 

Ljubljani) oz. za predstavitev modnih smernic. Pojavljajo se v vlogi žensk z lepotnih 

tekmovanj (npr. Miss »Europa« in Miss »Jugoslavija«, objavljeno v reviji Ilustracija 

1929) in udeleženk različnih elitnih plesnih prireditev (npr. ples »Družabnega kluba« 

v Unionu v Ljubljani ali »Šola družabnega plesa« v Ljubljani, objavljeno v reviji 

Ilustracija 1929) ali maškarad (npr. »Črno-bela reduta« v reviji Ilustracija 1929). Ob 

konca 20. let so se pojavljale tudi fotografije znanih tujih filmskih igralk in igralcev 

(bolj pogosto v Ilustraciji in Romanu oz. Družinskem tedniku, manj pogosto v revijah 

Žena in dom, Razgled in Praktična gospodinja oz. Žena). Pod fotografijo takratne 

filmske zvezde Klare Bord, ki so jo čez celo stran objavili v Razgledu, so zapisali: 

                                                                                                                                          
zapornika v njej. Vendar na način, da zapornik ne ve, da je opazovan. Ker zaporniki ne vedo, kdaj jih 
opazujejo, svoje vedenje prilagodijo normam stražarjev. V: Michel Foucoult (1984). Nadzorovanje in 
kaznovanje. Nastanek zapora. Ljubljana: Delavska enotnost, 195.     
754 Jogan, »Opravičevanje ...«, 307–308. 
755 Ženski svet VI, 1928: 397. 
756 V. K. (1924). Umetniška reklama. Industrijsko-obrtna razstava v Mariboru. 15.–28. avgust. 
Katalog.   
757 Jogan, »Opravičevanje …«, 307–308. 
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»Predstavnica tipa moderne ženske, Klara Bord, ena najpriljubljenejših filmskih 

zvezd.«758    

Objavi tovrstnih modernih ženskih podob sta med obravnavnim tiskom sledila 

liberalni ženski tisk in dnevni tisk, tako liberalni kot katoliški, in to kljub nekaterim 

ideološkim zadržkom uredništev oz. tistih, ki so tisk financirali. Tak primer je 

katoliški časopis Slovenec, kjer je bila tovrstna reprezentacija žensk v nasprotju s 

tradicionalno prakso in usmerjenostjo katoliških razlag, ki so potiskale spolnost in z 

njo povezano telesnost v funkcijo razmnoževanja, ter liberalni časopis Ženski svet, v 

katerem je očitno prevladala težnja po ekonomski učinkovitosti.759 Najmanj 

modernih ženskih in modnih podob pa sta objavljala podeželju namenjena katoliški 

in liberalni tisk.  

 

1. 6. 3 Bubi frizura, hlače in enakopravnost med spoloma 

 

Čeprav je z modernizacijo postalo glavno poslanstvo ženske njeno delovanje v 

družinskem krogu, v vlogi gospodinje in matere, je že v 19. stoletju postopoma 

naraščalo število tistih žensk, ki so si želele pridobiti višjo izobrazbo, zaposlitev ali 

kar oboje. V meščanskih salonih se je zaradi omenjene delitve dela med spoloma 

rodila feministična kritika. Meščanski vzorec družine je proizvedel svojo antitezo: 

prve boje žensk za pravico do družbene in politične udeležbe, željo po 

enakopravnejšem položaju.760  

Vélika vojna je bila svojevrstna prelomnica. Ženske so med vojno opravljale različne 

javne funkcije, poklice, ki so bili do takrat rezervirani zgolj za moški spol. 

Nadomeščale so odsotne moške v skoraj vseh poklicih in vlogah (kot edine skrbnice 

družine, vodile so družinsko gospodarstvo, naj je bilo to posestvo, obrt, trgovina).761 

Omenjene spremembe v zasebnem/družinskem in javnem življenju žensk so po 

                                                 
758 Fanamet, »Zagreb.« Razgled 4,5, avgust–september 1927: 111.  
759 Jogan, »Opravičevanje …«, 308. 
760 Seider, »Meščanska …«, 130–136. 
761 Za Anglijo glej Oakley, Gospodinja, 70–71. Za slovenski prostor glej Petra Svoljšak (2004), »Tudi 
jaz sem pomagala do velike zmage«: Položaj in vloga žensk na Slovenskem med 1. svetovno vojno. 
V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Celje: Zveza 
zgodovinskih društev Slovenije, 153–158.      
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končani vojni spet nazadovale. Moški so imeli zakonito pravico do svojega 

vodilnega položaja v družini in do prejšnjih služb.  

Tudi Mateja Jeraj, ki je raziskovala položaj Slovenk v obdobju med svetovnima 

vojnama, je ugotovila, da je bil  ta tesno povezan z mestom, ki ga je ženska tedaj 

zavzemala v družini. Njeno glavno poslanstvo je bilo delovanje v družinskem krogu. 

Položaj žene je (najprej v zasebni sferi, na številne načine pa tudi v javni) urejal 

avstrijski Obči državljanski zakonik iz leta 1811, ki je z manjšimi spremembami 

veljal 130 let.762 Glede na dejanske spremembe slovenske družbe je bil obupno 

zastarel.763 Poleg neenakopravnega položaja v družini je bila ženska v obdobju med 

vojnama v neenakopravnem položaju tudi v poklicnem življenju. Nekateri poklici in 

delovna mesta (vodilna in bolje plačana) so bili zanjo nedostopni. Za enako delo je 

bila pogosto slabše plačana od moža. Ob vsakem omejevanju delovne sile so 

zaposlitev najprej izgubile ženske (npr. v času gospodarske krize). Še zlasti je to 

veljalo za poročene ženske v uradniških in delavskih družinah, ki po splošno 

razširjenem mnenju zaposlitve sploh niso potrebovale, saj naj bi zanje poskrbel mož. 

Bilo so samo gospodinje in vzdrževane kot družinski člani.764 Ženske so bile povsem 

                                                 
762 Zakonik so novelirali 12. oktobra 1914, 22. julija 1915 in 19. marca 1916. V veljavi je kljub 
nekaterim prizadevanjem za posodobitev ostal do leta 1941. Po zakoniku je bil mož opredeljen kot 
»glava rodbine«. Zadolžen je bil za vodenje »hišnega gospodarstva«, za »dostojno« vzdrževanje žene 
in je imel pravico zastopati ženo v »vseh primerih«. Žena je dobila moževo ime in »pravico do 
uživanja vseh ugodnosti njegovega stanu«. Njena dolžnost pa je bila, da z njim deli njegovo bivališče, 
da ga v »gospodarstvu in pridobivanju« podpira po svojih močeh, da se »kolikor zahteva domači red«, 
drži njegovih zahtev in da poskrbi, da jih upoštevajo tudi drugi. Oče je bil dolžan vzdrževati otroke, 
dokler se niso bili sposobni preživljati sami. Mati je prevzela skrb za njihovo telo in zdravje. O tem 
glej: Mateja Jeraj (2005). Slovenke na prehodu v socializem. Ljubljana: ARS, 20.    
763 Ibidem, 26–27. 
764 Kot navaja Kresal so imele ženske v neagrarnih gospodarskih dejavnostih praviloma slabšo 
gospodarsko vlogo kot ženske v kmečkem gospodarstvu. V podjetništvu so ženske sodelovale skoraj 
izključno v odvisnem delu. V obrti, trgovini in svobodnih poklicih so gospodarsko delovale samo kot 
vdove ali dedinje. V industriji so sodelovale kot delavke. V gospodarskih in poslovnih združenjih in 
zbornicah aktivno niso sodelovale. Tako jih tudi med člani Zbornice za trgovino, obrt in industrijo ni 
bilo, pa čeprav je bila tudi tipično ženska obrt (npr. šiviljstvo in mala trgovina) v njej močno 
zastopana. Po kolektivnih pogodbah so bile ženske slabše plačane od moških (bile so za 26 do 27 % 
nižje). Tudi minimalne mezde, ki jih je določala država, so bile za ženske nižje. Tudi zato so 
zaposlovali predvsem samske ženske, ki jim ni bilo potrebno vzdrževati družine. V: France Kresal 
(2004), Ženske v gospodarstvu do druge svetovne vojne na Slovenskem. Ženske skozi zgodovino. 
Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Celje: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 171–176.  
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izključene iz političnega življenja. Nedostopne so jim bile vse tri veje oblasti: 

zakonodajna, sodna in izvršilna, in so bile brez volilne pravice.765       

Dejansko pa se je položaj žensk v obdobju med svetovnima vojnama počasi 

izboljševal.  Zmanjševala se je nepismenost žensk,766 naraščalo je število zaposlenih 

žensk,767 tudi na račun izkušnje tistih, ki so med vojno že doživele finančno 

neodvisnost od moških. Vedno več je bilo takšnih žensk, ki so pridobljeno znanje pri 

poklicnem delu želele tudi praktično izkoristiti. Po drugi strani pa je naraščalo število 

tistih žensk, ki jim ekonomski razlogi niso dopuščali, da bi ostale doma kot 

gospodinje.768 S podrejenim položajem žensk se niso strinjali nekateri moški. Ženske 

pa so svoje nestrinjanje izražale s pisanjem, z javnim nastopanjem, itd.769 Začele so 

ustanavljati strokovna, izobraževalna, domoljubna in dobrodelna društva, pogosto na 

verski ali politični podlagi, in izdajati ženske časopise. Izobraževalne vsebine, ki so 

bile namenjene večji razgledanosti žensk v literaturi, umetnosti, politiki ali 

ekonomiji, so bile pogoste v obravnavnem dnevnem političnem tisku, v nekaterem 

ženskem tisku (npr. Ženski svet). Nepolitični ženski tisk (npr. Žena in dom, Praktična 

gospodinja) pa je ženske izobraževal le v vlogah gospodinj in mater.       

                                                 
765 Jeraj, Slovenke …, 22–24. 
766 Nepismenost se je bistveno zmanjšala že z uvedbo osemletne šolske obveznosti leta 1869, s 
povečanim številom šol in z razširitvijo pouka v materinščini. Leta 1931 je bilo na primer v 
slovenskem delu države le 5,8 odstotka nepismenih žensk. V obdobju prve Jugoslavije je 
osnovnošolska izobrazba na področju Dravske banovine zajela skoraj vse šoloobvezne otroke. Dekleta 
so obiskovala tudi gimnazije in strokovne šole, število absolventk učiteljišč pa je bilo v vsem obdobju 
med obema vojnama povprečno celo za 100 odstotkov večje kot število fantov. Tudi visokošolski 
študij je bil po ustanovitvi ljubljanske univerze dostopen vedno večjemu številu deklet. Vendar je bila 
tudi pri izobraževanju vidna diskriminacija, saj so oblasti ob vsakem pomanjkanju finančnih sredstev 
najprej omejile ali celo ukinile dekliške šole. 
767 V slovenskem delu prve Jugoslavije je na primer delež žensk med zaposlenimi v industriji in obrti 
enakomerno naraščal od okrog 24% pred prvo svetovno vojno do 39% leta 1935. Tik pred drugo 
vojno je delež žensk narasel na 40%. V nekaterih industrijskih panogah je bila ženska delovna sila 
prevladujoča (na primer v tekstilni in oblačilni industriji, manj v tobačni). Gostinstvo in služnostne 
dejavnosti so bile že takrat povsem feminizirane. Med nameščenci in uradniki je bilo zaposlenih 38 do 
40 % žensk. Med učitelji in profesorji osnovnih in srednjih šol je bilo 41 do 64 % žensk.  
Pri čemer je potrebno poudariti, da so bile zaposlene ženske praviloma neporočene. Na primer med 
uradniškimi družinami je bilo leta 1936 zaposlenih le 11 % poročenih žensk, v delavskih družinah pa 
15 %. V: France Kresal (2004), Ženske v gospodarstvu do druge svetovne vojne na Slovenskem. 
Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Celje: Zveza 
zgodovinskih društev Slovenije, 174–175.  
768 Jeraj, Slovenke, 21. 
769 Ibidem, 26–27. 
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Leta 1935 lahko na primer v Praktični gospodinji beremo: »Moderne žene streme po 

emancipaciji, hoteč s tem koristiti človeštvu. Naj le postanejo samostojne, naj le 

koristijo človeštvu, toda emancipirajo naj se v smotru, ki jim ga je dodelila priroda. 

Postanejo naj dobre – matere in gospodinje! Vsaka druga emancipacija je zgrešena, 

zakaj ›življenje ni praznik‹!«770     

Da je lepota glavno »orožje« žensk v poklicnem boju in ne izobrazba, zapišejo leta 

1933 v Romanu. Prispevek naslovijo »Kosmetika, orožje poklicne žene«. Tam lahko 

beremo: »S tistim dnem, ko so se pojavile ženske na bojišču socijalne vojne, je 

postala zanje ›lepota‹ v poklicnem boju prepotrebno orožje. Moški ne zahtevajo 

›lepote‹ samo od ženske v svojem zasebnem življenju, temveč jo zahtevajo tudi od 

svojega ženskega osebja. Odurni moški lahko s svojo razumnostjo, duhovitostjo in 

prožnostjo? ublažijo neprijeten videz, pri ženski pa se želi poleg teh lastnosti, če že 

ne popolna lepota, pa vsaj prikupljivo lice. Negovana ženska si bo zmeram lažje 

utirala pot, kakor zanemarjena. To spoznanje, ki bo postalo tako rekoč pravilo, bi naj 

vsaki ženski, ki si želi v poklicu uspeha in napredovanja, ukaz ...«771          

Tudi med oblačili, objavljenimi na modnih straneh obravnavnega tiska, je bilo malo 

primernih za opravljanje npr. pisarniškega dela. Največ oblačil, kot so halje, 

predpasniki in preprosta oblačila za dom je bilo namenjenih opravljanju 

gospodinjskega, hišnega dela; namenjena so bila izključno ženskemu spolu.     

Vojna je mnoge spremembe sprožila ali jih pospešila. Ženske so postale, kot je 

zapisala Petra Svoljšak, »agent modernizacije«. Dolga leta samote in odgovornosti so 

prinesla tudi novo svobodo v obnašanju.772 20. leta so bila prinesla sproščeno 

ozračje, brezskrbnost, ki se je kazala tudi v novi modi (glasbi, oblačenju).773 Moda 

20. let je na primer prinesla kratko ostrižene lase, hlačne kostime in majhne klobuke. 

Nekatere ženske so takšno modo v celoti zavrnile, druge so z njeno pomočjo skušale 

pokazati, da so lahko, vsaj po videzu, podobne moškim. Tudi zato so nekateri 

teoretiki mode prizadevanja za enakopravnost žensk iskali v oblačenju.  

                                                 
770 Praktična gospodinja II(9), 1935: 67.  
771 Družinski tednik V(17), 1933: 9.  
772 Svoljšak (2004), »Tudi jaz …, 158. 
773 Bock (2004), Ženske …, 279–281.   
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Sodbe o novi modi in prizadevanjih žensk po enakopravnosti med spoloma so bile v 

obravnavnem slovenskem tisku deljene. V katoliškem tisku so bili večinoma 

neprizanesljivi do tega, da bi bile ženske po videzu podobne moškim. V Domoljubu 

leta 1920 so o tem, da ženske s pomočjo visoke pete vsaj na videz dosežejo 

enakopravnost z moškimi, takole izrazili svoje mnenje: »In žena današnjih dni? 

Poglejte njeno visoko peto! Kakor da se jezi, ker je manjša od moža, je ukazala 

čevljarju, naj ji podstavi peto, da bo s svojega vzvišenega mesta vsaj z navidezno 

pravico trdila, da je možu enakovredna …Kako nenaravno! Kako nelepo! … 

In ravno ta okolnost, da umetna peta dvigne človekovo postavo, je vabljiva za ženski 

spol, kjer si hoče umetno dvigniti svojo postavo, ki je po naravi nižja od moške. 

Ženska, kateri ni v nobeno sramoto, da je manjša in šibkejša od moškega (saj je že 

Bog rekel v raju: Možu boš pod oblastjo in on bo čez te gospodoval) – ta ženska, ki 

bi rada bila moškemu prav v vsem enakovredna, si je umetno dvignila svojo postavo 

z umetno peto 7 cm visoko.« 774

Tudi v Mladiki so menili, da je nenaravno, če so ženske po videzu podobne moškim. 

Največ pa se je o podobnosti med takratno moško in žensko modo v Mladiki pisalo 

leta 1928. Tako lahko v prispevku z naslovom »Ženskost in moškost« beremo 

naslednjo anekdoto, ki ni prav nič naklonjena spremembam, ki jih je ženskam 

prinesla moda: »Na plesu stoji A in opazuje vrvež mladine. In pravi: ›To je strašno, 

kako so sedaj ženske kakor moški. Le poglejte tisto plesavko! Cel fant je!‹ 

B odvrne: ›I to je pa moja hči!‹ 

A: ›Zares? Potem oprostite! Nisem vedel, da ste Vi njen oče.‹ 

B. ›Saj tudi nisem! Njena mati sem.‹ 

Če pa je to prav ali ni, naj si pa vsaka ženska sama odgovori!«775   

Marija Kmet je v članku z naslovom »O ženski modi iz današnjih dni« ponovno 

pisala o tem.  V svojem komentarju na temo takratnih modnih kratko postriženih 

ženskih las je zapisala: »… Torej ›neumno‹ ni in tudi ne grdo. A nekaj je vendarle pri 

teh modernih frizurah: prav naravno ni, da bi bile ženske ostrižene. Ker je tako, da je 
                                                 
774 »Visoka peta.« Domoljub 38, 1920: 357.  
775 Mladika IX, 1928: 236.  
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ženska ustvarjena z dolgimi lasmi, moški pa imajo kratke. Moškim raste brada, 

ženskam dolgi lasje, vsaj v Evropi. Pa je že duh časa tak, da preganja moško brado 

(menda je čedalje vedno manj resničnih ›mož‹) in za eno lepe, bujne ženske kite (ker 

je vedno manj pravih ›žena‹). Ženske hočemo pač dokazati, da je tisti izrek prišel ob 

veljavo, ki meni: ›Dolgi lasje, kratka pamet‹.«776        

V Slovencu so objavili prispevek oz. anekdoto o takrat moderni ženski »bubi« frizuri, 

zaradi katere si je nek mož, ki je bil mnenja, da je ta frizura »gnusna moderna 

zabloda, ki je za mlade žene nespodobna in nevarna«, celo vzel življenje, potem ko si 

jo je omislila njegova žena.777 Toda v istem časopisu so isto leto objavili še en 

prispevek z naslovom »Zgodovina bubi-frizure«, kjer je avtor pisal o tem, v katerem 

zgodovinskem obdobju so ženske že nosile kratko postrižne lase.778

V liberalnem tisku so bila mnenja glede tipičnega ženskega videza na eni strani in 

tipičnega moškega na drugi deljena. V zvezi s kajenjem žensk so leta 1921 v Jutru 

zapisali: »Kraljica Moda je izbrisala prepoved kajenja iz svojega zakonika,« ter še 

»Za žensko pušenje je samo eno opravičilo: dovoljeno je ono, kar nam ugaja.«779

V Modni prilogi Ženskega sveta pa so menili, naj ženska pri oblačenju vselej pazi na 

svojo ženstvenost, pri čemer naj šport ne bi bil izjema. Leta 1929 so se med drugim 

razpisali tudi o nošnji hlač pri ženskem športu: »Moderna športašica, ki hoče biti 

elegantna, se vedno bolj izogiblje fantovskemu načinu v oblačenju. Hlače so za 

turistko neizogibne, zakrijemo jih pa s krilom, ki se sleče le, ko je v resnici v oviro 

pri hoji. Nesmiselno pa je korakati v hlačah po zložni cesti ali celo po mestnih ulicah 

na postajo.«780 Seveda se je sčasoma tudi ta sodba spremenila.   

V neopredeljenem tisku v Praktični gospodinji so leta 1936 napisali: Hlače so 

moderne in praktične: »Da nosi sodobna žena hlače ... ni le modna kaprica, temveč bi 

lahko rekli, da je življenjska nujnost. Da, dandanes so hlače za žensko tako moderne 

in potrebne, da izgleda naravnost nespodobno, če obleče žena npr. za turo v hribe 

krilo namesto hlač. – Ženska v hlačah. Še pred desetimi leti bi se nam zdelo to 

                                                 
776 Marija Kmet, »O ženski modi iz današnjih dni.« Mladika VI, 1925: 118.   
777 »Deška frizura povzročila smrt moža.« Slovenec 36, 12. februar 1928: 8. 
778 »Zgodovina bubi-frizure.« Slovenec, 18. januar 1928: 7.  
779 »Iz kraljestva mode.«  Priloga, Jutro 197, 27. avgust 1921: 12. 
780 »Modno poročilo«. Ženski svet – Modna priloga. Za jesen 1929, VII(9), 1929: 35–36. 
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smešno in strašno nespodobno. Toda sodobna žena gre z duhom časa. Mnogo ovir je 

že premostila in jih še bo. Njeno geslo je: ›Kar je mož, je lahko tudi žena,‹« v 

nadaljevanju pa zakaj oz. kako ženske nekoč, kako danes: »Žena naših dni ne presedi 

celih dni popoldnevov ob domačem ognjišču pri krpanju nogavic ali čitanju 

romanov, – ona je gospodinja in mati in poleg tega še moževa soudejstvovalka na 

veliki pozornici javnega življenja.« 

In za takšno ženo velja v prav tolikšni meri kot za moža pregovor: »Čas je zlato! Njej 

se neprestano mudi, saj ima tisoč skrbi in opravkov. Ona ne utegne sprehajati se po 

ulicah dostojanstveno in počasi kot so se včasih naše prababice. Ona ne hodi samo po 

ravnih asfaltnih cestah in zategadelj ji je moda ustvarila hlače, ki ji omogočajo 

svobodno gibanje.« 

Med prvimi ženskami, ki se je pojavila pred nekoliko leti v hlačah na promenadi, na 

potovanju in tudi na družabnih prireditvah, je bila nemška filmska umetnica Marlen 

Ditrichova. ... Tako so se uveljavile hlače. In zdaj bi ne smelo biti ženske garderobe, 

ki ne bi imela vsaj hlačnega krila. ... 

Torej drage praktične gospodinje, če ste res praktične, se ne boste pomišljale in če še 

nimate v vaši garderobi hlač, si boste ob prvi priliki, ko vam bo to dovolil finančni 

minister, nabavile vsaj hlačno krilo, ki vam bo v neštetih prilikah prišlo prav.«781           

Simmel je v zvezi z modo in ženskimi prizadevanji za enakopravni položaj med 

drugim zapisal, da je šibkost družbenega položaja žensk v evropski zgodovini, ki je 

bila v tesnem odnosu z »običaji«, s tem, »kar se spodobi«, s tradicijo in 

povprečnostjo, pripeljala do tega, da so te stremele po drugačnosti, nenavadnosti in 

individualnosti. Moda je bila za ženske ventil, saj na drugih področjih, kot so 

izobraževanje ali udejstvovanje v javnem življenju, razen redkih posameznic, 

svojega nagona po individualnem niso potešile.782 Toda kot so pokazale številne 

novejše ženske študije, ženske niso bile tako pasivne, kot so nam jih skušal nekateri 

prikazati. Bile so sicer ekonomsko odvisne od mož, vendar hkrati tiste, ki so 

spremljale modo, brale modni tisk, nakupovale oblačila, oblačile sebe, moža in 

                                                 
781 »Hlače so moderne in praktične.« Praktična gospodinja III, drugi zvezek, julij 1936: 163.   
782 Georg Simmel (2000). »Moda« V: Potrošnja, zasebne prakse, javni užitki. ČKZ 26(189): 241–259. 
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otroke in imele tudi tako precejšen vpliv. Bile so med  drugim, kot pravi Mica Nava, 

tudi klasifikatorke razrednega okusa.783  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. NA POTI V POTROŠNIŠKO DRUŽBO 

 

Leta 1935 lahko v publikciji Obrtniški teden beremo: »Čevljarji (3310), krojači 

(1775) in šivilje (1993) preživljajo težke čase v prvi vrsti radi konkurence Bate in 

Tivarja, v drugi vrsti pa radi šušmarstva. Z mnogimi strokovnimi tečaji je naša 

čevljarska in krojaška stroka v krojenju oblek in modi dosegla tako popolnost ter 

nudi kvalitetno tako dobre izdelke, da je v interesu kupca samega, da daje prednost 

ročnemu delu. To je trpežno ter izdelano okusno in po modi. Razlika v ceni med 

tovarniškim, zlasti Batinim čevljem in ročnim delom je v sorazmerju s kvaliteto 

neprimerno boljša. Če si kupec preračuna, kakšno delo mu nudi čevljarski mojster in 

koliko časa bo to držalo, mora priti do zaključka, da kupi bolje skoraj vedno pri 

čevljarjih. Isto velja tudi v krojaški stroki v primeri s konfekcijskim delom. Čevljarju 

plačaš enkrat, Bati ali konfekcionarju pa dvakrat ali celo trikrat. Zato te naj nizka 

                                                 
783 Mica Nava (1998). »Zanikanje modernosti: Ženske, mesto in veleblagovnica.« V: Potrošnja, 
zasebne prakse, javni užitki. ČKZ 26(189): 161–188.     
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cena tovarniških izdelkov ne moti. Prav tako škoduješ samemu sebi, ako daš delo 

šušmarju, ki ti morebiti računa nekaj manj, zato ti pa pokvari obutev in obleko.«784            

Tovrstni diskurz je bil podoben diskurzom v oglasih, objavljenih v obravnavanem 

tisku. Govoril je o razlikah v proizvodnji in potrošnji posameznih izdelkov, o 

konkurenci med obrtniškimi in industrijskimi izdelki ter o konkurenci med 

slovenskimi in tujimi blagovnimi znamkami. Spada v kontekst modernizacijskega 

procesa in proces oblikovanja potrošniške družbe.   

 

1 Širjenje industrijske, preoblikovanje hišne in obrtniške proizvodnje: 

»čevljarju plačaš enkrat, Bati ali konfekcionarju pa dvakrat ali celo trikrat« 

 

Potrošniška družba po mnenju Brede Luthar predstavlja velik del detradicionalizirane 

zahodne družbe ter je tesno povezana z ekonomsko, s politično in z duhovno 

modernizacijo.785 Vzpostavljati se je začela v dobi industrializacije, ko je plačano 

delo omogočalo, da so ljudje postali tako proizvajalci kot potrošniki. Njeno 

oblikovanje je omogočil premik od družbe, usmerjene na proizvodnjo, k družbi, 

usmerjeni na potrošnjo. In če je bila proizvodnja temelj moderne, lahko v 

postmoderni dobi govorimo o dominaciji potrošnje nad proizvodnjo.786   

Potrošniška družba se je historično razvijala kot del kapitalizma. V kapitalizmu je 

industrijska proizvodnja poglavitni način proizvodnje, tovarne, orodje, stroji ali 

znanje pa značilne proizvodne sile oz. sredstva za doseganje ključnih načel 

kapitalistične proizvodnje, kot so učinkovitost, produktivnost in racionalna 

organizacija. Delo je mehanizirano, trg je odprt, zakonodaja pa se uporablja 

univerzalno.787 Z industrializacijo, ki se je v Evropi začela z industrijsko revolucijo v 

Veliki Britaniji, je industrijska proizvodnja postopoma prevladala nad kmetijstvom 

in obrtjo ter v procesu modernizacije povzročila spremembe tudi pri načinih 

proizvodnje, značilnih za tradicionalne družbe.  

                                                 
784 »Oblačilne stroke.« Obrtniški teden. Ljubljana: Glavni odbor za Obrtniški teden, 25.   
785 Luthar, »Homo ludens …, 249. 
786 Ben Fine in Ellen Leopold (1993) The World of Consumption. London, New York: Routlidge, 
1993, 62–84. 
787 Randal Collins (ur.) (1994). Four Sociological Traditions. Selected Readings. New York in 
Oxford: Oxford University Press. 
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Prvi pojavi industrijskih podjetij ali denarnih zavodov segajo že v prvo desetletje ali 

dve desetletji pred sredo 19. stoletja, pri čemer slovenski prostor ni prav nič zaostajal 

za zahodnoevropskim prostorom. Toda posameznim poskusom ne sledi proces, in 

tako ostanejo, kot zapiše Lazarević, osamljeni poskusi v tradicionalnem, 

prevladujoče agrarnem okolju.788 Po letu 1848 so se z zemljiško odvezo, s postopnim 

uvajanjem liberalne gospodarske zakonodaje in gradnjo južne železnice začele 

gospodarske razmere na Slovenskem naglo spreminjati. Vendar sta bila kljub 

spoznanju, da je modernizacija neizogibna potreba časa, za gospodarski razvoj v 

obravnavanem obdobju bolj kot navdušenje nad gradnjo tovarn in vlaganje v 

industrijo značilna pospešena modernizacija in krepitev kmetijstva. Razloge za to 

lahko iščemo tudi v gospodarskih in družbenih nazorih takrat vplivnega meščanskega 

politika Janeza Bleiweisa, vodje Kranjske kmetijske družbe (1842–1881) in urednika 

Novic ter njegovih somišljenikov, ki so zaradi slabših pogojev za industrializacijo, 

predvsem pomanjkanja domačega kapitala, spremembe in napredek oz. razvojne 

možnosti usmerili predvsem v slovenskega kmeta in kmetijstvo ter v zaščito domače 

obrti. Hkrati so nasprotovali tudi močnejšemu izseljevanju s podeželja v mesta.789 

Kmetijske družbe, ki so jih v habsbuški monarhiji, s tem pa tudi na s Slovenci 

poseljenem ozemlju, ustanavljali že v 18. stoletju, so bile korak naprej v 

modernizaciji kmetijstva in so po Vodopivčevem mnenju predvsem v 19. stoletju 

opravljale pomembno modernizacijsko delo. Uvajale so nove kmetijske postopke, 

orodja, kulture in gojenje industrijskih rastlin, preganjale kmetovo vraževerje in 

konservativno zagledanost v tradicionalni način dela ter vedno znova opozarjale na 

pomen znanja, izobrazbe in odprtost za novosti.790 Pol stoletja po obetavnih začetkih 

je v 80. in 90. letih 19. stoletja industrializacija v slovenskem prostoru dobila 

značilnost kontinuiranega procesa, po gospodarskih dosežkih pa se je Slovenija 

uvrščala v sivo avstrijsko povprečje ter spadala, glede na primerjalni mednarodni 

                                                 
788 Lazarević, »Gospodarski …, 22. 
789 Vodopivec, »Gospodarski ..., 25–41. 
790 Vodopivec, »O kmetijskih družbah na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem v predmarčni dobi.« 
Prispevki za novejšo zgodovino 48(1), 2008: 7–20.       
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položaj habsburške monarhije, na obrobje evropskih modernizacijskih procesov.791 

Vendar je do sprememb prihajalo.  

V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do večjih strukturnih sprememb v poklicni 

pripadnosti prebivalstva, hitreje pa se je začelo spreminjati razmerje med 

podeželskim in mestnim prebivalstvom.792 Vendar je  bilo ob prelomu v 20. stoletje 

še vedno 80 odstotkov prebivalstva odvisnega od kmetijstva. (Slovenska) mesta so 

bila majhna oz. kljub velikim obetom z južno železnico ne Ljubljana ne Trst nista 

postala veliki industrijski, trgovski ali prometni središči.793 Naravnega okolja za 

vznik ekonomskega liberalizma, mest in meščanstva, je bilo malo. V strukturi 

meščanskega sloja sta prevladovali dve plasti: na eni strani izobraženci in uradništvo, 

na drugi pa številnejši mali obrtniki in trgovci. Veliki in ambiciozni podjetniki so bili 

redki. Gospodarskemu in družbeno podrejenemu položaju, tudi zaradi konkurence iz 

drugih, bolj razvitih predelov habsburške monarhije, se je pridružil še občutek 

nacionalne ogroženosti Slovencev.794 Po prvi vojni, razpadu monarhije in 

vključenosti Slovenije v jugoslovansko državo so se razmere precej spremenile.  

Z novo državo in novimi mejami ter zaščitnim carinskim sistemom, s čimer je bila 

izločena konkurenca na severu ter zaradi manjše konkurence tudi v preostalem 

jugoslovanskem prostoru, je Slovenija postala gospodarsko in tehnološko 

najrazvitejši del države.795 V protekcionističnem okolju, kjer je država zagotavljala 

pospešeno akumulacijo kapitala, v pogojih spremembe relativne ravni cen 

industrijskega sektorja, je v Sloveniji prišlo do industrijskega zasuka. 20. leta so bila 

»zlata doba« slovenskega kapitalizma, čas, ko so pospešeno rasle tovarne, in čas, ki 

so ga mnogi izrabili za napredovanje na družbeni in premoženjski lestvici. 30. leta so 

bila zaradi velike in dolgotrajne gospodarske krize, v kateri so bili prizadeti tudi 

                                                 
791 Lazarević, »Gospodarski …, 22. 
792 Žarko Lazarević (2005). »Kmetijstvo in kmečko zadružništvo.« V. Slovenska novejša zgodovina: 
1848–1992. Ljubljana: INZ za MK, 441–445; Industrializacija, obrt in trgovina. Slovenska novejša 
zgodovina: 1848–1992. Ljubljana: INZ za MK, 441–445. 
793 Peter Vodopivec (2000). »Karl Ludwig von Bruck: Trst in Slovenci.« V: Prispevki za novejšo 
zgodovino 40(1): 49–50. 
794 Lazarević, »Gospodarski …, 23. 
795 Slovenska industrija je bila izključno usmerjena v jugoslovanski gospodarski prostor. To ji je 
omogočalo veliko povpraševanje in carinsko dokaj zaščiteni domači trg. V: Žarko Lazarević (2005). 
»Industrializacija, obrt in trgovina.« V: Slovenska novejša zgodovina: 1848–1992. Ljubljana: INZ za 
MK, 450–453. 
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bogatejši sloji v mestih in na podeželju, spet prelomna. Padec cen in kupne moči, 

upadajoči dohodki, dolžniško krizo in obsežno brezposlenost je občutilo vse 

prebivalstvo. Krizo pa je doživljal tudi ekonomski liberalizem, katerega načela so 

začeli zaupuščati tudi liberalci sami.796 Upoštevajoč celotno medvojno obdobje je 

Slovenija kljub pospešeni industrializaciji slovenskega dela ostala zvečine agrarna 

dežela. Delež tistih, ki se je preživljal s kmetijstvom (v povprečju je znašal 60 

odstotkov, v preostali Jugoslaviji tudi 80 odstotkov) in obrtjo, je bil večji od deleža 

tistih, ki so bili zaposleni v industriji, zato takrat v slovenskem prostoru še ne 

moramo govoriti o industrijski družbi,797 prav tako kot tudi ne moremo govoriti o 

potrošniški družbi. Vendar so se intenzivne spremembe v tej smeri dogajale in v 

obravnavanem obdobju so bili prisotni že številni elementi oz. znanilci t. i. 

potrošniške družbe. 

Industrijski način proizvodnje je v procesu modernizacije vplival na tradicionalni 

način življenja, zaposlovanje, medije, ljudi, njihove odnose, prosti čas ter tudi na 

proces izdelave posameznih dobrin, kot so oblačila in obutev, s čimer je vplival tudi 

na tradicionalno družinsko proizvodnjo. Tradicionalna predindustrijska družina je 

bila širša enota, t. i. multifunkcionalna skupina, ki je zadovoljevala večino potreb 

svojih članov (od prehrane, obleke, izobrazbe, druženja, itd.). Tvorila je t. i. 

predkapitalistično samooskrbno oz. samozadostno proizvodnjo. V Zahodni in Srednji 

Evropi, kot navaja Seider, je kmečka družina do 19. stoletja proizvajala vse, kar je 

potrebovala za lastne potrebe: hrano, orodje, blago in oblačila.798 Tudi v slovenskem 

prostoru, kot navaja Janja Žagar, je povprečna kmečka družina na podeželju za 

                                                 
796 Lazarević, »Gospodarski …, 24–25. 
797 Od tega je bilo največ majhnih kmetij (skoraj 60 odstotkov, ki so obsegale manj kot 5 hektarov 
zemlje, in najmanj velikih kmetij (nekaj več kot odstotek), ki so obsegale od 50 do 100 hektarov 
zemlje. V:  Lazarević, »Kmetijstvo …, 441–445. – Podobno kot pri velikosti kmetij, je bilo tudi pri 
industrijskih podjetjih med vojnama 50 odstotkov podjetij zelo majhnih, saj so zaposlovala največ do 
deset ljudi. Nadalje je bilo 34 odstotkov za slovenske razmere srednje velikih podjetij, kjer je bilo 
zaposlenih do petdeset ljudi. Med t. i. za slovenske razmere velikimi podjetji pa je bilo 3 odstotke 
takih, ki so zaposlovala nad dvestopetdeset ljudi, 13 odstotkov pa takih, ki so zaposlovala od petdeset 
do dvestopetdeset ljudi. Za slovenski prostor je bila torej v tem obdobju značilna na eni strani množica 
malih podjetij, na drugi strani pa majhno število kapitalsko močnih podjetij z večjim številom 
zaposlenih delavcev. V obdobju med vojnama se je torej število podjetnikov občutno povečalo, 
vendar je bil tipičen slovenski podjetnik mali podjetnik z majhnim številom zaposlenih. V: Lazarević, 
»Industrializacija ...«, 450–453. 
798 Seider, Socialna zgodovina …, 97–115.     
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izdelovanje oblačil in obutve (iz volne in usnja) ter oblačilnih materialov (npr. lanu 

in konoplje) namenila velik del kmečkega dela in časa. Izjema so bili materiali za 

posebne priložnosti, ki so jih kupovali (bombaž in svila), in izdelki, za katere so se 

specializirale posamezne obrti (platnarstvo, slamnikarstvo, čipkarstvo, nogavičarstvo 

in suknarstvo). Tudi materiali in oblačila plemičev in meščanov so bili kupljeni.799  

Industrijska proizvodnja je sčasoma nadomestila samozadostno družinsko, hišno 

proizvodnjo, značilno za tradicionalne družbe. Številne funkcije, ki jih je imela 

družina v tradicionalni družbi, so v moderni družbi posebne institucije (na primer 

šole, politične organizacije, podjetja, industrija, itd.) prevzele tudi na področju prej 

omenjenih osnovnih potreb, med katere spadajo izdelovanje blaga, oblačil in 

obutve.800 Pri izdelavi tekstila oz. materialov je kmečko družinsko proizvodnjo 

zamenjala tekstilna industrija, pri izdelavi oblačil in obutve pa oblačilna oz. 

konfekcijska in obutvena industrija; do sprememb je prihajalo postopoma. Pri tem je 

treba povedati, da so se spremembe najprej in najbolj temeljito dogajale pri 

izdelovanju tekstila (od prve polovice 19. stoletja), medtem ko so konfekcijsko 

izdelana oblačila potrebovala veliko več časa za množično širitev. Vzrokov za to je 

več.   

Tekstilna industrija je na področju oblačilne (modne) proizvodnje pomenila velik 

napredek. Ponujala je nove materiale, ki so bili v primerjavi z doma pridelanimi 

mehkejši, barvno in vzorčno pestrejši (nove so modra, rdeča in zelena barva ter 

vzorci, kot so karo, pike, proge ali cvetlice) ter cenejši.801 Prvi veliki tekstilni 

tovarniški obrati v Srednji Evropi so delovali v prvi polovici 19. stoletja. Tudi prva 

tekstilna podjetja na Slovenskem segajo v 30. leta 19. stoletja, vendar so bila v 

celotnem avstrijskem gospodarstvu obrobnega pomena.802 Po prvi svetovni vojni je 

novo postavljena državna meja slovensko ozemlje odrezala od avstrijskega ozemlja 

in povsem spremenila položaj v tekstilni industriji. Tekstil je postal ena od prioritet. 

Povpraševanje na eni in dobri pogoji na drugi strani (visoka carinska zaščita, posojila 

                                                 
799 Žagar, »Tekstil.« …, 57–58.   
800 Oakley, Gospodinja, 33. 
801 Žagar, »Tekstil.«, 57–60. 
802 France Kresal (1978). »Zgodovina tekstilne industrije na Slovenskem.« V: 150 let slovenske 
tekstilne industrije. Ljubljana: Center za sodobno oblačenje in opremo Ljubljana, 188–190.  
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in olajšave tujim in domačim podjetnikom) so omogočili hiter razvoj domače 

tekstilne industrije.803 Med obema vojnama je tako tekstilna industrija postala 

najpomembnejša industrijska veja v slovenskem gospodarstvu. Leta 1928 je bilo 54 

tekstilnih tovarn, leta 1938 pa že 118. V Sloveniji so se tako razvili štirje veliki 

tekstilni centri. Največji je bil Maribor, nato Kranj, sledila pa sta še Ljubljana in 

Celje.804

Drugače je potekalo razširjanje izdelkov konfekcijske industrije. Industrijsko 

konfekcijo kot obliko množične proizvodnje je omogočil šivalni stroj. Od izuma 

(1807) do nastanka industrije in splošne uporabe (40 in 50. leta 19. stoletja) pa je 

preteklo nekaj desetletij.805 Šivalni stroj je omogočil napredek v celotni oblačilni 

(modni) proizvodnji. Omogočil je zahtevnejšo izdelavo oblačil (z več gubami, več 

dodatki, razporki, s šivi) ter hitrejšo in cenejšo proizvodnjo. Spremembe so se tako 

kot drugod dogajale postopoma, po fazah.  

Čeprav je bil za zgodnji kapitalizem značilen proizvodni sistem (t. i. Fordizem) z 

množično mehanično proizvodnjo na tekočem traku velikih tovarn in proizvodnjo 

velikih količin standardnih izdelkov oz. serij, v začetnem obdobju (v 19. stoletju) 

oblačilna konfekcija ni bila isto kot konfekcijska industrija. Izdelava ni bila 

industrijska oz. tovarniška, ampak je bila stvar domačih izdelovalcev in je imela 

najprej značaj zgolj serijske proizvodnje. Šele delitev dela na delovne faze, ki je bila 

na Slovenskem vpeljana v 80. letih 19. stoletja, je na prelomu stoletja omogočila 

prehod od domače v tovarniško (industrijsko) proizvodnjo.806 Tako so bila oblačila 

vseh slojev v 19. stoletju narejena po meri807 oz. plod obrtniškega dela (med kmeti 

predvsem oblačila za posebne priložnosti, t. i. »pražnja oblačila«) in so se le redki 

izdelki (npr. nogavice, slamniki ali dežniki) v obliki obrti proizvajali serijsko. Z 

modernizacijo se je to spremenilo.  

Konfekcija se je najprej uveljavila v moški modi, ki je zaradi manj pogostih 

sprememb pomenila manjše tveganje, ter v izdelavi nekaterih oblačilnih kosov 

                                                 
803 Ibidem, 188–190.  
804 Ibidem, 188–190. 
805 Baš, Oblačilna …, 84. 
806 Žagar, »Tekstil.«, 62. 
807 Ibidem, 61.  
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(predvsem srajc, perila in hlač), pozneje (po véliki vojni) pa tudi v ženski modi. 

Industrijska izdelava se je bolj in prej uveljavila pri izdelavi obutve. Širjenje 

industrijske proizvodnje je šlo tako na račun večjega povpraševanja kot tudi na račun 

obrtniške proizvodnje.808 Lazarević s tem v zvezi navaja statistične podatke, in sicer 

število krojačev (predvsem tistih, ki so izdelovali moško modo) in šivilj v slovenskih 

mestih, ki je v obdobju med vojnama v celoti naraščalo, medtem ko je število 

čevljarskih obrtnikov padalo. O povečanju lahko govorimo v 20. letih, o občutnem 

zmanjševanju števila obrtnikov v posameznih strokah pa po gospodarski krizi.809     

Naj navedem še primer Ljubljane: Leta 1912 je bilo v Ljubljani prijavljenih 74 

krojačev: dva za damske obleke810 in 72 za izdelovanje damskih oz. moških 

oblačil.811 Leta 1928 jih je bilo v Ljubljani in okolici že trikrat več: skupno 278 

krojačev, od teh jih je 151 izdelovalo damska812 in 127 moška oblačila.813 Leta 1933 

jih je bilo skupaj 348, 159 za dame814 in 189 za moške.815 Leta 1938 jih je bilo 

nekoliko manj, in to 303, 146 za dame816 in 157 za gospode.817  

Ena od možnosti preživetja obrti se je kazala v izdelovanju visoko kakovostnih 

obrtniških izdelkov z individualno noto, ki bi lahko konkurirala serijsko enoličnim 

industrijskim izdelkom.818 Poleg teh najdražjih oblačil po meri se je v obdobju med 

svetovnima vojnama na slovenskem trgu pojavila tudi ugodnejša, t. i. obrtniška 

konfekcija, ki so jo izdelovali oblačilni obrtniki (krojači in šivilje) in je bila dražja od 

tovarniške konfekcije.819

Tretja oblačilna proizvodnja, ki je bila v obravnavnem obdobju prisotna v 

                                                 
808 Žagar, »Tekstil.« 
809 Na primer čevljarjev, krojačev ter krojačic in šivilj. Leta 1925 smo imeli 3.300 čevljarjev, leta 
1931 3.917, leta 1937 pa 2.856. Leta 1925 1.710 krojačev, leta 1931 2.071, leta 1937 pa 1.694. Leta 
1925 smo imeli 1.258 krojačic in šivilj, leta 1931 2.470 in leta 1937 1.641. V: Lazarević, 
»Industrializacija …«, 458. 
810 (1912). Adresar. I. splošna naslovna knjiga za Kranjsko. Ljubljana: Adana, 142–143. 
811 Ibidem, 142–143. 
812 (1928). Adresar mesta Ljubljane in okolice 1928. Ljubljana: Adana 542–544. 
813 Ibidem, 544–545. 
814 (1933). Adresar mesta Ljubljane in okolice 1933. Ljubljana: Adana, 525–526.   
815 Ibidem, 526–527. 
816 (1938). Splošni strokovni adresar velike Ljubljane 1938. Ljubljana: Adana, 198–200. 
817 Ibidem, 200–202. 
818 Lazarević, »Industrializacija …«, 458. 
819 Žagar, Oblačilna …, 50.  
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slovenskem prostoru, je bila t. i. domača, hišna proizvodnja. Ponujala je cenejšo 

izdelavo zahtevnejših oblačil po zadnji modi. Omenjena proizvodnja se je 

modernizirala s pojavom šivalnega stroja oz. z dejstvom, da si ga je lahko kupilo oz. 

privoščilo vedno večje število družin. Vendar ta proizvodnja ni bila več zgolj 

značilnost kmečkih, ampak tudi meščanskih in delavskih družin. Pri razvoju tovrstne 

proizvodnje so pomagala natančna navodila za krojenje in šivanje, t. i. krojne pole, ki 

so jih prilagali različnemu, predvsem ženskemu tisku. Iz dosegljivega industrijskega 

blaga oz. tekstila in s pomočjo krojnih pol, ki jih je ponujal tisk, so si ženske lahko 

oblačila šivale same ali pa so jih dale šivat npr. nešolanim šiviljam oz. krojačem. Kot 

je pokazala moja raziskava, so se tovrstna navodila skupaj z modnimi smernicami 

začela pojavljati v slovenskem tisku šele v obdobju med svetovnima vojnama. Pred 

tem obdobjem so bila velika redkost oz. so bila dosegljiva samo v »tujem«, predvsem 

nemškem jeziku oz. tisku.  

Vsaka oblačilna (modna) proizvodnja (tovarniška, obrtniška in domača (hišna)) ki je 

bila razširjena v slovenskem prostoru med obema vojnama, je imela svoje specifike 

in različno dolgo tradicijo. Njihovo prisotnost je bilo mogoče zaznati tudi s pomočjo 

analize modnih strani v obravnavnem slovenskem tisku.   

Obrtniška proizvodnja, ki je imela med omenjenimi najdaljšo tradicijo in ugled, je v 

izdelkih industrijske proizvodnje oblačil in obutve (konfekcija Tivar iz Varaždina, 

čevlji znamke Bata) ali izdelkih domače nelegalne oblike obrti, imenovane 

šušmarstvo (nezakonita obrt, ki je z nizko ceno konkurirala legalnim obrtnikom), 

čutila konkurenco. Med gospodarsko krizo so bile za spodbujanje obrti v slovenskem 

prostoru značilne številne akcije (npr. akcija Ženskega sveta ali pa organizacija 

Obrtniškega tedna v Ljubljani); informacije o njih so se širile tudi s tiskom.  

 

2 Vzpostavljanje elitne in množične potrošnje:  

obrtnik Alojzij Paulin vs. veletrgovec Rudolf Stermecki  

 

V obdobju med svetovnima vojnama, kot omenjajo teoretiki potrošnje, postanejo 

industrijski izdelki (npr. konfekcija) sinonim za množično oz. popularno kulturo, 

obrtniški, predvsem ročni izdelki (npr. haute couture), pa za elitno. Omenjena razlika 
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je sovpadala z razliko v množični in elitni potrošnji, ki se je kazala v različnih 

življenjskih stilih potrošnikov in je bila značilna za prvi tip oz. fazo množične 

potrošnje, ki je prevladoval v zahodnih družbah pred drugo svetovno vojno in prvo 

desetletje po njej. Za množično potrošnjo so bili na primer značilni izdelki in usluge, 

ki so rabili zadovoljevanju vsakdanjih potreb. Pri tem sta industrija in trg posvečala 

le malo pozornosti estetiki izdelkov in presežnim užitkom potrošnikov. T. i. luksuzna 

potrošnja, ki je bila domena specializirane potrošnje socialnih elit, pa je bila 

namenjena »simbolnemu izražanju socialnega položaja posameznikov in kulturni 

senzibilizaciji potrošnikov«.820 Potrošnja je torej v prvi fazi natančno odražala 

socialne in razredne razlike med ljudmi. S potrošnjo so posamezniki želeli postavljati 

meje in s tem povezane jasne razlike med drugimi posamezniki oz. skupinami, ki so 

z modernizacijo postale bolj majave in fleksibilne. Razlika med elitnim in 

množičnim je bila vidna tako v celotnem procesu nastajanja potrošnih izdelkov kot v 

tem, kako, kje in na kakšen način je bil izdelek ponujen. Nenazadnje pa je nanj 

vplival tudi kulturni kapital lastnikov ali posrednikov med proizvodnjo in potrošnjo.  

 

2. 1 Uporabna, menjalna in simbolna vrednost v oglasih:  

»linija, ki harmonira s postavo« ali »iz tovarne direktno na telo« 

 

Razliko med proizvodnjo, oglaševanjem in potrošnjo luksuzne na eni strani in 

množično proizvedene mode na drugi strani bom prikazala na primerih slovenskih 

podjetnikov (obrtnikov, trgovcev) v obravnavanem obdobju. 

Oblačilni obrtnik Alojzij Paulin je primer vodilnega ljubljanskega krojaškega 

mojstra, ki je v 30. letih 20. stoletja oblačil slovensko elito. Viri govorijo, da se je kot 

vajenec šolal tudi na Dunaju,821 kar mu je pozneje, ko je šolanje končal in odprl 

samostojno obrt, prineslo izkušnje, večji ugled pri strankah in s tem povezano tudi 

dobro ime.822 Po šolanju na Dunaju se je za nekaj časa zaposlil pri trvdki »Elite« v 

                                                 
820 Mirjana Ule (1998). »Od dominacije potreb k stilizaciji življenja.« Časopis za kritiko znanosti 
XXXVI(189): 103–104. 
821 »Po obleki sodi človeka.« Žena in dom I, 1930: 38.    
822 Kot so pokazale etnološke raziskave, je že samo dejstvo, da so lahko starši, ki so v prvi polovici 
20. stoletja živeli na vasi ali v bližini manjših mest na Slovenskem, svojega otroka poslali v uk na tuje, 
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Ljubljani823 ter leta 1928 na Kongresnem trgu prijavil lastno krojaško delavnico,824 

leta 1934 pa tudi trgovino z manufakturnim in s konfekcijskim blagom na drobno.825 

Tudi sama lokacija delavnice in trgovine v Ljubljani, ki si jo je Paulin izbral, nam 

veliko pove o ugledu njegove obrti. Ulice, kot so bile Vegova, Gregorčičeva, 

Gosposka, Židovska, Wolfova in Kogresni trg, so med svetovnima vojnama sodile v 

tako imenovano boljšo četrt. Obrtniki, ki jim je svoje delavnice uspelo odpreti tam, 

so imeli zaradi boljše lokacije tudi premožnejše stranke.826  

Krojač Paulin je bil nadalje eden redkih, in če lahko verjamemo njegovemu oglasu, 

prvi, ki je pri nas izdeloval in prodajal unikatno oz. obrtniško konfekcijo. V 

njegovem časopisnem oglasu iz leta 1930 lahko beremo: »On je prvi in edini naš 

človek, ki se je izšolal v inozemstvu in specializiral za damska oblačila. Kakor je še 

mlad, si je s svojo agilnostjo že ustanovil lasten atelje za damsko konfekcijo in 

prijazno trgovino ter vzorno delavnico, kjer mu pomagajo prvovrstne moške moči. 

Kot mlad človek ima dovolj prožnosti, da se prilagodi željam svojih naročnic in kaže 

vedno veliko razumevanja za težnjo dam.«827

Na drugi strani je trgovec Rudolf Stermecki dober primer slovenskega podjetnika, ki 

je s svojim delovanjem v obdobju med vojnama na Slovenskem veliko prispeval k 

proizvodnji in potrošnji mode za širše občinstvo, t. i. (industrijske) konfekcijske 

mode. Izhajal je iz kmečke družine (Brezovica pri Bizeljskem) in se je po končani 

osnovni šoli izučil za trgovski poklic. Kot pomočnik je nato služboval v Kočevju in 

Žuženberku. Najprej se je zaposlil v Ljubljani, leta 1905 pa v Celju, kjer je odprl 

manjšo manufakturno in modno trgovino. S svojo sposobnostjo jo je sčasoma razširil 

v velik trgovski dom, kjer je zaposloval okoli 130 ljudi, kadar pa so izdelovali vzorce 

in razpošiljali cenike, pa tudi do 100 več.828  

                                                                                                                                          
pomenilo velik uspeh. V: Tanja Tomažič (1983). Ljubljana po predzadnji modi. Ljubljana: Slovenski 
etnografski muzej, 35. 
823 AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija A 203. 
824 ZAL LJU, Kodeks XX, Register II., št. 65, str. 146.  
825 ZAL LJU, Kodeks XX, Register IV., št. 68, str. 427.   
826 Tomažič, Ljubljana …, 26–27. 
827  »Po obleki …«, 38.    
828 Po koncu vojne se je Stermecki vrnil v Celje, kjer je bil leta 1946 po Zakonu o pobijanju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže obsojen na 10 let odvzema prostosti, na izgubo 
državljanskih časti za dobo 10 let po prestani kazni in na zaplembo celotnega premoženja. Na zahtevo 
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Predmeti, ki si jih lahko kupil v trgovskem domu, so bili: manufakturno blago, 

konfekcija, klobuki, čevlji, perilo, oblačila in predmeti za šport, posteljno perilo, 

gospodinjski pripomočki in glasbeni inštrumenti. Nekatere predmete so izdelovali v 

lastni delavnici in v celjski okolici, druge so uvozili. Vzorčne kolekcije vsega 

manufakturnega blaga so na posebno zahtevo pošiljali malim trgovcem po vsej 

Jugoslaviji.829

Tako kot sta bili različni proizvodnja in distribucija oblačil omenjenih podjetnikov, 

tako so bili različni tudi njihova promocija oz. pristop do oglaševanja ter seveda 

občinstvo, ki mu je bilo  namenjeno. Stermecki je ciljal na bolj množično občinstvo, 

Paulin na maloštevilno elito. Sociologa Fine in Leopold s tem v zvezi na primeru 

ZDA govorita o kontrastu med oglasi obrtnikov, njihovih salonov in prestižnih 

veleblagovnic, kjer so oglaševali modna oblačila za družbeno elito, ter med oglasi 

trgovcev, lastnikov tovarn ali veleblagovnic, kjer so oglaševali konfekcijska modna 

oblačila. Prvi so se pojavljali v elitnih modnih ali ženskih revijah, kot je Vogue 

(včasih tudi v časopisih, revijah), drugi v popularnem tisku, revijah ali katalogih. Če 

predstavimo dva ekstrema, gre pri prvem oglasu za umetniški oglas brez cen, kjer je 

izdelek samo nakazan, toda že to, da se izdelek in oglas pojavita v tovrstni reviji, 

nakazuje na določen življenjski stil in okus. Drugi ekstrem je oglas oblačila brez 

ilustracije, samo s ceno in z natančnim opisom. Dva ekstrema, dve načina 

prezentacije, dva različna cenovna razreda.830

Veleblagovnica Rudolfa Stermeckega je podobno kot druge veleblagovnice po 

Evropi in ZDA izdajala tudi svoj brezplačni katalog oz. ilustriran cenik. Stermecki je 

imel za namene razpošiljanja lastni reklamno-propagandni in poštni oddelek.831 V 

enem med oglasi lahko beremo o učinkih omenjenih publikacij med slovenskim 

občinstvom: »Kakor vsi možje uspeha je tudi Stermecki za svoj uspeh največ dolžan 

smotreni reklami. Pri tem pa ni navezan samo na tuje publikacije (listi, revije, 

časopisi, koledarji, itd.), zakaj največje in najuspešnejše reklamno sredstvo ima v 

                                                                                                                                          
svojcev je bil leta 1991 sodni proces obnovljen in sodba iz leta 1946 razveljavljena. V: Marija 
Počivavšek (2004). »Rudolf Stermecki.« V: Znameniti Celjani. Celje: Fot media, 50–51.     
829 »Oglas za trgovski dom Stermecki.« Ilustracija 12, 1929: 367.   
830 Ben Fine in Ellen Leopold (1993). The World of Consumption. Kraj: Routledge, 219–224.  
831 Počivavšek, »Rudolf …«, 50–51.     
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svojih rokah: to so njegovi ceniki, ki gredo v najširše plasti prebivalstva. Oni so 

največja propaganda zanj in zato sorazmerno najcenejša. Ni ga lista v naši državi, ki 

bi tiskal v 130.000 izvodih kakor njegovi ceniki, ki jih vrhu tega ljudje dobe 

popolnoma zastonj. Tudi niso to ceniki od dneva v dan kakor časopisi, ki že v drugi 

dan izgube aktualnost, nego ostanejo v hiši pol leta.«832

Njegov katalog oz. cenik je primer predstavitve mode za nižji cenovni razred. Tam je 

slikovni del brez večje umetniške vrednosti spremljal natančen opis izdelka. 

Navedene so bile barve, materiali, mere oz. konfekcijske številke ter seveda cena. 

Stranke, ki so katalog naročile, so namreč preko njega izdelek tudi kupile. Zraven so 

bile zato priložene tudi naročilnice s kuvertami.833 Stermecki je s pomočjo kataloške 

prodaje razpošiljal blago po vsej Jugoslaviji.834  

Poleg v katalogu je Stermecki svoje storitve in ponudbo objavljal tudi v domačem 

tisku, predvsem tistem, ki je bil namenjen celi družini in podeželju (Roman, 

Domovina in Domoljub). Eden izmed oglasov veletrgovine Stermecki iz Celja se je 

glasil: »Iz tovarne direktno na telo. To je poceni naj vsi vedo! Obleke, plašči, krila, 

po zelo nizkih cenah! Zahtevajte brezplačni cenik! Tovarna konfekcije Stermecki, 

Celje.«835  

Primer oglasa veleblagovnice in njene tamkajšnje ponudbe (masovne produkcije) ter 

načina nižanja cen izdelkom je tudi oglas trgovine Kastner in Öhler, ki je svoje kupce 

iskala tudi med slovenskim občinstvom. V enem izmed oglasov, kjer poudarjajo stil 

(modo) in ceno (nizko) izdelka, ki so ga objavili v obravnavanem tisku, lahko 

beremo: »… Blago kupimo v veliki množini, in to je seveda mnogo cenejše kakor 

navaden nakup na drobno. Zato pa lahko prodajamo našim kupcem dobro blago po 

nizkih cenah. Menda ni treba omeniti, da gremo vštric z modo in s časom … Če nam 

pa kakšna stvar vendarle ostaja, jo prodajamo po smešno nizkih cenah s pripombo, 

da blago ni več najmodernejše.«836

                                                 
832 »Možje uspehov.« Roman III(23), junij 1931: 364.  
833  Počivavšek, »Rudolf …«, 50–51.     
834 Tako po Sloveniji  (tam največ) kot tudi na Hrvaško, v Bosno, Srbijo, Banat in Dalmacijo. »Možje 
uspehov.« Roman III(23), junij 1931: 364.  
835 Ibidem, 364. 
836 »Majhen sprehod po veliki trgovski hiši.« Družinski tednik VII, marec 1937: 5.    
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Oglasi veletrgovin Kastner in Öhler, Stermecki ali Bata so bili v obravnavanem 

slovenskem tisku pogostejši in neredko natisnjeni čez celo stran, saj so zaradi svoje 

velikosti velepodjetja laže namenila več pozornosti in denarja oglaševanju kot 

posamezni obrtniki. V oglasih so omenjali ceno (najcenejše, konkurenčne cene), 

kvaliteto (najfinejše, najboljše) in material, iz katerega je bil izdelek narejen. V 

oglasih je bil skoraj vedno omenjen tudi stil izdelka (novo, modno, moderno) ter 

komu (spolu in starosti, sloju) je izdelek namenjen. Oglasi so tako vsebovali 

»uporabno«, »menjalno« kot tudi »simbolno« vrednost in so bili po diskurzu sodeč 

že povsem moderni.  

V prvi fazi potrošne družbe, ki časovno sovpada z moderno dobo, je bil kapitalizem 

usmerjen v proizvodnjo dobrin, zato sta bila v oglaševanju oblačil ali obutve opazna 

»vtis oz. sled človeškega dela«,837 njegovo bistvo oz. pomen pa sta izhajala iz odnosa 

med ljudmi in dela.838 Najpomembnejši sta bili uporabnost, koristnost oglaševanega 

izdelka, da ima torej izdelek določene kvalitete, ki so največkrat izhajale iz njegove 

proizvodnje. Na primer da je čevelj dobro narejen, da bo uporaben tudi v dežju in da 

bo dolgo služil. Pri oglaševanju so se osredotočili k natančnemu opisovanju njegove 

izdelave, pri tem so naglašali njegovo obrtniško, ročno spretnost in tudi kvaliteto, ki 

iz tega izhaja. Z nakupom izdelka naj bi si potrošniki izboljšali življenje, ne pa ga 

tudi bistveno spremenili.839 Pri oglasih so za izražanje kakovosti, koristnosti oz. 

uporabnosti izdelka uporabljali metaforične in čustvene teme. Poleg »uporabne« 

vrednosti so nadalje imeli oglasi tudi t. i. »menjalno vrednost«, saj so zajemali tudi 

ceno izdelka. S tem so v oglasu določili, koliko naj bi kupec dal v zameno, da 

postane izdelek njegov.840

Oglaševanje, ki so ga uporabljali obrtniki (oblačilni, modistke, čevljarji), lastniki 

modnih salonov, trgovin na drobno, je bilo drugačno od oglaševanja velepodjetij, 

tako po obsegu kot po videzu in vsebini. V oglasih so bolj kot »uporabno« in 

                                                 
837 Friedrich Jameson (1971). Marxism and Form. London: Princeton, 105.  
838 Medtem ko sta po Baudrillardu v moderni delo oz. odnos med ljudmi bistvo pomena objekta, je v 
postmoderni bistvena relacija oz. odnos do drugih objektov ali znakov. V: Jean Baudrillard (1981). 
For a Critique of the Political Economy of the Sing. St. Louis: Telos, 66–67.  
839 Gail Faurschou (1987). Fashion and cultural logic of postmodernity. V: Arthur Kroker in M. 
Kroker (ur.), Body Invaders. New York: St. Martin's Press, 80–81. 
840 Bernard, Moda …, 207–208.   
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»menjalno« vrednost izdelkov poudarjali »simbolno«. Poudarjali so »tradicionalne 

vrednote in okus, ki so bili pomembni za družbeno ekonomijo prestiža in razrednih 

razlik« ali izražanje identitete.841 Poudarjali so zadnjo modo oz. »modne novosti« ter 

stik z modnimi centri.  

Tomažič navaja, da so ljubljanski krojači in šivilje odhajali v tujino, predvsem v 

Avstrijo, Nemčijo, Francijo in Italijo. Najprej na šolanje, pozneje pa zato, da so bili 

na tekočem z modnimi zapovedmi.842 Paulin se je na primer šolal na Dunaju, od tam 

pa je tudi pozneje, ko je imel že svojo lastno krojaško delavnico, dobival modne 

informacije. To lahko izvemo iz njegovih oglasov, ki jih je objavljal v slovenskem 

ženskem tisku: »G. Paulin je bil veliko let zaposlen pri dunajskih tvrdkah, s katerimi 

je sedaj v prijateljskih stikih. Zato dobi od svojih poslovnih prijateljev v kratkem 

času vse zaupne podatke o modnih izpremembah in že naprej ve, kakšne izpremembe 

prineso modni diktatorji.«843

V nasprotju z množično, tovarniško proizvodnjo oblačil se v oglasih oblačilnih 

obrtnikov pogosto omenja krojenje po meri in individualno svetovanje. Redkeje kot 

pri oglasih za širše občinstvo se omenja cena. Npr. v oglasu oblačilnega obrtnika 

Paulina v reviji Žena in dom: »Pri ureditvi damske garderobe je strogo gledati na 

individualno prilagoditev, na linijo, ki naj harmonira s postavo, na barvo in vrsto 

blaga, ki naj je prikladno za izbrani kroj, na okus in, kar je glavno, na finančno 

možnost dame.«844Ali pa v reviji Praktična gospodinja: »Moda, mladost in eleganca 

v modelu ›Violet‹.845 Ali pa: »Za dame Vse kar prinaša novega Pariz, Berlin in 

Dunaj, v priznano najboljših krojih in najsolidejši izdelavi nudi po času prilagodenih 

cenah konfekcija Paulin.«846

Podoben je bil oglas salona F. Ks. Soúvan, kjer pod modno fotografijo treh modelov 

zapišejo: »Velika izbera modnih tkanin za damo in gospoda. ... 3 modeli naše revije 

pomladi 1938. salon mode za dame in gospoda. Soúvan – Co. Modern tailoring. 

                                                 
841 Ibidem, 207–208.   
842 Tomažič, Ljubljana …,17.  
843 »Po obleki …, 38. 
844 Ibidem, 38. 
845 Oglas v Praktični gospodinji. 
846 Oglas v Praktični gospodinji.  
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Mestni trg 24. Krojimo izklučno po meri.«847 Oglasi dveh trgovin oz. manufaktur, 

Skaberne in Lesjak: »Prihajamo zopet in prinašamo zadnje modne novosti za dam. 

plašče in obleke, sukno za gospode itd. A&E Skaberne Ljubljana.« Oz.: »Za damo in 

gospoda ELEGANTNA IN SODOBNA MODA! V. LESJAK. Moda Rokavice 

Nogavice.«848  

Seveda pa je razlika med eno vrsto oglasov, ki je bila namenjena množičnemu 

občinstvu, in med drugo vrsto oglasov, ki je bila namenjena eliti, tudi v tem, 

kateremu času oz. delu dneva ali pa opravilu naj bi bil oglaševani izdelek namenjen: 

delu (npr. na polju, v hiši) / prostemu času (npr. plesu, športu). Na primer blagovna 

znamka Palma: »Ljudje, ki delajo, nosijo PALMA kaučuk pete. Prednosti: Ceneje in 

trpežneje kot usnje, prijetna hoja. Varuje Vam živce.« Ali pa leta 1928 Bata: 

»POLJEDELCI! Ne hodite bosi. Obut človek izvrši mnogo več dela. Stoji čvrsto. – 

Varuje noge.«849 Na drugi strani pa oglas tvrdke »Elegance« iz Ljubljane, kjer piše: 

»Toaleta primerna za elitne plesne večere. Srbrna biserna obleka (pariški model), na 

glavi zadnja moda, turban iz srebrnega brokata, kombiniran s čipkami. Eleganten 

frak ...«850

Med tistimi slovenskimi oblačilnimi obrtniki, ki so svoje izdelke oglaševali v bolj 

elitnem slovenskem tisku (Vesna, Razgled) ter uporabljali drugačno, umetniško 

oglaševanje, s čimer so se skušali, podobno kot Paulin, distancirati od množične 

potrošnje, je bila tudi Marija Šarc. Šarčeva je v slovenskem prostoru domnevno prva 

začela tudi s prirejanjem modnih revij oz. modnih parad, kot so se takrat imenovale, 

ki so se za promocijo začele v svetu visoke mode uporabljati v drugi polovice 19. 

stoletja. Te revije so inspiracijo črpale iz umetnosti in gledališča ter izkazovale elitni 

značaj tako, da so za prikaz oblačil najemale gledališke igralke. 

V Zagrebu je bila domnevno prva modna revija leta 1926 v tamkajšnji Esplanadi,851 

v Ljubljani, kot izvemo iz revije Ženski svet, pa jo je leta 1924 organizirala Marija 

Šarc. Lahko beremo: »Po vzoru modnih revij v velikih mestih se je vršila letošnjo 

                                                 
847 Oglas v Domačem prijatelju. 
848 Oglas v Praktična gospodinja. 
849 Oglas v Domoljubu. 
850 Oglas v Ilustraciji.  
851 V: Zvonimir Milčec (1990). Galantni Zagreb. Zagreb: Mladost, 229. 
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pomlad v ljubljanskem gledališču prva domača modna revija.«852 Za predstavitev 

modnih kolekcij Marije Šarc so namesto profesionalnih manekenk, tako kot drugod 

po Evropi, najeli gledališke igralke. Primerov sodelovanja med modo, obrtjo in 

umetnostjo je v obravnavanem prostoru še več in sem jih omenila že na primeru 

tiska.  

 

2. 2 Novi prostori nakupov in moderne nakupovalne prakse:  

»modni salon Paulin« ali »Trgovski dom Stermecki« 

   

Spremembe, ki jih je prinesla modernizacija in so bile značilne za prvo fazo potrošne 

družbe, so se odražale tudi v interakcijah med kupci in prodajalci v trgovinah. O 

odnosu stranka/proizvajalec in o ponudbi v trgovinah sta na primeru ZDA in 

Zahodne Evrope govorila Ben Fine in Ellen Leopold ter primerjala obdobje pred 

véliko vojno in obdobje po njej. Po njunem mnenju je v prvem obdobju prevladoval 

odnos, za katerega je bil značilen neposreden stik med stranko in npr. krojačem ali 

šiviljo, pri katerem je stranka na obisku izrazila svoje želje v zvezi s končnim 

izdelkom.853 Za tradicionalne nakupovalne prakse je bilo  značilno tudi barantanje za 

cene, pristnejši in bolj osebni stiki med kupci in prodajalci ter moralna obveza, da je 

kupec z vstopom v trgovino tudi kaj kupil.854 Z modernizacijo sta se tradicionalna 

izdelava oblačil in tradicionalni odnos med izdelovalcem in stranko ohranila le kot 

privilegij elit, in sicer na primeru 'visoke mode' (haute couture)855 oz. v primeru 

modnih salonov, manjših modnih trgovin, katerih lastniki so bili največkrat sami 

oblačilni obrtniki.    

Po prvi svetovni vojni naj bi postopoma prevladal način, po katerem je neko modno 

blago od začetka do konca izdelano (npr. konfekcijski) v tovarni, brez stika z njenim 

bodočim kupcem. Kot končni izdelek je razstavljen v trgovini ter ga stranka dobi 

posredno od prodajalca, ne pa od proizvajalca.856 Za moderno nakupovanje so bile 

                                                 
852 Ženski svet – Modna priloga. Poletje 1924 II, 1924: 12. 
853 Fine in Leopold, The World…,108–109.  
854 Luthar, »Homo ludens …«, 260; Zdenka Šadl, »Potrošnja in emocije.« Časopis za kritiko zannosti 
XXXVI(189), 1998: 156–157. 
855 Fine in Leopold, The World …, 109–112.  
856 Ibidem, 108–109.  
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značilne fiksne cene, bolj površni odnosi in princip prostega vstopa in izstopa v 

trgovino in iz nje. S tem je bil izpolnjen pogoj za razširitev nakupovanja v prosti čas 

in tudi t. i. transformacija nakupovanja v iskanje vtisov, sanjarjenja in družabnosti.857 

Simbol novih odnosov med stranko in prodajalcem kot tudi novih odnosov med 

spoloma so bili veliki nakupovalni centri, t. i. veleblagovnice, ki so ponujale različne 

izdelke, med drugim pa tudi širok spekter masovno proizvedenih, vendar modernih 

in modnih oblačil.  

Veleblagovnice so bile več kot samo prostor, kjer se je prodajalo in kupovalo blago. 

Veleblagovnice so bile značilnost vseh modernih velemest, simbol moderne, simbol 

nove blagovne kulture in simbol novih odnosov, oz. kot zapiše Mica Nava: 

»Sodelovale so v razmahu javnega prostora in spektakla, ki je vključeval velike 

mednarodne razstave, muzeje, galerije, vrtove ... Ljudje so jih obiskovali kot 

turistične atrakcije – kot spomenike modernosti – zaradi radovednosti in užitka, ki so 

ga nudile.«858  

O njih lahko beremo tudi v obravnavnem slovenskem tisku, npr. v Ilustriranem 

Slovencu leta 1928: »Veletrgovine po severnih in zapadnih državah ter v Ameriki 

postajajo prava pravcata mesta zase. To so ogromne stavbe z neštevilnimi oddelki, v 

katerih se dobi vse, kar potrebuje človek, od čevlja do ure in od avtomobila do 

najfinejših oblek, da, pogosto so združene s temi veletrgovinami, ki jih Nemci 

imenujejo ›Warenhaus‹, celo restavracije, kinematografi, itd. Njih organizacija je 

umotvor zase. … Pred par leti se je obetala taka veletrgovina, seveda v veliko 

manjšem obsegu, tudi Ljubljani, a misel je ostala za enkrat še neizvršena.«859        

Lazarević piše, da je v obdobju med obema vojnama slovenska trgovina veljala za 

dobro razvito predvsem v okolici industrijskih središč, kjer je bila pokrajina 

najgosteje naseljena. Število trgovskih obratov se je najprej povečevalo, gospodarska 

kriza pa je povzročila padec kupne moči večine prebivalstva. Na podeželju je bil 

veljavljen tip trgovine z mešanim blagom, v mestih pa so se trgovine bolj 

specializirale. Prodajale so eno samo skupino industrijskih izdelkov, zato je bila 

                                                 
857 Luthar, »Homo …«, 260  in Šadl, »Potrošnja …«, 156–157. 
858 Nava, »Zanikanje modernosti …«,171. 
859 »V moderni veletrgovini.« Ilustrirani Slovenec 10, 4. marec 1928: 74.  
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ponudba pestrejša in kakovostnejša.860 Poleg specializiranih trgovin so na 

Slovenskem v tem obdobju zrasle tudi prve veletrgovine oz. veleblagovnice. V Celju 

je zrasel Dom Stermecki, v Ljubljani Šarabon, Mayer in Centromerkur, v Zagrebu in 

Trstu pa Kästner in Öhler. Njihova prisotnost je bila vidna tudi v oglaševanju v 

obravnavanem slovenskem tisku.  

V obdobju med svetovnima vojnama je bil t. i. Dom Stermecki v Celju med 

največjimi domačimi veleblagovnicami v jugoslovanski državi in se je lahko meril z 

drugimi veleblagovnicami v Evropi ter v drugih večjih jugoslovanskih mestih. V 

Zagrebu in Trstu je bila na primer med večjimi tujimi znana veleblagovnica Kastner 

und Öhler, ki so jo obiskovali tudi slovenski potrošniki. Njeno ponudbo (modnih 

oblačil) so v sliki in besedi spretno oglaševali v slovenskem tisku, kot sta Ženski 

svet861 in Družinski tednik.862 V Ljubljani je bila bolj znana veletrgovina Mayer, ki 

pa se ne po velikosti ne po raznolikosti ponudbe ni mogla meriti s celjsko. Stermecki 

je namreč z vztrajnimi arhitekturnimi posegi, prezidavanji in prenovami stavbe ter z 

njeno opremo dosegel svojevrsten spektakularni učinek. Prvotna enonadstropna hiša 

je sredi 20. let dobila dodatno nadstropje, obnovljeno zunanjo pročelje z izložbami, s 

steklom pokrito dvorišče in dvigalo. Vsi prostori so imeli električno razsvetljavo, 

vodovod ter centralno kurjavo.863 V drugi polovici 30. let pa je Stermecki postopoma 

spremenil in prezidal celotno hišo in z združitvijo dveh stavb (nekdanjega trgovskega 

objekta na Prešernovi ulici št. 2 in nekdanjega trgovsko-stanovanjskega objekta na 

Kralja Petra cesti št. 3 zgradil novo, enotno štirinadstropno velablagovnico. V vseh 

nadstropjih so bile garderobe s stranišči za stranke. V prvem nadstropju so imeli še 

pisarne, v drugem in tretjem skladišča, v četrtem pa delavnice za moško in žensko 

konfekcijo ter likalnico in prostor za šivanje.864  

Najslavnejše veleblagovnice tistega časa so sodobniki primerjali s fantazijskimi 

mesti. Ponavadi so bile zgrajene v najbolj luksuznem stilu, bile so okusno 

opremljene in kot prvi javni prostori v zgodovini ogrevane in z električno 

                                                 
860 Lazarević, »Industrializacija …«,  459.  
861 Ženski svet, 1925.  
862 »Majhen sprehod …«; 5.    
863 Počivavšek, »Rudolf …«, 51.     
864 ZAC, Mestna občina Celje II, 1919–1941, Javne zgradbe, a. š.  111, št. 48, Stermecki Rudolf. 
Gradnja trgovskega doma.   
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razsvetljenim prostorom za boljši učinek. Tudi Dom Stermecki, kjer je sama stavba 

merila v dolžino in širino 25 metrov, tla so bila pokrita s parketom, opremljena pa je 

bila s centralno kurjavo, z električnim dvigalom ter lastno avtomatsko telefonsko 

centralo, je bila mesto zase. Nenazadnje pa si si v veleblagovnici, tako v svetu kot pri 

nas, lahko ogledoval in primerjal izdelke brez obveznosti, da bi tudi kaj kupil, kar je 

značilnost modernih nakupovalnih praks. Tamkajšnja (modna) ponudba je bila, če 

sledimo ugotovitvam teoretikov potrošnje, namenjena vsem slojem in je v njej vladal 

princip prostega vstopa in izstopa iz trgovine.865     

Povsem drugačno je bilo nakupovanje v drugih trgovinah, kot so bili modni saloni, 

kjer so se ohranile nekatere tradicionalne nakupovalne prakse. Npr. poznavanje ljudi 

po imenih in priimkih, na kar opozarjajo tudi arhivski viri, specializirana ponudba za 

točno določeno občinstvo oz. sloj, na kar nas opozarja že samo ime trgovine (salon 

ali atelje).  

Podobno kot Paulin sta imeli svoji trgovini, namenjeni ljubljanski družbeni eliti, tudi 

dve že omenjeni samostojni obrtnici. Ena je bila Marija Šarc, ki se je po končani 

osnovni šoli izučila v krojaški obrti oz. za »damsko krojačico«866 ter bila od leta 

1909 do 1951 lastnica modnega salona na Rutarjevi ulici v Ljubljani,867 druga pa 

Albina Hity, por. Zadnek, ki je bila po poklicu šivilja,868 od leta 1926 pa lastnica 

modnega ateljeja Hity v Ljubljani.869  

 

3 Prva faza potrošniške družbe? »Kar je bilo prej luksuz najizbranejših 

bogatašev, je postalo danes naravnost ljudska potreba« 

 

Med ponudbo na slovenskem trgu v obdobju med svetovnima vojnama so bili tako 

cenejši izdelki množične proizvodnje (npr. konfekcija in obutev) kot dražji obrtniški 

izdelki (npr. obrtniška konfekcija in izdelki po meri). Širili so se tudi izdelki domače 

(hišne) proizvodnje. Kot navaja Lazarević, so bili potrošniki obrtniških izdelkov vsi 

                                                 
865 David Chaney (1983). »The Department Store as a Cultural Form.« V: Theory, Culuture and 
Society. 1(3): 22–31.      
866 AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija Lm 24441. 
867 ZAL LJU 2/15 domovinski oddelek, t. e. 224, črka Š. 
868 AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija III/št. 119, str. 207699. 
869 ZAL LJU, III, 105, Modni atelje Hity. 
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sloji oz. sta bila kmetski in delavski sloj kljub slabemu ekonomskemu položaju celo 

med večjimi potrošniki obrtniškega dela pri nas.870 Seveda pa so se, kot so pokazale 

etnološke raziskave (npr. Tomažič) in o čemer bo še tekla beseda, obrtniški izdelki 

med seboj razlikovali. Ime obrtnika (blagovna znamka), kraj obrtniške delavnice ali 

trgovine (glavna ulica v mestu oz. mestni center/obrobje ali pa vas/mesto), kjer je 

bilo oblačilo izdelano ali kupljeno ter kvaliteta tekstila, iz katerega je bilo izdelano, 

je igralo pomembno vlogo pri diferenciaciji (više/niže) v slovenski družbi. Zato 

modno oblačilo, izdelano pri oblačilnem obrtniku, ni nujno izkazovalo elitnosti, kar 

rade poudarijo številne teorije o potrošnji mode, pa čeprav je bilo to oblačilo plod 

ročnega dela in poklicnega krojaškega in šiviljskega znanja.   

Med splošne ugotovitve teoretikov potrošne družbe spada tudi ta, da so luksuzni 

proizvodi, med katere spadajo tudi modni izdelki, v vseh industrializiranih deželah 

tega časa postajali vedno bolj vsakdanja potreba. Z industrializacijo je prišlo do 

presežka zaslužka kot tudi prostega časa, kar je delavcem zagotavljalo povečano 

možnost potrošnje. Množična proizvodnja pa je na dolgi rok omogočala, da so 

standardizirani izdelki v velikih količinah in ob minimalnih stroških prihajali na trge. 

Slovenska družba v obdobju med obema vojnama ni bila niti industrijska niti 

potrošna družba. Lazarević na primer opozarja, da je bil slovenski trg takrat še 

majhen, raven povpraševanja zaradi nezadostne kupne moči prebivalstva pa nizka, 

ter da je bila Slovenija v tem obdobju »prej revna kot ne, še daleč od tega, da bi jo 

lahko opredelili kot potrošniško družbo v pravem pomenu besede«.871 Vendar je do 

sprememb prihajalo. Tako v proizvodnji kot v potrošnji, na kar nas opozorijo tudi 

številni diskurzi v obravnanem tisku. Ti pogosto omenjajo tako to, da se je potrošnja 

luksuznih dobrin povečevala, kot razliko med obdobjema pred in po véliki vojni 

(predvsem v 30. letih). Pri tem omenjajo potrošnjo luksuznih dobrin med vsemi sloji.  

V prispevku revije Žena in dom iz leta 1936 lahko beremo: »Po mojih mislih niso 

časi tako slabi in tako hudi, kakor pravijo ljudje in kakor pišejo listi. Nasprotno! Zdi 

se mi, da se ljudje še nikoli niso toliko zabavali in si nikoli še niso toliko privoščili 

kakor v zadnjem desetletju. Povem naj Vam samo nekaj primerov. 

                                                 
870 Lazarević, »Industrializacija …«, 450–453. 
871 Ibidem, 450–453. 

 235



Naše matere in naše babice so nosile nogavice, ki so jih bile same spletle. Kupljenih 

nogavic nisi našel v njih omarah, ker so bile predrage in ker so se prehitro strgale. 

Dandanes pa nosi vsaka uradnica, vsaka žena obrtnika, vsaka služkinja in vsaka 

kmetica kupljene nogavice. Na deželi živim in ob nedeljah vidim naša kmečka 

dekleta v svilenih nogavicah, in take, ki so še pred desetimi leti nosile rute, nosijo 

dandanes čepice ali pa celo klobuke. … 

Časih so nosile kožuhovinaste plašče samo stare in prav imovite gospe. Prav tako je 

bilo tudi z dragocenim nakitom. Dandanes ima v mestih skoraj vsaka deseta mlada 

gospa kožuhovinast plašč in skoraj vsako dekle zlat prstan in zlato verižico in zlato 

zapestno uro …«872

Podobno tudi v Družinskem tedniku leta 1937, kjer v zvezi z najnovejšo modo čipk 

zapišejo: »Zdaj si lahko privošči ta ljubki lišp tudi skromnejša ženska, saj izdelujejo 

tovarne čipke v vseh mogočih kakovostih in po zmernih cenah.   …«873

Leta 1938 pa v Ženi v zvezi z rabo kozmetike in frizerskih salonov ugotavljajo: »Če 

smo prej imeli tudi v večjih mestih samo po dva, tri damske frizerje, imamo danes te 

obrti v vsaki ulici dovolj. … Prav tako je z industrijo kozmetike, ki je prav za prav 

samo del kemične industrije. Kar je bilo prej luksuz najizbranejših bogatašev, je 

postalo danes naravnost ljudska potreba in že vidimo celo podeželska dekleta, ki si 

barvajo ustne, obrvi, ki se pudrajo in ondulirajo …«874   

Prvi pojavi, prva faza ali zgolj znanilci potrošniške kulture v slovenski družbi, na kar 

napeljujejo tudi omenjeni diskurzi, je prav gotovo tudi eden bistvenih pokazateljev 

kulturne modernizacije v slovenskem prostoru med vojnama. Nenazadnje pa so tudi 

sam značaj mode, njena spremenljivost, drznost ali glamuroznost tisti, ki njenim 

potrošnikom predstavljajo željo po drugačnem, boljšem življenju, čeprav samo 

navidezno. Prihodek, ki ga posameznik ali pa neko gospodinjstvo po pričakovanju 

lahko namenita za oblačila, ne ustreza nujno njunim dejanskim nakupom, še zlasti ne 

tistim, ki želijo slediti vsakokratni modi. Želja, kot je bilo povedano nekje drugje, je 

glavno gibalo potrošništva. Povpraševanje potrošnikov, še zlasti žensk, njihove želje 

po novem so tiste, ki vplivajo na obliko in dinamiko ponudbe izdelkov na trgu, 
                                                 
872 Žena in dom VII(4), april 1936: 65. 
873 Družinski tednik 18. februar 1937: 5.  
874 »Vloga žene v svetovnem gospodarstvu.« Žena V/2, februar 1938: 59.  
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oziroma kot zapišejo v Ženi: »Od mode je odvisna tudi trgovina, ki posreduje med 

industrijo in med porabnicami. Kar žene zahtevajo, to morajo imeti trgovci v 

zalogi.«875   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ŠIRJENJE MODE 

  

Moda se je razvijala v več ciklično ponavljajočih se fazah. Najprej so jo opazili in 

nosili posamezniki (trendsetterji), nato jo je kupovala in nosila večina, nazadnje so 

se jim pridružili še zamudniki. Zadnja, zamudniška faza, vsebuje že zarodke nove 

mode, drugačne od prejšnje. Nosilci modnih novosti opustijo modo takoj, ko se 

splošno razširi in hkrati prevzamejo novo modo. O nosilcih modnih novosti in 

središčih, od koder prihajajo, govorijo tudi diskurzi v obravnanem slovenskem 

periodičnem tisku. Omenjajo tudi različne načine oz. poskuse diferenciacije med 

različnimi skupinami oz. sloji v slovenski družbi v obdobju med vojnama. Vendar pa 

to ni mogoče reči za sam potek širjenja mode. Diskurzi namreč tega posebej ne 

poudarjajo. Pri raziskovanju omenjenih faz v razvoju mode sem si zato pomagala 

                                                 
875 »Vloga žene v svetovnem gospodarstvu.« Žena V/2, februar 1938: 59.  
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tako s teorijami, z drugimi opravljenimi raziskavami in drugimi podatki, 

pridobljenimi z raziskavo predvsem na področju komunikacije oz. medijev.  

 

1 Teorija kapljanja oz. pronicanja: »Gospôda ›modo‹ opusti, kadar jo začne 

posnemati tudi hišna in kuharica, in ko se šega tako pritepe celó med kmete, 

med kterimi nazadnje konec vzame« 

 

Razvoj oz. širjenje (kapljanje, pronicanje, razpršitev) mode opisujejo številne teorije, 

ki se med seboj razlikujejo predvsem po nosilcih (družbena elita, javne osebnosti) oz. 

središčih, od koder prihajajo modne novosti (eno središče ali več središč). Za 

predmoderno dobo je gotovo najprimernejša t. i. »teorija kapljanja« (»kapljanja oz. 

pronicanja« potrošniških okusov navzdol po družbeni lestvici), ki razlaga, kako je 

moda (modni okus) kapljala od družbenih elit, navzdol. Nosilci modnih novosti so 

vsakokratna družbena elita. Zgodovinsko gledano je bila to najprej aristokracija, nato 

pa (predvsem v 19. stoletju) v vedno večji meri premožno meščanstvo. Teorijo 

kapljanja sta razvila sociološka klasika Simmel in Veblen, ki sta ugotovila, da moda 

nastaja v višjih razredih, nižji pa samo posnemajo njihove oblačilne stile. Ko so 

modo prevzeli nižji razredi, so jo višji opustili in zamenjali z novo.  

Veblen je svojo teorijo o potrošnji razvil konec 19. stoletja v knjigi The Theory of the 

Leisure Class in z njo pojasnil neko posebno prvino pri višjih razredih določenega 

naroda v določenem zgodovinskem obdobju (ZDA konec 19. st).876 Knjiga še danes 

velja za eno pomembnejših del s področja ekonomije in tudi za prvo kritiko potrošnje 

(oz. potrošnje brezdelnega razreda). Z modernizacijo so meje, ki ločijo socialne 

razrede, postale nejasne in prehodne. Posameznikom, kot pravi Veblen, ki so nižje na 

družbeni lestvici, je bilo omogočeno povzemanje potrošnih vzorcev drugih 

posameznikov, ki v tej hierarhiji zavzemajo višji položaj: »Brezdelni razred je po 

ugledu umeščen na vrh socialne strukture, njegove življenjske navade ter standard pa 

so norma družbenega ugleda. Vzdrževanje omenjenih standardov postane do neke 

mere obvezno za vse nižje razrede na družbeni lestvici. … norma ugleda prehaja 

glede na socialno strukturo od višjega razreda navzdol, vse do najnižjih slojev. 
                                                 
876 Veblen, The Theory.  
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Rezultat tega je, da pripadniki vseh slojev za ideal spodobnosti sprejmejo način 

življenja, ki je moderen v višjih slojih, in ves napor usmerijo v to, da bi ta ideal 

živeli.«877 To gibanje, pronicanje potrošniških okusov od zgoraj navzdol, pa je po 

Veblenovem mnenju najlaže ponazoriti s trošenjem za obleko/modo.878  

Le nekaj let po Veblenu, katerega knjiga je izšla leta 1905, je Georg Simmel v 

Evropi predstavil svojo teorijo, s katero je modo prav tako pojasnil s pomočjo 

razredne strukture. Simmel ne kritizira lagodno živečih razredov in njihove 

razkazovalne potrošnje, ampak modo pojasni s pomočjo družbene diferenciacije in 

imitacije, ki sta po njegovem mnenju temeljna motiva posameznikovih dejanj.879 

Veblenove in Simmlove ugotovitve o potrošnji mode se v sociologiji nekoliko 

pozneje uveljavijo kot teorija »kapljanja/pronicanja« potrošniških okusov navzdol po 

družbeni lestvici. Na kratko: tisti, ki so nižje na družbeni lestvici, prevzemajo 

potrošni okus sloja nad njimi (identifikacija, imitacija), obenem pa zavračajo okus 

tistih pod njimi (diferenciacija). Tako pride do »kapljanja« potrošnih okusov 

navzdol, od višjih k nižjim družbenim slojem. Višji sloji opuščajo stare statusne 
                                                 
877 Veblen, »Razkazovalna …, 233. 
878 Veblen dinamiko mode pojasni s tremi normami oz. načeli: načelom razkazovalne potrošnje, 
načelom razkazovalnega brezdelja in načelom oz. ravnanjem »po modi današnjega dne«: 1. Najprej 
člani brezdelnega razreda skozi razkazovalno potrošnjo z rivalstvom znotraj istega razreda ustvarijo 
svoj lastni družbeni položaj/status. 2. Nato se s principom oz. načelom razkazovalnega brezdelja 
ločijo od delavskega razreda. To načelo se nanaša na tiste »lagodno živeče razrede«, ki jim ni treba 
delati oz. jim ni treba fizično delati, da bi si zaslužili za življenje. Ti posamezniki lahko to pokažejo z 
nošenjem takšnih oblačil, ki jih je na primer težko čistiti ali pa je njihovo vzdrževanje drago. Vendar 
pa je v tem primeru obstajala razlika po spolu. Ženska oblačila gredo po Veblenovem mnenju dlje pri 
signaliziranju razrednega položaja. Razredni položaj je tisti, ki ženski omogoča brezdelnost in to se 
kaže v nošnji oblačil in oblačilnih dodatkov, ki jo pri delu ovirajo (krinoline, bogato okrašeni klobuki, 
visoke pete, stezniki, ličila, itd.); 3. Tretje načelo pa je, da se oblačila menjajo takoj, ko se ne ravnajo 
več »po modi današnjega dne«. – Poenostavljeno rečeno se moda po Veblenu razvija na dveh ravneh: 
1. Z inovacijo pri višjih razredih, ki neprestano ustvarjajo nove oblike oblačil, ornamentov, itd., in 
drugih razpoznavnih znakov, da bi si vedno znova oz. ponovno zagotovili pozicijo, ki so jo zavzeli v 
družbenem redu. 2. Z imitacijo spodnjih razredov, ki imitirajo modno potrošnjo oz. obnašanje 
zgornjih razredov. V: Bernard, Moda kot …, 148–149, 151. 
879 Individualno razlikovanje oz. družbena diferenciacija se po Simmlovem mnenju dosegata s 
spremembami v modi ter s tem, da se moda višjih oz. elitnih skupin razlikuje od mode nižjih skupin 
prebivalstva, oz. da elitne skupine opustijo modo takrat, ko si jo prilastijo nižje skupine. Pri višjih oz. 
elitnih skupinah povezuje moda enake ali izenačene in jih hkrati ločuje od nižjih skupin. – Nižjim 
slojem ali preprostejšim skupinam oz. posameznikom, ki se hočejo povzpeti po družbeni lestvici, se 
lahko po Simmlovem mnenju najprej posreči na območjih, ki so podrejena modi. Bolj so si blizu višje 
skupine in nižje skupine prebivalstva, več je posnemanja pri nižjih in več je hlastanja po modnih 
novostih pri višjih oz. elitnih skupinah. – Vsaka moda se izničuje s svojo splošno uveljavitvijo. Kakor 
hitro je neka nova moda splošno sprejeta oz. kadar se vsi ravnajo tako, kakor so se spočetka ravnali 
nekateri posamezniki, tedaj moda ni več moda. Nastati mora nova moda. V: Simmel, Izbrani spisi ..., 
190–195 in 251.   
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označevalce, jih prepuščajo sloju tik pod njimi in se oprijemajo novih. Višjim slojem 

tako uspe vzdrževati statusne razlike, ki naj bi jih ti statusni simboli označevali. 

Princip razlikovanja oz. diferenciacije in princip imitacije naj bi veljala za motorja 

inovacije in mobilnosti navzgor. Teorija, ki zajema proces imitacije in diferenciacije, 

ima značaj tako progresivnosti kot tudi neprekinjenosti. Skupine nad in skupine pod 

si na neki način vedno sledijo. Teorija predpostavlja tudi naslednje: dokler bo 

imitacija, bo tudi diferenciacija, in obratno.880

Predstavljena teorija je klasični sociološki pogled na potrošnjo in ima kot taka seveda 

tudi nekatere pomankljivosti. Do danes je tako doživela kar nekaj kritik in poiskusov 

revizije tudi zato, ker je Simmel ni umestil zgodovinsko, saj jo je zastavil 

horizontalno skozi vsa obdobja in takrat znane prostore. Po njegovem mnenju je tako 

uporabna za vse potrošne dobrine: za Francijo konec 18. stoletja ali za Nemčijo 

konec 19. stoletja.881 Modni teoretik Herbert Blumer je npr. zapisal, da teorija ni 

uporabna za proučevanje moderne družbe, ampak za proučevanje evropske mode 16., 

17. in 18. stoletja.882 Kot zapiše Breda Luthar, teorija tudi ne vzpostavi odnosa med 

ekonomskim, družbenim in kulturnim sistemom. Temelji na splošno sprejeti glavni 

homogeni kulturi in eni kulturi okusa, ki jo sprejemajo vsi sloji (razredi), ter na težko 

dostopni elitni kulturi. Predpostavlja homogeno, fiksno razredno strukturo, kjer je 

potrošnja mehanična posledica umeščenosti na družbeni lestvici. Potrošnja ima zgolj 

funkcijo družbeno/razrednega strukturiranja, oziroma domneva, da so potrošniki 

zgolj 'lovci na status' (status-seekers).883

V 20. stoletju se je vodilna vloga tistih družbenih plasti ali razredov, ki so nekoč (v 

18. in 19. stoletju) usmerjali modo, postopoma zmanjševala. Herbert Blumer pravi, 

da ima v moderni družbi širjenje mode več opraviti s »kolektivno selekcijo« in tem, 

da modi sledi vsa družba, ne le višji razredi, katerim sledijo nižji.884 Rene König tudi 

meni, da so se najbogatejše družbene plasti zaradi vse večjega prodiranja mode med 

                                                 
880 McCracken, Culture …, 93–94.  
881 Fine in Leopold, The World …, 140–141.  
882 Bernard, Moda kot …, 172. 
883 Breda Luthar, »Ne tako viska kultura – prepovedani užitki nakupovanja.« Časopis za kritiko 
znanosti XXXVI(189), 1998, 121–122. 
884 Bernard, Moda ...,172; McCracken, »The Trickle-down …«, 95–96. 
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širšo družbo začele oblačiti bolj konservativno.885 Elizabeth Rouse dodaja, da v 

sodobni modi še vedno obstaja neke vrste hierarhija. Vrhunski modni oblikovalci so 

tisti, ki prvi predstavijo modne smernice, pri njih iščejo ideje oblikovalci in 

proizvajalci, ki izdelajo lastno modo ali kopijo. Vendar pa je nova moda na voljo v 

vseh cenovnih razredih in se tako enakomerno »razprši po vsej družbi«.886 Tudi King 

govori o modni razpršitvi in simultanem prisvajanju modnih novosti ter razvije 

'teorijo pronicanja oz. kapljanja počez' (trickle-across). Pri tem poudari vlogo 

množičnih medijev, s pomočjo katerih družba na vseh ravneh simultano prisvaja 

nove stile. Modni oblikovalci in modna industrija najprej določijo oz. oblikujejo 

modne smernice, nato mediji (popularni tisk, kino, televizija) omogočijo, da si modo 

hkrati ogledajo in prevzamejo vsi družbeni sloji ter jo prenesejo v vse dele sveta. 

Moda se razprši po vsej družbi kot tudi po vsem svetu, globalno. 887

Diane Crane govori o t. i. »potrošni modi«, ki je v drugi polovici 20. stoletja 

nadomestila t. i. »razredno modo«, značilno za 19. in zgodnje 20. stoletje. Govori o 

procesu, v katerem eno modo (haute couture) zamenjajo tri glavne kategorije oz. 

skupine stila: luksuzna dizajnerska moda,888 industrijska moda889 in ulična 

moda890.891 Skratka, različni stili z različnim občinstvom in brez strogega pravila o 

tem, kaj naj se nosi, prav tako pa brez sporazuma o modnem idealu. V procesu 

odločanja, kaj je modno oz. kaj bo postalo modno, pa odločilno vlogo odigrajo 

mediji. Mediji izbirajo med raznovrstnimi modnimi smernicami številnih modnih 

oblikovalcev. Novinarji, ki pišejo ali poročajo o modi, naredijo izbor oz. selekcijo. 

Mediji prispevajo velik del tudi k »ustvarjanju« nosilcev modnih novosti.  

                                                 
885 König, Menscheit …, 237–248. 
886 Rouse, Understanding …, 92.  
887 McCracken, »The Trickle …«, 95–96. 
888 Luksuzno kreatorsko modo so ustvarjali modni oblikovalci iz nekaterih držav. V 20. stoletju so se 
ustalili trije večji centri mode – Pariz, London, New York, proti koncu tudi Tokio, odkoder so 
prihajale modne smernice. 
889 Industrijska moda je izdelek trgovcev, ki so prodajali podobne modne izdelke podobnim 
družbenim skupinam v več različnih državah. Te (trgovske) družbe so oglaševale svoje izdelke v 
medijih, katalogih in z oblačili samimi. Pri prodaji modnih izdelkov ni bil toliko pomemben stil, 
ampak 'izgled' (image), ki je lahko tekmoval v svetu masovno produciranih podob, kar je značilno za 
medijsko kulturo. Industrijska moda je oblika medijske kulture v smislu, da so njene vrednote in 
atraktivnost za potrošnika ustvarjene predvsem s pomočjo oglaševanja.  
890 Ulično modo ustvarjajo urbane subkulture, ki s svojim pojavom prispevajo k nastanku določenega 
trenda.  
891 Crane, Fashion and …, 134–135.  

 241



Tudi Pierre Bourdieu, ki je fenomen potrošnje najbolj očitno popeljal na področje 

kulturnega, govori o družbeni diferenciaciji in procesu širitve mode, ki je po 

njegovem mnenju bolj kompliciran proces, kot ga predlaga Simmel v teoriji 

kapljanja. V knjigi La distincion oz. v angleščini Distincion: A social Critique of the 

Judgment of Taste, je predstavil svojo teorijo, ki je predvsem v razumevanju 

potrošnje skozi identiteto in ne le uporabniško vrednost na neki način nadaljevanje že 

omenjene Veblenove teorije o brezdelnem razredu.892 Za Bourdieuja je potrošnja 

sredstvo za vzpostavljanje razlik med družbenimi skupinami in ne zgolj način 

izražanja družbenih razlik; potrošnja ne le odslikuje razlike med razredi, temveč te 

razlike tudi konstituira.893

Bourdieu opisuje strukturo družbe kot zapletene sisteme razrednih kultur, ki obsegajo 

skupke kulturnih okusov in z njimi povezanih življenjskih stilov. Znotraj družbenega 

razreda posamezniki tekmujejo za družbeno prepoznavnost in kulturni kapital na 

podlagi svojih zmožnosti, da presodijo primernost kulturnih proizvodov glede na v 

njihovem razredu uveljavljen standard okusov in običajev. Kulturne prakse, ki 

vključujejo tako poznavanje določene kulture kot tudi sposobnost njenega kritičnega 

ocenjevanja in cenjenja, se odvijajo med otroštvom v družini in v izobraževalnem 

sistemu ter tako prispevajo k reprodukciji obstoječe razredne ureditve v družbi. V 

razrednih skupnostih je dominantna in najprestižnejša kultura vladajočega razreda 

oz. vladajočih elit. Elite imajo »moč, da ustvarijo pogoje, skozi katere se okusom 

določijo moralne in socialne vrednote«. Socialno ozadje in kulturne prakse srednjih 

                                                 
892 Njegova teorija o razredni reprodukciji in kulturnih okusih je uporabna za razumevanje, kako se 
različni družbeni razredi odzivajo na kulturne dobrine in materialno kulturo v visoko stratificiranih 
družbah. Bourdieujeve ugotovitve (1994/1979) o značilnosti različnih družbenih razredov namreč 
temeljijo na primeru Francije v 60. in 70. letih 20. stoletja in so kulturnozgodovinsko specifične. V 
delu La distincion strukturno razdeli francosko družbo na tri velike razrede, na delavski, srednji in 
buržoazijo, ki se naprej delijo predvsem na poklicne razredne frakcije oziroma stanove, katerih 
položaj se v odnosu do treh velikih razredov lahko v času tudi spreminja. V: Bourdie, Distinctions …     
893 Za Bourdieuja so glavni dejavniki deferenciacije med razredi oblike kapitala, ki jih posamezniki 
posedujejo kot oblike družbene moči. Govori o ekonomskem (materialna lastnina, denarna sredstva), 
kulturnem (ali informacijski kapital kot kulturno vednost/znanje in kompetenca) in simbolnem 
kapitalu (oblika, katero zavzamejo različni tipi kapitala, ko so enkrat priznani za kompetentne: prestiž, 
kompetenca, itd.). Družbeni akterji so po družbenem prostoru razporejeni glede na celotno vsoto 
kapitala, ki ga posedujejo, oziroma glede na razvoj vsote in sestave kapitala v določenem časovnem 
obdobju, se pravi posameznikove osebne kariere. Akterji s podobno sestavo in seštevkom kapitala 
zavzamejo podoben položaj v družbenem prostoru, na sestavo tega kapitala pa po drugi strani vpliva 
prav družbeni prostor, v katerem se nahajajo. Bourdieu, »What makes …, 1–17.    
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in nižjih razredov preprečujejo, da bi v popolnosti asimilirali (po Simmlu imitirali) 

okuse višjega razreda oz. elite. Potrošnja kulturnih dobrin, povezanih z višjimi in s 

srednjimi razredi, namreč zahteva odnose in znanje, ki niso zlahka dostopni članom 

nižjega (delavskega) razreda. Višji razredi tako kupujejo izdelke v rangu visoke 

kulture, delavski razred pa kupuje preproste, vsakdanje, reproducirane kopije 

umetniških del.894   

Grant Mc Cracken je prepričan, da popravljeno in nekoliko preoblikovano teorijo 

kapljanja lahko uporabljamo tudi proučevalci mode. Predlaga, da se spremeni fokus 

teorije, saj se skupine po njegovem mnenju ne definirajo samo v smislu družbene 

statusne hierarhije, ampak v smislu statusnih razlik, ki nastanejo zaradi spola, starosti 

in etnije, pri čemer predpostavlja, da se te skupine ne bodo razlikovale po relativnem 

družbenem statusu, saj pri imitaciji skupine ne imitirajo celotnega skupka simbolov 

in stilov, ampak si selektivno sposojajo oz. posnemajo. Zgornje skupine tako, kljub 

temu da jih posnemajo spodnje, vedno ohranijo neke posebnosti. Predlaga tudi, da se 

spremeni poudarek teorije, in sicer da se Simmlovo diferenciacijo in imitacijo 

obravnava znotraj kulturnega konteksta, v katerem se odvijata. Kulturna občutljivost 

daje teoriji kapljic nov obraz in novo vrednost.895      

Nenazadnje je »teorija kapljanja« med vsemi teorijami o potrošnji mode, katerih 

večina se posveča potrošnji mode v novejšem času (času visoke moderne), ena 

redkih, ki se posveča obdobju predmoderne ter je med omenjenimi teorijami tudi 

najstarejša (nastala je konec 19. oziroma na začetku 20. stoletja). Teorija je nastala v 

času, ki ga raziskujem, in je skupaj z njenimi do danes nastalimi revizijami uporabna 

kot izhodišče raziskave.  

Etnolog Angelos Baš na primer v svoji raziskavi o oblačilni kulturi na Slovenskem v 

prvi polovici 19. stoletja omenja opis širjenja oz. potrošnjo oblačilne mode, ki je 

podoben poteku širjenja mode, kot jo predpostavlja »teorija kapljanja« ter med 

                                                 
894 Bourdieu, Distinction …     
895 McCracken svojo tezo preskusi na primeru razlik med spoloma, natančneje poklicnih oblačil skozi 
ameriško zgodovino. Po njegovem mnenju Simmel spregleda kulturni kontekst imitacije ter tako 
ponudi neustrezen razlog za diferenciacijo, medtem ko naj bi McCracknova dopolnitev teorije 
omogočila predvidevanje značaja sprememb, ki jih povzroči imitacija. V: McCracken, »The Trickle 
…«, 100–104. 
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drugim navaja naslednje opise sodobnikov. Leta 1859 je Anton Globočnik896 takole 

zapisal: »… gospôda ›modo‹ opusti, kadar jo začne posnemati tudi hišna in kuharica, 

in ko se šega tako pritepe celó med kmete, med kterimi nazadnje konec vzame.«897     

Omenjeno Globočnikovo opažanje in Baševa ugotovitev o potrošnji mode bi do neke 

mere lahko primerjali s teorijo kapljanja in jo uvrstili v prvo polovico 19. stoletja pri 

nas. Vendar pa eno središče, ena točka, od koder naj bi moda kapljala, v obdobju, ki 

ga obravnavam sama, gotovo ne drži več. Teorija kapljanja in zgornje opažanje 

predpostavljata homogeno in fiksno razredno strukturo. Meščani (gospôda) so bili v 

19. stoletju povsod po Evropi in tudi pri nas med pobudniki in dejavniki socialne, 

gospodarske, kulturne in politične modernizacije, in potemtakem tista točka, od 

koder naj bi takrat moda kapljala navzdol. Vendar pa, kot so pokazale druge 

družboslovne in humanistične študije, v modernih družbah ni jasnih meja, kot tudi ne 

za tradicionalno družbo značilnih bolj homogenih in fiksnih družbenih skupin 

(razredov). Bourdieu s tem v zvezi predlaga, da je naloga tistih, ki se ukvarjajo z 

razredi, da ustvarijo prostor, ki omogoča razlago in napoved največjega možnega 

števila razlik med posamezniki. Prav tako ni mogoče govoriti o popolni imitaciji. Kot 

je predlagal Mc Cracken, pri imitaciji nikoli ne gre za imitiranje celotnega skupka 

simbolov in stilov, ampak zgolj za selektivno sposojanje oz. posnemanje.898 B. 

Barber in L. Lobel na primer s tem v zvezi ugotavljata, da ko moda kaplja navzdol, 

postajajo materiali, iz katerih so oblačila narejena, cenejši, manj kakovosti. To 

sovpada s pojavom masovne produkcije oblačil,899 o čemer so pisali tudi slovenski 

etnologi.  

Kot posledica modernizacije, postopnega dviganja življenjskega standarda, širjenja 

šolske izobrazbe, povečevanja in cenitve specializirane ponudbe, dostopnosti 

medijev ali pa izboljšav v prometu so proti koncu 19. stoletja tudi kmečki način 

življenja in kmečke navade postale vedno bolj podobne meščanskim, in to tudi na 

področju potrošnje.  

                                                 
896 Po vsej verjetnosti gre za upravnega uradnika in pisatelja Antona Globočnika (1825–1912). V: 
Slovenski bibliografski lekskon, 1: 219.  
897 A. Globočnik, časopis Novice, leto 1859. Citat povzet po knjigi: Baš, Oblačilna kultura …, 297.  
898 McCracken, »The Trickle …«, 100–104. 
899 Fine in Leopold, The World …,141–142. 
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Diferenciacija med nižjimi in višjimi je obstajala ves čas širjenja mode, vendar se je 

spreminjala tako, kot se je spreminjala družba. Kot sta pokazala Marija Makarovič in 

Angelos Baš, so razkazovalni značaj med nižjimi sloji, ki so se v 19. stoletju želeli 

povzpeti v družbi na račun videza, lahko imeli tudi sami materiali, iz katerih so bila 

izdelana oblačila (npr. do 30. let 19. stoletja bombaž, pozneje svila, žamet). Od srede 

19. stoletja so zaradi širjenja industrijske proizvodnje in cenitve izdelkov novi 

oblačilni materiali postali vedno bolj dostopni nižjim plastem, kar so višji od njih 

sprejemali z ogorčenjem.900 Boljše industrijske materiale je kmečki sloj na 

Slovenskem najprej uporabljal za t. i. pražnja, od druge polovice 19. stoletja pa tudi 

za vsakdanja oblačila. Najprej le za obrobo (npr. okrasni rob na spodnjem robu 

ženskih pražnjih kril), pozneje za izdelavo celotnega oblačila (npr. pražnji 

predpasniki, celotno pražnje oblačilo).901  

V celotnem 19. stoletju je bila večina materialov, oblačil in obutve narejena doma v 

okviru hišne produkcije. Izjema so bila oblačila za posebne priložnosti, t. i. »pražnje 

dni«, ki so bila narejena po meri iz kupljenih materialov in največkrat obrtniški 

izdelki. Razlika oz. diferenciacija z višjimi sloji je bila tudi v tem, da so kmetom 

oblačila izdelali predvsem podeželski krojači in šivilje.902 Podobno je bil tudi v prvi 

polovici 20. stoletja med nižjimi sloji (manj premožnimi kmeti in delavci) pri 

imitiranju višjih zajet le delni oblačilni videz, na kar opozori raziskava Godine na 

primeru potrošnje delavcev v mestu Maribor. In sicer, da je delavski sloj, ne glede na 

premoženje, želel slediti oblačilni modi, da pa je pri tem bolj kot na modnem kroju 

oz. stilu varčeval na račun cene blaga. K temu je prispevalo tudi dejstvo, da so 

njihova oblačila običajno izdelovali predmestne šivilje ali krojači, ki so bili brez 

obrtnega dovoljenja.903

Višji sloji (plemstvo in meščani) so v slovenskem prostoru svojo drugačnost pri 

potrošnji izkazovali s kupovanjem tujega modnega blaga oz. s kupovanjem v tujini 

ali pa je bil za diferenciacijo bistven čas prevzema neke modne novosti. V 19. 

stoletju, kot navaja Žagarjeva, so plemiči in meščani uporabljali večinoma uvožene 

                                                 
900 Žagar, »Tekstil.«, 59–60. 
901 Ibidem, 60. 
902 Ibidem, 61.  
903 Godina, Iz mariborskih …, 50-55.  
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industrijsko izdelane materiale (svilo, bombaž, žamet in podobne strojno izdelane 

vrste blaga),904 ki so jih, kot navaja Kresal, za njihove potrebe v slovenski prostor 

uvažali iz Češke (npr. Brna) in Avstrije (npr. z Dunaja).905 V drugi polovici 19. 

stoletja so višje družbene plasti nove oblačilne materiale, ki so postali dostopnejši 

nižjim slojem, zaradi diferenciacije prevzemale »znatno pred kmeti, saj so posegali 

po njih ne le zaradi videza, ampak tudi zaradi možnosti zunanjega reprezentiranja 

svojega položaja«. Do diferenciacije je prihajalo tudi na podlagi samih oblačil. 

Pomembno je bilo kdo ga je izdeloval in kje. Meščanom in plemstvu so jih izdelovali 

znani mestni krojači in šivilje.906 Tudi v obdobju med vojnama se je ohranila praksa 

razlikovanja oz. diferenciranja višjih razredov od nižjih po videzu.  

Nenapisano pravilo številnih elitnih druženj v slovenskih mestih (npr. v kavarnah, 

gledališču ali na plesih) je bilo, da se doma ali v tujini po meri izdelano oblačilo 

stalno menja in da ni konfekcijsko. Godina na primeru mesta Maribor navaja, da so 

ženske plesne obleke izdelovale posebne mestne šivilje, ki so bile specializirane za 

šivanje večernih in pustnih toalet. Pri mariborskih trgovcih je bilo mogoče kupiti 

kakovostno blago za posebne priložnosti (brokat, žamet, čipke, itd.), nekatere ženske 

pa so si oblačila kupovale tudi v tujini, v bližnjem Gradcu in na Dunaju ali v 

nekoliko oddaljenemu Trstu.907 Še naprej je bilo torej pomembno, kdo in kako je 

obleko izdelal: »Etiketo elegance, kvalitete in tudi družbenega ugleda ne dajeta le 

material in model oblačila. Zelo veliko vlogo ima dejstvo, kdo in kako obleko 

izdela.«908    

V obravnavanem tisku so med gospodarsko krizo večkrat poudarili, da domača elita 

kupuje v tujini. V Praktični gospodinji lahko leta 1937 beremo: »Ne bodite take, kot 

številne ›dame‹, ki oznanjajo to velepomembno geslo ›Svoji k svojim‹, same si pa 

tihotapijo obleke, steznike, krzno in manufakturo iz tujine preko državne meje. One 

so prepričane, da so boljše in ugodnejše kupile, pri tem pa pozabljajo, da je 

                                                 
904 Ibidem, 57–58     
905 Kresal, »Zgodovina tekstilne …, 188–190.  
906 Žagar, »Tekstil«, 60–61. 
907 Godina, »Maribor …, 28. 
908 Janja Žagar (1994), Oblačilna kultura delavcev v Ljubljani med prvo in drugo svetovno vojno. 
Ljubljana: Mladika, 50, 118.  
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marsikatera (vsak kot pravi trgovec!) pristna ›dunajska‹ ali ›češka‹ svila narejena pri 

nas doma in kupujejo na tujem domače blago ... Zraven jih pa sedem služi!«909

Podobno kot za modno blago je veljalo za modni tisk. Tuj modni tisk je bil 

rezerviran samo za stalne goste kavarn v slovenskih mestih910 oz. so ga kupovali v 

tujini zgolj premožnejši.911          

Prisotnost različnih načinov oz. poskusov diferenciacije med različnimi skupinami 

oz. sloji v slovenski družbi torej lahko razberemo tudi iz diskurzov v obravnavnem 

tisku. Eden od načinov je, kot rečeno, kupovanje modnega blaga in tiska v tujini. 

Drugi primer je hitro menjanje modnih novosti, o katerem so bila, tako kot o drugih 

tipičnih značilnosti mode, mnenja v tisku deljena (pozitivna/negativna). Tretji primer 

so nosilci modnih novosti. Diskurzi v političnem tisku, ne glede na ideološko 

naravnanost, s tem v zvezi omenjajo meščanski sloj in njihov »okus« kot tisti, ki 

vpliva na »duh časa«, »kulturo«, s tem pa tudi na modo v obravnavanem obdobju. 

Prav tako v diskurzih izpostavljajo vlogo modnih proizvajalcev iz tujine in vlogo 

domačih modnih posrednikov. V zvezi s širjenjem mode se omenja tudi vloga mest. 

Vendar pa diskurzi o samem poteku širjenja mode, kot je bilo nakazano z izjavo 

Globočnika sredi 19. stoletja, v tisku med vojnama neposredno ne govorijo. Eno 

redkih izjav na to temo lahko zasledimo v Jutru, kjer npr. zapišejo, da »popolna 

zmaga nove mode je vselej začetek njenega konca«,912 ki pa ne pove kaj dosti o tem, 

kje oz. pri kom modo »nazadnje konec vzame«. Pri raziskovanju razvijanja mode v 

fazah (pojav mode – kupuje in nosi jo večina – zamudniška faza) in središčih, od 

koder prihajajo modne novosti, sem si zato pomagala z omenjenimi teorijami mode, 

ki se nanašajo na področje moderne komunikacije in modernih medijev.  

Z (množični) mediji, o čemer na primer govori teorija 'kapljanja oz. pronicanja 

počez' (trickle-across), je prišlo do modne razpršenosti in simultanega prisvajanja 

modnih novosti oz. stilov po vsej družbi. Slovenski periodični tisk, je v obdobju med 

                                                 
909 »Med prvimo smo!« Praktična gospodinja IV(3), 1937: 43. 
910 Nemški modni listi so bili na voljo stalnim gostom v nekaterih kavarnah v Mariboru. V: Maja 
Godina, »Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja.« Dialogi. Revija za kulturo v vseh oblikah 
XXII(10): 16–19.  
911 Nemški modni tisk kot npr. Modeblatte so kupovali tudi vsi krojači v Murski Soboti in žene 
premožnih Sobočanov. V: Borut Brumen (1995) Na robu zgodovine in spomina. Urbana kultura 
Murske Sobote med letoma 1919 in 1941. Murska Sobota: Pomurska založba: str. 117–118  
912 Dil.: »Modne novosti in norosti«. Jutro 252, 27. oktober 1923. 
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vojnama postal množičen, tako po številu tiska kot številu izvodov. Mnogi diskurzi v 

njem pa so ga, kot je bilo povedano nekje drugje, opredeljevali kot »silo, ki dandanes 

vodi, seznanja in vlada človeško mišljenje«. Lahko rečem, da obveščenost o tekočih 

modnih smernicah oz. modnih novostih v domačem in tujem tisku še nikoli ni bila 

tako dobra. Moda je postala stalna tema v besedi in sliki v precejšnjem delu 

tiskanega medija (knjigah, časopisih, revijah, katalogih, na plakatih) med vojnama.   

Leta 1923 lahko recimo v Jutru beremo pogovor z neko resnično ali namišljeno 

modno strokovnjakinjo ter o stanju slovenskega modnega novinarstva: »Veš ljuba 

Maruška, da te komaj razumem, ko vedno in vedno študiraš modna poročila po vseh 

listih, naših, nemških in francoskih, katere potem primerjaš s poročili in natura. 

Zanimalo bi me pa vseeno, kaj je temu vzrok! Izhaja li-to iz tvoje nečimernosti, 

lepomiselnosti ali iščeš v tem protislovij?  

Vse skupaj draga Majdka! Najbolj pa me zanima primerjati naša modna poročila s 

tujimi. Reči moram s zanosom, da naša žurnalistika v kolikor se bavi z modo, čisto 

nič ne zaostaja za tujo. … Skušala bom k temu pripomoči, ko se vrnem s svojega 

popotovanja.«913        

Med obravnavnim političnim tiskom je prav liberalni tisk z diskurzi širil mnenje o 

tem, da naj o modi pišejo in sodijo za to šolani posamezniki, ne pa »naši običajni 

modrijani« oz. »naši možje in žene raznih struj, morale in intelegence«, ki samo 

kritizirajo ter kjerkoli in kadarkoli ob »primernih in neprimernih prilikah« podajajo 

»včasih – iskreno rečeno –, za razumnega, resnega, širokogrudnega človeka precej 

smešne« izjave na račun mode.914 Na ta način je liberalni tisk skupaj z nepolitičnim 

tiskom spodbujal nastanek modnega novinarstva v slovenski družbi ter širil drugačen 

odnos do modernizacijskega procesa, katerega del je bila tudi moda.     

Poleg omenjenega množičnega medija so bili v slovenskem prostoru prisotni še drugi 

mediji v širšem in ožjem smislu, ki so prav tako omogočali obveščanje o modnih 

novostih. Kot vemo, je že samo oblačilo lahko medij. Med bolj statičnimi oblikami 

prezentacije modnih oblačil so bile lutke, ki so jih krojači uporabljali za krojenje, v 

drugi polovici 19. stoletja pa so se pojavile tudi že v izložbah trgovin in na mestnih 

                                                 
913 »Modni razgovor.« Jutro 235, 7. oktober 1923.  
914 France Debevc: »O modi«. Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 
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sejmih.915 V obdobju med vojnama so postale že uveljavljen način prezentiranja 

nove mode v slovenskih mestih. Pomena urejenih trgovinskih izložb so se vse 

pogosteje začeli zavedali tudi nekateri posamezniki v slovenski družbi. Uredništvo 

revije Ilustracija, ki je med slovenskim tiskom veliko pozornosti namenilo tudi 

spodbujanju k boljšemu, h kvalitetnejšemu in k estetskemu oglaševanju mode v 

tisku, je na primer z brezplačnimi oglasi v reviji spodbujalo tudi k inovativnemu 

urejanju trgovinskih izložb. Zaradi delne podobnosti med prakso urejanja izložb 

trgovin in prakso urejanja strani v tisku ter slovensko mentaliteto, ki se v teh praksah 

zrcali, bom v nadaljevanju skoraj v celoti navedla prispevek Izložbena okna, ki je bil 

objavljen v reviji Ilustracija leta 1929 in kaže na željo po moderniziranju ter hkrati 

na ostanke tradicionalne miselnosti pri nas.  

Tam lahko med drugim beremo nasvete, ki jih avtor članka deli domačim trgovcem. 

Trgovci tako niso več le kramarji, ki ponujajo svoje blago od hiše do hiše ter na 

vaških sejmih, ampak da so postali trgovci z velikim T, da danes prodajajo na 

velesejmih in imajo v mestih svoje trgovine ter da so glavni “obraz” njihove trgovine 

izložbe: »Naši trgovci pripisujejo premalo važnosti izložbenemu oknu. Izložbeno 

okno mora zadovoljiti tvoje oko, mora vzbuditi tvojo pozornost in občudovanje. 

Marsikdo šele ob takem oknu začuti potrebo po tej ali oni reči in stopi ponjo v 

trgovino. Pred izložbenimi okni postavati ni lepo, toda to velja le za ona okna, ki 

ponujajo samo blago in še to tako nametano, kakor da je bil potres.« V nadaljevanju 

je pisec prispevka postregel z dialogom, ki ga ima z namišljenimi bralci prispevka: 

»Gre tujec po mestu in maje z glavo: »Kramarji, kramarji« 

Ej, vas že vidim mežikati: 

»To stane, to stane!« 

Nič ne stane! Vsaj nič več kot nametavanje na kup v oknu brez načrta. Stane samo 

nekaj napora prelenih možganov, da prelenih možganov! Kakor dostojen človek ne 

stresa smeti skozi okno na cesto, tako dostojni trgovec ne žali ljudi z grdo izložbo. 

                                                 
915 Ingrid Loschek (1999). Reclams Mode & Kostüm Lexikon. Stuttgart: Philip Reclam jun., 341. – V 
Zagrebu je na primer leta 1864 na tamkajšnjem sejmu zagrebški krojač Đuro Crnjak prvič pokazal v 
modna oblačila oblečene lutke. V: Zvonimir Milčec (1990). Galantni Zagreb. Zagreb: Mladost, 228. 
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»Toda, toda,« ugovarjate, »potem pa naše mamice ne bodo več hotele v prefino 

trgovino.« 

Seveda, če boste razstavili predmete, takšne, ki jih mamice ne potrebujejo. Ampak jaz 

dobro vem, da se da vsako blago izložiti tako, da ni v ospredju vsiljivo kramarsko 

ponujanje, temveč lepa razporeditev predmetov. In marsikdo se bo pred oknom za 

hip ustavil, ki se prej ni, in marsikdo se bo potem stopil v trgovino, ko prej ni. 

In tudi mamice bodo znankam pripovedovale, da so kupile blago tam, »kjer je okno 

tako lepo«.« 

Nauk tega prispevka je torej bil: »Izložbeno okno mora izražati neko misel in pričati 

mora o dobrem okusu trgovčevem.« ter še obljuba uredništva: »Slike o lepih oknih 

bomo radevolje priobčevali«.916         

Leta 1924 v reviji Ženski svet, medtem ko opisujejo razliko med informiranjem o 

modnih novostih med potrošniki v mestih (Trstu) in potrošnikih na podeželju, na 

primer izpostavijo vlogo mestnih trgovinskih izložb in vlogo šivilj: »… mestne gospe 

… imajo priliko videti vsak dan zadnje modne novosti v izložbah, imajo priliko in 

čas razmišljati, kako se bodo oblekle, če sploh razmišljajo same o tem in ne prepuste 

tudi te skrbi svoji šivilji.«917  

Druge možnosti za pridobivanje modnih informacij, ki se nanašajo na bolj dinamične 

oblike predstavitve oblačil, so tesno povezane s takratnimi družabnimi praksami 

Slovencev. Objavljenih je nekaj študij o družabnem življenju meščanov na 

Slovenskem s konca 19. in prve polovice 20. stoletja. Iz njih je razvidno, da 

premožno mestno prebivalstvo ni bilo, tako kot v preteklosti plemstvo, omejeno na 

sprehode po zasebnih vrtovih, obiskih na dvoru, plesih ali pa zdraviliščih918 ampak 

se je preselilo na mestne ulice in trge, med mestne drevorede ter v kavarne, gostilne 

in kino. Ohranila pa sta se navada razkazovanja oblačil, vendar sedaj v javnosti, in 

spogledovanje z enakimi ali višjimi od sebe. Nekaterih oblik so se udeleževali vsi 

                                                 
916 Izložbena okna. Ilustracija. Februar 1929, leto I, št. 1, str. 27.   
917 Ibidem, 4. 
918 Tak primer je tudi zdraviliški dom v Rogaški Slatini v 19. stoletju in slavni Anin ples, ki so ga 
prirejali za njegove obiskovalce. V: Žižek, Cvelfar,  Mlacović. Zdraviliški dom v Rogaški Slatini. 
ZAC in Terme Rogaška, 2003, Celje. 
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sloji (promenad, kina), nekateri drugi prostori so bili namenjeni samo eliti (nekatere 

kavarne, nekatera gledališča in plesi).  

Iz plemiških salonov so na primer v mesta prišli plesi, ki so povsod po Evropi919 

potekali pod različnimi naslovi in so bili svojevrstni spektakli.920 Tudi prve modne 

revije z elitnim značajem so inspiracijo črpale iz umetnosti in gledališča. Prirejali so 

jih za omejeno občinstvo v modnih salonih in npr. gledališčih, kjer so namesto 

profesionalnih manekenk modele nosile gledališke igralke.921 Tudi kavarne, kamor 

so zaradi obilice prostega časa zahajale predvsem premožne ženske, so bili prostori, 

kjer so se tako pogovori kot videz ali pa bralne prakse nanašali tudi na modo.922 Prav 

zaradi pestre ponudbe branja so v kavarne zahajali mnogi, tudi nižji sloji, saj so bili 

tam na voljo domači in tuji tiski (časopisi in revije). Med njimi tudi modni tisk, ki je 

bil med drugim na voljo tudi obiskovalcem oz. strankam krojaških delavnic923 in 

modnih trgovin.  

Mesto, epicenter modernosti, je postalo prostor spektaklov, promenade pa so bile 

eden njegovih glavnih izrazov. Po mnenju mnogih teoretikov mode in potrošnje, tudi 

Veblena, v modernih mestih vladajo okoliščine, ki neprestano izzivajo dokazovanje 

finančne moči in je zato v mestih delež dohodka, namenjen razkazovalni potrošnji, 

torej tudi modi, vedno večji kot pa v ruralnih delih.924 V nasprotju s prej omenjenimi 

elitnimi plesi, kavarnami ali gledališči so lahko na promenade prihajali vsi sloji. Vse 

                                                 
919 V mestu Zagreb se je prvič zaplesalo leta 1749. Takrat je elitni 'ples v maskah' oz. reduto 
organizirala grofica Erdödy. V: Milčec, Galantni..., 26. 
920 V Mariboru so na primer v izbranih in domiselnih kostumih v domišljiji plesali »Pod palmami«, 
»V Hollywoodu« ali si pričarali »Bohemsko noč« in »Moulin rouge«. Moški so se zavrteli v frakih, 
cutawejih ali smokingih, ženske pa so poskrbele za elegantne dolge plesne obleke, okrašene z 
brokatom, biseri in žametom. V: Godina, »Maribor ..., 30–33. 
921 V Ljubljani je bila domnevno prva modna revija leta 1934 v tamkajšnjem gledališču. Modne 
kolekcije Marije Šarc so namesto profesionalnih manekenk, tako kot drugod po Evropi, predstavile 
gledališke igralke. Ženski svet – Modna priloga II, Poletje 1924, 1924: 12; v Zagrebu pa leta 1926 v 
tamkajšnji Esplanadi. V: Milčec, Galantni..., 229. 
922 Praksa obiskovanja (npr. ura prihoda, pogovori) kavarn kot tudi bralno čtivo (katere časopise so 
brali) sta se razlikovala po spolu. V Mariboru so po raziskavah etnologinje Maje Godina ženske, ki so 
pripadale najpremožnejšim plastem prebivalstva, v kavarne med tednom zahajale vsako popoldne. 
Tam so se, medtem ko so čakale na svoje može, pogovarjale s prijateljicami in z znanci; pogovori so 
nanesli tudi na modo. Moški so v kavarno prišli po službi in si z drugimi moškimi znanci izmenjavali 
gospodarske, politične in kulturne novice. V: Godina, »Maribor ..., 16–19. 
923Borut Brumen (1995) Na robu zgodovine in spomina. Urbana kultura Murske Sobote med letoma 
1919 in 1941. Murska Sobota: Pomurska založba: str. 117–118.      
924 Veblen, »Razkazovalna …, 234–235.   
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od konca 18. stoletja do srede 50. let 20. stoletja so jo poznali tudi na Slovenskem.925 

V Ljubljani se je na primer promenada delila na 1. vsakodnevno, 2. popoldansko in 

3. dopoldansko nedeljsko.926 V mestu Maribor so poznali tudi 4. večerno sobotno.927 

Za modo sta bili najpomembnejši slednji (sobotna in nedeljska), ki sta imeli 

razkazovalni značaj, česar so se sprehajalci zavedali in so se temu primerno 

posvečali svojemu videzu. Po mnenju krojačeve hčerke iz Murske Sobote je pri 

promenadah šlo »predvsem za to, da si se pokazal v najlepši luči, saj se je že na zunaj 

vedelo, kdo je kdo«. Sprehajališče, drevored ali promenada so po mnenju Boruta 

Brumna predstavljali tipični urbani prostor socialne kontrole in z njo povezanega 

potrjevanja družbenega položaja posameznika v skupnosti.928 Poleg oblačil, ki so jih 

obiskovalci nosili, so se meje postavljale tudi s samo udeležbo. Udeležba na 

dopoldanski promenadi je bila namreč zaposlenim praktično onemogočena, tako da 

so se je udeleževale premožnejše plasti, predvsem ženski spol.     

Tudi kinematografe so obiskovali vsi sloji. Vendar je prisotnost preprostejšega 

občinstva v kinu, t. i. »drhali«, ki se je po mnenju nekaterih »preveč vživela v 

dogajanje na filmskem platnu«, tiste, ki so se počutili nad njimi, motila. Prvi 

kinematograf so v Mariboru dobili leta 1910 (Grand Elektro Bioskop), po prvi 

svetovni vojni pa kinematografe Apolo, Grajski kino in  Union.929 Murskosoboški 

kino je po priključitvi Prekmurja Jugoslaviji ponovno odprla vrata obiskovalcem 

konec leta 1920. Prve zvočne filme pa so v Dittrichovem kinu predvajali leta 

1931.930 V kinu je, tako kot v drugih prostorih in praksah vsakdanjega življenja, 

obstajala hierarhija. Ta se je izražala v sedežih. Najdražje, v prvi vrsti (»prvi 

prostor«), ali stalne sedeže so si priskrbeli najpremožnejši, druge sedeže (»uradniški 

                                                 
925 V Ljubljani smo promenado dobili konec 18. stoletja, ko je baron Žiga Zois za javnost odprl 
»svoje imenitne vrtove, v katerih so bila domača in eksotična drevesa, drevoredi in vodometi«. V: 
Katja Jerman (2001). Promenada v Ljubljani. Diplomska naloga. Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo FF Univerze v Ljubljani, 8.   
926 Ibidem, 61.   
927 Godina, »Maribor …«, 45.   
928 Brumen (1995) Na robu , 124–125. 
929 Ibidem, 39–42. 
930 Brumen, Na robu ..., 122. 
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prostor«) so kupovale srednje plasti. Sedeže tik pred platnom, kjer je bila vidljivost 

najslabša, pa so kupovale najnižje plasti takratne družbe.931  

Sporedi so bili podobni v vseh slovenskih mestih. Zaradi velike konkurence med 

distribucijskimi hišami in kinematografi so filmske novosti kmalu po nastanku prišle 

na platna kinematografov.932 Moda je s tem medijem tudi v slovenski družbi dosegla 

širše občinstvo. Kot sem že omenila, so modni oblikovalci, ki so oblačila oblikovali 

za filme, tako kot igralci, ki so jih nosili, tudi na Slovenskem postali velike zvezde. 

Poleg nemških filmskih igralk, kot je Tala Birellih in Slovenke Ite Rine, so 

slovenskemu občinstvu postale znane tudi številne slavne hollywoodske igralke. V 

Praktični gospodinji lahko na primer leta 1938 pod fotografijo oz. posnetkom iz 

filma Mannequin na primer beremo: »V filmu ›Mannequin‹, ki je dospel zdaj v 

Jugoslavijo, ima Joan Crawford glavno vlogo. V tem filmu bo pokazala 28 krasnih 

toalet. To bo prava revija jesenske mode. Naše slike kažejo tri lepe toalete Joan 

Crawford iz filma ›Mannequin‹.«933  

Vendar so bili filmski medij, njegov pomen in vloga, kot je bilo povedano nekje 

drugje, v vsakem tisku reprezentirani drugače. V obravnavnem katoliškem in 

socialističnem tisku so bili predstavljeni predvsem njegovi negativni učinki. Na 

primer v Svobodi: »Film je kakor vino: opaja misli da so nezmožne delati logične 

zaključke. Kino je kraj, kjer ne misliš, kjer samo gledaš in sanjaš. Na eni strani 

realno, težko življenje (gospodarska kriza), na drugi strani (na filmskem platnu) lepo, 

brezskrbno življenje …«934                    

Slovenci so po doslej znanih podatkih v obravnavanem obdobju dobili tudi prvi 

»reklamni« modni film935 z naslovom Pomladna moda.936 Posnet je bil v 30. letih v 

                                                 
931 Ibidem, 39–42. 
932 Ibidem, 43–44. 
933 Praktična gospodinja V(10), oktober 1938: 313.  
934 »Film.« Svoboda IV(2), 1932: 66–67.  
935 Čeprav je film delo amaterskega snemalca, je posnet z vsemi elementi filma oziroma je pri 
njegovem snemanju viden dokumentaren pristop in ima svojo zgodbo (uvod, jedro, zaključek), to pa 
je po mnenju poznavalke za filmsko arhivsko gradivo Marte Rau Selič pri Slovenskem filmskem 
arhivu značilno skoraj za vse posnete predvojne slovenske reklamne filme. Med njimi je Pomladna 
moda edini ohranjeni reklamni modni film. Film traja 7 minut in 56 sekund. Na njem je s stališča 
mode in krojaške obrti zanimiv »sprehod«, ki ga kamera naredi po Paulinovi krojaški delavnici; njen 
pogled se za nekaj trenutkov ustavi ob različnih fazah nastajanja oblačil: od risanja, krojenja, strojnega 
in ročnega šivanja ter likanja. Končni izdelki se nato znajdejo še na telesih manekenk, ki se za to 
priložnost sprehodijo po odru. Tako nam krojač predstavlja svojo pomladno kolekcijo plaščev in 
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ateljeju slikarja in amaterskega filmskega snemalca Božidarja Jakca,937 prikazoval pa 

je modno revijo izdelkov oblačilnega obrtnika Alojzija Paulina. Po besedah Marte 

Rau Selič in Ivana Nemaniča, vodje Slovenskega filmskega arhiva v pokoju, film ni 

bil posnet z namenom, da bi ga, tako kot danes, uporabili v reklamne namene. 

Božidar Jakac ga je posnel s podobnim namenom kot druge filme, v katerih je 

portretiral pomembne slovenske osebnosti in različne dogodke, da bi ga predvajal 

družini in prijateljem ter slovenskemu narodu ohranil delčke njegove zgodovine tudi 

v obliki gibljivih slik.938 Kljub temu pa sama ne izključujem tudi komercialne rabe, 

saj ga je Paulin lahko uporabil kot oglas za svojo obrt in modne smernice, vendar pa 

viri o tem molčijo.939       

Med vsakdanje prakse življenja Slovencev obravnavanega obdobja sodi tudi 

fotografiranje. Med svetovnima vojnama je na primer v mestu Maribor ves čas 

delovalo osem stalnih poklicnih fotografov (npr. Carl Theodor Meyer, Plohl Eli, 

Vladimir Vlašič, Mirko Japel in Franc Dolenc). Njihove storitve niso bile tako drage 

in so si jih skoraj vsi meščani Maribora od časa do časa lahko privoščili. 

Prevladovalo je portretno fotografiranje v lastnem ateljeju, občasno pa so 

fotografirali tudi na prostem. V začetku 30. let je poklicne fotografe v Mariboru 

prizadela gospodarska kriza, hkrati pa je na njihov zmanjšan obseg dela vplival 

razmah amaterskege fotografiranja.940 Za fotografiranje so se posamezniki oz. 

skupine posebej uredile. Oblačilni videz je bil najpomembnejši. S tako nastalimi 

fotografijami so se širile tudi modne podobe, ki so prenašale (in ohranjale) specifične 

modne stile ter držo telesa. Zaradi svoje lahkotnosti so se zlahka prenašale, pošiljale 

na različne konce, prijateljem, družinam ali sorodnikom. Pošiljale so se lahko tudi v 

tujino, in obratno.       

                                                                                                                                          
drugih oblačil iz leta 1933.   
936 AS 1086 Zbirka filmov, t. e. 1091, a. e. 8872, Pomladna moda 1933, 16 mm, čb, 91m. Film je 
Arhiv prevzel leta 1998 od Tatjane Jakac. Glej še: Ivan Nemanič (2005). Filmski zapisi 1929–55 
Božidarja Jakca. Ljubljana: ARS, 7–14 in 44. 
937 Več o filmski dejavnosti Božidarja Jakca glej: Lojze Tršan, Ivan Nemanič idr. (1999). Božidar 
Jakac. Fotografski in filmski zapis skozi čas. Ljubljana: ARS.  
938 Več o filmski dejavnosti Božidarja Jakca in o njegovih filmih, ki jih hranijo v Slovenskem 
filmskem arhivu pri Arhivu Republike Slovenije, glej: Nemanič, Filmski…. 
939 Več o tem glej: Maja Gombač, »Pomladna moda. Alojzij Paulin in prvi slovenski reklamni modni 
film.« Arhivi XXVIII(2), 2005: 375–380. 
940 Ibidem, 22–24. 
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Moda je v obdobju med vojnama osvojila še en množični medij. To je bil radio, s 

katerim je dobila novo dimenzijo, s tem pa novo možnost promoviranja in širjenja. V 

radijskih oddajah sicer ni bila stalnica, bila pa je navzoča. Leta 1928 so Slovenci 

dobili radiooddajno postajo in nov medij si je za svojo prvo oddajo izbral prenos 

odprtja Ljubljanskega jesenskega velesejma, ki je v jugoslovanski državi skrbel za 

promocijo slovenskega gospodarstva v državnih okvirih in tujini.941 Obiskovanje 

ljubljanskih sejmov je bilo precej množično. Na voljo imamo podatek, da si je v 

desetih letih sejemskega delovanja v Ljubljani sejem ogledalo četrt milijona 

obiskovalcev.942 V Mariboru so v 30. letih svojim obiskovalcem dnevno preko 

zvočnikov predvajali radijski spored na kopališču Mariborski otok.943 Drugače je bil 

radio tako kot drugi moderni mediji (gramofon, telefon, zvočni film) v 

obravnavanem obdobju dostopen predvsem premožnejšim družbenim plastem oz.944 

so ga ti redki posamezniki delili s sosedi in z drugimi znanci. V 20. letih je bil na 

primer radio v Murski Soboti prava atrakcija med njegovimi prebivalci. V začetku 

30. let so si ga lahko privoščili že številčnejši (nekateri kmetje, trgovci in obrtniki), 

ki so radijski sprejemnik ob popoldnevih in nedeljah postavili na okensko polico, da 

so ga lahko poslušali ljudje z ulice ali pa so na radijske oddaje vabili ljudi na svoj 

dom.945  

 

2 Vloga medijev in kulturnih posrednikov: »urejati modni kotiček – kaj naj bi 

drugega znala razvajena lepo oblečena mlada gospa?« 

 

Širjenje mode oz. način modnega obnašanja različnih skupin sta večplastna. Skupine 

se ne definirajo v smislu razlik, ki nastanejo zaradi razreda, spola, starosti ali etnije. 

Skupine ne imitirajo celotnega skupka simbolov in stilov, ampak si selektivno 

sposojajo oz. posnemajo. Zgornje skupine tako, kljub temu da jih posnemajo 

                                                 
941 V: Vesna, oktober–november 4 in 5, 1921. 
942 V: Žarko Lazarević (1995). V Slovenska kronika XX. stoletja. 1900–1941. Ljubljana: Nova Revija, 
266–267. 
943 Godina, »Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja.« Dialogi. Revija za kulturo v vseh 
oblikah XXII(10): 59. 
944 Ibidem, 66. 
945 Brumen, Na robu ..., 116.           
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spodnje, vedno ohranijo neke posebnosti. Vse to se dogaja znotraj določenega 

kulturnega konteksta.  

Sodeč po diskurzih v obravnavanem tisku in drugih opravljenih raziskavah 

predpostavljam, da so imeli Slovenci, živeči v prvi Jugoslaviji, opravka z najmanj 

dvema pomembnima viroma modnih informacij oz. modnih novosti: z mediji in z 

družbeno elito (trendsetterji), ter da je šlo posledično za kombinacijo obeh principov 

potrošnje mode. Čeprav Godina na primeru družabnega življenja v mestu Maribor 

navaja, da je bila vrhnja plast mariborskega prebivalstva najdovzetnejša za uvajanje 

novosti, da je bil njihov okus tedaj »veljavni« okus ter da se je večina (z izjemo 

mariborskega delavstva) skušala v vseh sestavinah življenjskega stila približati tej 

vrhni plasti,946 pa so po mojem mnenju tudi različni zgoraj omenjeni mediji prenašali 

informacije o zadnjih modnih trendih oz. smernicah in tako pomembo vplivali na 

obliko in značaj modne potrošnje. To obdobje je bilo torej za Slovence čas tranzicije 

med potrošnjo, ki je značilna za predmoderno (kapljanje), in potrošnjo, značilno za 

moderne družbe (razpršenost). Pri tem je po mojem mnenju prevladovala druga 

(moderna) oblika potrošnje. Kaj so potrošniki izbrali, je bilo stvar vsaj štirih 

dejavnikov: njihove informiranosti, finančne sposobnosti oz. ekonomskega položaja, 

njihovih želja »po novem in domnevno drugačnem« ter njihovega okusa oz. npr. 

zmožnosti kombiniranja določenih modnih oblačil ali modnih dodatkov, ki je 

odvisen od kulturnega kapitala posameznikov.  

Potrošnja je za Bourdieuja materialna in simbolna dejavnost, predmeti, ki jih 

potrošniki uporabljajo, imajo materialno in simbolno obliko. Povedano drugače, 

dobrine imajo določeno »identitetno vrednost« in je vsako dejanje potrošnje tako 

poleg ekonomskega tudi kulturni fenomen. Potrošniške prakse so po njegovem 

mnenju družbeno skonstruirane. S procesi nakupa in uporabe se ves čas kaže 

posameznikovo aktivno konstruiranje pomenov. Kaj in kako trošimo, vedno 

vključuje naše ocene o nas samih, našem družbenem položaju, kar po drugi strani 

omogoča drugim ljudem, da skladno s svojimi predstavami o raznolikosti družbenih 

položajev odkrijejo in klasificirajo naš okus. Z okusom klasificiramo, obenem pa nas 

                                                 
946 V: Godina, »Maribor 1919–1941…, 66. 
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naš okus klasificira v očeh drugih.947 Na modni okus potrošnikov, ki je odvisen od 

narave in količine kulturnega kapitala in je na neki način določal tudi mejo med 

družbenimi skupinami (sloji/razredi) pri nas, so vplivali tudi t. i. kulturni posredniki.  

Izraz »kulturni posredniki« se je med teoretiki potrošnje uveljavil za opisovanje tiste 

družbene skupine, ki v veliki meri prispeva k razumevanju pomenov, ki so kulturnim 

dobrinam pripisani v procesu njihove proizvodnje, distribucije in tudi potrošnje. 

Ustvarjanje in potrošnja kulturnih dobrin namreč nista pasiven proces in ne 

vključujeta le racionalnih odločitev, ki so odvisna od interesov kapitala. Na 

proizvajanje in potrošnjo kulturnih izdelkov vpliva cela vrsta etičnih, estetskih in 

čustvenih dejavnikov.948

O proizvajalcih – »duševnih iniciatorjih modnih odkritij« ali »modnih 

konstrukterjih« – in o posrednikih – »modnih referentih«, »modnih sotrudnikih« ali 

»domačih estetih« – ki so oblikovali t. i. modne diskurze in so se v slovensko družbo 

širili s pomočjo različnih medijev (tisk, radio, kino), se je hkrati, preko istih medijev, 

oblikovalo tudi mnenje o njihovi vlogi in pomenu. Mnenje o modnih proizvajalcih in 

modnih posrednikih je bilo, tako kot do mode, od tiska do tiska različno.  

V katoliškem tisku, kjer so v modni potrošnji videli »nevarno« početje, ki napeljuje k 

»grehu«, so med drugim večkrat zapisali, »da modo izdelujejo ljudje, ki sta jim vera 

in božja zapoved deveta briga«, oz. ljudje, ki »se ne brigajo za izvirni greh in 

njegove posledice«. V Vigredi so na primer v enem med prispevki opisali tiste, ki 

izdelujejo »slabo« modo: »na pol izobražen svet (jara gospoda) iz Pariza ali Dunaja, 

kaka dama, ki je v vsakem oziru oporečnega glasu …«.949 Prav tako so v liberalnem 

tisku omenjali »opasne umetnice«, ki skopo urezujejo modne kroje. V socialističnem 

tisku so celo svetovali, naj potrošniki »modno navlako«, pa čeprav so jo pravkar 

dobili od svojih šivilj, vržejo stran. Vzporedno se je na modnih straneh liberalnega in 

nepolitičnega ter občasno tudi katoliškega tiska širil tudi drugačen, povsem moderen 
                                                 
947 Bourdieu, Distinction …, 6. 
948 Za Bourdieuja (1994/1979) je to specifična frakcija novega srednjega razreda, ki je neločljivo 
povezana s poklici, ki se ukvarjajo s produkcijo in z reprodukcijo kulturnih dobrin. Kulturni 
posredniki so ključni vmesni člen med lastniki proizvajalnih sredstev in potrošniki, so specialisti za 
simbole: »v kulturne dobrine vpisujejo pomene v skladu z zahtevami proizvajalcev, potrošnikov in v 
skladu s subjektivnimi zahtevami, ki so inherentno povezane z njihovimi lastnimi kulturnimi 
vrednotami, verovanji ter prepričanji«. V: Bulc, Proizvodnja …, 96–99  
949 Vigred XIV(9), 1936: 334–335.  
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odnos do mode. Potrošnike se je »vzgajalo« in osveščalo o tem, kaj je moda, kako se 

oblačiti modno ter kako najnovejše modne smernice uskladiti s postavo, z barvo polti 

ali priložnostim primerno. Z diskurzi pa se je širilo tudi mnenje, da naj o modi pišejo 

in sodijo ljudje, ki se nanjo spoznajo (oblikovalci oblačil, krojači, modistke, …), 

šolani posamezniki, ne pa mimoidoči radovednež oz. »vsak izmed nas«.  

V časopisu Ženski svet so npr. leta 1924 omenili vlogo, ki bi jo pri posredovanju 

mode občinstvu lahko igrali kulturni posredniki: »Nujno potrebno je vzgajati ljudi k 

fini sodbi v izbiri obleke in načinu oblačenja, ker s tem bo izostala večina kričavih 

kršitev skladnosti in ugodnega dojma ob pogledu na oblačilo. Fin okus zopet je 

odvisen od prirojene intelegence in smisla za lepoto ter raste s šolanjem k samostojni 

kritičnosti v presojanju lepega in koristnega, raste pa tudi z vzgojnim vežbanjem k 

plemenitosti in značajnosti.  

… Presoditi, v koliko duševni inicijatorji modnih odkritij, živeči predvsem v Parizu, 

dosežejo ta namen, je pač naloga na tem polju domačih estetikov, šele v drugem redu 

zadeva občinstva, ki navadno ni posebno strokovnjaško glede smisla za lepoto v 

obleki in nošnji.«950  

Tudi posameznike, ki sem jih v disertaciji že večkrat omenila – novinarka oz. 

časnikarica Milka Martelanc, pisateljica in prevajalka Mira Kramer Puc, oblačilni 

obrtniki, kot so Alojzij Paulin, Albina Hity in Marija Šarc, trgovec Rudolf Stermecki, 

risarka Nada Souvan, slikarja in ilustratorja Ivan Vavpotič ter Maksim Gaspari, 

fotografa Marjan Pfeifer in Josip Pogačnik ter arhitekt Rado Kregar – lahko 

opredelimo kot kulturne posrednike, med ključne posrednike mode slovenskemu 

občinstvu v obdobju med vojnama. Bili so lastniki oblačilne obrti, trgovin, modnih 

salonov ali slikarskih oz. fotografskih ateljejev (npr. Marija Šarc, Albina Hity, 

Alojzij Paulin, Rudolf Stermecki, Maksim Gaspari). Bili so uredniki modnih revij ali 

modnih prilog, novinarji, ki so pisali modne prispevke, učitelji, ki so poučevali o 

modi, umetniki, ki so modo vizualizirali (ilustratorji, slikarji, fotografi). Bili so tudi 

dobesedni ustvarjalci oz. kreatorji mode (krojači, šivilje). Njihova skupna značilnost 

je bila, da so s svojo dejavnostjo, ki se je nanašala na modo, delovali na različnih 

področjih in različnih ravneh. Skoraj nihče med njimi ni opravljal samo ene 
                                                 
950 France Debevc: »O modi.« Ženski svet II(10), oktober 1924: 231–232. 
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specializirane dejavnosti, ampak več hkrati. Sodelovali so v procesu produkcije 

(šivanje, krojenje, slikanje, risanje) in distribucije (pisanje prispevkov, objava 

reklam, svetovanje, organiziranje modnih revij, modna predavanja) kulturnih dobrin 

in storitev ter na ta način zaznamovali potrošnjo mode v obravnavanem času.  

Marija Šarc je bila na primer sourednica ilustrirane kulturne in modne revije Vesna, 

pisala in objavljala je modne prispevke v slovenskem tisku, risala modne skice, 

prirejala modne revije, oblikovala in razstavljala svoje modne izdelke na 

ljubljanskem velesejmu. Nada Souvan se je na primer poleg pisanja in risanja 

preizkusila tudi v oblikovanju oblačil, ki jih predstavila na modnih revijah v 

Ljubljani in Celju.951 Vavpotič je poleg slikanja deloval tudi kot organizator, 

društveni funkcionar, vodja po razstavah, član žirij, aranžer razstav, publicist in 

urednik.952 Leta 1927 je tako na predavanjih kulturnega in telesnovzgojnega značaja, 

ki jih je pripravilo društvo »Atena« v Ljubljani, govoril o modi v dveh 

umetnostnozgodovinskih obdobjih: empiru in bidermajerju.953 Leta 1930 pa je bil na 

primer član komisije, ki je sodelovala pri izboru najlepših Slovenk v Dravski 

banovini.954 Arhitekt, scenograf in publicist Rado Kregar je poleg pisanja o modi in 

estetiki oblačenja poučeval oz. predaval o modi, podobno kot Vavpotič.955     

Nekateri med njimi so k modi pristopili resno, s točno določenim namenom: da bi 

širili drugačne kulturne vrednote ali/in da bi bolje zaslužili. Ta namen je imela večina 

že omenjenih obrtnikov (npr. Šarc, Paulin) kot tudi najetih umetnikov (npr. 

Vavpotič). Drugi so se mode lotili bolj po naključju, priložnostno. Mednje spada 

pisateljica in prevajalka Mira Mihelič, ki je v svojih spominih takole opisala svojo 

                                                 
951 V reviji Žena namreč lahko preberemo naslednje: »Nada Lampret naša modna risarka in 
svetovalka, ki riše za naše naročnice tako lepe modne risbe, je dokazala svojo prefinjeno nadarjenost 
tudi v praksi. S svojimi edinstvenimi, izvirnimi modeli je na modnih revijah v Ljubljani in Celju 
fascinirala številne gledalce. Pridružujemo se neštetim občudovalcem njene velike umetnosti in ji od 
srca iskreno čestitamo!« Žena VI(4), april 1939: 81.  
952 Milček Komelj (1987). »Ivan Vavpotič. Slikar življenjske harmonije.« V: Ivan Vavpotič. Katalog 
retrospektivne razstave. Ljubljana: Narodna galerija, 15–21. 
953 Predavanja je organiziral prosvetni odsek društva v petih ciklusih: šport, estetika, zdravstvo, 
splošna ženska vprašanja in prosvetni popoldnevi za ženo na deželi. Ciklus estetika, ki se je izvajal 
vsak petek, je obsegal prej omenjena predavanja o modi ter o predavanja o plesni vzgoji (arh. Kregar) 
in domači umetni obrti kot sredstvu za vzgojo k lepoti (prof. Kregar). ZAL LJU 285, Splošno žensko 
društvo, šk. 5, Pismo prosvetnega odseka društva Atena v Ljubljani z dne 9. 3. 1927. 
954 Izbor je organiziral konzorcij časopisa Žena in dom, objavljeno pa je bilo v reviji Domači prijatelj.   
955 ZAL LJU 285, Splošno žensko društvo, šk. 5, Pismo prosvetnega odseka društva Atena v Ljubljani 
z dne 9. 3. 1927. 
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dejavnost v zvezi s pisanjem in z risanjem modnih prispevkov v časopisu Jutro: 

»Tista leta pred vojno so minevala zame v brezdelju …. Nekaj malega sem začela 

spet delati pri Jutru, urejati modni kotiček – kaj naj bi drugega znala razvajena lepo 

oblečena mlada gospa? – in k svojim člankom tudi risati obleke po zadnji modi.«956   

Čeprav so imeli različno izobrazbo in so opravljali različne poklice, jih lahko po 

premoženju in izobrazbi, družbenem položaju staršev, vzgoji ali življenjskem nazoru 

ter seveda videzu uvrstimo v srednji družbeni sloj/razred. Vsi so se šolali v tujini in 

imeli z različnimi modernimi velemesti ob opravljanju svojega poklica veliko stikov.  

Obe, časnikarica Milka Martelanc in pisateljica ter prevajalka Mira Kramer Puc, sta 

izhajali iz bogatih trgovskih družin. Prva je bila hči stavbenika Svetka Martelanca iz 

Trsta, druga trgovca Kramerja iz Ljubljane. Že doma sta se učili vrsto spretnosti, kot 

je bilo takrat v navadi v nekaterih meščanskih družinah. Igrali sta klavir, slikali in 

študirali tuje jezike. Obe sta  osnovno šolanje nadaljevali, prva je v Pragi študirala 

časnikarstvo (in manjšinsko vprašanje),957 druga  v Ljubljani pravo.958    

Vavpotič je bil tipičen slikarski predstavnik tedanjega meščanskega stanu in 

njegovega okusa. Njegov oče je bil Janez Vavpotič, po poklicu okrajni zdravnik v 

Kamniku.959 Vavpotičevo slikarstvo skoraj dokumentarno odslikava podobo 

slovenskega meščanstva v obdobju med obema vojnama, njegove ideale in kulturo, 

hkrati pa je tudi sam skrbel za svoj urejen in negovan videz.960 Fotograf Marjan 

Pfeifer se je šolal in izpopolnjeval v tujini, najprej na grafičnih šolah na Dunaju in v 

Gradcu, nato je v Ljubljani na fotografskem oddelku Jugoslovanske tiskarne delal 

kot fotograf, retušer in cinkograf. Za svoje fotografske dosežke je prejel številna 

priznanja na razstavah doma in v tujini. Leta 1935 je v Zagrebu na vsejugoslovanski 

                                                 
956 Mira Mihelič (1985). Ure mojih dni. Murska Sobota: Pomurska založba.  
957 O tem glej: Nataša Budna Kodrič (2003). »Žensko časopisje in novinarstvo.« V: Splošno žensko 
društvo. 1901–1945. Ljubljana: ARS, 276 ter NŠK, Odsek za zgodovino, arhiv BIO, Milka Martelanc: 
Radio Trst, oddaja Liki iz naše ..., Ponedeljek, 2. 1. 1967, Milka Martelanc in Podatki o Milki 
Martelančevi, piše sestra Tatjana Martelanc z dne 20. 1. 1979.    
958 Mihelič, Ure …, 55 in AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija LM/št. 14, str. 22940. 
959 Milček Komelj, »Ivan Vavpotič«. V: ES 14, U–We, 159–160.  
960 Komelj, »Ivan …, 14–15. 
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razstavi prejel prvo nagrado, leta 1938 pa mu je prvo nagrado dodelila tedaj 

znamenita dunajska revija Die Galerie.961       

Tudi tisti posamezniki, ki so izhajali iz kmečkih družin, kot npr. trgovec Rudolf 

Stermecki, so s talentom, pridnostjo, podjetnostjo, z iznajdljivostjo sčasoma prerasli 

v ugledne meščane. V obdobju pred véliko vojno in po njej ga najdemo v različnih 

funkcijah in položajih. Kot člana društev, svetov (npr. sokola, Zbornice za trgovino, 

obrt in industrijo ter celjskega občinskega sveta), podpredsednika (Občine Celje), 

predsednika (Slovenskega trgovskega društva v Celju in celjskega trgovskega 

gremija), svetnika (banovinski svetnik), ustanovitelja in vodje (Trgovsko-obrtno 

kreditne zadruge v Celju).962  

Zanimivo je tudi dejstvo, da je bilo med t. i. kulturnimi posredniki veliko žensk, da 

so se ukvarjale z različnimi dejavnostmi (z obrtmi, s pisanjem smernic za modni 

tisk), ki jih niso opustile niti po poroki.  

Omenjeni posmezniki so bili v marsičem začetniki nečesa novega, saj je čas med 

svetovnima vojnama obdobje, ko se je moda kot sestavni del moderne vse bolj širila 

v slovenski prostor. Ponujala je priložnost tudi domačim kulturnim krogom, in kdor 

je bil dovolj podjeten, je lahko z njeno pomočjo tudi zaslužil. Z modnimi 

smernicami, modnimi oglasi, ilustracijami, ki so jih objavljali v slovenskem tisku, so 

skrbeli za modno osveščenost Slovenk in Slovencev, s tem pa omogočili vstop mode 

v slovensko družbo, pri čemer so modi vselej pripisali tudi neki pomen. S tem so v 

precejšnji meri neposredno (npr. v besedilu smernice, oglasa) ali posredno (npr. z 

                                                 
961 Njegovo aktivno delo med vojno, pri tehniki OF v Mariboru, ga je po osvoboditvi pripeljalo najprej 
v propagandni oddelek mariborskega okrožja OF, nato pa v urad za informacije pri predsedstvu prve 
slovenske vlade v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot novinar fotoreporter in pozneje kot vodja 
fotografskega oddelka. V Švico je odšel na specializacijo za barvno fotografijo in nato na povabilo 
tovarne Agfa v njene laboratorije. Leta 1950 je bil sprejet v Savez likovnih umetnikov Jugoslavije, 
leta 1957 pa je kot redni član FIAP v Bernu dobil častni naslov »excellence FIAP«. Od leta 1954 je bil 
tudi član Društva oblikovalcev Slovenije, kjer je delal predvsem na področju oblikovanja 
industrijskopropagandne in turistične fotografije. Zanimanju za fotografijo in tiskarske tehnike se je 
pridružilo zanimanje za film. Pfeifer je tako posnel več dokumentarnih in propagandnih črno-belih in 
krajših barvnih filmov. V: Jože Kastelic (1975). »Marjan Pfeifer.« V: Marjan Pfeifer. Katalog 
retrospektivne razstave. Ljubljana: Moderna galerija v Ljubljani in Društvo oblikovalcev Slovenije, 4. 
962 Po koncu vojne se je Stermecki vrnil v Celje, kjer je bil leta 1946 po Zakonu o pobijanju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže obsojen na 10 let odvzema prostosti, na izgubo 
državljanskih časti za dobo 10 let po prestani kazni in na zaplembo celotnega premoženja. Na zahtevo 
svojcev je bil leta 1991 sodni proces obnovljen in sodba iz leta 1946 razveljavljena. Marija 
Počivavšek (2004). »Rudolf Stermecki.« V: Znameniti Celjani. Celje: Fot media, 50–51.     
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objavo v določenem tisku) določali tudi komu so moda oz. ta in ta modna smernica 

ali modni dodatek namenjeni, kateremu delu dneva, kateri priložnosti ter tudi kateri 

družbeni skupini. Lahko torej rečem, da so s svojim delovanjem na eni strani 

oblikovali neki odnos do mode, širili vedenje o njej, na drugi strani pa so s svojo 

dejavnostjo s pomočjo mode izoblikovali tudi (modni) okus potrošnikov. S tem so 

razvijali tudi okus, o katerem govori Bourdieu, ki določa mejo med različnimi 

družbenimi skupinami (sloji/razredi). Na ta način so torej pri nas tudi zarisovali, 

premikali, brisali ali zamejevali meje med družbenimi skupinami.  

 

 

 

 

 

 

VII. »NAŠA« MODA 

 

Ne glede na to, ali so v diskurzih obravnavanega tiska proizvajalce mode imenovali 

»duševni inicijatorji modnih odkritij«, »modni konstrukterji ali »na pol izobražen 

svet (jara gospoda)«, ne glede na to, ali so s tem širili slabo ali dobro mnenje o njih, 

so si bili vsi diskurzi podobni v mnenju o tem, katera so bila središča oz. kateri so 

bili centri mode, od koder se je moda širila v slovenski prostor. Prvo mesto v 

narekovanju mode je po diskurzih sodeč pripadalo Parizu.   

 

1 Vloga velemest pri širjenju mode: »Največjo besedo ima za modne novosti 

Pariz« 

 

Na razvoj mode so v zgodovini vplivale različne družbe, nacije ali civilizacije, ki so 

posedovale neko obliko moči (gospodarsko, kulturno ali politično). Modo so 

usmerjale, utrjevale, zavirale, omejevale, itd. Prizorišča oz. centri, od koder se je 

moda širila, so se s časom spreminjala glede na različna družbena, politična in 

kuturna gibanja. Najbolj pa sta pojav in razvoj mode povezana z nastankom moderne 
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Evrope, evropske civilizacije in  oblikovanjem evropskih nacij.963 Najprej so 

pomembno vlogo igrali evropski dvori, ki so bili do konca 18. stoletja tisti centri, 

odkoder se je moda širila, medtem ko se je od 19. stoletja njihov vpliv, razen redkih 

izjem, zmanjševal in so vlogo razširjanja mode prevzela mesta, predvsem evropska 

velemesta.964 Sociologi so mestom pripisali veliko vlogo tudi pri širjenju moderne. 

Alan O΄Shea, ki je proučeval simbolni pomen mesta v moderni, pravi, da so 

evropska velemesta bolj kot katerakoli družbena sila 19. stoletja označila moderno 

izkušnjo ter da so rasla ne le prostorsko, ampak tudi v smislu kulturnih pomenov, na 

katere je bilo mesto razumljeno in predstavljeno.965 Največjo vlogo pri širjenju 

moderne je pripisal mestom, kot so Firence, Benetke, Bologna, Pariz, Oxford, Berlin, 

London ali New York in jih označil za »epicentre modernosti«.966 Med njimi so tudi 

mesta, pomembna za širjenje mode, ki jim lahko rečemo kar »epicentri mode«.  

Francozi so modo zgodaj vključili v sam proces oblikovanja, promoviranja in 

definiranja nacionalne zavesti. Vpliv francoske (pariške) mode v Evropi se je začel 

krepiti z absolutistično vladavino kralja Ludvika XIV, se pozneje razširil tudi v 

Ameriko ter se tako obdržal do 60. let 20. stoletja. Tako je tudi v obdobju med 

svetovnima vojnama Francija veljala za center mode, Pariz, njeno glavno mesto, pa 

pojem za haute couture oz. 'visoko modo'. Njeni promociji so rabili različni mediji, 

od lesenih lutk, ki so jih oblečene po zadnji modi pošiljali iz Versaja ali Pariza na 

druge evropske dvore, do modnega tiska (leta 1672 npr. izide Mercur galant, v 

obdobju med vojnama znana revija Vogue). Drugi centri mode po vplivu in pomenu 

Parizu niso bili kos ter so bolj ali manj sledili njegovemu diktatu967,  o čemer pričajo 

tudi naslovi prispevkov v modnem tisku, ki so izhajali konec 19. in v prvi polovici 

20. stoletja povsod po Evropi. V Pragi je na primer izhajal Parizske mody,968 v 

Zagrebu Pariška moda,969 na Dunaju Pariser Chic,970 v Beogradu Pariska moda oz. 

                                                 
963 Braudel, Strukture, 80–81.   
964 Hollander, Feeding …, 143. 
965 O΄Shea, Zanikanje modernosti …, 162 in 164. 
966 Rudi Rizman (1989). »Problema modernosti in modernizacije v kontekstu teoretične sociologije.« 
Družboslovne razprave 7: 13–14.   
967 Crane, Fashion, 132–136. 
968 Izšel je leta 1894. Österreichische Nationalbibliotheke, Dunaj – baza podatkov. 
969 Izhajal je od leta 1895 do 1938 s prekinitvami. V: Milčec, Galantni …, 229.  
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La mode Parisienne.971 Podobno je bilo z naslovi modnih rubrik. Nekateri tiski so 

celo pariške modne smernice oglaševali v francoskem jeziku. Tudi najbolj znani 

pariški oblikovalci visoke mode so bili še v 20. letih 20. stoletja razen redkih izjem 

(npr. Anlež Edvard Molyneux) predvsem Francozi (Paul Poiret, Gabrielle Chanel, 

Vionnet ali Jean Patou). To se je spremenilo v 30. letih, ko so se tudi med oblikovalci 

pariške visoke mode znašli Italijani (Elsa Schiaparelli), Američani (Mainbocher), 

Španci (Balenciaga), Belgijci (Maggy Rouff) ali Švicarji (Piguet).972  

V Evropi se je poleg Francije v obdobju med obema vojnama uspešno razvijala 

angleška visoka moda. Angleška moda oz. angleški modni stil sta bila predvsem 

pojem za moško modo, izdelano tako ročno kot konfekcijsko. Njeni ustvarjalci so 

bili manjša in izbrana družba (npr. Madame Handley-Seymour, Norman Hartnell, 

Digby Morton, Hardy Amies).973 Angleži so bili povsod po Evropi in v ZDA znani 

po svojem specifičnem stilu z dolgo tradicijo, ki se je širil s pomočjo različnih 

medijev. Modni tisk z naslovom English Styles. Special Edition for Tailor Made-

Costumes and Coats je na primer izhajal v Parizu, na Dunaju in v New Yorku.974 

Toda tudi v Angliji je bil, tako kot drugod, viden močan vpliv francoske mode 

(modnih znamk, francoskega jezika). V britanski izdaji modne revije Vogue so na 

primer objavljali odpiralne dneve modnih hiš v Parizu, ki so jih obiskovali premožni 

Angleži. V angleških trgovinah so se večkrat hvalili z »originalnimi pariškimi 

modeli«.975  

Izdelave konfekcije (velikosti, mer) so se Angleži učili pri Američanih, po véliki 

vojni  vodilnih v konfekcijski industriji. V ZDA so bili tako najbolj opazni zametki t. 

i. »industrijske mode«. Industrijski obrati so se, drugače kot v Evropi, kjer je bila 

močna tradicija rokodelstva, hitro prilagodili na izdelavo istovrstnih izdelkov. 

Ameriška moda je v razvitem svetu postala razpoznavna proti koncu obravnavanega 

obdobja. Medtem ko je mesto New York postalo sinonim za konfekcijska oblačila, ki 

                                                                                                                                          
970 S podnaslovom Mode-Journal, pozneje z naslovom Wiener Mode Kunst. Izhajal je od leta 1898 do 
1954. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 414120-D Neu. Per.  
971 Narodna biblioteka Srbije, Beograd – baza podatkov.  
972 Ewing, History …, 100–115. 
973 Ewing, History …,105–108, 122. 
974 Izhajal od leta 1922. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 608197-d Neu Mag. 
975 Ewing, History ..., 105–122.  
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so se ponašala z novim, rafiniranim oblačilnim stilom in novimi oblikovalskimi 

imeni, je Hollywood diktiral tempo popularnemu modnemu stilu ter se je širil 

predvsem s fimskim medijem.976 S Hollywoodsko filmsko produkcijo se je, kot 

rečeno, širil tudi ameriški glamur.977

Poleg Pariza, Londona, New York-a in Hollywooda, ki je na področju mode 

»vladala« v obdobju med svetovnima vojnama, sta se v modnem svetu občasno 

pojavila tudi mesti Berlin in Dunaj. O tem pričajo tudi jeziki v modnem tisku. 

Nekateri listi, recimo Pariser Chic978 ali pa Grande mode Parisien,979 so izhajali v 

dveh jezikih, francoskem in angleškem, ali treh, kadar se jima je pridružila tudi 

nemščina. Med evropskimi državami je imela Nemčija najbolj razvito konfekcijsko 

industrijo. Berlin je v obdobju med vojnama postal evropski center Konfektion. 

Seveda so tam, tako kot drugod po Evropi in ZDA, izdelovali predvsem kopije 

francoske mode.980  

Zaradi prevlade francoske mode so si številne države, nacije in mesta v Evropi in 

ZDA bolj ali manj uspešno prizadevale za nacionalno prepoznavno modo in načrtno 

osamosvojitev od francoskega modnega stila, francoskih modnih izdelkov, 

francoskega tiska ter rabe francoskih besed. Irene Guenther je na primeru Nemčije 

ugotavljala, kako je bila moda v 19. in 20. stoletju uporabljena kot kulturna 

reprezentacija francoske oziroma nemške nacije, kot izraz njunega tekmovanja na 

gospodarskem in drugih področjih. Kadar so se francosko-nemški odnosi ohladili, 

kot na primer med prvo svetovno vojno, so v Nemčiji oživili propagando zavračanja 

francoskih izdelkov. Z vzponom nacizma je nemška vlada sestavila listo 

prepovedanih luksuznih dobrin, na kateri so se znašli tudi luksuzna oblačila, 

kozmetika in parfumi. Toda kljub propagandi zavračanja francoskega blaga, ki jo je 

                                                 
976 Ibidum, 100–115. 
977 Carol Dyhouse (2010) Glamur …, 3.     
978 S podnaslovom Mode-Journal, pozneje  z naslovom Wiener Mode Kunst. Izhajal je na Dunaju od 
leta 1898 do 1954. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 414120-D Neu. Per.  
979 Oz. je z naslovom Die Elegante Frau izhajal od leta 1914 do 1942, in sicer na Dunaju, v Berlinu, 
Londonu, New Yorku in Bruslju. Österreische Nationalbibliothek, Dunaj, Sign. 471286-D. Neu Per.   
980 Irene Guenther (2005), Naci Chic? Oxford, New York: Berg.     
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izvajala nacistična oblast, so v nemškem modnem in ženskem tisku, kot na primer 

Die Dame, še naprej prevladovale modne smernice iz Pariza ali Londona.981  

Tako kot v Nemčiji, Angliji ali Italiji je bilo tudi v slovenskem prostoru čutiti vpliv 

francoske mode.982 Vse, kar je veljalo za »francosko« (francosko blagovno znamko), 

se je dobro prodajalo. Nekatere modne surovine so po nizkih cenah izvažali v 

Francijo in jih nato kot luksuzne francoske izdelke ponovno uvozili. Med tujim 

modnim tiskom je imel francoski najdaljšo tradicijo branja in kupovanja.983 Med 

modne časopise s konca 19. stoletja, ki so jih brali pri nas na primer sodijo Le Lion in 

Le Progres,984 v obdobju med obema vojnama pa na primer Vogue ali Femine.985 

Nenazadnje pa so bili francoski modni listi oz. listi iz Pariza tudi med bolj 

priljubljenimi, oz. so imeli poseben, lahko bi rekli elitni status.986 Domači tisk jih je 

pogosto uporabljal za pisanje modnih smernic.987 Pri čemer se je med modnimi 

                                                 
981 Guenther (2005), Naci …  
982 Vpliv francoske mode v Evropi se je povečeval od prve polovice 17. stoletja in z njo se je širila 
tudi beseda. V nemških in avstrijskih deželah je bila prvič uporabljena leta 1620, v Italiji 1643, na 
Slovenskem pa leta 1634. V zapuščinskem inventarju ljubljanskega meščana iz leta 1634 lahko med 
drugim beremo, da je bila njegova kapa oblikovana alla mode. Po modi so bila po navedbah pisanih 
virov narejena tudi oblačila, na primer suknjiči ljubljanskih meščanov, ki so v tej obliki prvič 
omenjeni leta 1639. O uporabi besede moda je pisal tudi Valvasor leta 1689. V: Baš (1992), Oblačilna 
…, 156.        
983 Po besedah etnologa Angelosa Baša je njegovo kupovanje in branje prvič omenjeno v prvi polovici 
19. stoletja, in sicer leta 1920/21, ko je bilo med Ilirskimi provincami več Ljubljančank naročenih na 
pariški Journal des Dames et des Modes. Angelos Baš (1987). Oblačilna kultura na Slovenskem v 
Prešernovem času. Ljubljana: DZS, 158.  
984 Nekaj izvodov hranijo v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. O tem: Vrišer, »Modni …«, 177.   
985 Leta 1935 lahko na koncu revije Žena in dom pod naslovom »Vprašanje linije« beremo o modnih 
ženskih linijah in steznikih ter pri tem izvemo tudi, katere tuje modne revije so takrat pri nas brali oz. 
iz katerih je avtor prispevka črpal informacije: »Kakor je razvidno iz zadnjih številk Femine in Voga, 
se bo ženska silhueta vbodoče zelo izpreminjala, posebno v bokih. Da bi se to doseglo pri sedanjih 
ženskah ....« Žena in dom VI(11), november 1935: 408. 
986 Leta 1938 lahko v Družinskem tedniku beremo o tem, da so v ljubljanskih kavarnah lahko brali 
modne liste, ter tudi o tem, da so imeli francoski oz. modni listi s Pariza poseben status: »Le 
redkokedaj se pa ženski svet res zaveda, kakšna je prava ›pariška moda‹, saj je Pariz za marsikatero še 
zmerom nekje na koncu sveta, in v kavarni pariško revijo sploh ne moreš dobiti, če nisi stalen gost.« 
V: Simona, »Kaj bo oblekla spomladi mlada Parižanka?« Družinski tednik X(XX), februar 1938: 5. – 
Podobno za kavarne v Mariboru ugotavlja etnologinja Maja Godina. Glej: Godina, »Maribor …«, 16–
19.  
987 V ženskih listih Ženski svet in Praktična gospodinja ter družinskem listu Družinski tednik. Leta 
1936 na primer lahko v modnem prispevku »Hlače so moderne in praktične«, beremo: »Letos 
prinašajo vsi veliki francoski modni žurnali nešteto slik biciklistk v ljubkih hlačnih krilih in pletenih 
jopicah ...« V: Praktična gospodinja III, drugi zvezek, julij 1936: 163. – Podobno lahko v modnih 
prispevkih beremo v Družinskem tedniku: »... Zato sem se potrudila in sem nekoliko pobrskala po 
pariških modnih časopisih, hoteč zvedeti, kaj bo prav za prav na spomlad oblekla mlada Parižanka. 
...«. V: Simona, »Kaj ...«, 5.  
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centri v celotnem obdobju v obravnavanem tisku poleg Dunaja in Londona oz. 

angleške mode, ki je bila pojem za moško modo, največkrat omenjalo mesto Pariz. In 

sicer Pariz kot »center naše komande« za žensko modo. V naslovih so se pogosto 

spraševali »Kaj bo spomladi nosila mlada Parižanka?«988, iz besedila pa je bilo 

mogoče razbrati, kot so jasno zapisali tudi v reviji Mladika, da se »večinoma ves 

ženski svet oblači tako kakor mu zapove Pariz ali Dunaj ali London. … Največjo 

besedo ima za novosti Pariz – in celo London in Dunaj in Berlin se ravnajo po njem 

– in se mora ravnati tudi Ljubljana in ›Mladika‹ po teh zapovedih«.989   

V oglasih posameznih trgovin ali salonov so za povečanje potrošnje večkrat posebej 

poudarili izvor oz. tujost modnega izdelka (npr. »pariški model«). Oblačilni obrtnik 

Paulin je v slovenskem tisku takole oglaševal svojo kolekcijo: »Za dame Vse kar 

prinaša novega Pariz, Berlin in Dunaj, v priznano najboljših krojih in najsolidnejši 

izdelavi nudi po času prilagodenih cenah konfekcija Paulin.«990 Ali pa: »Pravkar smo 

zaključili iskanje, kombiniranje in izbiranje modelov. To za praktični in fini okus 

naših dam ni prav lahka stvar, če upoštevamo še ›valutno‹ vprašanje in našo klimo, 

ki je popolnoma drugačna od one v centru naše ›komande‹ v Parizu.«991

Najpogosteje so modni prispevki v nepolitičnem tisku poleg centrov mode omenjali 

tudi konkretne modne oblikovalce (predvsem francoske ali v Parizu delujoče 

oblikovalce visoke mode). V Razgledu na primer oblikovalce, kot so Paquin, Worth 

in Redfern,992 v Ženi in domu Patouja, Lucille Paray, Nino Ricci, Rochasa ali 

Bruyèrea.993      

V slovenskem prostoru je bil tudi sam francoski jezik, tako kot drugod v Evropi, 

sinonim za modo. Kadar se je pisalo ali govorilo o modi, modnih smernicah, modnih 

barvah, parfumih, itd., se je pri tem uporabljalo tudi francoščino. V francoščini so 

bili tudi naslovi modnih rubrik (npr. »Modni pêl mêl« = 'Modni križ kraž' v reviji 

Žena in dom). Rabo francoskega jezika v tisku kot tudi prakso kupovanja in branja 

modnega tiska pa je mogoče iskati tudi z novim položajem francoščine v 

                                                 
988 Družinski tednik, februar 1938: 5. 
989 Mladika 1925 VI: 438. 
990 Oglas v Praktični gospodinji.  
991 Praktična gospodinja III (drugi zvezek), september 1936: 210–211. 
992 »Smernice mode v poletju 1926.« Razgled 2, junij 1926: 19.  
993 Žena in dom VIII(10), oktober 1937: 388. 

 267



jugoslovanski državi. Postal je namreč prvi tuji jezik v slovenskih srednjih šolah, kar 

je bil »odraz poglobljenih in nepretrganih odnosov na vseh področjih kulturnega 

življenja med Slovenci in Francozi«.994

O rabi francoskih izrazov pri vsakdanjem pogovoru o modi v obdobju med obema 

vojnama lahko beremo tudi v prispevku »Moda in napačna uporaba tujk«, ki je bil 

leta 1933 objavljen v Ženskem svetu. Avtorica prispevka je zapisala, da se jih včasih 

uporablja le zato, da bi delovali bolj »fino«, drugič zgolj zato, da jih njihovo 

občinstvo ni razumelo: »Nikjer nismo tako navezani na tujke kakor ravno v modnih 

zadevah. Modo delajo v Parizu, vsi modni predmeti imajo ondi svoj izvor in so ondi 

krščeni, večinoma s takimi imeni in izrazi, ki jih sploh ni mogoče točno prevesti … 

Večkrat … se zgodi, da se poslužujemo tujega izraza prav brez potrebe, ker imamo 

za isti pojem lep domač izraz. … Tak nesmiselni izraz, ki ga čitamo v vsaki izložbi, 

je n. pr. ›volneni delen‹. Delen je francoski ›de laine‹, kar pomeni ›iz volne‹. … Naš 

›volneni delen‹ ni torej drugega, nego ›volneni iz volne‹. Če že hočemo obdržati 

francoski izraz, imenujemo ga s polnim imenom ›voile de laine‹ … nikakor pa ne 

volneni delen. 

… Tako se večkrat smešimo, ker hočemo biti ›nobel‹ in nam domači izrazi niso 

dovolj fini.«995

V drugi polovici 30. let se s popularnim tiskom v slovenski prostor širita tudi 

»ameriška« moda in hollywoodski glamur. Prav tako pomembno kot to, kaj nosijo 

Francozinje, postane tudi to, kaj nosijo Američanke in slavne hollywoodske filmske 

igralke, kot so Joan Crawford, Norma Shearer in Nancy Caroll. Nekatere Slovenke 

pa si po diskurzih sodeč želijo objave modnih smernic za moško modo, s pomočjo 

katerih bi lahko oblekle svoje može, pri tem pa si želijo izvedeti, kako so oblečeni 

»pariški gizdalini« in kako »hollywoodski zvezdniki«.       

 

2 Velikomestna eleganca in provincialnost slovenskih mest: »Pariz na koncu 

sveta« 

 
                                                 
994 Rijavec, »Francosko …«, 146.  
995 Ženski svet – Naš dom XI, julij–avgust 1933: 64.  
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Prva jugoslovanska država je slovenski prostor politično, gospodarsko in kulturno 

odrezala od severa, s katerim je bila odslej povezana in odkoder je v slovenski 

prostor prihajala tudi moda. Slovenci so začeli iskali nove poti in nove povezave. 

Moda je pred prvo svetovno vojno prihajala povečini iz avstrijske polovice 

monarhije (z Dunaja in iz Gradca), nekoliko manj z zahoda (Trsta) in juga 

(Zagreba).996 T. i. »nemško-avstrijsko posredništvo«, kot mu pravi Igor Grdina, je v 

19. stoletju prevladovalo v večini slovenskih stikov s svetom. Tam so se Slovenci 

šolali, iskali zaposlitev, bili del tamkajšnjega družabnega in kulturnega življenja. Že 

na prelomu stoletja je prišlo s tem v zvezi do večjih sprememb, do t. i. 

findesièclovskega »odkritja provinc«. Na eni strani je svoje »province odkril« Dunaj, 

na drugi strani so slovenski izobraženci »odkrili« druga evropska kulturna in 

umetniška središča. Začeli so obiskovati univerze v Pragi, Krakovu, Lvovu, Zagrebu, 

Leipzigu, Heidelbergu, Berlinu, Milanu, Torinu, Oxfordu in Cambridgu.997 V Pariz 

so Slovenci v večjem številu začeli zahajati šele po prvi vojni.998  

To se je poznalo v celotnem kulturnem življenju, tudi v modi, kjer je veljalo 

nenapisano pravilo, da kdor ni izkazoval stika s tujino, s takratnimi modnimi centri, 

je bil obsojen na neuspeh. To je veljalo tudi za posamezne t. i. kulturne posrednike, 

ki so skrbeli za širjenje mode med slovenskim občinstvom. Oblačilni obrtniki, kot sta 

npr. Alojzij Paulin, ki se je šolal na Dunaju999 ter imel s tem mestom, poleg Pariza, 

tudi pozneje več stikov, in Marija Šarc, ki je imela stike z Dunajem, s Prago in z 

Berlinom.1000 Uredništvo ilustrirane revije Razgled je najprej izdalo revijo v Pragi, 

kjer je o modi oz. tamkajšnjih modnih smernicah pisala tudi obrtnica Albina Hity, 

por. Zadnek.1001 Že omenjena Milka Martelanc je rasla v Trstu, šolanje pa je 

nadaljevala še v Pragi. Med umetniki je na primer ilustrator Vavpotič študiral in 

deloval v Parizu, na Dunaju in v Pragi,1002 fotograf Marjan Pfeifer pa na Dunaju, v 

                                                 
996 Baš 1987: 232–235; Vrišer. 
997 Igor Grdina (1995). »Meščanska kultura med literaturo in glasbo.« V: To in ono o meščanstvu v 
provinci. Celje: Pokrajinski muzej Celje, 48. 
998 Andrej Rijavec (1999). »Francosko- slovenski odnosi.« V: SBL, 146. 
999 »Po obleki sodi človeka.« Žena in dom I, 1930: 38.    
1000 AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija Lm 24441. 
1001 AS 1931, RSNZ SRS, mikrofilmi »SOVE«, serija III/št. 119, str. 207699. 
1002 Šijanec, Ivan vavpotič …, 20–29. 
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Gradcu in Zagrebu.1003 Z njihovim posredništvom je slovensko občinstvo v tisku in 

drugih medijih (radiu in kinu) ter z izboljšavami v transportu v obdobju med 

svetovnima vojnama prihajalo v stik z modnimi novostmi tako s severa (z Dunaja, iz 

Berlina in Londona), predvsem pa direktno z zahoda (Pariza), ob koncu 

obravnavanega obdobja pa tudi z modo na drugi strani Atlantika (New York in 

Hollywood).  

Mesta, kot so Pariz, London, Dunaj, Berlin ali NewYork, ki so v obdobju med 

svetovnima vojnama igrala pomembno vlogo pri širjenju mode ter s svojim 

specifičnim prispevkom v modi prispevala tudi k prepoznavnosti neke nacije, so bila 

milijonska mesta. Po velikosti in vplivu jih je težko primerjati s takratimi 

slovenskimi mesti. Pariz je imel na primer leta 1911  2,9 milijona prebivalcev, 

Dunaj, v času habsburške monarhije glavno mesto avstrijske polovice, pa je imelo 

leta 1910 2 milijona prebivalcev. Slovenci tako velikega centra niso premogli. V 

celotni monarhiji je na primer Ljubljana, glavno mesto Kranjske, veljala za »večje 

srednjeveliko mesto« in je imela za primerjavo petdesetkrat manj prebivalcev kot 

Dunaj. Proces urbanizacije in industrializacije jo je zajel šele v drugi polovici 19. 

stoletja.1004 Takrat se je ob gradnji južne železnice veliko govorilo o Ljubljani kot 

pomembnem prometnem in trgovskem središču1005, vendar je izrazitejši mestni 

značaj Ljubljana dobila šele po véliki vojni. Leta 1910 je na primer premogla 41.727, 

leta 1931 pa 60.000 prebivalcev. Drugo večje središče poleg Ljubljane je bil Maribor 

                                                 
1003 Njegovo aktivno medvojno delovanje pri tehniki OF v Mariboru ga je po osvoboditvi pripeljalo 
najprej v propagandni oddelek mariborskega okrožja OF, nato pa v urad za informacije pri 
predsedstvu prve slovenske vlade v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot novinar fotoreporter in pozneje 
kot vodja fotografskega oddelka. V Švico je odšel na specializacijo za barvno fotografijo in nato na 
pobavilo tovarne Agfa v njene laboratorije. Leta 1950 je bil sprejet v Savez likovnih umetnikov 
Jugoslavije, leta 1957 pa je kot redni član FIAP v Bernu dobil častni naslov »excellence FIAP«. Od 
leta 1954 je bil tudi član Društva oblikovalcev Slovenije, kjer je delal predvsem na področju 
oblikovanja industrijsko-propagandne in turistične fotografije. Zanimanju za fotografijo in tiskarske 
tehnike se je pridružilo zanimanje za film. Pfeifer je tako posnel več dokumentarnih in propagandnih 
črno-belih in krajših barvnih filmov. V: Jože Kastelic (1975). »Marjan Pfeifer.« V: Marjan Pfeifer. 
Katalog retrospektivne razstave. Ljubljana: Moderna galerija v Lj. in Društvo oblikovalcev Slovenije, 
4. 
1004 Vasilij Melik (1956), »Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno.« 
Ekonomska revija, let. VII., Ljubljana, 507–524. 
1005 Vodopivec (1983), »Gospodarski ..., 29. 
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(17.628), ki pa je imel pred vojno vlogo graškega predmestja in je bilo največje 

mesto v deželi Štajerski. Po velikosti sta mu sledila Celje (5.393) in Ptuj (4.257).1006  

Edino Trst je imel že pred prvo svetovno vojno velikomestni značaj. V habsburški 

monarhiji je bilo najpomembnejše avstrijsko sredozemsko pristanišče ter močno 

trgovsko in finančno središče.1007 Sredi 19. stoletja, ko je bilo z železnico povezano s 

središčem monarhije, je imel Trst v gospodarskih zamislih in načrtih slovenskega 

meščanstva pomembno, nekaj časa celo osrednjo vlogo. Od takrat je prebivalstvo 

pospešeno naraščalo. Vendar pa za optimistična pričakovanja, da bi mesto občutneje 

vplivalo tudi na gospodarsko in družbeno modernizacijo širšega slovenskega (in 

notranjeavstrijskega) zaledja, ni imel moči.1008 Še vedno pa je imelo leta 1910 mesto 

skoraj 220.000 prebivalcev, od tega je bila približno četrtina Slovencev (leta 1911 

48.000). S tem pa je bil Trst mesto z največ slovenskega prebivalstva.1009  

Po vojni je Trst z rapalsko pogodbo (1920) pripadel italijanski državi in je zaradi 

odrezanosti od zaledja gospodarsko nazadoval. V mestu se je stopnjeval italijanski 

nacionalistični pritisk proti slovenskemu prebivalstvu, zaradi česar se je bilo veliko 

Slovencev prisiljenih odseliti. Z njimi se je odselilo tudi uredništvo Ženskega sveta, 

ki je od leta 1929 v Ljubljani izdajalo Modno prilogo.1010 Selili so se tudi v mesto 

Maribor, kjer so izstopali po videzu.1011    

Vendar za mesto nista pomembna samo njegova velikost in naseljenost, temveč je 

pomemben tudi njegov, lahko bi rekli, značaj. Naj bo mesto majhno ali veliko, ima 

vselej posebno vlogo in s tem povezan značaj, odvisen tudi od naravnih razmer, 

geografske lege, svojega zaledja, okolja in okolice. Je ali tipično trgovsko, 

industrijsko, upravno, kulturno, turistično ali modno mesto. Ljubljana, poleg tega da 

je bila upravno središče dežele Kranjske, je bila že pred prvo vojno bolj ali manj 

središče slovenskega naroda1012, nadalje pa mesto uradništva, pomemben šolski in 

                                                 
1006 Melik (1995). »Središča, provinca, meščani.« V: To in ono o meščanstvu v provinci. Celje: 
Pokrajinski muzej Celje, 6–7. 
1007 »Trst.« Veliki splošni leksikon, 4478. 
1008 Vodopivec (2000), »Karl Ludwig …, 50. 
1009 Milan Bufon (1999) »Trst.« Enciklopedija Slovenije, št. 13. Ljubljana: MK, 354. 
1010 Hočevar, Pot se vije. 
1011 Godina, »Meščanska  …, 46.    
1012 Melik, »Središča ..., 6–7. 
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kulturni center1013. Maribor, ki je bil cerkveno in znanstveno središče1014, je po prvi 

vojni dobil tudi značaj turističnega oz. letoviškega mesta. Na drugi strani je imelo 

Celje značaj liberalnega središča.  

Trst, ki je bil na primer izrazito industrijsko in trgovsko mesto1015 ter so ga nekateri 

slovenski izobraženci doživljali le kot »slovenski žep« ali »slovenska pljuča«1016, je 

ostalo zunaj nanovo zastavljenih meja prve jugoslovanske države. Preostala 

slovenska mesta so bila v primerjavi s Trstom in z drugimi evropskimi velemesti 

manjša in so imela v 19. stoletju značaj provinc. Po Grdinovem mnenju so bila takrat 

še premajhna, da bi zmogla polno oblikovati meščanski življenjski slog. Zato tudi po 

njegovem mnenju pri nas srečujemo bolj »podeželske meščane« oziroma 

»meščanstvo v provinci«1017. Tudi največje mesto Ljubljana je bilo pred prvo 

svetovno vojno, se pravi pred povečanjem in modernizacijo, »tipično provincijalno 

polkmečko mesto«1018, vendar so tudi Ljubljana, Celje, Kranj ali na primer Maribor 

skupaj s svojimi prebivalci odigrali pomembno vlogo tako v procesu modernizacije 

kot tudi v procesu širjenja mode, ki sta se poglobila v obdobju med svetovnima 

vojnama. Res pa tudi je, da nikoli niso postala znana v svetu mode. So se pa po modi 

ravnala. Če že ne po zadnji modi, pa vsekakor po »predzadnji modi«, kot sta v svojih 

raziskavah ugotovila Tomažič1019 in Vrišer1020.  

Ne glede na to, lahko v obravnavanem tisku beremo tudi drugačna mnenja. Leta 

1923 na primer v Jutru neka resnična ali namišljena modna strokovnjakinja oz. 

novinarka takole naredi primerjavo z Ljubljano in drugimi mesti: » Reči moram … 

da sem na podlagi svojih opazovanj in potovanj doznala, da se tudi Ljubljančanke, 

dasi ne vse, zelo dobro spoznajo na vsak dernier crie. Povem ti pa Majdka, da bi mi 

bilo v popolno zadoščenje, ko bi se število teh naših, tekočo modo res dobro 

poznavajočih, velikomestno, a povsem umerjeno elegantno oblečenih dam kolikor 
                                                 
1013 Studen, Stanovati ..., 18. 
1014 Melik, »Središča ...,  6–7. 
1015 Rudolf Golouh (1934), »Za novi Maribor.« Mariborske slike. Ob priliki III. Mariborskega tedna 
izdala in tiskala Ljudska tiskarna. Maribor, 82–83. 
1016 Grdina, »Meščanska ..., 46. 
1017 Grdina, »Meščanska ..., 46. 
1018 Golouh (1934), »Za novi …, 82. 
1019 Tanja Tomažič (1983), Ljubljana po predzadnji modi. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. 
1020 Sergej Vrišer (1965), Tristo let mode na Slovenskem. Katalog razstave Pokrajinskega muzeja v 
Mariboru. 
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mogoče pomnožilo. Skušala bom k temu pripomoči, ko se vrnem s svojega 

popotovanja.«1021        

Kljub siceršnji majhnosti ali »provinacialnosti«, kot Ljubljano označujejo nekateri 

zgodovinarji ali pa kot jo omenjajo nekateri diskurzi v obravnavanem peridičnem 

tisku, lahko beremo še številna druga nasprotna menja o tem, kako velikomestno in 

kako moderno je to mesto postalo na nekaterih področjih. Istega leta lahko v Jutru 

beremo naslednje vtise berlinskega novinarja, ki je prepotoval Jugoslavijo ter se 

ustavil tudi v Ljubljani: »Notranje mesto kaže značaj malega nemškega podeželskega 

mesta. Nekaj modernih stavb, vmes male enonadstropne hiše, sicer nič posebnega. 

Ampak eleganca, ta je velikomestna. Ob zvokih izvrstne vojaške muzike moreš v 

resnici videti lepe ženske. … Prevarane so pa žal naše nade, ki smo jih stavili na 

narodne noše.«1022  

Slovenski prostor je bil v prvi Jugosloviji industrijsko najrazvitejši del države.1023 

Tudi v diskurzih se Slovenija reprezentira kot »industrijska glava Jugoslavije«.1024 

Slovenska industrija in trgovina sta iskali potrošnike v preostalem jugoslovanskem 

prostoru. Tudi že omenjena veletrgovina Stermecki iz Celja je imela številne 

potrošnike na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji, Banatu in Dalmaciji.1025 Prav tako so bili 

npr. Hrvati veliki potrošniki slovenske tekstilne industrije. Kot izvemo iz tiska: »Mi 

Hrvati ne cenimo samo vaših krasnih krajev, temveč tudi vaše delo. Saj hoče vsak 

zagrebški smučar imeti ›dilce‹, čevlje in trikotažo iz Slovenije.« Obratno pa so v 

veleblagovnici Kastner in Öhler v Zagrebu poznali tudi slovenske potrošnike.1026 

Vendar pa industrijska premoč, številne tekstilne tovarne in splošna razvitost v 

primerjavi z drugimi deli države še nista nujno pomenili prevlade tudi na modnem 

področju. Tu je najbolj očitno izstopala vloga večjih mest, predvsem Zagreba in 

Beograda.   

                                                 
1021 »Modni razgovor.« Jutro 235, 7. oktober 1923.  
1022 »Naši kraji in ljudje.« Priloga Jutru 282, december 1923. 
1023 Z novo državno mejo in zaščitnim carinskim sistemom so bili izločeni dolgoletni tekmeci v 
slovenskem prostoru, v preostalem jugoslovanskem prostoru pa tudi še naprej ni bilo vidnejše 
konkurence. Lazarević, »Industrializacija …, 450–453. 
1024 »Pomen velesejma.«  Slovenec, 8. september 1923. 
1025 »Možje uspehov.« Roman III(23), junij 1931: 364.  
1026 »Majhen sprehod po veliki trgovski hiši.« Družinski tednik, marec 1937: 5.    
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Zagreb je bilo hrvaško politično, gospodarsko in kulturno središče. Leta 1900 je štel 

57.000, leta 1945 že 266.500 prebivalcev. Med njimi so bili tudi številni Slovenci, ki 

jih je bilo leta 1931 17.000.1027 Gornjemu opisu berlinskega novinarja Ljubljane sledi 

opis Zagreba: »Na sekundo točno nas pripelje vlak na južni kolodvor Zagreba. Za 

božjo voljo, gnezdo izgleda še strašnejše kot Ljubljana! Ta je dobra. Vendar čim bolj 

prihajamo v notranjost, tem veličastnejše se razvija mesto. In ko izstopimo na 

glavnem kolodvoru iz voza, se spremeni naše mnenje ravno v nasprotno. …Na večer, 

ko je vročina nekoliko popustila, smo prepotovali glavne ceste mesta. To 

velikomestno življenje! Ceste so potopljene v električno luč, s hiš žare svetlobne 

reklame, iz elegantnih kavarn doni muzika – kratko, moderno velemesto zapadne 

Evrope.«1028  

Še večji in še bolj oddaljen je bil Beograd, najprej glavno mesto kraljevine SHS, nato 

Kraljevine Jugoslavije. Pred véliko vojno je bilo to mesto edino na območju 

Jugoslavije z več kot 100.000 prebivalci. Pred začetkom druge svetovne vojne je 

štelo 320.000 prebivalcev. V tem času se je Beograd iz mesta razvil v moderno 

evropsko velemesto. Leta 1923 novinar opisuje spremembe, novosti, pojav 

veleblagovnic in, kot sam pravi, evropski značaj mesta, ter med drugim omenja tudi 

videz njenih meščanov: »A ko se zapro vrata raznih uradov in se množina uradnikov 

in uradnic – zlasti poslednjih – razlije po korzu, ko prihaja da vidi in da se vidi 

beograjski svet, so široke ulice polne gnječe, pozdravov, predstavljanja in razgovora. 

In komaj bi kdo mislil, da je ves ta moderni svet potekel iz opank, in da so mlade 

dame, ki se oblačijo morebiti po pretirani francoski modi, prispele morebiti še 

nedavno v Beograd, da so rodom iz Pančeva ali iz Kruševca in da njihove matere 

nosijo še rdeče kapice. … Tu je povsod, tudi v središču mesta, dovolj prostora za 

moderno velemesto. … Namesto v širino raste mesto v višino. In še dolgo je za tak 

razvoj dovolj zraka in prostora.«1029

                                                 
1027 »Zagreb.« Veliki splošni leksikon: 4826. 
1028 »Naši kraji …«, 282.  
1029 Ibidem, 282.  
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Beograda, kot izvemo iz drugih študij, se v obdobju med svetovnima vojnama 

oprime vzdevek »le petit Paris«,1030 in sicer zaradi najhitrejšega in najizvirnejšega 

kopiranja pariške mode v Evropi, ki je, kot izvemo iz obravnavanega tiska, 

primerljiva samo še z Anglijo in mestom Budimpešto.1031 Prav nasprotno lahko v 

tisku občasno beremo za slovenska mesta, kjer med drugim o Parizu in dostopnosti 

francoskega modnega tiska  zapišejo: »Le redko pa se naš ženski svet res zaveda, 

kakšna je prava ›pariška moda‹, saj je Pariz za marsikatero še zmerom nekje na 

koncu sveta, in v kavarni pariško revijo sploh ne moreš dobiti, če nisi stalen 

gost«.1032  

V modnih diskurzih se v primerjavi z Zagrebom in Beogradom Ljubljano 

reprezentira kot provinco. V Romanu lahko na primer leta 1932 beremo nasvet 

Ljubljančanki, ki si je želela postati manekenka: »Gospodična Zvonka ima glede tega 

prav originalno željo: postala bi rada – manekin. Pred leti je bila pri neki prireditvi 

naše ›Atene‹ manekin in pravi, da je to bil najlepši dan v njenem življenju. V 

Ljubljani se ji bo pač težko izpolnila ta njena srčna želja. Premajhni smo, prerevni in 

preveč provincijalni. V Zagrebu ali Beogradu bi že laže napravila to kariero.«1033 

Tudi zato je zanimivo, da je pobuda za jugoslovanski modni tisk v obdobju med 

svetovnima vojnama prišla prav iz Ljubljane.  

 

3 Poskusi ustvarjanja »svojega« modnega tiska: »boljše nadomestilo za tuje 

blago« 

 

V novo državo so Slovenci, kot meni Vodopivec, prišli kot povsem razvit narod, ki je 

imel večino za samostojno življenje potrebnih narodnokulturnih ustanov, svoje 

                                                 
1030 ПОПОВИЋ, Ъојана (2000), МОДА у Београду 1918–1941: FASHION in Belgrade 1918–1941, 
Музеј примењене уметности: Београд.   
1031 »Najhitreje in najoriginalnejše kopirata in sprejemata pariške mode v Evropi, razen Anglije, 
Budimpešta in Beograd.« Odlomki s predavanja Alojzija Paulina, »Naš modni strokovnjak predava.« 
Praktična gospodinja III(2), 1936: 41 in 44. 
1032 Družinski tednik, februar 1938: 5.                   
1033 »Dekleta pripovedujejo.« Roman IV(9), januar 1932: 3.  
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časopisje in oblikovan jezik.1034 Vendar je bil čas po prvi svetovni vojni v marsičem 

prelomen saj je nova stvarnost v prvi jugoslovanski državi prinesla več možnosti na 

vseh področjih, tudi na področju slovenske kulture oz. je spodbudila številne procese, 

ki so se pojavili precej pred tem časom. V novi državi je bilo več možnosti tudi za 

razvoj slovenskega jezika, s čimer je povezan tudi razvoj slovenskega novinarstva in 

slovenskega tiska.  

Modnega tiska Slovenci razen ene izjeme (leta 1895 Ilustrovani modni list) pred 

vojno niso imeli. Tudi ta edini primerek je nastal več kot dve stoletji pozneje kot prvi 

francoski modni tisk. Naslednji, ki bi ga lahko šteli za modnega, je izšel kmalu po 

vojni (leta 1921 Vesna. Ilustrovana kulturna in modna revija). Oba sta izhajala samo 

eno leto. Podobno tudi ženski, družinski in preostali periodični tisk razen redkih 

izjem modni tematiki do prve vojne ni bil najbolj naklonjen. Vendar pa so bili že 

takrat med Slovenci posamezniki, ki so prepoznali v modi tudi nacionalni pomen.   

Poleg že omenjenih možnih razlogov za slabše razviti specializirani slovenski modni 

tisk, njegovo maloštevilčnost, kratko dobo izhajanja in pozen pojav modnih vsebin v 

preostalem slovenskem periodičnem tisku, ki sem jih iskala v ponudbi in 

povpraševanju, sem omenila tudi omalovaževanje slovenske kulture. Višji sloji so 

tako pred kot po prvi vojni omalovaževali predvsem slovenske modne izdelke ter 

slovenski modni tisk in pa mentaliteto, ki jo omenja politik in obrtnik Matija 

Kunc.1035 Ob iztekajočem se 19. stoletju je med drugim zapisal, da med Slovenci 

glede mode in modnega tiska prevladujejo zastareli nazori, da »pospešujejo 

gizdavost in potratnost«1036 ter da je zaradi te slovenske mentalitete stanje v modi 

zaskrbljujoče. »Kdor nima pravih pojmov o važnosti oblačilnih strok na narodno 

gospodarstvene odnošaje, ta naj blagovoli pregledati le nemško strokovno in modno 
                                                 
1034 Peter Vodopivec (1998). Vloga slovenskih intelektualcev pri emancipaciji Slovencev. Slovenija 
1848–1998: Iskanje lastne poti. Mednarodni znanstveni simpozij v Mariboru (16.–17. april 1998). 
Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 124.      
1035 Matija Kunc (1839–) je v Ljubljani leta 1880 odprl lastno obrt in začel skrbeti za izboljšanje 
obrtništva in obrtniškega stanu pri nas. Leta 1883 je ustanovil list Obrtnik in ga v letih 1883/84 in 
1888/89 tudi urejal in pisal. Trudil se je za obstoj obrtnega šolstva in je sam več let vodil 
prikrojevalno šolo ter leta 1899 postal strokovni učitelj za moško krojaštvo na višji drž. obrtni šoli. 
Napisal in objavil je več strokovnih knjig v slovenskem in nemškem jeziku, npr. Knjiga krojaštva 
(Ljubljana 1890, 1900), Die Zuschneidekunst (Ljubljana 1890, 1899), Toaleta (Ljubljana 1891, 1902, 
1908), Krojni vzorci za moško obleko (Ljubljana 1893), itd. O tem glej v: (1925). Slovenski biografski 
leksikon. 1. zvezek: A-E. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 588–589.     
1036 Matija Kunc, »Moda in strokoznanstvo.«  Slovenka I(1), 2. januar 1897: 6–7.  
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literaturo in videl bode, da so vse druge stroke, ki se tudi obravnavajo na literarnem 

potu, pravi pritlikavci v primeri z modnimi strokami …«1037 Izrazil je tudi mnenje, 

da zaradi pomanjkanja lastnega modnega blaga in slovenskega modnega tiska trpi 

narodno gospodarstvo, saj Slovenci in Slovenke namesto da bi kupovali domače 

modne izdelke, plačujejo tuje delo in tuje izdelke: »… in če še o pravem času se kaj 

ne ukrene, postane naš narod popolnoma poslužen tuji industriji.«1038 To stanje se je 

kot rečeno izboljšalo v obdobju med svetovnima vojnama.  

Čeprav o modnem tisku in modnem novinarstvu med Slovenci pred prvo vojno 

potemtakem ni mogoče govoriti, je, kot kažejo številni arhivski viri in obravnavani 

tisk, interes za modne izdelke in za modni tisk med Slovenci ves čas obstajal. 

Slovenci so imeli tako pred vojno kot po njej uveljavljene umetnike ali fotografe, ki 

so bili sposobni tak tisk primerno opremiti. Prav tako je obstajal interes, da se tudi na 

modnem področju poskusijo osvoboditi od nemškega vpliva, nemške kulture ter 

nemškega jezika. Pozneje, z razširitvijo francoskih modnih izdelkov, francoskega 

modnega tiska in francoskega jezika pa tudi do poskusov  distanciranja od tovrstnega 

ali kateregakoli drugega tujega modnega blaga. 

Po prvi vojni je bila slovenščina uvedena v vse javno in državno delovanje (izjema je 

bila vojska). Nov položaj slovenskega jezika v jugoslovanski državi se je odražal tudi 

v težnji nekaterih Slovenk in Slovencev, da bi izdajali modni tisk v slovenščini. V 

večini uredništev, ki so se za to zavzemali, so ta namen poudarili. Leta 1921 so v prvi 

številki revije Vesna takole pojasnili, zakaj so v program vključili tudi modo: »… 

Potreba domačega lista se je čutila že dolgo in treba je tudi v tem oziru ustvariti 

nekaj svojega. …«1039 Temu poskusu, ki je trajal le eno leto, so sledili novi, drugačni 

in bolj dolgotrajni. Tak primer je bila Modna priloga revije Ženski svet, ki je, kot 

rečeno, izhajala 18 let (od 1924 do 1941). Pavla Hočevar takole zgovorno opiše 

stanje pred izdajo priloge: »Do ›Ženskega sveta‹ še ni bilo pri nas časopisa, ki bi bil 

prinašal vzorce za praktična ročna dela in modo. Takrat so ženske pregledovale le 

tuje modne revije. ...«1040  

                                                 
1037 Ibidem, 7.  
1038 Slovenka I(2), 16. januar 1897: 6.  
1039 Vesna I(1), 1921: 1. 
1040 Pavla Hočevar (1969), Pot se vije. Spomini. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 132–133. 

 277



Med družinskim tiskom je bila tudi revija Domači prijatelj. Leta 1936 uredništvo 

takole zapiše: »Naš namen, ki ga imamo, kar izhajamo, je ta, da čim bolj zajezimo 

uvoz tujih ilustriranih listov, ... in damo našim družinam list, ki bo boljše 

nadomestilo za tuje blago.«1041

V obdobju med obema vojnama so se v okviru jugoslovanske države pokazale tudi 

težnje po izdajanju skupnega jugoslovanskega modnega lista, s katerim so skušali 

rešiti težavo majhnih trgov za razvoj in obstoj modnih listov.1042 Vendar ta akcija ni 

prinesla dolgoročne rešitve. Pobuda je prišla s strani Slovenk, ki so leta 1935 v 

okviru akcije Naša žena1043 izdale 8 številk (9) prilog z istoimenskim naslovom ter 

izdale t. i. modni album Naša moda. Akcija je bila namenjena vsem Jugoslovankam, 

vodila pa so jo tri največja jugoslovanska mesta, Ljubljana, Zagreb in Beograd. Po 

njihovem mnenju bi bil lahko le tako velik prostor, kot je Jugoslavija, sposoben ne 

samo ustvariti, ampak tudi obdržati modni list.  

Takole so ob njegovem izidu zapisale: »Poudarjamo, da ›Naša žena‹ ni morda 

lokalen ljubljanski pokret, temveč akcija, ki naj se razširi na vso državo, koristi vsem 

panogam domače obrti in industrije, ki služijo oblačilni stroki in modi, ter sprejme v 

svoj krog vse jugoslovanske žene.  

Zato pozivljamo svoje hrvatske in srbske sestre, naj se oklenejo onih svojih listov, ki 

so kakor ›Ženski svet‹ res domači jugoslovanski listi ter zastopajo njih prave ženske 

težnje. Pri praktičnem zasnovanju akcije, kakršno smo zamislile, naj pa podpro 

›Našo ženo‹, kajti zamisel more imeti uspeh le, če je enotno izvajana. To zahteva že 

dejstvo, da je materijal za strokovni modni list skrajno drag. Vsaka zase bi ga ne 

zmogla in z razcepljenimi močmi tudi ne bi mogle konkurirati s tujino, kjer vidimo, 

da ena sama centrala zalaga s klišeji in poročili včasih na ducate listov. 

                                                 
1041 Uredništvo, »Kako se je ›Prijatelj‹ ›rodil‹.« Prijatelj X(1), januar 1936: 9.  
1042 Po prvi svetovni vojni se je slovensko prebivalstvo znašlo v štirih državah. Na jugoslovanskem 
delu slovenskega ozemlja je po popisu leta 1921 nekaj več kot milijon prebivalcev (1.054.919), leta 
1931 je naraslo za 8 odstotkov in je štelo 1.144.298 oseb. Leta 1941 zaradi vojne popis ni bil izveden. 
Prvi po vojni je bil leta 1948, ki pa je zajel bistveno večje ozemlje kot prej omenjena popisa: skoraj 
milijon 400 tisoč (1.391.873) (Enciklopedija Slovenije: 252). 
1043 V okiru te akcije so Slovenke propagirale domačo obrt in industrijo, ki se je pri nas ukvarjala z 
oblačilno stroko ali modo.   
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Razen tega zahtevajo že priprave neizrečeno veliko truda in žrtev. Me, ki smo prve 

začele, imamo pač prednost in prvenstvo ter moremo tudi že nekaj pokazati. To bo 

izpričal album ›Naša moda‹, ki izide že letos o Veliki noči. Me bomo itak same, 

kakor hitro nam bodo finančne razmere dopuščale, razširile ›Našo ženo‹ na vse tri 

prestolnice, da bodo pri njej lahko sodelovale žene vseh treh jugoslovanskih 

narodov.«1044

Kljub neuspehu skupnega jugoslovanskega modnega tiska pa ponudba in 

povpraševanje na slovenskem tiskovnem trgu v obdobju med svetovnima vojnama, 

če jo primerjamo z obdobjem pred tem, ni bila nikoli tako velika. To se je zelo 

izrazito poznalo v modi oz. modnih straneh. Po vsej verjetnosti se je tudi pri 

potrošnikih slovenskega tiska, pri slovenskih bralcih, v obdobju med obema vojnama 

zgodil določen premik v zamišljanju svoje nacije. Anderson je mnenja, da si lahko 

člani neke nacije svoje sočlane zamislijo šele s pomočjo knjig in časopisov, 

natisnjenih v njihovem skupnem maternem jeziku; nacije so namreč zamišljene 

skupnosti. Zamišljene zato, ker niti pripadniki najmanjšega naroda nikdar ne 

spoznajo vseh svojih sočlanov, ne srečajo vseh, niti ne slišijo zanje, pa vendar vsak 

med njimi v mislih nosi predstavo o povezanosti v skupnosti. V procesu kupovanja 

in branja tiska v istem jeziku so potrošniki pričnejo postopno zavedati stotisočev in 

celo milijonov ljudi s svojega jezikovnega področja.1045  

Slovenci so tisk v maternem jeziku imeli že veliko pred tem obdobjem, vendar pa ne 

modnega tiska ali modnih strani. Podobno kot pri pisanju jezika je bilo tudi pri 

komunikaciji. Proces izpodrivanja nemščine je bil dolgotrajen in postopen, še zlasti v 

štajerskih mestih.1046 V dobi nacionalizma se je slovenski jezik uveljavil kot glavni 

kriterij pripadnosti slovenskemu narodu1047 in slovenski kulturi, s čimer so se 

distancirali od tistega meščanstva in plemstva, ki je živelo v slovenskem prostoru in 
                                                 
1044 Ženski svet – Naša žena XIII(1), april 1935: 1–2.  
1045 Anderson, Zamišljene …, 14. 
1046 Kot navaja Maja Godina, je bila v kinematrografih kot jezik predvajanih filmov uveljavljena poleg 
slovenščine tudi nemščina. V: Godina, »Maribor …, 43–44. 
1047 V dobi nacionalizma se je, kot meni Grdina, slovenski jezik preobrazil iz sredstva za 
sporazumevanje v najpomembnejši nacionalni znak. V revolucionarnem letu 1848, ko se je slovensko 
kulturno gibanje spremenilo v politično, je nastal tudi prvi slovenski politični program Zedinjena 
Slovenija in v njem je jezikoslovec Fran Miklošič Slovenijo, mimo vseh zgodovinskih meja, opredelil 
kot deželo, kjer strnjeno živijo slovensko govoreči ljudje. Igor Grdina (1997) »Slovenci.« 
Enciklopedija Slovenije, št. 11, Ljubljana: MK, 167.  
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se je opredelilo za nemško kulturo in nemški jezik.1048 Po prvi svetovni vojni pride v 

modi z novimi vplivi namesto »nemško-avstrijskega posredništva« do bolj 

neposrednih povezav z modo neposredno iz Pariza, s čimer se je še bolj kot prej v 

modi razširila tudi raba francoskega jezika, in to tako s francoskim modnim tiskom 

kot tudi s ponudbo mode oz. modnih strani v obravnavanem slovenskem tisku. V 

obdobju med vojnama so Slovenci o modi lahko brali v svojem maternem (ljudskem) 

jeziku in ne več samo v nemškem, francoskem, angleškem ali češkem. Obdobje med 

svetovnima vojnama je bilo torej pomembno tudi za zamišljanje skupnosti, kar je 

veljalo predvsem za ženske kot glavne potrošnice modnih strani oz. modnega tiska. 

Potrošnja nemškega in francoskega modnega tiska je tako v obravnavnem obdobju še 

naprej obstajala in je imela elitni značaj (predvsem francoski). Toda moda v 

slovenskem (ljudskem) in ne več samo tujem jeziku je prav izrazito v obdobju med 

svetovnima vojnama prišla v stik s širšimi množicami, z vsemi sloji, in je šele tako 

lahko postala del slovenske kulture. 

 

4 Moda po zgledu modernih modnih centrov in dečva – »narodna moda« po 

zgledu slovenske tradicije  

 

V prvi jugoslovanski državi je bil slovenski narod prvič uradno priznan. Manj je bilo 

neposredne nacionalne ogroženosti. V kulturi, politiki in gospodarstvu so v nasprotju 

s prejšnjimi leti Slovenci intenzivno izražali svoj nacionalni interes. Vendar so bila 

mnenja o omenjenem vprašanju deljena, zato je nacionalno vprašanje med drugim v 

                                                 
1048V dobi nacionalizma so se začele močneje kazati delitve na Nemce in Slovence in se je prvič 
pojavil izraz nemškutar oz. nemčur kot izraz za ljudi slovenskega rodu, ki so se odločilili za nemštvo 
in nemško kulturo. Pojav nemškutarstva je bil omejen na mesta in trge in je bil povezan s 
tradicionalno pripadnostjo meščanstva  in plemstva nemški kulturi in jeziku. Nekateri slovenski 
intelektualci so menili, da bi to občinstvo (nemškutarje) pridobili za slovensko stvar, jih spreobrnili, le 
če bi izhajal slovenski politični list v nemškem jeziku. Žigonova v svoji študiji na primer pokaže, pred 
kakšnimi dilemami so bili v 60. letih 19. stoletja, ko so se odločali, v katerem jeziku bo izšel politični 
list. – Janez Blaewis, takratni urednik Kmetijskih in rokodelskih novic, je takole zapisal: »… Potreba 
bi bilo v vsaki slovenski deželi tudi nemškega časnika v domoljubnem duhu, da bi naši nemškutarski 
›Spiessbürgerji‹ ga brali in se jim njih glava vedrila, zakaj vsi niso hudobni, nekateri so le nevedni; pa 
kako se hočejo podučiti o naših pravicah, o naših nadlogah, ako bero ›Laibacherco‹, ›Klagenfurtarco‹, 
›Gracarco‹, ›Triestarco‹ in kar je take baže časnikov več, ki za pravično slovensko reč nimajo besede? 
Vse to, dragi prijatli, so po obilni skušnji naše potrebe. …«  V: Novice 6, 6. februar 1861: 48. V: 
Tanja Žigon (2004). Nemški častnik za slovenske interese – Triglav (1865–1870). Knjižica »Kronike« 
9. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 47. 
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20. letih povzročilo temeljno slovensko političnostrankarsko delitev na 

avtonomistično-federalistični1049 in unitarno-centralistični narodnopolitični blok.1050 

Večinsko podporo je med Slovenci vse do konca prve jugoslovanske države dobil 

avtonomistični oziroma federalistični nacionalni program, ki je obsegal zahtevo po 

slovenski narodni samoodločbi in suverenosti znotraj avtonomistično ali federativno 

preurejene jugoslovanske državne zveze, podpirala pa ga je najmočnejša slovenska 

politična stranka SLS.1051 Vprašanje torej je, ali so Slovenci svoj nacionalni interes 

izražali tudi z modo?  

Lahko rečem, da med Slovenci tako pred prvo svetovno vojno kot med obema 

vojnama ni bilo zaznati izrazite želje po osamosvojitvi izpod francoskega vpliva in 

oblikovanju slovenske (visoke) mode (modne industrije) s podporo domače 

industrije. Do tega je npr. prišlo v Italiji, kjer je želja po uveljavitvi edinstvenega 

italijanskega modnega stila skupaj s procesom oblikovanja italijanske nacionalne 

zavesti z oblikovanjem državnih institucij (ENM) in poklicnih modnih šol predvsem 

pred veliko vojno ter z manj posrečenimi poskusi med fašizmom povzročila, da je 

»italijanska moda« dve desetletji po končani drugi svetovni vojni postala 

razpoznavna po celem svetu.1052 Pri nas do tega ni prišlo, čeprav je bila tekstilna 

industrija v slovenskem gospodarstvu med najmočnejšimi gospodarskimi panogami 

in so bili med Slovenci tudi dovolj podjetni obrtniki z dovolj domišljije in modnega 

znanja.  

Že omenjeni posamezni oblačilni obrtniki so bolj ali manj samostojno skrbeli za 

promocijo svojih modnih izdelkov, se primerjali s tujino in tujimi izdelki ter pri tem 

                                                 
1049 Podpirale so ga naslednje stranke: Slovenska ljudska stranka, liberalno usmerjena Narodno 
socialistična stranka, Združenje slovenskih avtonomistov, Socialistična stranka delavnega ljudstva; 
Slovenska republikanska stranka ter Slovenska republikanska stranka kmetov in delavcev, pozneje pa 
še Bernotova socialistična skupina in Slovenska kmetska stranka. 
1050 Za nacionalni unitarno-centralističen program je bilo značilno prepričanje, da sta 
vsejugoslovansko narodno zlitje in enotna centralistična jugoslovanska država končni cilj vsega 
slovenskega narodnopolitičnega razvoja in bivanja; kljub sorazmerno široki politični podpori na 
Slovenskem ni prodrl. Vodilna v tem političnem bloku je bila slovenska liberalna politika, poleg nje 
pa še slovenski del velikosrbske Narodno radikalne stranke in Socialistične stranke Jugoslavije, 
liberalna Samostojna kmetijska stranka in (od leta 1923) slovenski del Komunistične stranke 
Jugoslavije. 
1051 Jurij Perovšek (1995). »Iz Avstrije v Jugoslavijo.« V: Slovenska kronika XX. stoletja.  Ljubljana: 
Nova Revija, 203–206. 
1052 Paulicelli, Fashion …, 30–35.  
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poudarjali nacionalni moment, kot na primer »naša domovina na tujih tleh«. V 20. 

letih, ko se je jugoslovanska država udeležila razstave dekorativne umetnosti v 

Parizu, je na primer Marija Šarc prišla v tamkajšnji pripravljani odbor, nato pa je 

pariški forum odlikoval njene modne izdelke oz. »tvorbe« s srebrno kolajno.1053 Tak 

primer je tudi oglas oblačilnega obrtnika Alojzija Pavlina, ki ga je objavil leta 1937, 

ko je bila njegova na Dunaju odlikovana modna kreacija na tamkajšnji modni reviji: 

» ... velika modna revija ... je bila prirejena v preteklem decembru na Dunaju ...  

Na tej reviji ... niso bila ocenjena samo dela posameznih oblačilnih ateljejev, ampak 

je posebna žirija pregledala od nog do temena vsako obiskovalko prireditve ... 

In zopet se je izkazala naša domovina na tujih tleh in na mednarodnem torišču. 

Model, ki ga predstavlja naša slika, je bil ocenjen in odlikovan. Nosila ga je čisto 

slučajno obiskovalka prireditve iz Ljubljane. Izdelal pa ga je naš sotrudnik in znani 

modni strokovnjak Alojzij Paulin, lastnik damske konfekcije v Ljubljani.«1054          

V obdobju med svetovnima vojnama pa je bilo tudi nekaj skupnih poskusov oz. 

propagand, s katerimi so skušali namesto tujih modnih obrtniških izdelkov iz 

različnih vzrokov spodbujati potrošnjo domačih. Tovrstna propaganda je dosegla 

višek med gospodarsko krizo v  30. letih. Glede na to da so bili v tem obdobju v 

najslabšem položaju slovenski obrtniki, se je v tisku veliko pisalo o njihovem 

položaju, pri čemer  je bil izpostavljen nacionalni pomen. S ponudbo domačih 

obrtnikov naj bi prišlo do gospodarske neodvisnosti, ki bi vodila k popolni politični 

in narodni osamosvojitvi. Argumentov, s katerimi so želeli spodbuditi potrošnjo 

slovenskih izdelkov (tekstila, oblačil, obutve), je bilo več. Omenjali so ceno, 

kvaliteto in nacionalno blaginjo: »temelj narodnega blagostanja (je) krepak 

rokodelski stan!« 

V zvezi s tem velja poudariti prepričanje oz. »konzervativnost« domačega občinstva 

kot tudi trgovskih posrednikov, da je vse, kar je tuje, tudi »boljše«, kot zapišejo leta 

1935: »… Ona živi v prepričanju, da je vse, kar je tovarniško in tuje, tudi ceneje ali 

celo boljše. Brezsmiselno vztraja pri svoji zahtevi po blagu gotovih znamk, ki so se 

znale upeljati na našem tržišču. Ne briga se niti za kvaliteto, niti si ne preračuna 

                                                 
1053  Minka Govekar, »Naše žensko častnikarstvo. Slovenska žena 1926: 210. 
1054 »Med prvimo smo!« Praktična gospodinja IV(3), februar 1937: 43. 
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cene, temveč slepo zaupa samo znamki in imenu tuje tvrdke. Znani so nam pogosti 

primeri, da si je naš producent ali trgovec moral pomagati, da zbije tujo nelojalno 

konkurenco tudi z nelojalnimi sredstvi. Tako je npr. ponudil domače blago kupcu kot 

produkt tujega izvora ali pod tuji slično označbo. Kupec, ki je sicer domače blago 

dosledno odklanjal s trditvijo, da je slabše, ga je kupil in v mnenju, da je tujega 

izvora, potem celo hvalil, kako je izborno in poceni.«1055                         

Nato naštevajo stanje oz. primere v posameznih strokah, od modistovske, krojaške, 

strojarske, itd., kjer zato, da bi se izdelek prodalo, »razstavljajo svoje domače delo 

pod označbo ›pariški‹ ali ›dunajski izdelek‹ …«1056 Takole tudi zapišejo: »Ko 

izdajamo to brošuro in v njej obsežno informativno gradivo, se obračamo do našega 

kupojočega občinstva s prošnjo, naj vendar-le uvidi, da s tem, da kupuje in naroča pri 

obrtniku domač izdelek in delo, koristi tudi samemu sebi. …Naša uvozna statistika 

nam kaže, da bi naš obrtnik lahko izdeloval v odgovarjajoči kvaliteti, količini in ceni 

celo vrsto izdelkov, ki se danes uvažajo. … 

Obrtništvo je bilo ena glavnih opor naše politične in narodne osamosvojitve. 

Sodelovalo je vedno pri raznih narodnih, humanitarnih in kulturnih institucijah. Če 

hočemo, da si ta narodni steber ohranimo trden, ga moremo podpirati in skrbeti, da 

dobi primerno zaposlitev in vsaj skromen zaslužek. 

Naša politična in narodna osamosvojitev bo popolna le, če dosežemo tudi svojo 

gospodarsko osamosvojitev. Vsi dobro vemo, kako danes, ko smo v svoji svobodni 

državi, izkorišča to državo in naš narod tuji velekapital. Če se hočemo vsaj do neke 

znosne mere osvoboditi te odvisnosti in rešiti tega izkoriščanja, če hočemo preprečiti, 

da ne bodo tako ogromni narodni kapitali šli tudi v bodoče v inozemstvo v našo 

škodo, moramo graditi našo narodno proizvodnjo tudi v njenih temeljih in najširših 

plasteh, skrbeti moramo za uspešen razvoj in napredek našega obrta.«1057        

Med posamezniki naj omenim Milko Martelanc, pobudnice akcije Naša žena, ki je 

bila namenjena »vsem panogam domače obrti in industrije, ki služijo oblačilni stroki 

in modi«. V liberalnem duhu je v akcijo vključila ves jugoslovanski prostor, še zlasti 

                                                 
1055 »Uvodna beseda.«  Obrtniški teden. Ljubljana:  Glavni odbor za Obrtniški teden: 3–6.  
1056 »Oblačilne stroke.« Obrtniški teden. Ljubljana: Glavni odbor za Obrtniški teden: 25.  
1057 »Uvodna …, 3–6.  
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ženske. Vodila so jo  tri največja jugoslovanska mesta, Ljubljana, Zagreb in 

Beograd.1058  

Nacionalni moment Slovencev je bil, kot sem že omenila, izražen tudi v želji po 

oblikovanju modnega tiska v slovenskem jeziku. S tem v zvezi je nastala tudi pobuda 

o povezavi domačih umetnikov in oblačilnih obrtnikov. Martelančeva je bila 

pobudnica jugoslovanskega modnega lista ter avtorica in urednica prvega 

slovenskega modnega albuma z naslovom Naša moda, ki izšel v okviru akcije Naša 

žena. Z njim je želela opozoriti na položaj (brezposelnost) domačih umetnikov ter 

spodbuditi njihovo najemanje za potrebe oblikovanja in opreme (slovenskega) tiska. 

V njem je objavila le domače modne ilustracije ter med drugim zapisala: »Če 

pomislimo, da tudi vsi naši listi, ki imajo modno rubriko – razen listov v izdaji 

›Ženskega sveta‹ v Ljubljani – dobivajo ves material za svoje rubrike iz inozemstva 

... Ali bi res ne dalo vsaj nekaj tega denarja obdržati doma, v prid domačim modnim 

publikacijam, ki bi zaposlile poleg klišarn, tiskarn, litografskih zavodov, tudi naše 

talentirane mlade moči, ki se čedalje bolj pogrezajo v brezposelnost? 

S tem albumom hočemo me žene dokazati, kaj zmoremo ustvariti – s praznimi 

rokami; edini naš kapital je volja do ustvarjanja in zmožnost naših mladih, 

talentiranih sotrudnic. ....«1059                  

Poleg Ženskega sveta je tudi Praktična gospodinja v obravnavanem obdobju v 

diskurzih v ospredje postavljala predvsem domačo oblačilno obrt in industrijo ter 

poudarjala nacionalni pomen. 

V slovensko javnost pa je v obravnavanem obdobju prišla še ena nacionalno 

obarvana pobuda – propaganda za uveljavitev slovenske narodne noše1060 –  s katero 

se je podobno kot v Nemčiji1061 in Italiji1062 skušalo pomešati različne kulture, 

lokalne in nacionalne identitete, moderno in tradicijo oz. modo in narodno nošo. 

                                                 
1058 Ženski svet – Naša žena XIII(1), april 1935, 1–2.  
1059 Urednica: Milka Martelančeva, »Beseda k prvemu zvezku ›Naša moda‹«. Naša moda 1935: 1.   
1060 Začetek razvoja narodne noše etnologi postavljajo v sredo 19. stoletja, ko se zaradi političnih 
interesov v meščanski družbi močno poveča zanimanje za slovenskega kmeta, kmečki oblačilni videz 
pa postane primeren za izkazovanje pripadnosti slovenskemu narodu. Takrat se narodna noša 
preoblikuje in prilagodi manifestiranju slovenstva ter je kot taka od 70. let 19. stoletja prisotna v vseh 
slojih slovenske družbe.  
1061 Guenther, Naci Chic?  
1062 Pauliceli, Fashion …  
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Knific navaja, da sta se v obdobju med svetovnima vojnama uveljavili dve usmeritvi, 

ki sta si med Slovenci prizadevali za uveljavitev narodne noše. Prva si je prizadevala 

za ohranitev narodne noše, kakršna se je oblikovala v 19. stoletju, s čim manj 

spremembami. Vidni predstavnik te smeri je bil etnograf in šolnik Albert Sič.1063 

Druga smer pa je pod naslovom »Slovenska dečva« skušala elemente iz oblačilnega 

videza narodne noše 19. stoletja združiti s tedanjo modno obleko. V okviru te smeri 

so bile zelo aktivne ženske, kot so Marija Šarc, ga. Tavčar in ga. Dolenc.1064 

Nacionalni moment pa sta poudarjali obe smeri. 

Odnos do narodne noše se je po prvi vojni z uradnim priznanjem slovenskega naroda 

spremenil in je prvotna funkcija »narodne uniforme« za izkazovanje oz. izražanje 

narodnostne pripadnosti ob posebnih priložnostih začela izgubljati pomen ter je 

postala preobleka (kostum) za razne cerkvene, turistične, družabne in podobne 

namene ter služila kot element »parade« na raznih shodih, veselicah, prireditvah ali 

protokolu.1065 Kljub temu je bil diskurz narodna zavest – narodna noša v slovenskem 

periodičnem tisku še naprej prisoten in so bile fotografije ljudi, oblečenih v narodne 

noše, pogoste predvsem v obravnavanem katoliškem tisku, kjer so se pojavljale tudi 

na naslovnicah ter gotovo niso imele zgolj slovesnega značaja. V tisku so narodno 

nošo pogosto primerjali z modo in pri tem omenjali narodno zavest. V katoliški 

Mladiki  so npr. leta 1921 zapisali: »Poznamo pa nošo, ki je od vekomaj lepa in te ni 

predpisal niti Pariz niti Rim, ampak okus naših preprostih deklet že pred sto leti. To 

je narodna noša. … Če pogledamo danes narodno nošo, ali jo vidimo oblečeno, 

zapazimo, kako vdahne obrazu izraz v življenja in moči, ne tiste blede bledikavosti, 

ki nam jo začrta novejša moda. In če je za slovensko dekle katera moda lepa, tedaj je 

narodna noša prva, ki jo moramo priporočati, radi lepote in zdravja, radi naše 

zgodovine in narodne zavesti.«1066  

                                                 
1063 Franc Albert Sič (roj. 22. 2. 1865 v Ljubljani) je maturiral na učiteljišču v Ljubljani, opravil izpite 
za ljudske in meščanske šole ter več risarskih in slikarskih tečajev. Učitelj risanja je bil najprej v 
Šentvidu, nato na mestni višji dekliški šoli v Ljubljani in na mestni ženski realni gimnaziji. S 
prerisovanjem ljudskih okrasnih motivov se je uveljavil kot zapisovalec ljudske umetnosti. Napisal je 
dve knjigi o slovenskih narodnih nošah. V: G. Ma., Albert Franc Sič. V: Enciklopedija Slovenije: 11, 
črka Savs-Slovenska m. Ljubljana:  MK, 67. 
1064 Bojan Knific (2003), »Vprašanje narodne noše na Slovenskem.« Etnolog 13, št. 64, 443–459.   
1065 Knific, »Vprašanje …, 43–459. 
1066 Mladika II, 1921: 207. 
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Drugače se je propaganda moderniziranega kmečkega oblačila dečve, katere ime 

izhaja iz poimenovanja deklet na deželi – dečva, dečla ali deklič,1067 – začela šele v 

jugoslovanski državi, in sicer konec 20. let 20. stoletja. V propagandi se je samo ime 

v obliki oglasov in napisov, ki so bili objavljeni v obravnavanem tisku, uporabljalo 

nedosledno. Enkrat lahko beremo »nova narodna noša«, drugič »narodna moda«.  

Pobudnica in vodja propagande je bila Marija Šarc, ki se je že leta 1921 kot 

sourednica revije Vesna zavzemala za to, da se mora moda »… spajati s slovensko in 

sploh slovansko tradicijonalno narodno umetnostjo, kar bi lahko tvorilo novo široko 

polje v umetni obrti«.1068  

»Izvirno blago za našo narodno modo ›Dečve‹ so izdelovali v tovarni Jugočeška v 

Kranju, največji jugoslovanski tovarni bombažnih tiskanin in umetne svile.«1069 

Marija Šarc je ob njenem obisku skupaj z zastopniki ženskih organizacij in 

zastopniki oblasti, kot so zapisali v oglasu, ugotavljala: »›Dečva‹ je našla med našim 

narodom kar najboljši sprejem, tako da je tovarna komaj v stanju zadostiti vsem 

naročilom. Ker gre del čistega dobička od prodaje blaga v naše narodne namene, je 

treba paziti na potvorbe. Vsak kupec ali kupovalka naj torej vselej izrečno zahtevata 

le izvirno ›Dečvino‹ blago.«1070

Tam se je pojavila tudi ilustracija dečve, katere avtor je bil slikar in ilustrator Ivan 

Vavpotič.1071 Vavpotičevo ilustracijo, ki se je najprej pojavila v reviji Vesna, je nato 

v obliki oglasa objavil še drugi slovenski tisk, na primer Domoljub, kjer lahko leta 

                                                 
1067 Marija Šarc (1937), »Naše noše in dečve. Naši športniki.« Ljubljana: Naša skrinja: 4.  
1068 Minka Govekar, »Naše žensko častnikarstvo.« Slovenska žena 1926: 210. 
1069 Zaradi nove državne gospodarske politike z zaščitnim carinskim sistemom, ki je preprečeval vstop 
tujega kapitala na jugoslovansko tržišče, so zmogljivejše tekstilne industrije v Avstriji, na Češkem ali 
Poljskem začele investirati in prenašati tehnologijo v države njihovega nekdanjega tržišča. Tako je 
bilo tudi v primeru delniške družbe Jugočeška, ki jo je dejansko ustanovila češka firma Stein & Co. iz 
Prage, da pa je bilo formalno zadoščeno predpisom, je večino delnic vplačal domači denarni zavod 
Zadružna banka. Razmerje med domačim in tujim kapitalom je bilo 60 : 40, dva upravna svetnika sta 
bila domačina, eden pa čehoslovaški državljan. V: Žontar (2005): 53. 
1070 »Pokroviteljice ›Dečve‹ v ›Jugočeški‹.« Ilustrirani Slovenec 22, 27. maj 1928: 176.  
1071 Vavpotič je najprej študiral na akademiji v Pragi, kjer si je po mnenju Frana Šijanca tudi v 
glavnem oblikoval svoj življenjski in umetniški nazor. Praga je ob koncu 19. stoletja v svojih 
kulturnih in umetniških težnjah kazala bogate sadove svojega prizadevanja po izoblikovanju lastne 
nacionalne umetnosti. (Tam je nanj vplival umetnik Vojtĕch Hynais.) Nanj je vplivala tudi t. i. praška 
moderna, ki je črpala iz zaklada izvirnih oblik folklorne barvitosti, iz romantičnega občutja in 
tehničnih pridobitev francoskega plenerizma. Posebno doživetje je v Vavpotičevih očeh pomenila 
prav živa in pestra barvitost folklornega gradiva, zlasti slikovitost bogatih čeških in drugih slovanskih 
noš. V: Šijanec, Ivan vavpotič, 14–15. 
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1928 beremo: »Dečva naša narodna moda. Izvršeno Dečvo in kroje naročate pri 

propagandi Dečve, Ljubljana, Kongresni trg 4/I.«1072 Ali pa: »Jugoslovanska Matica 

se je zavzela za to, da se osnuje nova slovenska poletna narodna noša, ki bo prav 

naša stara, toda sedanji ženski noši primerno izpremenjena. Imenuje se ›Dečva‹. 

Izdelovala se bo v dveh vrstah blaga in mnogoterih barvah. Čisti dobiček je 

namenjen Jugoslovanski Matici in ›Dečjemu domu‹.«1073 Podobne oglase, kjer 

omenjajo kroj, blago in nacionalni pomen dečve lahko srečamo tudi v drugem 

obravnavanem slovenskem tisku.    

Leta 1936 je propaganda dečve dosegla ustanovitev narodnoobrambnega in 

narodnopropagandnega društva Naša skrinja, ki je naslednje leto izdalo publikacijo z 

naslovom Naše noše in dečve. Naši športniki, katere avtorica je bila Marija Šarc. 

Tisk je bil nacionalno obarvan in jugoslovansko usmerjen. izdajo pa je podprl škof 

Gregorij Rožman. V propagandi dečve so se tako povezale slovenska industrija, 

Cerkev in nacionalna zavest.   

To je bila še ena od dejavnosti katoliške Cerkve, s katerimi je izražala nasprotovanje 

širjenju mednarodne (pariške, nemške ali katerekoli druge) mode ter izražala željo, 

da stvari ostanejo take kot so oz. so bile v preteklosti. Glede na to, da se ni dalo 

povsem zaustaviti ne modernizacije ne mode, so začeli poleg narodnih noš oz. 

oblačil, ki so jih nosile generacije Slovencev, oblačil, ki so najbolj očitno 

predstavljale čas kot kontinuiteto, oz. s katerimi je bilo mogoče, čeprav zgolj 

navidezno, izražati ohranjanje statusa quo, spodbujati tudi taka oblačila, ki so bila 

omenjenim vsebinam najbližja. Taka je bila dečva. Modernizirana, modernim časom 

prilagojena oblačila, ki so hkrati ohranjala vsaj delček slovenske tradicije.     

V uvodu je Marija Šarc zapisala: »Pričujoče delo – uspeh dolgotrajnega 

prizadevanja, poklanjam častitemu spominu mojih roditeljev in vseh mojih 

prednikov in prednic, kakor tudi spominu na mojo rodno hišo, kjer sem kot mala 

deklica ob nedeljah slonela ob odprti domači skrinji, zamaknjena v lepote njene 

vsebine. Sedaj pa z skupnimi močmi dvigamo pokrov slovenske skrinje, da bode 

odprta vsem in vsakomur! 

                                                 
1072 Oglas v Domoljubu, 1928.  
1073 Domoljub 1, 1928: 9. 
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Danes, ko se vsi narodi poslužujejo svojih narodnih in kmetskih noš se je pri nas 

osnovalo društvo ›Naša skrinja‹, katero hoče uveljaviti vse kar je v naši skrinji in 

okrog nje, ter med našim ljudstvom buditi narodno zavest in ljubezen do vsega kar je 

naše. ... Razne alpske in kmetske noše imajo medsebojne sličnosti, zato je sedaj treba 

delovati na tem, da bodo dovolj izrazito povdarjene značilnosti naših noš, ki je naj 

vedno kar je najlepše krasijo našo zemljo, naše domove in naš rod. Tujec, ki pride k 

nam kot gost, naj vidi, kdo je na naši zemlji naš gospod, naj vidi da srajčnik iz naše 

skrinje ni črn ne plav, ne križast, ne rjav, temveč bel, kakor je bel orel naše 

Jugoslavije!«1074   

Poleg dečve so se v obravnavnem tisku pojavljale tudi fotografije in ilustracije 

narodnih noš. Med ilustracijami je najbolj izstopalo delo ilustratorja in slikarja 

Maksima Gasparija.1075 1076 Gasparijeve ilustracije narodnih noš1077 so se pojavljale 

na naslovnici revije Vesna, nato v obliki oglasov v različnem tisku, npr. v reviji Žena 

in dom, kjer so tudi zapisali: »Ni lepšega dekleta, kot je Slovenka v narodni noši! 

Svila za krila kakor tudi svileni robci z resami so pravkar došli: A.&E. Skabernè 

Ljubljana.«1078 Leta 1927 so Gasparijeve ilustracije narodnih noš krasile knjigo 

Alberta Siča Slovenske narodne noše. Leta 1924 so se ilustracije narodnih noš 

pojavile na naslovnici revije Gruda, leta 1925 še v reviji Ženski svet. Oblečena v 

                                                 
1074 Naše noše …, 4.  
1075 Gaspari se je zavzemal za umetnost, ki bo last vseh ljudi ter bo postala sinonim za slovensko 
folkloro. Šolanje je začel v Ljubljani, nadaljeval na Dunaju, kjer se je podobno kot Vavpotič vključil 
tudi v društvo Vesna. Med njegovim bivanjem na Dunaju naj bi dunajska secesija dosegla svoj višek. 
Poudarjala je enotno umetnost oz. zagovarjala, da ni razlike med »visoko« in »nizko« (umetno obrtjo), 
da sta obe enakopravni. Osebnost, pri kateri se je secesija napajala, je bil pesnik in ilustrator William 
Morris. Njegova ideja, da bi se umetnost posredovala vsemu ljudstvu, je pripeljala do odkritja stare 
ljudske umetnosti. Med Morrisovo zahtevo »iz ljudstva za ljudstvo« in geslom Vesnanov »iz naroda 
za narod« obstaja, kot pravi Metod Mikuž, povezava. Umetnost naj bo torej last vseh ljudi, in prav 
Gasparijevo umetniško delo je tisto, ki priča o tem, kako so se slikarji Vesne približali ljudskemu 
ustvarjanju. – Po véliki vojni je bil, po mnenju Vere Baloh, Gasparijev risarski stil dokončno 
oblikovan in z obdobjem med obema vojnama je nastopil »klasičen čas Gasparijevega mojstrstva«. 
Takrat je secesijska motivika skoraj povsem izginila, čutil pa se je vse močnejši vpliv folklornih 
oblikovnih elementov. V: Vera Baloh (1986). Maksim Gaspari. Ilustrator. Katalog Narodne galerije v 
Ljubljani, 9–12.  
1076 Stane Mikuž (1977).  Maksim Gaspari. Monografija. Ljubljana: MK, 25–34.  
1077 Čas, ko jih je Gaspari upodabljal, je bil še čas, ko je v krajih na Slovenskem noša še »živela« in še 
ni imela etnografskega, muzejskega pečata, zato so tudi upodobljeni liki večinoma oblečeni 
nedosledno. Mikuž, Maksim …, 25–34.  
1078 Oglas v reviji Žena in dom. 
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slovensko narodno nošo pa se je v reviji Ilustrirani Slovenec pojavila tudi kraljeva 

družina (kraljica Marija in prestolonaslednik Peter II. Karadžordžević).     

Antropologa Ted Polhemus in Lynn Procter pravita, da se razumevanje časa odraža 

oz. odslikava tudi v oblačilih, ki jih nosimo oz. propagiramo. Ločita moderno (za nas 

modno) in ustaljeno (za nas tradicionalno) oblačilo. Prvo oblačilo predstavlja čas kot 

diskuntiuniteto, drugo čas kot kontiuniteto, in izraža ohranjanje statusa quo.1079 

Oblačili, kot sta narodna noša in dečva, sta vsebovali elemente tradicije in 

predstavljali čas kot kontuniteto. Največkrat so jih v obliki podob (ilustracij, 

fotografij, oglasov) objavljali v katoliškem tisku (npr. Ilustrirani Slovenec, 

Domoljub), v podeželskem tisku (Domovina) kot tudi kulturnem, umetniškem in 

ženskem tisku (npr. Vesna in Žena in dom). Vendar so se v narodno nošo oblečena 

dekleta pojavila tudi na naslovnici Modne priloge liberalne revije Ženski svet, kjer so 

sicer največkrat objavljali moderne, modne modele oblačil. To, da se je ena vrsta 

oblačil v isti reviji oz. časopisu pojavljala skupaj z drugo vrsto oblačil oz. da je 

moderno živelo v sožitju s tradicionalnim, je bila značilnost slovenskega tiska v 

obdobju med svetovnima vojnama. Na modnih straneh so bile namreč poleg ilustracij 

ali fotografij modnih oblačil ter fotografij filmskih zvezd objavljene tudi ilustracije in 

fotografije narodne noše ali njena moderna različica t. i. »dečva«. To se je dogajalo 

tako v samih revijah, prilogah, oglasih ali na naslovnicah. V Ilustriranem Slovencu je 

bila leta 1928 objavljena tako rubrika z naslovom »Modni kotiček«, v kateri so 

objavili modne smernice, kot tudi rubrika »Dečva«, v kateri je npr. pisalo »letos 

mora biti vsaka Slovenka ›dečva‹!« Kot sem pokazala zgoraj, to ni bila samo 

značilnost slovenskega prostora in slovenskega tiska. Lahko rečem, da je hkratni 

pojav enih in drugih oblačil odraz mešanja dveh svetov, dveh kultur, dveh pogledov 

na svet, ki pa sta očitno lahko živela tudi drug poleg drugega. Ker procesa 

modernizacije ni mogla zaustaviti niti tako močna moralna in politična avtoriteta, kot 

je bila katoliška Cerkev, je iskala kompromise. »Dečva« je bila lahko moderen izraz 

oblikovanja specifične kulture neke nacije oz. nacionalne države (slovenske oz. 

jugoslovanske), katere del je vse bolj postajala tudi moda, ali pa samo odraz 

osamosvajanja izpod »francoske modne diktature«.   
                                                 
1079 Bernard, Fashion …, 13–14. 
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Uvrtsi: Medtem ko je bilo modno oblačilo primer oblačila, značilnega za višje sloje v 

tradicionalnih družbah, so bile ljudske noše primer tradicionalnih oblačil, poenotenih 

znotraj določenega kraja ali pokrajine, podeželskega oz. kmečkega prebivalstva.1080  

Pri tem sta se v materialih, barvah in dodatkih med seboj razlikovali vsakdanja 

(delovna) in praznična noša.1081 Slednja se je na Slovenskem v procesu 

modernizacije ohranila v obliki narodne noše.1082

VIII. MED TRADICIJO IN MODERNO   

 

Kultura se nanaša na procese, prakse, način življenja,1083 moda pa je le en njen del. 

Komunikacija, ki poteka s pomočjo različnih sredstev, prostorov (cerkva, ulic, 

kavarn, domov), površin (papirja, filmskega platna, slikarskega platna, stene) oz. 

medijev, je v širšem in ožjem smislu ključni element za analizo kulture. Prav zato 

sem svojo študijo začela z razpravo o medijih, značilnih za tradicionalne na eni in 

moderne družbe na drugi strani. Med različnimi komunikacijami sem kot glavni vir 

izbrala tiskani medij, ki je igral strateško vlogo pri širjenju idej in osrednjo vlogo pri 

nastanku moderne Evrope. Izbrala sem slovenski periodični tisk, s pomočjo katerega 

je v slovenski prostor v obdobju med svetovnima vojnama vstopala tudi moda.  

Za večino Slovencev je bil čas po véliki vojni prehod iz avstro-ogrske monarhije, in 

sicer za krajši čas v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, pozneje pa v Kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, kjer je bil slovenski narod med drugim tudi prvič 

uradno priznan. Prva jugoslovanska država je modernizaciji slovenske družbe dala 

novo spodbudo in je bila velik korak naprej v slovenskem razvoju (Vodopivec). 

                                                 
1080 Na Slovenskem so na primer ob koncu 18. in v prvi polovici 19. st. obstajali trije poglavitni tipi 
kmečke oz. ljudske noše: panonski, alpski in sredozemski. V: (1987). »Ljudska noša.« V: ES, 6. 
zvezek: Krek-Marij. Ljubljana: MK, 284–285.      
1081 (1998). »Noša.« V: Veliki splošni leksikon. 5 knjiga: Ma-O. Ljubljana: DZS, 2915. 
1082 Na Slovenskem je na primer narodno nošo – stilizirano, navadno gorenjsko različico ljudske noše 
– proti koncu 19. in v prvi polovici 20 st. ob slovesnih priložnostih nosilo narodno zavedno 
meščanstvo. Narodna noša je izražala pripadnost domačemu kulturnemu izročilu in s tem tudi 
slovenstvu. Kmečko prebivalstvo, predvsem njegov revnejši del, je v tem pogledu zaostajal, saj je bila 
narodna noša zanje precej draga. Po drugi svetovni vojni so jo nosili predvsem na raznih prireditvah 
(folklora). V: Angelos Baš, »Posebnosti slovenske in nemške obleke na Slovenskem od začetka 19. 
stoletja do druge svetovne vojne.« Zgodovinski časopis 46, 1992: 445–450.   
1083 Hall, »The work …, 13–74. 
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Modernizacija se je dogajala v gospodarstvu, politiki in kulturi, s tem pa tudi na 

področju komunikacije in medijev.  

Modernizacija tiskarske produkcije je bila opazna tako v sami ponudbi kot 

povpraševanju. V slovenskih mestih, ki so v tem obdobju vztrajno rasla, se je 

koncentriralo slovensko izobraženstvo, spremenil se je položaj novinarskega poklica 

in povečevalo se je število preostalih poklicev, ki so skrbeli za tisk (urednikov, 

tiskarjev, ilustratorjev, fotografov). Po véliki vojni so se ustanavljale nove in 

modernizirale obstoječe slovenske tiskarne (material, stroji in delavci), spremenila se 

je  geografska podoba njihovega delovanja (npr. Ljubljana po številu, tehnični 

zmogljivosti in pomenu poveča svojo prednost in svojo dejavnost razširi po vsej 

Sloveniji). Prišlo je do večje specializacije tiska (delitev na elitni in popularni tisk, 

pojav podeželskega, družinskega, ženskega tiska), do sprememb v objavljenih 

vsebinah in do vizualnih sprememb (npr. manjšanje pomembnosti tiskane besede na 

račun vizualnega). Vzporedno so se zmanjševali stroški, izboljševal pa se je transport 

tiska (širil se je na slovensko podeželje ter nenazadnje tudi v tujino, kamor so se 

Slovenci izselili), s čimer sta bili omogočeni večja naklada in dosegljivost oz. 

dostopnost (vsem družbenim slojem) tega t. i. množičnega medija. Na drugi strani se 

je hkrati širilo opismenjevanje ljudi oz. potencialno bralno občinstvo, dvigoval se je 

življenjski standard (denar za nakup), spreminjal se je  izkoristek časa (prosti čas, ki 

ga je mogoče nameniti branju), s tem pa se je postopoma oblikovalo t. i. množično 

občinstvo.  

Omenjene spremembe so se na področju mode kazale v velikem porastu objavljenih 

modnih strani (modnih prispevkov, modnih rubrik, modnih oglasov, modnih 

ilustracij) in njihovem rednem objavljanju v precejšnjem delu slovenskega tiska 

(dnevnikih, tednikih in mesečnikih). V tisku, ki sem ga v disertaciji predstavila in 

analizirala, so se npr. pojavile številne modne rubrike in modne priloge, ki so 

neprekinjeno izhajale tudi po več let. Pojavile so se tudi prve modne ilustracije in 

modne fotografije. V primerjavi z obdobjem pred tem, ko je slovenski tisk le redko 

prinesel kakšen modni prispevek in je le leto dni izhajal en sam modni list, je bil 

napredek očiten.   
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Z modernizacijo slovenske tiskarske produkcije se je širil tudi slovenski jezik, ki se 

je zaradi manjše neposredne nacionalne ogroženosti Slovencev v prvi jugoslovanski 

državi in manjše konkurence v nemškem tisku (in jeziku) laže in hitreje razvijal. To 

se je ponovno kazalo tudi na primeru mode. Pred véliko vojno so slovenski jezik 

govorili predvsem nižji sloji (kmečko prebivalstvo) na podeželju, ki so bili večinsko 

prebivalstvo na slovenskem ozemlju habsburške monarhije. Nemški jezik je bil 

uradni jezik dvora in so ga obvladali predvsem višje izobraženi sloji, uporabljali pa 

predstavniki različnih intelektualnih poklicev v mestih. V nemškem jeziku (manj 

francoskem, češkem, italijanskem) in predvsem preko avstrijskih mest (Dunaja, 

Gradca), torej posredno, so v slovenski prostor prihajale tudi informacije o modi. 

Tako je tudi sama moda do vélike vojne veljala izključno za nekaj tujega, del tuje 

kulture. Kot lahko razberemo iz takratnega tiska, je bilo v povezavi z modo 

razširjeno mnenje, da so Slovenci odjemalci nemške kulture.  

Do večjih sprememb na tem področju je prišlo prav v obdobju med svetovnima 

vojnama. V tem času je slovenski jezik v kumunikaciji na različnih ravneh in v 

različnih prostorih postopoma prevladal nad nemškim. Nov položaj slovenskega 

jezika se je poznal tudi v širjenju modnih vsebin v slovenskem periodičnem tisku in 

težnjah nekaterih posameznikov, da bi izdajali modni list v slovenščini (npr. revija 

Vesna). Odražal se je v bralnih praksah širokega kroga novega (predvsem nižjih 

slojev in žensk) bralnega občinstva, ki se je z modernizacijo v šolstvu opismenjevalo, 

in posledično v potrošnji slovenskega popularnega tiska. Družbena elita, vešča tujih 

jezikov, je svojo elitnost izkazovala tudi z nakupom in branjem tujega modnega 

tiska. Toda namesto (ali pa poleg) nemškega jezika je bil pri modi, tako kot tudi v 

drugih evropskih državah (Nemčiji, Avstriji, Angliji), bolj v rabi francoski jezik, v 

tisku predvsem za naslove modnih rubrik (Modni pêl mêl), v vsakdanjem govoru pa 

za določene modne materiale ali posamezne kose oblačil. Pariz je postal »center naše 

komande«. Med evropskimi centri mode kot viri modnih informacij se še naprej 

omenjajo Anglija oz. angleška moda in mesto Dunaj. Pridružita se jima še Berlin, 

evropski center »konfektion«, in Praga. V drugi polovici 30. let pa tudi mesti na 

drugi strani Atlantika: New York in Holywood. V Jugosloviji pa tudi dve velemesti, 

bližnji Zagreb in bolj oddaljeni Beograd, ki je takrat zaradi najhitrejšega in najbolj 
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očitnega posnemanja francoske mode v Evropi dobil vzdevek le petit Paris. Moda je 

tako še naprej prihajala od drugod, iz drugih mest, tudi v tujih jezikih, toda ne več 

posredno, ampak tudi neposredno, ter ne samo v nemškem ali francoskem jeziku, 

ampak tudi v slovenskem. Na ta način je v obdobju med svetovnima vojnama prišla v 

stik s širšimi množicami, z vsemi sloji in šele tako lahko postala del slovenske 

kulture. 

Tiskanemu mediju sta se v obdobju med svetovnima vojnama pridružila še dva 

množična medija: radijski in filmski. Medtem ko je pomen radia v tujih in domačih 

raziskavah nekoliko slabše zastopan ter je tudi v obravnavanem tisku podatkov o 

njegovi prisotnosti, ki se tičejo mode, manj, sem v študiji nekoliko bolj izpostavila 

filmski medij. Film je po mnenju modnih poznavalcev poleg tiska še najbolj 

pripomogel, da se je moda (elit) razširila med masovno občinstvo. V kinomatografih, 

ki so tako v razvitejšem svetu kot pri nas pospešeno rasli prav med obema 

svetovnima vojnama, so si lahko modo hkrati ogledali vsi družbeni sloji in jo hkrati 

prevzeli oz. prenesli v vse dele sveta. Filmi so se namreč v relativno kratkem času 

odvrteli tako v Evropi kot ZDA. Filmska industrija je ustvarila nove zvezde in 

zvezdnike, ki so, tako kot prej družbena elita (npr. cesarice in cesarji), začeli vplivati 

na potrošnjo mode. S fotografijami iz svetovno znanih filmov in s prispevki z 

dogajanj v zvezdniškem Holywoodu so slovenski bralci prihajali v stik z novimi 

modni centri in drugačnimi modnimi smernicami, ki jih ni narekoval zgolj Pariz. V 

obravnavnem obdobju pa je tudi naš prostor prinesel prvi t. i.  modni film oz. modni 

oglas domačega modnega krojača.1084  

Za krepitev modne potrošnje in predstavitev modnih novosti so se v slovenskem 

prostoru v obdobju med svetovnima vojnama uveljavili tudi drugi načini, že dlje 

znani v modnem svetu. To so bila recimo izložbena okna modnih trgovin in v njih 

modno oblečene lutke ali modne revije z »živimi lutkami« v modnih salonih, o 

čemer je obveščal tudi obravnavani slovenski tisk, moderno mestno življenje pa je 

ponujalo še več priložnosti za bolj razgibano modno komunikacijo. Javni prostori 

(parki, ulice, trgi, arkade), dogodki (promenade, parade, shodi, sejmi) in dejavnosti 

(nakupovanje, branje, pitje, prehranjevanje, sprehajanje), ki so se tam odvijale, so 
                                                 
1084 Gombač, »Slovenke in moda …, 109–125.    
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bile namenjene vsem in so se jih tudi vsi, vsaj načeloma, lahko udeleževali; tudi 

ženske. Na ulicah, v trgovinah, cerkvah, kavarnah, knjigarnah, plesnih dvoranah ali 

gledališčih se ljudje med seboj niso nujno poznali. Tam so bili »prehodni opazovalci 

vsakdanjega življenja«1085 in oblačilni videz je za opazovalce, ki so posameznike na 

tej podlagi umeščali v družbo, igral pomembno vlogo.  

Modno oblačilo na telesih mimoidočih je bilo tudi medij, ki je skupaj z drugimi 

omenjenimi mediji v ožjem in širšem smislu (tiskom, radiom, kinom, izložbami, itd.) 

v obdobju med svetovnima vojnama pri potrošnji mode odigral pomembno vlogo. 

Vsi mediji skupaj pa so tisti dejavnik, ki v največji meri zavrača Veblenovo in 

Simmlovo teorijo kapljanja (o razširjanju oz. pronicanju okusa od zgoraj navzdol), ki 

predpostavlja, da se moda širi z ene točke, od družbenih elit, in od tam kaplja 

navzdol med druge družbene skupine. Z raziskavo se je na nek način potrdila teza 

sociologa Kinga o moderni potrošnji, ki govori o simultanem prisvajanju mode in o 

modni razpršitvi preko množičnih medijev oz. o t. i. kapljanju počez, ter teza 

Herberta Blumerja, ki pravi, da modi sledi vsa skupnost, ne pa višji razredi oz. elita, 

ki jim sledijo nižji. Glavna točka, od koder se je moda prek medijev v obravnavanem 

obdobju širila v slovensko družbo, oz. tisti, ki so takrat določali modo (modne 

novosti), so bili (predvsem tuji) modni oblikovalci in modna industrija iz modnih 

centrov ter znane (predvsem tuje) filmske zvezde. Nemajhno vlogo je za v disertaciji 

obravnavanem času in prostoru pri širjenju mode (kot možen vir modne informacije) 

po vsej verjetnosti igrala tudi domača družbena elita, oblečena po zadnji modi na npr. 

mestni promenadi, v kavarni, na plesnih prireditvah, itd. Vendar pa ne kot edini in 

glavni vir, kot sta predpostavljala Simmel in Veblen. To obdobje je bilo torej za 

Slovence čas tranzicije med potrošnjo, ki je značilna za predmoderne (kapljanje), in 

potrošnje, ki je značilna za moderne družbe (razpršenost). Pri tem je po mojem 

mnenju prevladovala druga (moderna) oblika potrošnje.  

Kaj so potrošniki izbrali, je bilo stvar vsaj treh dejavnikov: njihove finančne 

sposobnosti oz. ekonomskega položaja, njihovih želja »po novem in domnevno 

drugačnem« ter njihovega okusa oz. zmožnosti kombiniranja določenih modnih 

                                                 
1085 Veblen, »Razkazovalna …, 234–236. 
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oblačil ali modnih dodatkov, ki je odvisen od kulturnega kapitala posameznikov 

(Bourdieu). Na slednjega so v veliki meri, prek omenjenih medijev, vplivali tudi 

posredniki med proizvodnjo in potrošnjo, ki jih v raziskavi večkrat omenjam ter za 

katere sem uporabila Bourdieujev izraz »kulturni posredniki«. To so bili »modni« 

novinarji (npr. Milka Martelanc, Mira Kramer Puc), oblačilni obrtniki (npr. Alojzij 

Paulin, Albina Hity in Marija Šarc), trgovci (npr. Rudolf Stermecki), slikarji in 

ilustratorji (npr. Ivan Vavpotič) ter fotografi (npr. Marjan Pfeifer). S pomočjo 

modnih smernic, oglasov, ilustracij, ki so jih objavljali v slovenskem tisku ali pa v 

modnih revijah, izložbah, salonih ali veletrgovinah, kjer so ponujali modne izdelke, 

so skrbeli za modno osveščenost slovenskih potrošnikov. Pri tem so v precejšnji meri 

neposredno (npr. v tekstu smernice, oglasa) ali posredno (npr. z objavo v določenem 

tisku) določali tudi, komu so moda oz. ta in ta modna smernica ali modni dodatek 

namenjeni, kateremu delu dneva, kateri priložnosti ter tudi kateri družbeni skupini. 

Lahko torej rečem, da so s svojim delovanjem na eni strani oblikovali nek odnos do 

mode, širili vedenje o njej, na drugi strani pa so s svojo dejavnostjo skozi modo 

izoblikovali tudi (modni) okus potrošnikov, o katerem govori Bourdieu. Na ta način 

so torej tudi določali, zarisovali, premikali, brisali ali zamejevali meje med 

družbenimi skupinami (sloji/razredi) v slovenskem prostoru.  

Potrošnja, kot jo definira Bourdieu, ni zgolj način izražanja družbenih razlik, ampak 

sredstvo za njihovo vzpostavljanje. Ko z modernizacijo postanejo meje nejasne in 

gibljive, se povečuje napor, ki je potreben za dokazovanje želenega položaja v 

družbeni hierarhiji. V obdobju med svetovnima vojnama postanejo industrijski 

izdelki sinonim za množično, obrtniški, predvsem ročni izdelki, pa za elitno kulturo. 

Tako je potrošnja enih ali drugih izdelkov načeloma lajšala postavljanje meja. O 

jasnih razlikah med množično in elitno potrošnjo, ki naj bi bila značilna za prvo fazo 

potrošne družbe, govorijo tudi številni teoretiki potrošnje. Tudi slovenski prostor se 

je v tem času soočal s pojavom množično proizvedenih industrijskih izdelkov (npr. 

modna konfekcija in obutev), ki so bili cenejši ter zato laže dostopni nižjim slojem. 

Na drugi strani je ponudba na slovenskem trgu obsegala tudi dražje obrtniške, po 

meri izdelane izdelke, ki jih je skupaj z nakupom modnih izdelkov v tujini 

uporabljala družbena elita. V ponudbi so bili tudi ugodnejša obrtniška konfekcija ter 
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izdelki domače (hišne) proizvodnje. Toda kot navaja zgodovinar Žarko Lazarević, so 

bili potrošniki obrtniških izdelkov vsi sloji oz.  sta bila pri nas kmetski in delavski 

sloj kljub slabemu ekonomskemu položaju med večjimi potrošniki obrtniškega 

dela.1086 Seveda pa so bile, kot so pokazale etnološke raziskave (npr. Tomažič), med 

obrtniškimi izdelki razlike. Ime obrtnika (blagovna znamka), kraj obrtniške delavnice 

ali trgovine (glavna ulica v mestu oz. mestni center/obrobje ali pa vas/mesto), kjer je 

bilo oblačilo izdelano ali kupljeno ter kvaliteta tekstila, iz katerega je bilo izdelano, 

je igralo pomembno vlogo pri diferenciaciji (višje/nižje) v slovenski družbi. Zato 

modno oblačilo, izdelano pri oblačilnem obrtniku, ni nujno izkazovalo elitnosti, kar 

rade poudarijo številne teorije o potrošnji mode, pa čeprav je bilo to oblačilo plod 

ročnega dela in profesionalnega krojaškega in šiviljskega znanja.   

Med splošne ugotovitve teoretikov potrošne družbe spada tudi ta, da so luksuzni 

proizvodi, med katere spadajo tudi modni izdelki, v vseh industrializiranih deželah 

tega časa postajali vedno bolj vsakdanja potreba. Z industrializacijo je prišlo do 

presežka tako zaslužka kot tudi prostega časa, kar je delavcem zagotavljalo povečano 

možnost potrošnje. Množična proizvodnja pa je na dolgi rok omogočala, da so 

standardizirani izdelki v velikih količinah in ob minimalnih stroških prihajali na trge. 

Slovenska družba v obdobju med obema vojnama ni bila niti industrijska niti 

potrošna družba. Lazarević na primer opozarja, da je bil slovenski trg takrat še 

majhen, raven povpraševanja zaradi nezadostne kupne moči prebivalstva nizka ter da 

je bila Slovenija v tem obdobju »prej revna kot ne, še daleč od tega, da bi jo lahko 

opredelili kot potrošniško družbo v pravem pomenu besede«.1087 Vendar je do 

sprememb prihajalo. Vse tri oblike oblačilne proizvodnje – industrijska, obrtniška, 

hišna – so se v obravnavanem obdobju v slovenskem prostoru povečevale. V 30. 

letih je bil sicer opazen počasen upad nekaterih izdelkov obrtniške proizvodnje 

(predvsem obutve), vendar ne vemo, koliko je šlo to na račun izdelkov industrijske 

proizvodnje in koliko na račun gospodarske krize (druga pol. 30. let). Vse tri 

proizvodnje so temeljile tudi na modi in ne zgolj na zadovoljevanju vsakdanjih 

materialnih potreb. Predvsem je do velikega razkoraka v potrošnji luksuznih dobrin 

                                                 
1086 Lazarević, »Industrializacija …, 450–453. 
1087 Ibidem, 450–453. 
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prišlo v primerjavi z obdobjem pred véliko vojno. Potrošnja modnih izdelkov se je 

širila med vse sloje, kar je omogočala tako industrijska kot tudi hišna proizvodnja oz. 

dejstvo, da si je lahko vedno več družin privoščilo šivalni stroj in da je slovenski tisk 

prinašal natančna navodila za krojenje, šivanje ter modne smernice. Tudi diskurzi v 

obravnanem tisku to pogosto omenjajo. Toda kljub pospešeni industralizaciji 

(predvsem v 20. letih), dvigu standarda, modernim oblikam komunikacije, ki so v 

obdobju med svetovnima vojnama prispevali k večji razpršenosti modne potrošnje v 

slovenski družbi, so med različnimi skupinami še naprej obstajale razlike oz. 

določene omejitve. Razlike v izobrazbi (višji sloji so lahko obvladali več tujih 

jezikov), v dostopu do nekaterih prostorov (elitnih lokalov, kavarn, kjer je bil na 

voljo modni tisk, obisk promenad v dopoldanskem času), v premoženju (možnost 

nakupa boljših oblačil, potovanje v tujino), v položaju (poročene/neporočene 

ženske), itd., ki so nekaterim skupinam ponujale več izbire, več znanj, več možnosti 

kot drugim skupinam. Navsezadnje so  razlike v potrošnji med različnimi družbenimi 

skupinami (sloji/razredi) spodbujali tudi mediji. Njihova vloga je bila dvojna. Na eni 

strani so skrbeli za poenotenje v oblačenju, za razširjenost in popularnost mode, na 

drugi strani pa so mediji v rokah tistih avtoritet, ki si mode niso želele, skušali 

vplivati na njeno omejeno potrošnjo.  

S študijo sta se jasno pokazali obe obliki regulacije (omejevanje/pospeševanje) 

modne potrošnje. Status tradicionalne avtoritete je imela v slovenskem prostoru 

katoliška Cerkev, katere vpliv in vloga sta se izražala v večini oblik pretekle 

slovenske kulturne ustvarjalnosti,1088 tudi v oblačilni potrošnji (Angelos Baš). V 

obdobju med svetovnima vojnama je bila katoliška Cerkev idejno, kadrovsko in 

organizacijsko povezana s Slovensko ljudsko stranko, ki je imela vodilno politično 

vlogo v slovenski družbi. Slovenski katoliški tisk pa je bil v obdobju med 

svetovnima vojnama najštevilčnejši in najbolj razširjen slovenski tiskani medij. Da bi 

Cerkev dosegla najširše množice, je za širjenje svojih pogledov uporabljala različne 

površine (tisk), prostore (ulice, cerkve),1089 sredstva (npr. radio) ter oblike druženja 

                                                 
1088 Kerševan, Religija in …, 49–51. 
1089 Leta 1926 je škofijski ordinariat izdal »svarilo zoper današnjo pohujšljivo žensko nošo« in vsem 
župnijskim uradom v katoliških škofijah SHS poslal tablice in tiskovine z »opominom glede ženske 
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(društva, shode, akcije, legije). Zavedala se je konkurence, drugih in drugačnih 

pogledov ter moči medijev.  

Katoliška Cerkev – kot tudi sama politična stranka SLS – je bila zavezana tradiciji in 

nenaklonjena spremembam, s tem pa tudi ne modi, znanilki sprememb. Cerkev je na 

več področjih izkazovala željo, da stvari ostanejo take kot so, kar je veljalo tudi za 

oblačenje, kjer so spodbujali potrošnjo oblačil, ki so jih nosile generacije pred njimi 

(npr. narodno nošo). O modi so se izrekli številni pomembni cerkveni 

dostojanstveniki tistega časa (papež Pij XI., škof dr. Anton Bonaventura Jeglič). 

Natančne predpise glede mode je izdala tudi koncilska kongregacija (1930).1090 

Cerkev je imela tradicionalno velik vpliv na večino oblik vsakdanjega življenja na 

podeželju. Iz mest, ki so ponekod po Evropi postala »epicentri modernosti« in od 

koder se je širila tudi moda, pa so prihajale nove, moderne ideologije, med njimi tudi 

liberalizem.  

Zgodovina oziroma tradicija liberalizma je bila v slovenskem prostoru za razloček od 

katoliške, krajša. Liberalizem se je kot gibanje, teorija ali politična filozofija razvijal 

v duhu meščanskih revolucij 18. in 19. stoletja, bil je »zgodovinski ustvarjalec 

modernega«1091. Liberalna ideologija je bila usmerjena naprej v prihodnost in je bila 

praviloma naklonjena spremembam in novostim. V tem kontekstu moda ni bila nekaj 

spornega. Nasprotno, moderna kapitalistična proizvodnja je modno potrošnjo krepila. 

Krajša prisotnost liberalne idejne izbire v slovenskem prostoru se je kazala tudi v 

razširjenosti njenega tiska. Liberalni tisk je bil v obdobju med svetovnima vojnama 

sicer v razcvetu, vendar pa po številčnosti in razširjenosti daleč za katoliškim.  

Najmanjšo naklado sta imela v obravnavanem obdobju socialistični in komunistični 

tisk. Oblast je  komunističnega večkrat ukinila, zato je bil najmanj številčen in 

najmanj razširjen. Obenem pa je bila v slovenskem prostoru najkrajša prav 

markisistična tradicija. Toda bila je tretja idejna izbira, ki je bila do mode  podobno 

                                                                                                                                          
noše za cerkev« in »svarilom proti nespodobni obleki« ter naročil, da se tablice, po Luthrovem zgledu, 
nabijejo na vrata vsake cerkve. O tem glej: Studen, »Nespodobne ženske …, 98.  
1090 Janez Filipič, »Njeno Veličanstvo moda. Knjižice.« Časopis za duh. prebudo in prosveto XI(251), 
1. junij 1944. 
1091 Perovšek, Na poti …, 9 in 17.  

 298



kritična kot katoliška Cerkev. Modo je v večji meri obsojala in skušala vplivati na 

njeno omejeno potrošnjo.  

Programske usmeritve vseh treh ideologij, tudi odnos do mode, so se v veliki meri 

zrcalile v njihovem tisku. Bile pa so tudi izjeme. Nasplošno je bil odnos do mode oz. 

pomena, ki so ji ga v modnih diskurzih pripisovali, v vsem obravnavanem tisku 

protisloven. Pozitivne in negativne vrednostne sodbe, ki so se pojavljale v zvezi z 

idejo in rabo mode, je bilo mogoče čutiti tako v odnosu do nosilcev oz. potrošnikov 

modnih oblačil (identiteta spolov, slojev), v odnosu tako do modne kreativnosti 

(samih modnih oblačil, oblačilnih dodatkov) kot do modne proizvodnje (izdelovalcev 

modnih oblačil, avtorjev modnih prispevkov in oglasov).   

V katoliškem tisku so npr. poznali dva tipa mode: dobro in slabo. Modo so 

reprezentirali kot greh, kot zlo, kot morali škodljiv pojav. Proti njej so napovedali 

boj. Objavljali so konkretne prepovedi in konkretna navodila pri oblačenju. 

Vrednostna lestvica v zvezi s potrošnjo mode pa je bila naslednja: 1. stan, 2. 

dostojnost, 3. nravnost oz. moralnost. V liberalnem tisku so govorili o lepi in nelepi 

modi oz. o estetski in neestetski modi. V zvezi z modo je bilo praviloma skoraj vse 

dovoljeno in nič niso izrecno prepovedovali. Vrednosta lestvica oz. navodila v zvezi 

s potrošnjo mode so bila naslednja: 1. okus, 2. skladnost s telesom in starostjo 

nosilca, 3. cena, 4. zdravje.   

Vrednostna lestvica se je pri obeh ideologijah (katoliški in liberalni) praviloma 

odražala tudi v objavi modnih prispevkov. V primerjavi s katoliškim tiskom je bilo v 

liberalnem tisku npr. kvantitativno manj modnih moralno-vzgojnih prispevkov in 

neprimerno več modnih prispevkov z namenom osveščanja. Več je bilo navodil, 

kako naj se ljudje oblečejo lepo, skladno s postavo, z barvo polti in priložnostim 

primerno. Druge (diametralne) razlike med liberalnim in katoliškim modnim 

diskurzom so bile naslednje: medtem ko so v katoliškem tisku objavljali izjave, da so 

tisti, ki se ravnajo po modi nori oz. smešni, so bili v liberalnem tisku, po diskurzu 

sodeč, nori oz. smešni tisti, ki se ne ravnajo po modi. Medtem ko so v katoliškem 

tisku goloto (kratka krila, globoke izreze), shujševalne kure, šminkanje, visoke pete 

ali pa kajenje kritizirali, napadali, odsvetovali in prepovedovali, so nasprotno v 

liberalnem tisku to praviloma dovoljevali oz. v tem niso videli nič pohujšljivega. 
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Podobnosti med katoliškim in liberalnem tiskom v odnosu do same modne potrošnje 

in potrošnikov pa so bili pogosti nasveti o praktičnosti in zmernosti v oblačenju.    

V socialističnem tisku so modo imeli v prvi vrsti za nekaj nepotrebnega, 

nekoristnega, nerealnega in škodljivega. V zvezi z njo oz. zaradi nje so govorili o 

žrtvovanju, stradanju, onečaščenju, krivdi. Modo so reprezentirali kot kaprico, 

navlako, dekoracijo, fasado (lepo zunaj/znotraj brez vsebine), meščansko opravo, kot 

tipično kapitalistično blago. O modi so največkrat pisali v okviru širše problematike, 

in sicer kapitalizma, kapitalistične družbe, meščanske ideologije, meščanske kulture 

in meščanskega okusa. Vse te fenomene so postavili v opozicijo socializmu, 

socialistični družbi, delavski ideologiji, socialistični oz. delavski kulturi in 

socialističnemu okusu. Vrednostna lestvica oz. navodila v zvezi z potrošnjo mode so 

bila naslednja: 1. cena (denar), 2. stan (delavci/meščani), 3. okus. Tudi v 

socialističnem tisku, kjer je imela moda zvečine negativen predznak, so modo, 

podobno kot v katoliškem tisku, primerjali z norostjo in bedastočo. V nasprotju z 

liberalnim in s katoliškim tiskom pa so jo primerjali tudi z alkoholom.  

Poleg omenjenega političnega tiska je bilo med obravnavanim slovenskim tiskom, ki 

je v obdobju med svetovnima vojnama prinašal modne strani, tudi t. i. neopredeljeni, 

nepolitični oz. »nepristranski« tisk. Moda je imela v tem tisku zvečine pozitiven 

predznak. Modo so reprezentirali kot »kraljico«, gospodarico, vladarico, gospo, ki 

predpisuje, zahteva ali zapoveduje, kako naj se oblačimo. Mode niso obsojali na 

račun morale oz. so to počeli zelo redko. Zato so tam objavljali predvsem prispevke 

v obliki modnih smernic, ki so bile bogato opremeljene z modnimi ilustracijami, s 

fotografijami, itd., manj je bilo poljudnih in moralnih modnih prispevkov. 

Tamkajšnji modni diskurz je bil v veliki meri podoben liberalnemu diskurzu, tako 

kot so bila tudi navodila za oblačenje podobna navodilom v liberalnem tisku. Sledila 

so si v tem vrstnem redu: 1. okus, estetika, občutek za lepo in eleganco, 2. cena 

(denar oz. zaslužek). S tem v zvezi so svetovali varčno, nerazsipno, preprosto 

oblačenje oz. oblačenje stanu primerno. 3. zdravje.  

Ciljno občinstvo  večine političnega in nepolitičnega tiska so bile ženske. Kot 

»tradicionalne« modne potrošnice so bile v vsem obravnavanem tisku na modnih 

straneh posredno ali neposredno omenjene. Ženske so bile tiste, ki so jih največkrat 
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nagovarjali, učili, jim svetovali,  grozili, jih omejevali. Ženske so bile tudi tiste, ki so 

se najpogosteje »kazale« na modnih ilustracijah, fotografijah, v oglasih. Kot modne 

potrošnice se jih je reprezentiralo različno, tako pozitivno kot negativno. V 

nepolitičnem tisku se jih je največkrat reprezentiralo kot pametne in jih pri tem 

opozarjalo na treznost in praktičnost pri nakupih. Izjava, da so ženske, ki se nosijo 

modno, nečimrne, je bila pogosta tako v katoliškem kot tudi v liberalnem tisku. 

Vendar pa je bila razlika med obema diskurzoma v tem, da je nečimrnost po 

liberalnem diskurzu nekaj »neizbežnega«, da so vse ženske nečimrne, medtem ko je 

katoliški tisk nečimrnost očital le tistim ženskam, ki so se oblačile po »slabi«, grešni  

modi. Največji pritisk na ženske so v modnem diskurzu izvajali v katoliškem in 

socialističnem tisku. Ves obravnavani tisk je očitno delil tudi mnenje, da se prek 

žensk lahko regulira potrošnjo celotne družine.    

Čeprav je večina tako nepolitičnega kot liberalnega tiska s svojo vsebinsko in 

vizualno podobo modnih strani skrbela za povečano potrošnjo mode in je imela tam 

objavljena moda zvečine pozitiven predznak ter sta večinsko negativen predznak 

mode širila predvsem katoliški in socialistični tisk, so bile tudi izjeme. V liberalnem 

tisku so do mode občasno zavzeli slabšalen, nekoliko rezerviran odnos. Zaradi 

njenega kratkega roka trajanja so npr. v reviji Ženski svet govorili o modnih straneh 

kot o nečem, kar je samemu »listu v kvar«, hkrati pa modo oz. modne strani 

uporabljali kot orodje za lažje širjenje drugih, trajnejših in pomembnejših vsebin v 

tisku. Podobne izjeme so bile opazne tudi v katoliškem tisku. Npr. v dnevniku 

Slovenec, ki si je v želji pridobiti čim večje število ženskega občinstva kljub 

tamkajšnji objavi vsebin, ki naj bi ženske »vrnile« v tradicionalni red, objavljal tudi 

vsebine, ki so spodbujale modno potrošnjo. Izjeme so bile v socialističnem tisku 

opazne predvsem ob koncu obravnavanega obdobja v npr. Vzajemni svobodi, ki je bil 

edini, s tem pa tudi prvi socialistični tisk, ki je v tem času objavil modne podobe. 

Nekatere izjeme so se nanašale tudi na občinstvo, ki mu je bil list namenjen. Modni 

diskurz je bil drugačen, če je bil list namenjen v mestu živečim bralcem (npr. Jutro in 

Slovenec) ali pa tistim na podeželju (npr. Domovina in Domoljub).  

Analiza obravnavanega tiska seveda kaže le eno stran zgodbe v reguliranju modne 

potrošnje. Kaže na različne oblike regulatorjev potrošnje, koliko pa so ti dejansko 
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vplivali na modno potrošnjo, ne bomo nikoli zagotovo izvedeli. Iz raziskave je 

razvidno, da je bila modna potrošnja še vedno regulirana, vendar ne v takem obsegu 

in samo v tistih prostorih kot pred tem obdobjem. Regulirale so jo stare in nekatere 

nove avtoritete oz. idologije, ki so takrat veljale v slovenski družbi. Prva avtoriteta je 

bila in je ostala katoliška Cerkev, tudi na področju reguliranja, predvsem omejevanja 

modne potrošnje. V tem času je izražala tudi veliko željo po sodelovanju s politiko 

(politični katolicizem) ter skušala obdržati svojo tradicionalno vlogo moralnega 

nadzora v družbi. Katoliški tisk je v obdobju med svetovnima vojnama ostal in postal 

številčno najbolj razširjen slovenski tisk. Preko tiska je Cerkev pripisala zvečine 

negativne lastnosti tako modi kot tudi modnim potrošnikom. Torej tistim, ki so v 

modi kaj pomenili ali pa so želeli oziroma povzročali spremembe v slovenski družbi, 

s čimer so ustvarjali strah in nelagodje pred morebitno spremembo, kar je ugotavljala 

tudi sociologinja Maca Jogan.1092          

Nadalje pa tudi katoliška Cerkev z vsem svojim delovanjem ni bila zgolj element 

zaviranja modernizacije. Znotraj katoliške religije so bili tudi taki elementi, ki so se 

novostim uspešneje prilagajali, kar je bilo opaziti tako na ravni oblikovanja novih 

strank in gibanj (krščansko-socialna) kot tudi na ravni objavljenih modnih diskurzov. 

V katoliškem tisku in katoliškem diskurzu so bili tako prisotni tudi elementi, ki so 

skrbeli za krepitev modne potrošnje.      

Druga ideologija, ki je v obdobju med svetovnima vojnama še regulirala oz. 

omejevala modno potrošnjo, je bila marksistična. V socialističnem tisku sicer modi 

niso namenili toliko pozornosti kot v katoliškem, prav tako socialistični tisk ni bil 

tako razširjen kot katoliški, vendar pa so modo v njem ostro napadali in jo v veliki 

meri odsvetovali. Medtem ko so jo v katoliškem tisku napadali predvsem na račun 

nravnost oz. morale ter tudi na račun rušenja tradicionalnih oblačilnih navad, so se v 

socialističnem tisku lotili predvsem visoke cene (luksuzna dobrina) in s tem 

                                                 
1092 Na primeru žensk in ženskega diskurza v katoliškem tisku v zadnjih desetletjih 19. stoletja pa do 
začetka druge svetovne vojne je pisala o nelagodju pred spremembami ter o pripisovanju negativnih 
lastnosti. Poudarila je, da so t. i. nosilci moči (v tem primeru katoliška Cerkev) vselej, kadar je bila 
potencialna ali dejanska nevarnost, da bi se meje spremenile, uporabljali tip razlaganja oz. v razlagi 
pripisovali negativne lastnosti tistim, ki so hoteli spremeniti institucionalno urejenost. V: Jogan , 
»Opravičevanje …«, 304.  
 

 302



povezane pripadnosti različnim družbenim skupinam oz. sloju. Moda je namreč po 

tamkajšnjem modnem diskurzu proizvod meščanske družbe, meščanskega sloja, s 

katero naj nižji, delavski sloji ne bi imeli nič.       

Reguliranje oz. omejevanje modne potrošnje na točno določen sloj je bilo prisotno 

tudi v precejšnjem delu liberalnega tiska. Tamkajšnji modni diskurzi so modo zelo 

jasno namenili zgolj eni družbeni skupini, to je meščanskemu sloju. V liberalnem 

tisku so zraven pogosto objavili tudi izjave, da ni nič narobe, če so o modnih 

novostih obveščeni vsi, tako nižji kot višji družbeni sloji. V teh primerih se je kot 

dejavnik reguliranja oz. omejevanja modne potrošnje pokazala meščanska morala oz. 

t. i.  »razredna morala« (razredni etos), ki je segala preko posameznih idejnih izbir in 

je bila v obravnavanem obdobju prisotna tako med liberalci kot katoliki. O njej v 

svoji tezi govori Bourdieu, ki pravi, da se razredna morala zrcali v vrednotah, 

verovanjih, vsakodnevnih praksah in vedenjskih vzorcih posameznega sloja/razreda. 

Pravi ji tudi t. i. razredni habitus, ki je neozaveščen in se kaže tako v posameznikovih 

dispozicijah kot tudi njegovem delovanju. Želja po izkazovanju drugačnega načina 

življenja meščanskega sloja od drugih slojev, katerega del je bila tudi moda, je bil v 

slovenskem prostoru, po diskurzih sodeč, še zelo močan in pomemben del pri 

regulaciji modne potrošnje.  

Liberalna ideologija je bila nadalje glavna regulatorka krepitve modne potrošnje tako 

med samimi meščani kot tudi med drugimi skupinami. Veliko liberalnega kot tudi 

nepolitičnega tiska je namreč o modi pisalo pozitivno, število objavljenih modnih 

strani pa se je z leti povečevalo.  

Možni regulator modne potrošnje pa bi lahko bila tudi slovenska mentaliteta, za 

katero naj bi bili, kadar je bilo med Slovenci govora o modi, kot izvemo tudi iz 

modnih diskurzov, značilni »prirojena bojazen«, skromnost«, »sramežljivost« ali 

previdnost. Nanjo je, kot tisto kar ovira tako modno proizvodnjo kot modno 

potrošnjo, že konec 19. stoletja opozoril obrtnik in politik Mitja Kunc. V zvezi z 

modnim tiskom je zapisal, da med Slovenci glede mode in modnega tiska 

prevladujejo nazori, da »pospešujejo gizdavost in potratnost«.1093 Omenjena 

mentaliteta se je med obema vojnama v tisku odražala tudi v izjavah, ki so spremljale 
                                                 
1093 Kunc, »Moda in …, 6–7.  
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prve objave modnih strani v nekem časopisu ali reviji. V uredništvu Vesne so npr. 

zapisali »naj nikogar ne moti, da smo sprejeli v svoj program tudi modo«.1094 S 

takimi in podobnimi izjavami so skušali slovensko občinstvo pomiriti, da ne želijo 

zbujati luksuza, ampak moderno, lepo in praktično oblačenje ter da je treba pri 

oblačenju vselej »najti pravo mero«. To je bila bolj ali manj skupna lastnost tako 

političnega kot nepolitičnega tiska v obravnavanem obdobju.  

Hipotezi, ki se nanaša na vprašanje reguliranja potrošnje, lahko zato le delno 

pritrdim. V raziskavi se je sicer izkazalo, da tradicionalna družba ni bila premagana, 

bila pa je v defenzivi. Ohranili so se namreč nekateri tradicionalni elementi v obliki 

neformalnih prepovedi, ki so delovali skozi medije. Toda ni se jih reprezentiralo 

zgolj kot meščansko moralo. Z raziskavo se je izkazalo, da so se tudi nove ideologije 

opredelile do mode in so s tem tako ali drugače regulirale njeno potrošnjo. Vendar pa 

me je nekoliko presenetila sama vsebina reguliranja oz. modni diskurzi posameznih 

ideologij, predvsem podobnosti med starimi in novimi ter razlike med njimi, kar sem 

poudarila zgoraj.  

Kljub reguliranju, predvsem omejevanju potrošnje, s strani medijev, je raziskava 

nakazala tudi na veliko verjetnost, da je potrošnja postala pomembna za skupnostna 

zavezništva,  oblikovanje družbenih identitet in mrež, vzpostavljanje razlik do drugih 

ter za to, da je identiteta postala rezultat oz. konstrukt potrošnje in ni bila več 

določena zgolj s statusom, ki ga je posameznik pridobil ob rojstvu, tako kot tudi 

identiteta posameznikov ni bila več odvisna od omenjenega statusa. Potrošnja dobrin, 

kot sem predvidevala že v izhodišči tezi, je torej tudi v slovenski družbi v obdobju 

med svetovnima vojnama vedno bolj temeljila na sistemu hitrega in rednega obrata 

stilov, ki ga poganja želja po novem in domnevno drugačnem, oz. jo obvladuje t. i. 

sistem mode,1095 kar je tipična značilnost oz. element modernih družb.  

Slovenska družba je bila torej v tem času po nekaterih kazalcih sicer prava mešanica 

tradicionalosti in modernosti, a se je že usodno nagnila v modernost. Razmerje moči 

v reguliranju modne potrošnje (krepitev/omejevanje) je bilo v prvem obdobju 

                                                 
1094 »Naš program.« Vesna: ilustrovana kulturna in modna revija 1, 1921: 1. 
1095 Luthar, »Homo ludens …«, 250–252. 
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obravnavanega obdobja sicer bolj na strani omejevanja, medtem ko se je na koncu 

prevesilo na stran krepitve.   

Kot sem omenila uvodoma, se kultura našana na procese. Tudi modernizacija je 

proces. Po mnenju raziskovalcev visoke moderne je to tudi proces, v katerem je 

zahodna kultura postopoma postala kultura, kjer je modni način oblačenja splošno 

sprejemljiv način oblačenja oz. kjer se po modi ravna večina. V tem procesu so se 

zvrstile številne spremembe, nekateri jim pravijo revolucije. Poleg največkrat 

omenjene industrijske in trgovske tudi potrošna revolucija. Po mnenju Brede Luthar 

ta pojem združuje vrsto dogodkov, strukturnih premikov, katerih glavna značilnost je 

»splošno gibanje od nadvlade zakonov, utemeljenih v tradicionalni etiketi ter 

religiozni ontologiji, ki so omejevali potrošnjo, do nadvlade principa mode«.1096 

Univerzalnih posledic poteka potrošne revolucije, ki bi veljale za vse družbe, ni.1097 

Vsaka družba se je modernizirala na svoj način. Vsaka, tudi slovenska družba, je 

našla svoj odgovor.  

V raziskavi sem omenila številne znanilce modernizacije, ki so posredno ali 

neposredno povezani z modo in so v primerjavi s preostalimi zahodnoevropskimi 

državami, nosilkami modernosti, k nam sicer prihajali z določeno zamudo, a so 

vendarle prišli. Na primeru diskurzov in drugih družbenih praks, ki kažejo očitne 

vzporednice z diskurzi, se je izkazalo, da je bila slovenska družba v obdobju med 

svetovnima vojnama mešanica tradicionalnega in modernega. To se je kazalo na 

številnih področjih in v različnih oblikah: v samih oblačilih (narodna noša in 

dečva/moda), v njihovi proizvodnji (obrtniško/industrijsko), ponudbi 

(trgovine/veleblagovnice) in potrošnji (zakoni/moda), v uveljavljanju različnih 

ideologij (katoliško/liberalno), rabi medijev (prižnice/kino) in na primeru prostorov 

širjenja mode (mesta/podeželje).  

V slovenskem prostoru v obravnavanem obdobju je bil delež tistih, ki so se 

preživljali s kmetijstvom in z obrtjo (60-odstotni) ter so živeli na podeželju, večji kot 

delež tistih, ki so se zaposlovali v industriji in so živeli v mestih. Vendar je šel razvoj 

v smeri povečevanja slednjih. Tudi značaj mest, ki so bila ponekod po Evropi ali 

                                                 
1096 Ibidem, 249. 
1097 Ibidem. 
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Ameriki »epicentri modernosti« in »epicentri mode« (npr. Pariz, London, New York, 

London), se je spreminjal. Ljubljana je v obravnavanem času namesto potez 

»tipičnega provincijalnega polkmečkega mesta« dobila bolj velemestni značaj. 

Skupaj s Trstom, Celjem, z Mariborom ali npr. s Kranjem je odigrala pomembno 

vlogo pri procesu modernizacije kot tudi v procesu širjenja mode, kar se je poglobilo 

v obdobju med svetovnima vojnama.  

Hkrati z večanjem in množenjem mest ter povečevanjem njihovega pomena se je s 

procesom modernizacije »krčila«, zamirala in manjšala vloga podeželja. K brisanju 

meja med njima so prispevale tudi izboljšave v prometu (tramvaj in železnica), ki so 

omogočile vsakodnevno migriranje ljudi v mesto in iz njega. Posledično so se 

manjšale razlike med meščani, mestnimi prebivalci in kmeti, podeželani. Na 

podeželje je od druge polovice 19. stoletja »migrirala« tudi moda. V tisku so se 

pojavljale celo izjave, da »kmečka dekleta v modi prav nič ne zaostajajo za mestom, 

često so pa še bolj moderno oblečena kot ti, ki si meščanka«. Uveljavljanje mode na 

slovenskem podeželju je sovpadalo z umikom, zmanjševanjem potrošnje 

tradicionalnih oblačil – noše oz. kmečkega oblačilnega videza ter tudi narodne noše. 

Tako so kmečki način življenja in kmečke navade tudi v potrošnji postajali vse bolj 

podobni meščanskim, žensko občinstvo na podeželju pa se je prepričevalo, da 

»podeželankam« nič ne škodi, če vedo tudi to, »kakšne barve terja pri oblekah 

letošnja pomladanska moda«.  

Hkrati so tudi tisti, ki so v tem času ustvarjali meščanstvo, kot zapiše Seider, mešali 

elemente različne družbene in kulturne dediščine. Modernizacija je omogočala 

drugačno napredovanje po družbeni letvici, kot je bilo značilno za tradicionalne 

družbe, tako so meščani, ki so izvirali iz kmečkega okolja, s seboj prinesli kmečki 

način mišljenja, navade in običaje.1098 Ali kot zapišeta avtorja mikrozgodovinske 

študije, Kobilica in Studen, so se pri slovenskih meščanih prve generacije mešale 

moderne mestne in tradicionalne navade, vrline uspešnih podjetnikov na eni strani in 

                                                 
1098 Seider, Socialna …   
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tradicionalni način gospodarjenja na drugi, zaradi česar se npr. podjetnik Matko Curk 

nikoli ni »povsem otresel kmečke zemlje s čevljev«.1099

Meščani oz. srednji sloj, ki so ga mnogi zgodovinarji in sociologi opredelili kot 

vodilni dejavnik modernizacije, se je od samega konstituiranja skušal ločiti od drugih 

družbenih skupin oz slojev. Sprva od višjih od sebe, nato pa – v obravnavanem 

obdobju – od nižjih od sebe. Med vidni razpoznavni znak oz. v svojo kulturo so 

vključili tudi ravnanje po (zadnji) modi. Po meščanih, čeprav ne najštevilčnejšem 

sloju 19. stoletja, so poimenovali stoletje (»stoletje meščanstva«). Številne družbene 

prakse, ki so se nanašale na njihovo specifično kulturo, so dobile pridevnik 

meščanski (npr. »meščanska hiša«, »meščanska moda«). Tudi z diskurzi v 

obravnavnem tisku so meščanski sloj povezovali z moderno dobo oz. z »modernim 

časom«, z modernizacijskim procesom in vsem, kar je z njim povezano (npr. 

kapitalizem, moda). Poleg kritičnega pogleda na sam proces in opozarjanja na 

njegove negative posledice se je s tiskom (predvsem nepolitičnim in liberalnim) 

širilo tudi mnenje, da je »moderno samo to, kar odgovarja času, v katerem živimo« in 

da je moda »zrcalo svoje dobe, njene korenine pa segajo v vse kulturno življenje in 

razpoloženje tistega (modernega) časa«.   

Tistih, ki so bili v slovenski družbi nižje na družbeni lestvici in so si prizadevali 

posnemati modno potrošnjo (in druge ideale meščanske družbe) višjih od njih, je bilo 

zaradi že omenjenih razlogov malo (npr. bogatejši kmetje, uspešnejše/sposobnejše 

delavstvo, samski ženske in moški). Vendar so se možnosti za to z modernizacijo 

povečevale, na kar opozarjajo tudi diskurzi oz. izjave v obravnavnem tisku. Kot na 

primer ta, da je tisto, »kar je bilo prej luksuz najizbranejših bogatašev, postalo danes 

naravnost ljudska potreba«. Pomemben dejavnik širjenja modne potrošnje v obdobju 

med svetovnima vojnama med vse plasti slovenske družbe so postali moderni mediji 

(tisk, fotografija, film), ki so širili svoj krog občinstva tudi na račun bolj 

tradicionalnih medijev (prižnic, ilustracij, karikatur, slikarskih umetnin, fresk). Na 

povečano modno potrošnjo so vplivali s širjenjem modnih informacij oz. z redno 

                                                 
1099 Katarina Kobilica in Andrej Studen (1999): Volja do dela je bogastvo: mikrozgodovinska študija o 
ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku in njegovi družini. Ljubljana: Nova revija: 57–58.   
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objavo modnih novosti (smernic) ter z izjavami, da »modnost ni privilegij bogatih, 

ampak stvar vseh«.   

Tiskani medij, ki ga mnogi diskurzi v obravnavanem tisku opredeljujejo kot »silo, ki 

dandanes vodi, seznanja in vlada človeško mišljenje«, je v tem času postal resnično 

množičen. Z njim je slovenski prostor dobil prve redne modne rubrike, prve modne 

priloge, prve objavljene modne fotografije. S tem, ko je tiskani medij objavljal tekste 

in slike o oblačilih, modi in novih modnih kolekcijah, je oblačilom in modi pripisal 

pomembnost in komunikativnost. V tisku (predvsem nepolitičnem in liberalnem) so z 

diskurzi občinstvo prepričevali, da »večno moderne stvari ne eksistirajo«, da »človek 

hoče spremembe, ki mu preganjajo dolgčas in nudijo zabavo, kajti nihče ne živi zato, 

da bi se dolgočasil« ter da so »nebesa daleč«. Ob prihodu novih modnih smernic so 

pričarali posebno vzdušje, ki se je odražalo v izjavah kot je naslednja: »Nestrpno 

pričakovanje in radovednost lepih naročnic, kaj je moda prinesla novega, kaj bo 

najlepše in najboljše, se že približuje skrajnim mejam.« Moderni mediji so s takšnimi 

reprezentacijami mode, za razliko od tradicionalnih, skušali modo prikazati kot muho 

enodnevnico. Prepričevali so občinstvo, da je vsa lepota videza v njegovem trenutku, 

da je modnemu oblačilu namenjeno le kratko življenje in da ga bo kmalu 

nadomestilo novo, drugačno in še lepše od prejšnjega. Vendar se je v obravnavanem 

tisku (v sami reviji, prilogi, oglasu ali na naslovnici) ena vrsta oblačil pogosto 

pojavljala poleg druge vrste oblačil. Med njimi so bila taka, ki so značilna za 

moderne družbe (modna oblačila), in taka, ki so v sebi nosila elemente tradicije 

(narodna noša in moderna različica t. i. »dečve«). To da je moderno živelo v sožitju s 

tradicionalnim, kar pa ni bila samo značilnost slovenskega prostora in slovenskega 

tiska, torej dokazujejo tudi sama oblačila, ki so jih Slovenci izdelovali, uvažali, 

kupovali in objavljali v medijih.  

Bolj podjetni posamezniki so za promoviranje mode v obravnavnem obdobju poleg 

tiska uporabljali tudi druge, v slovenski družbi doslej neuveljavljene oblike: v 20. 

letih so tako Slovenci med drugim doživeli prvo modno revijo v živo in posneli prvi 

modni (reklamni) film. Poleg običajnih trgovin so v slovenskem prostoru zrasli tudi 

prvi moderni prostori potrošnje (veleblagovnice), ki so vplivali na novo obliko 

interakcij med prodajalci in kupci. Kramarji so postali trgovci. Ženske so postale 
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njihove glavne odjemalke in v tisku so objavljali izjave, da »kar žene zahtevajo, to 

morajo imeti trgovci na zalogi«.  

V ponudbi na slovenskem trgu so bili tako obrtniški (predvsem oblačila in oblačilni 

dodatki) kot industrijski modni izdelki (predvsem tekstil, obutev, srajce in perilo). 

Predvsem prisotnost in širjenje slednjih v slovensko družbo je sprožilo spremembe v 

procesu proizvodnje, oglaševanja in potrošnje oblačil. Slovencem je tako na primer v 

20. letih modni katalog veletrgovine v Celju (prvi v slovenskem jeziku), kjer so 

prodajali predvsem tovarniško, vendar po modi izdelano blago, omogočil nakup 

blaga od doma. Na ta način je končni izdelek, kot zgovorno pravi oglas »Iz tovarne 

direktno na telo, to je poceni naj vsi vedo!« brez posredovanja šivilje, krojača ali 

čevljarja prišel v stik s kupcem oz. potrošnikom. V oglasih se je poleg »uporabne« in 

»menjalne« vrednosti izdelkov poudarjalo »simbolno« vrednost. Poudarjali so tudi 

zadnjo modo oz. »modne novosti« ter stik s takratnimi modnimi centri. Vendar pa, 

kot so opozorile raziskave zgodovinarjev in etnologov, je odnos do samega modnega 

oz. nemodnega blaga (v mislih imam predvsem oblačila), ne glede na to, ali je bil 

izdelek rezultat obrtniške, tovarniške ali hišne produkcije, ostal tradicionalen. 

Oblačila ali kakega drugega oblačilnega kosa namreč po tem, ko je prišel iz mode ali 

je postal premajhen oz. pretesen, niso zavrgli, temveč so ga ali podarili oz. sami 

predelali in ponovno uporabili. Na to nas opozarjajo tudi izjave, kot je naslednja: 

»Moda je lahko muhasto spremenljiva, blago – drago plačano – pa mora ostati.«   

O nadvladi principa mode, o t. i. »modnih zakonih« pri oblačilni potrošnji Slovencev 

lahko v tem obdobju govorimo le v nekaterih primerih, saj imamo hkrati opravka z 

»zakoni« o oblačenju oz. predpisi, ki izhajajo iz religije in tradicionalne miselnosti. 

Na eni strani diskurz, da moda, pa naj si bo »kraljica«, »gospodarica« ali »boginja«, 

piše svoje »modne zakone«, ki jih je treba spoštovati, in da se »upiranje modi oz. 

modnim zapovedim ne splača«, saj tiste »zločince«, ki se po njih ne ravnajo, 

najstrožje kaznuje družba (strupene opazke, zaničljivi pogledi, opravljanje). Na drugi 

strani diskurz, ki je v modni potrošnji videl »nevarno« početje, ki napeljuje h 

»grehu« ter »da modo izdelujejo ljudje, ki sta jim vera in božja zapoved deveta 

briga« oz. ljudje, ki »se ne brigajo za izvirni greh in njegove posledice«.  
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Kaj nam te diskurzi povedo o slovenski družbi? Povedo nam, da so poti v takratni 

slovenski družbeni zavesti vodile v različne smeri, tako v smer liberalnih, modernih 

družbenih vrednot, v katerih je moda legitimni del vsakdanjika, kot tudi v smer 

ohranjanja tradicionalnih vrednot in tradicionalnega reda, iz katerih so modo 

izključevali. Zato je bil odnos do mode vso obravnavano obdobje protisloven. Na eni 

strani se je s tiskom in z drugimi družbenimi praksami, širila pozitivna (povezovali 

so jo z lepoto, uspehom, bogastvom ali s seksipilnostjo), na drugi strani negativna 

(nezanimivo, nepomembno, bolno, bogokletno, grešno) podoba mode. Prisotni so bili 

tako znanilci modernizacije kot tradicije. Bolj kot z »modnim pêl mêlom«, čeprav 

tudi s tem, imamo zato v obdobju med svetovnima vojnama opravka s pêl mêlom oz. 

»križ-em kraž-em« med tradicijo in moderno. Opravka imamo s tranzicijo ali 

prehodom med tradicionalno in moderno družbo, ki pa je zaradi intenzivnega 

političnega dogajanja v tem času na prvi pogled ostala v ozadju. Procesi 

modernizacije, deagrarizacije, sekularizacije, detradicionalizacije torej niso bili 

linearni. Začeli so se že pred obravnavanim obdobjem in so se dogajali postopoma. 

Bili so specifični, zelo odvisni od zgodovine.  

Proučevanja nekaterih segmentov modernizacije so se pred menoj že lotili posamezni 

zgodovinarji, ki so napredek opazovali v politiki (Jurij Perovšek), ekonomiji (Žarko 

Lazarević), urbanizaciji in kulturi (Andrej Studen, Ervin Dolenc), ter etnologi, ki so 

opisovali modno proizvodnjo in potrošnjo v posameznih mestih ali posameznih 

obdobjih (Angelos Baš, Tanja Tomažič, Maja Godina, Janja Žagar). Sama sem z 

raziskavo o potrošnji mode »plavala« na površju in skušala ujeti tisti del kulture, ki je 

najteže določljiv in hkrati obsega vse omenjene elemente modernizacije, pri čemer 

sem zajela celotni slovenski prostor in poudarila doslej najmanj upoštevano vlogo 

medijev (predvsem tiska). Na primeru mode oz. modne potrošnje sem skušala ujeti 

slovensko mentaliteto in na ta način opazovala valovanje modernizacije.  

Kot ključno sem si v disertaciji zastavila vprašanje, v kakšni meri je bila slovenska 

družba modernizirana oz. tradicionalna in ali si lahko pri teh »meritvah« pomagam z 

modo oz. odnosom takratne družbe do mode. Pri tem sem izhajala iz predpostavke, 

da lahko o različnih kulturah sklepamo na podlagi razlik v oblačenju in odnosa do 
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oblačenja, oz. kot zapiše kulturni zgodovinar Daniel Roche, »kodeks oblačenja 

razkriva kodeks kulture«.1100 Konkretna realnost in moda sta namreč lahko v kulturi 

ene družbe pravilo, v drugi pa sta lahko nenavadni, prepovedani in sankcionirani. V 

vsakem primeru pa je modi pripisan nek pomen. Čeprav mediji niso zrcalo sveta oz. 

neke družbe, ampak ga zgolj reprezentirajo, so ključni za analizo kulture. Zato lahko 

na to vprašanje odgovorim pritrdilno.  

Tisk je bil za modo v obdobju med svetovnima vojnama izredno pomembno 

komunikacijsko sredstvo, vendar pa ni bilo edino. Z njim so se širila različna mnenja, 

pogledi, zgodbe in razlage o modi. Slovenskemu občinstvu je sporočal o tem, kaj je 

moderno, modno, in kaj ni, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne. Ponujal je nasvete 

o tem, kakšna naj bi bila zunanjost oziroma videz sodobnikov in sodobnic in kako 

oz. na kakšen način ta videz doseči. Prigovarjal je kaj, kje in kako naj se troši ter 

komu je kaj namenjeno. S podobami (z modnimi fotografijami in s skicami), ki so te 

nasvete spremljale, je ponudil tudi različne načine nošenja oblačil, gibanja v njih ter s 

tem ustvarjal tudi neko specifično podobo žensk in moških. S tem medijem se 

namreč niso širile zgolj modne informacije (modne smernice), ampak tudi neki modi 

pripisan pomen. V zvezi z modo so avtorji besedil in podob ter uredniki, ki so vse to 

objavili, bralcem in bralkam predstavili oz. reprezentirali svoje koncepte, ideje in 

občutke o modi, kar je imelo svoje posledice. Oblikovale so se specifične moderne 

identitete Slovencev, ki so vključevale tudi modo. Koliko so medijske reprezentacije 

mode, modnih potrošnikov in proizvajalcev), ki so bile različne od tiska do tiska in 

od avtorja do avtorja, vplivale na dejanske potrošnjo mode Slovencev, pa ne bomo 

nikoli zagotovo vedeli. Zatorej morajo spoštovani bralci o tem, ali so bili Slovenci na 

področju mode res še vedno »premajhni, prerevni in preveč provincialni« ali ne, 

presoditi kar sami.  

 

 

 

 

 
                                                 
1100 Roche, Kultura oblačenja.  
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Summary  

 

Representations of Fashion in Interwar Slovenian Periodicals  

 

(Povzetek: Reprezentacija mode v slovenskem periodičnem tisku med svetovnima 

vojnama)    

 

In the present thesis, the author uses fashion, as the harbinger of any modern society, 

to discuss the process of modernization of interwar Slovenian society. The emphasis 

is placed on the attitude that Slovenians had towards this phenomenon, which can 

clearly be observed in the texts and images (photographs, illustrations) published in 

Catholic, liberal, socialist and other periodicals of that time. 

In researching the available historical sources, the author was interested mainly in 

finding out whether the Slovenian society of that time could be classified as being 
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modern or still rather traditional, and whether fashion and the attitude of people 

towards fashion could be used to clarify this issue.  

The thesis begins with an introduction, which presents definitions of ideas and 

phenomena such as clothing fashion, the modern age, and traditional and consumer 

society. It also presents the key theories of fashion and modernization which serve as 

the basis for the interpretation of the researched sources. In the second part of the 

thesis, a number of different forms of communication are discussed, media in the 

broader (e.g. the fine arts, columns) and the narrower sense of the word (e.g. radio, 

film, photography). The author attempts to establish the role that such media played 

in the regulation (i.e. promotion and restriction) of fashion consumption in interwar 

Europe. The importance of print media is specifically emphasised, as such media 

provided the main source of information for the present thesis. The third part of the 

thesis outlines the development of print media and periodicals in Slovenia before and 

after the Great War, and there is also an observation of how fashion was featured in 

such media. It is established that in the field of fashion, the Slovenian print media of 

the interwar years made considerable progress when compared to the period prior to 

that. Although interwar Slovenia had no fashion periodicals in the true sense of the 

word, fashion was featured on the so-called fashion pages of a number of Slovenian 

journals of the time, mostly in the form of fashion-related advertisements, texts, 

photographs and sketches. In order to discover the factors that influenced the supply 

(visual, verbal) and the demand (price, language, education) for such print media and 

its fashion pages, the author studies the established practices of writing, printing, 

painting and reading, and even assumes the role of the authors of such fashion pages 

(journalists, editors, illustrators) on the one hand and the role of the reading audience 

on the other. In the fourth part of the thesis, the quantity and quality of such fashion 

pages are analysed based on the basic idea choices of the Slovenians and their 

representations of fashion. Differences in non-verbal and verbal representations of 

fashion in periodicals can be observed depending on the political leanings and 

ideology of each individual periodical. Representations of fashion varied depending 

on sexual identity and social class, the relations between urban and rural, and were 

designed for manufacturers, sellers and consumers of fashion. In the following 
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chapters, different ways of regulating the consumption of fashion are described. 

Attention is drawn to differences in the representation of female and male fashion 

consumers, and also to differences between “elite” and “mass” consumption of 

fashion, which can clearly be observed through various types of fashion production 

(handmade, industrial and domestic), advertising, and places of consumption. On the 

one hand, there is the influence and the role of fashion centres (Paris, New York, 

London), and on the other hand there is the role that was played by the Slovenian 

towns and the Slovenian national consciousness.  

These chapters also describe how fashion was being spread and to what degree such 

spreading was influenced by the media, whose role has mostly been overlooked in 

previous research. Also studied is the influence of cultural mediators who can be 

regarded as the main creators of fashion pages (journalists, photographers, 

illustrators, merchants, craftsmen). The conclusion includes a synthesis which 

demonstrates that fashion discourse or fashion images may serve as an entrance into 

the culture of a certain society, that fashion may be used to answer questions such as 

“to what degree was a certain society modern or traditional”, and that the media, 

though not reflecting or imitating reality in its entirety, can still be an important, if 

not crucial, element in cultural analysis.  

Ever since fashion first appeared in the media, the media have played a double role. 

On the one hand, they helped to achieve a more uniform style of dress and enabled 

fashion to become more widespread and popular, but on the other hand, such media 

in the hands of those who did not want fashion aimed to restrict its consumption. In 

studying Slovenian periodicals of the time and analysing their fashion pages, one can 

clearly observe both forms of fashion regulation (restriction and promotion). Fashion 

was being regulated by the old and some of the new authorities or ideologies that 

were present in the Slovenian society of that time. The Catholic Church was one of 

the main authorities of regulation, mostly restriction, of fashion consumption. At the 

time, the Church manifested a strong ambition to collaborate with politicians 

(political Catholicism), and thus retain its traditional role as the society’s moral 

supervisor. In the interwar years, the Catholic press was the most widespread of the 

Slovenian print media. The Church used its press to attribute mostly negative 
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characteristics to fashion and fashion consumers, i.e. people who signified, wanted or 

caused changes in Slovenian society. However, even the Church, with all its 

activities, was not always only an element of obstruction of modernization. There 

were elements within Catholicism that successfully adapted to novelties, which can 

be seen in the fact that new parties and movements were being founded (Christian 

Socialist) and that fashion discourses were being published. Thus, the Catholic press 

and its discourse also included elements that helped to promote fashion consumption.  

The second ideology that restricted fashion consumption in the interwar years was 

Marxism. Although the socialist press paid less attention to fashion than the Catholic 

one and was also not as widely read, it did attack fashion in a very serious manner 

and for the most part warned its readers against it. While the Catholic press attacked 

fashion mostly for reasons of moral principle and on account of it being used to 

undermine traditional dressing habits, the socialist press was concerned mostly with 

the high prices of fashion products (luxury commodity), pointing out the fact that 

people were being divided into different ranks of social standing. According to 

socialist fashion discourse, fashion was a product of bourgeois society, which had 

absolutely nothing to do with the lower-ranking working class.  

The restriction of fashion consumption to a particular social class can also be 

observed in a large part of the liberal press, where fashion was clearly attributed to 

one and only one social group, i.e. bourgeois society. Often, there were statements 

saying that there was nothing wrong with fashion news being distributed to all social 

classes, lower, middle and upper alike. In such cases, the element of regulation 

(restriction) was bourgeois morality or the so-called “class morality” (class ethos) 

that reached beyond the individual idea choices, and was known to the liberals and 

the Catholics alike. It was discussed in his thesis by Bourdieu, who said that class 

morality was reflected in the values, beliefs, everyday practices and behaviour 

patterns of each individual class. He also calls it “class habitus” which is not aware 

of itself and is shown through an individual’s disposition and his actions. According 

to Slovenian fashion discourses, the desire to portray the idea that the lifestyle of 

bourgeois class was different from the lifestyle of other classes was still strong and 

was an important part of the regulation of fashion consumption.  
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Liberal ideology was the main regulator in increasing fashion consumption both 

among the bourgeois and other layers of society. Fashion was presented in a 

favourable manner by a number of liberal and non-political publications, and the 

number of fashion pages published increased over the years.  

The Slovenian mentality could also be a possible regulator of fashion consumption. 

As is evident from fashion discourses, whenever there was talk of fashion, 

Slovenians were characterized by words such as “inborn fear”, “modesty” and 

“shyness” or caution. Mitja Kunc, a craftsman and politician of the late 19th century, 

drew attention to this mentality and pointed out that it was obstructing both the 

production and the consumption of fashion. In regard to the fashion press he wrote 

that in matters of fashion and the fashion press, the prevalent belief among the 

Slovenians was that they “promote showiness and wastefulness”. In the interwar 

print media, such mentality could also be observed in statements accompanying the 

first publishing of fashion pages in a magazine. For example, the editorial board of 

Vesna magazine wrote “let no one be bothered by the fact that we chose to include 

fashion in our programme”. Such and similar statements were meant to pacify the 

Slovenian reading audience and ensure them that they were not trying to promote 

luxury, but merely to show a modern, pleasant and practical style of dressing, and 

that achieving “the right measure” was always needed when dressing up. This was 

more or less a common characteristic of political and non-political print media 

during the researched time period.  

This is why I can only partially agree with the hypothesis on the regulation of 

consumption. Although the research showed that traditional society was not beaten, it 

was certainly on the defensive. It turned out that some traditional elements survived 

in the form of informal prohibition and that they were being active through the 

media, but were not considered to be merely bourgeois morality. The research also 

showed that new ideologies, too, sided with or against fashion and thus regulated 

fashion consumption in one way or the other. I was, however, a bit surprised by the 

content of the regulation and by fashion discourses of the individual ideologies, 

mostly by the similarities and differences between the old and the new ideologies, as 

I indicated above.  
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Although the research showed that fashion consumption was being regulated, mostly 

restricted, by the media, it also indicated the probability that consumption was 

beginning to become of importance for community unity, for the forming of social 

identities and networks, and for establishing distinctions between oneself and the rest 

of the society. The identity became the result or the construction of consumption and 

was no longer determined merely by the status that a person acquired at birth, just as 

the individual’s identity no longer depended on such status. As I predicted in my 

initial hypothesis, the consumption of goods in the interwar Slovenian society was 

increasingly based on the system of rapid and regular changing of style, driven by the 

desire of the people to acquire something new and presumably different. In other 

words, consumption was controlled by the so-called fashion system, which is a 

characteristic typical of modern societies. Based on some indicators, Slovenian 

society of the interwar years was a mix of traditional and modern, but managed to 

fatefully lean towards the modern. While more in favour of restriction during the first 

period of the interwar years, by the end of the period in question the regulation of 

fashion consumption had turned to promotion of fashion.  

Societies, including Slovenian society, have their own individual paths to 

modernization. The research sheds light on a number of harbingers of modernization 

to which fashion is directly or indirectly connected, and which came to Slovenia with 

a bit of delay when compared to a number of Western European countries – the 

pioneers of modernization – but they did come. By researching a number of areas – 

production (trades/industrial), location (urban/rural), supply of goods 

(shops/department stores), ideologies (Catholic/liberal), media (columns/cinema), 

clothing (national costumes and dirndls/fashion), consumption (laws/fashion) – I was 

able to prove that the Slovenian society of the interwar years was a mixture of 

traditional and modern. Thus, the process of modernization, deagrariarization, 

secularization, and detraditionalization was not a linear one, but started in the pre-

war period and developed gradually. It was a specific process that very much 

depended on history.  

In interwar Slovenia, the percentage of the rural population who lived off farming 

and craftsmanship (60%) was higher that the percentage of the urban population 
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employed in industry, but this gradually changed as the percentage of the latter began 

to rise. With modernization, the number of cities increased, they became bigger and 

more important, while the countryside began to “shrink” and eventually its 

importance declined. The line between the rural and urban setting became less and 

less distinct, which might also have been due to traffic innovations (trams and 

railways) which enabled people to commute daily to and from the city.  

Also changing was the character of the cities that were the “epicentres of modernity” 

and “epicentres of fashion” in Europe and America (such as Paris, London, New 

York). During the interwar period, the city of Ljubljana evolved from having features 

of “a typical provincial semi-rural town” to obtaining a more cosmopolitan character. 

Together with Trieste, Celje, Maribor and Kranj, the city of Ljubljana played an 

important role in the process of modernization of the Slovenian society and in the 

process of promoting fashion, which intensified during the time between the wars.  

By means of modernization, differences between the urban and rural population were 

made less obvious, which was also reflected in fashion consumption. City-dwellers 

or the middle-class, who were perceived as the leading factor of modernization by a 

number of historians and sociologists, included behaviour according to (the latest) 

fashion in their culture and among their most distinguishing characteristics. 

Individuals of lower social class who wished to resemble those of higher social 

standing needed to copy the clothing practices of the middle class. Although only a 

few could afford this (wealthier farmers, successful/capable workmen, single women 

and men), the rural way of life and country customs also began to resemble urban life 

more and more in the area of consumption. The establishment of fashion in the 

Slovenian countryside in the second half of the 19th century thus coincided with the 

withdrawal and decrease in the consumption of the national costumes and the rural 

way of dressing.  

In the interwar years, the modern media (printing, photography, film) also broadened 

its audience on account of the more traditional media, such as columns, illustrations, 

caricatures, fine art and frescoes. The print medium became a mass medium, 

supplying Slovenians with their first fashion columns, fashion supplements, fashion 

photographs, and their very first fashion catalogue that enabled home shopping of 
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fashion products. In 1920s, the Slovenians saw the staging of their first live fashion 

show and their first fashion ad film. Modern media tried to portray fashion as a fad 

and strove to convince the audience that the beauty of appearance was in its moment 

and that fashionable clothes had but a short time to live and were soon to be replaced 

with a new kind of life, very much different from the one before.  

Besides regular shops, the first modern department stores were also being built. 

Slovenians could choose between industrial fashion products (mostly textiles, 

footwear, shirts and underwear) and tradesmen’s fashion products (mostly clothes). 

Still, a considerable amount of historical and ethnological research has shown that 

the attitude toward fashionable or unfashionable goods (clothes) remained 

traditional, regardless of whether they were made by tradesmen, in a factory or at 

home. A piece of clothing was not discarded after it had gone out of style or became 

too small or too short, but was donated or remodelled and re-used.  

The clothes that were worn by the Slovenians and that regularly appeared in the 

media could include elements of traditional (the national costume or its modern 

version, the dečva, or dirndl) or were typical of modern societies (fashionable 

clothes). The periodicals of that time (magazines, supplements, advertisements, or 

the cover) placed one kind of clothes next to the other. The modern thus lived in 

symbiosis with the traditional, which was not solely a feature of the Slovenian print 

media.  

Thus there are only a few instances where we could talk of the supremacy of fashion 

principles in the consumption of clothes in interwar Slovenia, as we also have to deal 

with “laws” on clothing or regulations that were based on religion and traditional 

mentality. The attitude towards fashion was contradictory. On the one hand, a 

positive image of fashion was being promoted (connected to beauty, success, wealth, 

and sex appeal) and on the other hand there was also the negative image of fashion, 

where fashion was portrayed as uninteresting, unimportant, unwholesome and 

blasphemous. The paths of the Slovenian social consciousness were leading in 

different directions; one in the direction of retaining traditional values, and one in the 

direction of establishing more liberal, modern social values where fashion could be a 

legitimate part of everyday life.  
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During the whole of the interwar years, there was a certain coexistence between the 

elements of modernization and the elements of tradition. Rather than dealing with a 

“fashion pell-mell” (although that was present as well), we are dealing here with a 

“pell-mell” between tradition and modernization. What we are really dealing with is 

a transition from traditional to modern, but the whole process remained rather 

unobserved due to the active political situation of the time.  

The crucial question in my thesis was the question of to what degree the Slovenian 

society was modernized or traditional and whether fashion or the attitude that the 

society of that time had toward fashion could be used to “measure” such states. I 

formed a hypothesis that differences in cultures could be based on differences in 

clothing and attitudes toward clothing, or as cultural historian Daniel Roche points 

out, “the code of dressing reveals the code of culture”. While concrete reality and 

fashion could be the rule in a certain society, they may be perceived as strange, 

prohibited and punishable in another. In any case, fashion was being given a certain 

importance. Although the media is not a reflective image of the world or a certain 

society, but merely represents it, it is nevertheless of crucial importance in the 

analysis of a culture. That is why I can confirm the above mentioned question.  

The print media was a very important means of communication for fashion during 

the interwar years, but it was not the only one. The press spread opinions, views, 

stories and interpretations of fashion. It informed the Slovenian audience about what 

was modern and fashionable and what was not, about what was socially acceptable 

and what was not. It offered advice on what the people of that time should look like 

and how to achieve that look, making comments on what to buy, where and how to 

spend money and for what purpose. By publishing images (fashion photographs and 

sketches) that accompanied such advice, it shed light on different ways of wearing 

clothes, and ways of moving in them, and thus created a specific image of women 

and men. The print media not only spread fashion information (fashion instructions), 

but also a certain importance that was given to fashion. The creators of the texts and 

images and the editors who published them were able to convey their concepts, ideas 

and feelings of fashion, which did have its consequences. Specific modern identities 

of Slovenians were being formed and they included fashion. As to how much the 
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media and its presentation of fashion and fashion consumers (published discourses 

and images), which varied from publication to publication and from one author to 

another, were indeed influential with respect to the actual fashion consumption of the 

Slovenians, we will never know for sure.  
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