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Izvleček

Tango – uspeh in pohujšanje sezone: Diskurz o tangu v slovenskem časopisju med letoma
1911 in 1940
Magistrsko delo obravnava tango, ki je v začetku 20. stoletja popolnoma osvojil plesišča
po vsem svetu. Tango je bil izjemno popularen tako na Slovenskem kot povsod drugod po
Evropi. Njegovo priljubljenost nista prekinili niti obe svetovni vojni, ki sta za nekaj let ohromili
vsesplošno družabno življenje. Za njegovo prepoznavnost in priljubljenost je zaslužno tudi
takratno časopisje, ki je od prvih let njegovega prihoda na plesišča pomembno prispevalo k
njegovi podobi v javnosti. Liberalno časopisje je namreč tango označevalo za največji uspeh
sezone, ta isti tango pa je konservativni del kmalu po njegovem prihodu na evropska plesišča
označil za pohujšljivega, nemoralnega in mu pripisal celo številne slabe vplive na zdravje
plesalcev. Tango je med ideološko nasprotnima taboroma na Slovenskem zanetil pravo
ideološko vojno, ki je svoje mesto našla v takratnem časopisju. Liberalneje usmerjena družba
je ob spremembah v plesni kulturi, ekonomizaciji prostega časa, porastu plesnih šol, učbenikov
in glasbenih plošč, obenem pa z uporom proti medijskemu diskurzu o moralnem vedenju (ki je
z agresivno politiko proti modernim plesom dosegel celo nasprotni učinek) tango odobravala,
ga spodbujala in ga vzela za svojega. Ta obsežni časopisni diskurz je v magistrskem delu
analiziran v več poglavjih, med drugim tudi v zvezi z obravnavo procesov iskanja
antropološkega

Drugega,

s

spremembami

v

družbeno-političnem

položaju

žensk,

ekonomizaciji prostega časa ter z razvojem popularne kulture ter zamejevanjem ločnic med
»ljudsko« in meščansko plesno kulturo.
Ključne besede: tango, ples, plesišče, časopisje, 20. stoletje, etnokoreologija
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Abstract

The Tango – Success and Scandal of the Season: A Discourse on Tango in Slovenian
Newspaper between 1911 and 1940
The master's thesis deals with tango, which completely conquered dance floors all over
the world at the beginning of the 20th century Tango has been extremely popular both in
Slovenia as well as elsewhere in Europe. Its popularity was not even interrupted by the two
World Wars, which paralyzed general social life for several years. It owes its recognition and
popularity mainly to the newspapers of the time, which significantly contributed to its public
image. The liberal newspapers described tango as the greatest success of the season, advertised
it featuring sheet music of the latest melodies, dance schools and dance teachers included it in
their permanent program of courses and dance events, and later the music industry contributed
to its extraordinary popularity with gramophone records and advertising. On the other hand,
conservative media described tango as disgusting and immoral, even accused it to cause adverse
health effects on the dancers. According to conservative circles, the tango threatened the value
system and social order. The tango ignited a real ideological war between the two camps - the
clerical and the liberal - in the spirit of political struggle, which found its place in the
newspapers of the time. This newspaper discourse is analyzed extensively in several chapters
of this master's thesis, including the process of searching for the anthropological "other", the
processes of attaining symbolic power in the wider socio-political space, the role of the Church
as the main authority in establishing and maintaining moral principles. The tango in its history
also indirectly reveals many processes of women's movements. Symbolic changes in the
position of women in society and in the symbolic constitution of their bodies in public space,
as well as upheavals and negotiations in the distinctly patriarchal society of the time. Various
social events, e.g. in the past.
Key words: tango, dance, dancefloor, newspaper, 20th century, ethnochoreology
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1. Uvod
Osrednja tema mojega magistrskega dela je tango kot ena izmed plesnih oblik, ki s
časopisnim diskurzom z začetka 20. stoletja razkriva številne družbene kontekste prostora in
časa, v katerem se je pojavljal. Plesna kultura, del katere je bil v prvi polovici 20. stoletja tudi
tango s sočasnimi »modernimi plesi«, je kompleksen, večplasten in nenehno spreminjajoč se
pojav. Predstave o njej danes razumemo prek historične pričevalnosti, znanstvenih spoznanj in
(po)ustvarjalnih praks. Prek teh ravni, ki skrbijo za pretok idej o plesni kulturi v preteklosti,
nastaja razumevanje plesne kulture iz preteklosti in konstrukcija naših predstav o njej. Sledeča
raziskava bo zaradi širokega področja plesne kulture obravnavala zgolj nekatere tematike,
vezane na vire, ki so obravnavali plesno kulturo in plesne prakse z začetka 20. stoletja v Evropi
in na Slovenskem.
Glavni primarni vir za nastanek magistrskega dela o tangu predstavlja takratno časopisje
iz začetka 20. stoletja, ki je o tangu in ostalih vplivnejših takrat modernih plesih v
obravnavanem obdobju med letoma 1911 in 1940 poročalo na tedenski ravni. O tangu glede na
pregledane slovenske vire niso poročali le med obema vojnama, čeprav tudi takrat družabno
življenje ni popolnoma zamrlo1. Časopisno gradivo sem prebirala v spletni knjižnici dLib.
Zaradi omejitve prostora sem se pri raziskovanju osredotočila na obdobje do 2. svetovne vojne.
Po tem obdobju bi bilo potrebno spremeniti tudi metodologijo zbiranja podatkov zaradi še
živečih informatorjev, obenem pa se je s tem obdobjem zmanjšalo tudi število časopisnega in
drugega arhivskega gradiva, ki je omenjalo tango. O tangu med letoma 1911 in 1940 sem v
spletni knjižnici dLib pregledala nekaj več kot 1.200 omemb tanga v prispevkih iz takratnega
časopisja, ki sem jih prepisala in razvrstila glede na posamezne večje sklope – na sklop s
prispevki, ki so pisali o popularnosti tanga, na sklop o preganjanju in prepovedi tanga, na sklop
o tangu kot elementu politično-časopisnega boja in na sklop o umestitvi tanga v širši pregled
takratne plesne kulture. Zaradi velikega števila prispevkov in zamejitve prostora magistrske
raziskave sem v nalogo vključila le najbolj reprezentativne omembe tanga glede na posamezen
sklop.
O tangu je glede na pregledane vire največ poročalo liberalno usmerjeno časopisje, med
njimi dnevniki Dan, Edinost, Mariborski Večernik Jutra, celjska Nova doba, Slovenski narod,

1

Med letoma 1914 in 1918 imamo o plesu zaradi vojne manj omemb, našla sem le na nekaj podatkov o
posameznih plesnih dogodkih, tanga pa posebej niso omenjali. Družabno življenje med 1. svetovno vojno zaradi
vojne na bojiščih ni povsem zamrlo (glej npr. Matić 1995), drugače pa je bilo med 2. svetovno vojno, pri čemer
omemb o družabnem življenju, vezane na plesne dogodke s tangom, nisem zasledila.
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Tabor in Zarja, daleč največ člankov o tangu je prispeval liberalni časopis Jutro. O tangu je
pisalo tudi konservativno časopisje, med njimi Bogoljub, Cerkveni glasnik za Tržaško župnijo,
Domoljub, Slovenec itd. Poleg nevtralnega časopisa Nemcev v Ljubljani Laibacher Zeitung2je
tango omenjalo tudi časopisje, ki je izhajalo med Slovenci v Ameriki, med njimi liberalni
Amerikanski Slovenec, Clevelandska Amerika in Glas naroda.
Preko digitalne knjižnice dLib sem dostopala tudi do drugih antikvarnih virov, ki
obravnavajo tango v kontekstu (moralnega) vrednotenja plesa. Gre predvsem za razne verske
knjižice in priročnike, ki sem jih v raziskavi vključila k obravnavanju procesov krščanske
vzgoje mladine in ženskih družb. Prav tako je konec 19. stoletja tržaško-koprska škofija izdajala
razne vzgojne priročnike, med njimi tudi knjižico duhovnika Ivana Tula, ki opisuje pregon
parnega plesa na sploh. Največji nabor prispevkov o škodljivosti plesnih dogodkov in posledic
plesa je prispeval škof Anton Bonaventura Jeglič3, ki si je izjemno prizadeval za popolno
prepoved in pregon plesa na Slovenskem. S tem namenom je napisal tudi številne vzgojne
priročnike za mladino, njihove starše in vzgojitelje, o tem pričajo tudi njegova vizitacijska
poročila, dnevniški zapisi in številne kronike Marijinih družb, ki so bile ustanovljene z njegovo
pobudo. Celoten nabor dnevniških zapisov in vizitacijskih poročil sta leta 2015 v obsežno
monografijo Jegličev dnevnik zbrala Marija Čipić Rehar in Blaž Otrin.
Pri pregledu časopisnih virov ter raziskovanju tanga v Evropi in na Slovenskem sem se
osredotočila predvsem na proces prehajanja tanga iz argentinskega okolja na evropska in
slovenska plesišča, na prehajanje med različnimi okolji in družbenimi skupinami, na odzive
takratne evropske družbe in številne prepovedi, s katerimi so ga, sočasno z veliko
priljubljenostjo, moralne katoliške in državne avtoritete označile za moralno neprimernega. Pri
tem me je zanimal odnos Cerkve do plesa kot takega in načini kontrole moralnih oblasti, s
katerimi so posegali na posameznikove in družbene navade. Ob pregledu časopisja sem bila
posebej pozorna na diskurz posameznih političnih polov, ki so prek časopisja (tudi s tangom)
uveljavljali svojo politično moč, ter na družbeno razmerje med moškimi in ženskami, ob tem

2

Ker naj bi za glasilo Laibacher Zeitung veljalo, da je o vseh prireditvah poročalo ne glede na politično
usmerjenost organizatorja in ustvarjalca ter prinašalo najboljše politično nevtralne kritike kulturno-umetniških
prireditev v Ljubljani (Matić 1992: 23–24), nemškega tabora in časopisa Laibacher Zeitung nisem vključila v
poglavje o časopisnem boju med liberalnim in klerikalnim političnim polom.
3
H kulturnemu prispevku Ljubljane na začetku 20. stoletja je veliko prispeval prav škof dr. Anton Bonaventura
Jeglič. Opisali so ga kot živahno osebnost, ki se je poleg duhovništva rad ukvarjal tudi s politiko, seksologijo,
šolstvom in predvsem javno moralo. Tako je poleg številnih spisov in knjižicam proti nedolžnosti nevarnim plesom
nasprotoval tudi postavitvi zanj preveč pohujšljivega Prešernovega spomenika pred frančiškansko cerkvijo leta
1905 ter predvajanju nemoralnih kinematografskih predstav, predvsem zaradi prizorov z »nagoto« (glej npr. Matič
1995: 265–269).
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pa nadalje na vpliv žensk na (družbeno) politiko na Slovenskem. Nenazadnje pa sem se pri
raziskovanju osredotočila tudi na razširjenost tanga na slovenskem podeželju, pri čemer me je
zanimalo, kako in če sploh je tango prišel med prebivalstvo izven mestnega okolja in predvsem
zakaj ga kot ples z začetka 20. stoletja do zdaj ni omenila nobena večja raziskava plesne kulture
tistega obdobja.
Temeljno strokovno delo, ki obravnava tango tako z vidika tehničnega razvoja plesa kot
tudi širšega kulturno-zgodovinskega konteksta, obenem pa ob sistematični razlagi kritično
interpretira do sedaj zbrano vplivnejše gradivo o tangu, predstavlja monografija z naslovom
Tango in politična ekonomija strasti antropologinje Marte Savigliano (2007), ki je obenem tudi
eno najpogosteje citiranih strokovnih monografij o tangu. Podobno tango obravnava tudi delo
Marka Knowlesa z naslovom The Wicked Waltz and other Scandalous Dances (2009), v
monografiji pa poleg umeščanja tanga v širši kontekst le-tega primerja z ostalimi plesi (pred
tangom valček, istočasno kot tango t. i. »živalske plese4« ter nekaj let za njim charleston), ki so
v obdobju od 18. do 20. stoletja naleteli na podobne ali celo enake družbene kritike in procese.
Na Slovenskem pa je zgodba nekoliko drugačna. Tovrstnih historično-antropoloških
monografij ali etnokoreoloških pregledov o tango kulturi nimamo. Eden redkih, ki se je na
področju historične antropologije pri nas ukvarjal s tangom in z njim povezanimi procesi, je
Tomaž Simetinger. V svoji doktorski disertaciji (2014) je podrobneje obravnaval tudi procese
medikalizacije in demonizacije plesa. Ostale vplivnejše etnokoreološke raziskave plesov na
Slovenskem so se večinoma ukvarjale s plesno kulturo kmečkega okolja. Novejše plese, ki so
v začetku 20. stoletja prišli na slovenska plesišča tako v elitnih kot tudi podeželskih družbenih
krogih, na Slovenskem obravnavajo le nekatere redke omembe v posameznih etnokoreoloških
analizah, ki se osredotočajo predvsem na nabor in opis t. i. »ljudskih plesov« – v svojih
prispevkih o plesni kulturi na Slovenskem tango tako (le obrobno) omenjajo Bojan Knific
(2010: 116), Rebeka Kunej (2014: 129) in Mirko Ramovš (1980: 37; 2001: 228; 2003: 39).
Našteta dela razen analize časopisnih in drugih arhivskih virov ne vsebujejo plesnih
4

V začetku 20. stoletja so se tako na plesiščih začeli pojavljati novi plesi, tudi ti pa naj bi v zelo kratkem obdobju
dobili svoje nove plesne različice. Med njimi se je pojavila tudi skupina plesov, za katere je bilo značilno
posnemanje določenega živalskega gibanja, po katerem so bili pozneje ti plesi tudi poimenovani. Tako imenovano
skupino »živalskih plesov« (prevedeno iz angleškega izraza »animal dances«) so na plesiščih zastopali turkey trot,
bunny hug, horse trot, crab step, fish walk, snake dip, eagle rock, chicken scratch, kangaroo kant, wiggle worm,
grizzly bear, foxtrott oziroma fokstrot itd. Večinoma je bil osnovni korak za te plese preprosti one-step oziroma
trot, pri čemer so plesalci naredili korak na vsako poudarjeno dobo, ob tem pa posnemali gibanje živali, po kateri
je bil ples imenovan. Tako so plesalci ob posnemanju medvedje, zajčje ali na primer lisičje hoje migali z rameni,
krilili z rokami, pozibavali z glavo, topotali, drsali ali poskakovali z nogami, zibali z boki itd.(Knowles 2009: 61–
66). Glede na redke omembe v slovenskem časopisju lahko predvidevamo, da so se ti plesi le redko plesali tudi
pri nas, z izjemo zelo priljubljenega fokstrota. Plesni učitelji in novinarji, ki so te plese omenjali, so obdržali
njihova imena v angleškem izvirniku, le redko so npr. foxtrott slovenili kot foks-trot ali lisičji korak.
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kinetogramov, niti podrobnejših opisov plesov ali vsaj njihovih posameznih plesnih oblik.
Knjižni deli, ki na podlagi raznih časopisnih in knjižnih virov ter dnevnikov in ustnih pričevanj
bolj obširno opisujeta družabno življenje in z njim plesno kulturo v urbanem okolju na
Slovenskem, sta Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno Draga Matića (1995) in Oris
družabnega življenja v Ljubljani od začetka dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne
Damjana Ovsca (1979). Podoben pregled družabnega življenja v drugih slovenskih mestih v
začetku 20. stoletja opisujeta tudi deli Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja
Janeza Cvirna in delo Maje Golja Maribor 1919–1941: Oris družabnega življenja. Tudi v teh
pregledih gre zgolj za opisovanje okoliščin, povezanih s plesom.
V prvem delu magistrskega dela pišem o kompleksnosti jasne opredelitve plesne podobe
prvega tanga in njegovega izvora v revnejših predelih argentinskega Buenos Airesa ter
urugvajskega Montevidea ob koncu 19. stoletja. V tem poglavju večinoma povzemam delo
antropologinje Marte Savigliano, ki s kritično obravnavo zajema širok pregled starejših virov
in literature o zgodovini tanga. V nadaljevanju pišem o prihodu tanga v Evropo, kjer so ga
najprej sprejele družbene elite in ga kmalu ob prihodu označile za največjo uspešnico plesne
sezone. V zgodnjem 20. stoletju je evropska družba s tangom konstruirala nove oblike
eksotičnega plesa in ustvarjala antropološkega Drugega, ki se je nanašal na »divje Argentince«
in kmalu tudi na pripadnike domačih nižjih družbenih razredov, o čemer pišem v tretjem
poglavju. Da je ustrezal takratnim »moralnim« normam evropskih plesišč, so ga morali prek
plesnih šol, plesnih učiteljev in modne industrije prilagoditi oz. »evropeizirati« (Savigliano
2007: 120–121; Simetinger 2014a: 136). V petem večjem poglavju pišem o tem, kako so tango
kmalu po njegovem prihodu – tako kot stoletje poprej valček5 – označili za nedostojnega,
čeprav ga je to obenem delalo zelo privlačnega in zanimivega. V želji po moralni in simbolni
nadvladi Cerkve kot moralne avtoritete v takratnem družbenem prostoru se je razvil poseben
diskurz s preganjanjem in celo prepovedmi tanga ter ostalih modernih plesov. Pomembno vlogo
pri tem je tako v Evropi kot v Sloveniji igral tudi sam odnos cerkvene oblasti do plesa. Strah
pred »nemoralnim« je segal tako daleč, da so tango po Evropi prepovedovale tudi državne
oblasti. Temu namenjam posebna podpoglavja, v katerih zajemam tudi procesa medikalizacije
in demonizacije plesa. Nadalje pišem o tangu na Slovenskem, ki je kmalu postal simbol
merjenja moči med politično-ideološko nasprotnima poloma ̶ liberalnim in klerikalnim.
Ideološka vojna, ki se je vrtela tudi okrog tanga, je spodbudila širok časopisni diskurz, ki v

5

Valček sem obravnavala tudi v svoji diplomski nalogi z naslovom Plesišče na razkolu: Valček kot primer
polarizacije med konservativnim in liberalnim (2016).
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magistrskem delu zavzema osrednje mesto. Posebno poglavje namenjam družbenemu položaju
žensk, ki se je začel spreminjati sočasno s prihodom tanga v slovensko družbo, priljubljenosti
posebne tangomode, vlogi žensk pri delovanju društev, organiziranju družabnih večerov, čajank
in drugih prireditev s tangom, vključevanju žensk v družbeno politiko tistega časa na eni in
delovanju Marijinih družb na drugi strani. Nadalje pišem tudi o utripu družabnega življenja, ki
sta ga vmes prekinili 1. in 2. svetovna vojna, o razvijajoči se nacionalni zavesti prebivalstva na
Slovenskem ter o takrat spreminjajočih se družbenih razlikah v strukturi prebivalstva, ki jih je
spodbudila hitro razvijajoča se industrializacija in urbanizacija mest ter njihove okolice.
Posebej izpostavljam pomen razvoja popularne kulture pri razvoju tanga, vključno z napredkom
glasbene industrije, gramofonskih plošč, radia, prihodom različnih glasbenih zvrsti, predvsem
iz Amerike, popularizaciji plesnih šol itd. Delo zaključujem s poglavjem o tangu na slovenskem
podeželju, pri čemer izpostavljam predvsem vlogo ekonomizacije prostega časa, razcveta
delovanja raznih društev in čitalniškega gibanja ter osvetljujem zamejevanje ločnic med plesno
kulturo v mestih in na podeželju.
Ob koncu uvodnega dela izpostavljam še nekatere težave, s katerimi se soočamo pri
raziskovanju plesne kulture nasploh. Kot sem izpostavila že v svoji diplomski nalogi leta 2016,
se etnokoreologija ali historična antropologija plesa pri svojem raziskovalnem delu srečuje s
številnimi teoretičnimi in predvsem metodološkimi zagatami. Poglavitni razlog za to gre
verjetno iskati predvsem v problematiki razumevanja in interpretiranja virov o plesni kulturi in
plesih nasploh. Predvsem v slovenski etnokoreološki tradiciji lahko naletimo na nepopolne
razlage in nekritične interpretacije plesnih virov, prav tako pa tudi na primere
zbiranja/odbiranja, interpretacije in aplikacije terenskega gradiva na osnovi subjektivnih,
nacionalnih, časovnih meril, geografskega determinizma, vprašanja razumevanja avtentičnost
in »ljudskosti« plesov itd. Da tango na Slovenskem še ni dobil svoje večje historičnoantropološke obravnave, saj ga v preteklosti niso razumeli kot enega izmed »avtentičnih
ljudskih plesov«, in čeprav so ga na terenu zaznali, so ga namerno izpuščali iz popisov in
obravnav. Vzrok za to bi najverjetneje našli v vprašanju, kako so v preteklosti v znanosti sploh
opredeljevali t. i. ljudske plese, ki so jih v glavnem preučevali. Te so raziskovalke in
raziskovalci pogojevali z nacionalno-geografskim poreklom kot kriterijem obravnav plesa.
Eden od teh plesov, ki niso sodili v kategorijo t. i. ljudskih plesov, je poleg fokstrota, turkey
trota in drugih t. i. »živalskih plesov« tudi tango. Kljub temu da je bil tango moderen ples, ki
ga je plesala večina takratnega prebivalstva na Slovenskem, raziskovalci ga niso prepoznali kot
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ljudski ples in zanj na terenu sistemsko niso zbirali podatkov6. Ob pisanju magistrske naloge
sem se pogosto soočala s pomanjkljivimi obravnavami posameznih plesnih žanrov, med njimi
tudi tanga, pregledane razlage so bile pogosto zelo poenostavljene, brez opisanega družbenega
konteksta, ki je spremljal in vplival na razvoj ter podobo tanga. Razvoj tanga od njegovega
začetka do uveljavitve na slovenskih plesiščih v mestu in pozneje tudi na podeželju sem v svoji
nalogi tako skušala prikazati skozi različne družbeno-kulturne kontekste, ki so bili sestavljeni
iz različnih dejavnikov in kulturno-zgodovinskih okoliščin. Zgodba o tangu, ki jo je opisoval
časopisni diskurz obravnavanega obdobja, je, kot se kaže, zgodba izrazito različnih družbenih
skupin. Te so v določenem obdobju in v različnih okoljih igrale ključno vlogo pri nastanku in
razvoju tega plesa.

6

O problematiki popisovanja terenskega gradiva v obdobju preloma 19. in 20. stoletja ter interpretiranja nekaterih
virov, ki so bili večkrat subjektivno izločeni zaradi filtra »ljudskosti«, piše tudi Marko Terseglav v članku Štrekljev
sindrom (2001). Karel Štrekelj, ki je v takratnem duhu zakonitosti »folklore« in »ljudske poetike« del terenskega
gradiva kot »ljudskega« in s tem primernega vključil v svojo zbirko Slovenske narodne pesmi, del gradiva pa
izključil ali objavil pod poglavje »neljudskih pesmi«. Terseglav izpostavlja teoretične dileme, ki jih je srečeval
Štrekelj in ki so kot take v folkloristiki in etnokoreologiji aktualne še danes. Prav tako se je posvetil (sicer le
pesemskemu) gradivu v GNI, ki je zaradi preglednosti oštevilčeno in razdeljeno na terenske zvezke, ter izpostavil
problematiko deljenja gradiva glede na »certifikat ljudskosti« in »neljudskosti«. V terenskih zvezkih slovenske
plesne glasbe iz tistega obdobja so zbrane tudi melodije tanga, seveda v slovenski različici (Terseglav 2001: 211).
Še podrobneje sta o tem pisala Martin Scharfe v članku Kritik des Kanons (1986) in Jurij Fikfak: Ljudstvo mora
spoznati sebe: Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja (1999). Scharfe je napisal eno najpomembnejših
del, ki je prispevalo h kritiki pojma ljudskosti in posledično kanonizaciji ljudskosti. V svojem delu ga kot ključno
referenco obravnava tudi Fikfak.
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2. O izvoru tanga
Vprašanje o izvoru tanga je eno kompleksnejših vprašanj historične antropologije pri
raziskovanju tega plesa. Poudariti velja, da sta plesna kultura in ples – tudi tango – vpeta v zelo
širok in kompleksen družbeni kontekst. Na nastanek in razvoj plesa, plesnega udejstvovanja
posameznika itd. vpliva vrsta različnih dejavnikov, raziskovanje plesne kulture nekega obdobja
in prostora pa (zaradi različnih vzrokov, npr. pomanjkanja gradiva, časovne oddaljenosti,
ideoloških nazorov itd.) pogosto osvetljuje le posamezne vidike raziskanega plesa. Tako tudi v
primeru tanga novejša znanstvena dela opozarjajo na pogoste pomanjkljivosti pri preučevanju
njegovega izvora, predvsem na zanemarjanje vplivov posameznih družbenih skupin, ki so bile
vpletene v njegov nastanek. Po mnenju Marte Savigliano, avtorice obširne in referenčne študije
o tangu (2007), so številne (starejše) teorije o zgodovini tanga polne protislovij, nekatere
družbene skupine so (namerno) izpuščene iz razprav in opisov njegovega nastanka itd.
Zgodovina tanga je vpeta v več med seboj povezanih kontekstov, ki so vplivali na njen razvoj,
od kolonializma in izseljenstva do družbenih gibanj in družbenih sprememb, in kot taka
predstavlja zapleteno sliko, ki je ni moč enoznačno razložiti.
Ko je leta 1880 Buenos Aires postal glavno mesto Argentine, se je to pristaniško mesto
začelo hitro razvijati, zato se je v želji po dobrem zaslužku tja priselilo veliko ljudi iz okoliških
ruralnih krajev7. V začetku 20. stoletja se je tako število prebivalcev v Argentini zaradi vala
delovnih priseljencev naglo povečalo8. Poleg argentinskih in urugvajskih ekonomskih
migrantov so v selitvenih valovih v Buenos Aires in Montevideo na delo prišli tudi številni
evropski priseljenci, največ iz Italije in Španije (Collier 1992: 93–94, 96; Holgate 2015: 17;
Knowles 2009: 108; Savigliano 2007: 31–32; Turner 2006: 18). V novo mestno okolje so ti
prinesli tudi elemente svoje kulture. Njihov delež pri nastanku tanga je bil tako velik, da je
7

V Buenos Aires in Montevideo predvsem zaradi iskanja dela so se množično priseljevali moški delavci. Selitveni
valovi so prihajali predvsem iz evropskih držav, deloma pa tudi iz notranjosti Argentine in Urugvaja. Med njimi
so za najpomembnejše veljali nomadski kravji pastirji argentinskih planjav Pampa, znani pod imenom »gauchos«,
Afroargentinci, katerih predniki so bili sužnji v 17. stoletju. V Buenos Airesu se je njihova kultura srečala s
priseljenci iz Španije in Italije ter njihovo bogato kulturo, ki so jo prinesli s sabo. Večina se jih je naselila v
predmestju – ubožnih četrtih, znanih kot barrios in arrabales, kjer so se odprle številne klavnice, kamor so gnali
živino iz Pampe (Karush 2012: 219–223; Knowles 2009: 108–109, ). Prav tam naj bi se razvil tudi tango ples
(Collier 1992: 92). Neodvisnost, ki jo je prineslo življenje v mestu, moški ponos in pogosti spopadi z noži naj bi
bili značilni za »gauchose«. Njihovo pojavo, ki naj bi tako močno vplivala na prebivalce revnejših predelov mesta,
da so začeli posnemati njihove vzorce govora, stil oblačenja (ponošen klobuk, ohlapno vezan robec, škornji z
visokimi petami in nož za pasom), pa so pozneje uporabili tudi kot prepoznaven znak »pravih« tango plesalcev
(Savigliano 2007: 41–42).
8
Med 1869 in 1914 se je populacija šestkrat povečala (število je poskočilo iz okrog 1.143.000 na 7.885.000
prebivalcev), od tega se je v državo priselilo več kot 3 milijone migrantov, večina iz Italije in Španije. Z vidika
prihodka na prebivalca je država leta 1920 veljala za eno izmed najbogatejših na svetu (Collier 1992: 93–98;
Holgate 2015: 17; Sabato 1988: 74; Savigliano 2007: 31–32).
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folklorist Carlos Vega tangu pripisal špansko poreklo9 (Vega 1936: b. n. s. po Savigliano 2007:
184–185). Nasprotnik te razlage Vincente Rossi je tango povezal z afriškim izvorom10, saj naj
bi po njegovem mnenju ključno vlogo pri nastanku tanga odigrali potomci afriških sužnjev.
Njegovo razlago podpira etimologija besede tango, ki naj bi izšla iz besede tambo, tambos, torej
kraj, kraji, kjer so se v 19. stoletju srečevali osvobojeni temnopolti11 (Rossi 1926: b. n. s. po
Savigliano 2007: 183–192; Knowles 2009: 215–216).
Na področju Rio de la Plata so se v obdobju ekonomskih migracij in hitre urbanizacije
naselile t. i. »sociedades de negros« ter poustvarjale ritme in gibe afriških suženjskih
predhodnikov. V cvetočem pristaniškem mestu so se iz ruralnih področij naselili kreoli, torej
potomci evropskih priseljencev iz časa španskega kolonializma, številni evropski ekonomski
priseljenci pa so se ustalili v revnih predmestjih Buenos Airesa. Nastanek in razvoj tanga je
tesno spremljal (in nekako tudi ustvarjal) konflikt med temi različnimi družbenimi skupinami
(Collier 1992: 4–8, 95–97; Savigliano 2007: 3, 47; Turner 2006: 17–19). V Buenos Airesu je v
času novega priseljenstva živel precej večji odstotek moških kot žensk12. Ti so sprva znotraj
svojega razreda, kasneje pa so vanj posegli še pripadniki višjih družbenih skupin, razvili
svojevrstno tekmovanje za nadvlado oziroma medsebojno statusno priznanje. Predvsem je šlo
za boj med revnejšimi in bogatejšimi moškimi, med pripadniki družbene, finančne elite, ki je
obiskovala bordele, in pripadnike delavstva. Okrog tanga se je pričela razvijati identiteta »mačo
kulta«, moškega »mača«, ki je simbolno tekmoval z drugim moškim, ženska pa je v tem
rivalstvu postala (le) objekt spora, s katerim sta upravljala moška plesalca. V tej različici tanga,
v kateri se je »imaginarij ženske« pokazal vsaj v minimalni vlogi upornice in posrednice med

9

Špansko poreklo tanga naj bi dokazovalo poimenovanje iz besede »tangonette«, torej posebno vrsto kastanjet, s
katerimi so spremljali ples. Tudi številni drugi viri ples povezujejo s španskim izvorom, prve omembe besede
tango naj bi bile zabeležene na Isla de Hierro, enem izmed Kanarskih otokov v španskem teritoriju ob afriški obali.
Zapisi kažejo, da je bila beseda prenesena v Argentino iz Andaluzije sredi 19. stoletja kot definicija določenega
tipa glasbe. Nekateri avtorji potrjujejo navezavo besede tango z latinskim glagolom »tangere«, dotikati se, namesto
s Španijo pa ga povezujejo s portugalskim izvorom (Collier 1992: 95–96; Knowles 2009: 105). Termin naj bi prišel
v Argentino s temnopoltimi delavci, ki so tja prišli v času trgovine s sužnji, besedo pa naj bi prevzeli od
portugalskih trgovcev ter jo priredili po svoje. Zabeleženo je, da je bila beseda pogosto v rabi na otoku Sao Tome,
ki je bil tisti čas center portugalskega suženjstva (Knowles 2009: 105).
10
Spet druga razlaga povezuje tango s starim plesom Romov, ki naj bi v Argentino prišli prek Španije. Tam naj bi
bil izvorno povezan z vplivi nekdanje špansko-arabske kulture, v Argentini pa je zaživel v novi, prilagojeni obliki
(Knowles 2009: 107; Lucas 1966: 242).
11
Dialektne različice besede tanga naj bi pomenile tudi »zaprt prostor« ali »rezerviran prostor«, »krog« oziroma
»katerikoli zasebni prostor, kamor lahko vstopiš le z dovoljenjem«. Nekatere razlage besedi pripisujejo
onomatopoetičnost – spominjala naj bi na zvok bobnov – še več, beseda »tango« naj bi bila fonetično povezana z
imenom afriškega boga grmenja in bliskanja iz Yorube, Shangom (Knowles 2009: 105).
12
Razmerje med moško in žensko populacijo v Buenos Airesu naj bi v letu 1914 štelo prek 100.000 več moških
kot žensk. Prostitucija, tako regulirana s strani vlade kot ilegalna, je bila zelo razširjena, prav tako naj bi bil Buenos
Aires glavno središče za trgovino z belim blagom (Collier 1992: 95).
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dvema moškima, je ženska v svoji vlogi postala emancipirana (Savigliano 2007: 52–59; Turner
2006: 18–19).
V svojih začetkih je bil tako tango ples revnejših prebivalcev Buenos Airesa in
Montevidea, ki so sodili v skupine najnižje na družbeni lestvici 13. Revni glasbeniki in plesalci
tanga so se v iskanju boljše sreče iz Buenos Airesa selili v bogati New York in Pariz ter obratno,
številne mlade Francozinje so se v Argentino priselile kot poklicne »tangueras« (poklicne
plesalke tanga) in hostese v novo odprtih kabaretih. Tango je takrat postal neločljivo povezan s
procesom »rasnega, razrednega, etničnega in erotičnega izseljenstva« (Savigliano 2007: 3).
Seveda je treba vse tovrstne razlage razumeti kot skupek kompleksih pojavov, ki
vsebuje vrsto perspektiv tako dejavnih akterjev kot opazovalcev. Del zgodovine tanga sestavlja
tudi želja po iskanju simbolne drugačnosti, nadvladi, prisvajanju in zavračanju. Tango tako
gotovo ni ples, ki bi ga bilo mogoče analizirati le skozi strukturo telesnega gibanja, saj se je
njegova zgodba vzporedno z razvojem strukture odvijala tudi v pestrem imaginariju njegovih
plesalcev in preganjalcev (Savigliano 2007: 50–58; Simetinger 2014a: 130 –131).

13

Spretni gibi temnopoltnih plesalcev so na ulicah revnih predelov Buenos Airesa posnemali modno evropsko
eleganco in plesni objem četvork, mazurk in valčkov ter tangu dodali telesno bližino (Savigliano 2007: 41–42).
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3. Iz Buenos Airesa in Montevidea v Evropo
Kdaj natančno je tango prišel v Evropo, ni povsem jasno. Curt Sachs njegov prihod
umešča v leto 1910 (Sachs 1997: 447), Savigliano pa povzema, da naj bi prišel v Pariz že okrog
leta 1906 oziroma 1907. Tja naj bi ga pripeljali argentinski goveji mogotci, ki so ga skupaj s
tango glasbeniki in plesalci prek kabaretov in glasbenih dvoran kmalu vpeljali v elitne pariške
kroge. Po drugi poti naj bi tango v Francijo prišel preko Marseilla, kamor so ga prinesli
mornarji, ki so potovali po svetu14 (Knowles 2009: 111–114; Savigliano 2007: 132).
V Evropi so tango prvič zaplesali na pariškem Montmartru, ki je slovel kot kraj za
marginalne skupine, torej umetnike, boeme, homoseksualce itd. Tango so ob prihodu na
evropska plesišča kmalu označili za nedostojnega, a obenem ga je to delalo zelo privlačnega in
zanimivega. Montmartre je med Parižani veljal za pravo atrakcijo, in kdor je v premožnejši
družbi dal kaj nase, je moral ta kraj obiskati15 (Savigliano 2007: 121–123).
Tango je za svojega najprej vzela družbena elita, ki je v duhu tistega časa povsod po
večjih evropskih mestih posegala po eksotiki16. Ravno pravšnja fizična in simbolna oddaljenost,
ki jo je omogočala razredna pripadnost, saj so si obiskovalci tango »le ogledovali«, ne pa tudi
aktivno sodelovali pri izvajanju plesa, je tango naredila privlačnega. Tango je v zgodnjem 20.
stoletju vpeljal nov žanr eksotičnega, ki je ustrezal razvijajočemu se modernemu buržoaznemu
svetovnemu redu. Prikazoval je novo vrsto erotike, ki je bila nadzorovana in izrazito sugestivna.
Seksualna politika tanga je razvijala proces zapeljevanja med moškim in žensko, ki sta prek
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Ni povsem jasno, ali so mornarji s seboj prinesli le glasbo ali tudi že ples. Prav tako nekateri podatki pričujejo,
da so leta 1907 v Pariz prišli tudi prvi plesni učitelji, ki so še leta pozneje učili tango po različnih plesnih šolah
(Savigliano 2007: 132).
15
Montmartre je bil tudi po vojni kraj, kamor so zahajali umetniki tistega časa in kjer se je še vedno plesalo
moderne plese, tudi tango. O tem poroča tudi članek iz leta 1928, ki kratko omeni življenje Rodolfa Valentina,
slavnega filmskega igralca tistega časa: »(Življenje in skrivnost Rodolfa Valentina) Prilikom smrti filmskega
igralca Rodolfa Valentina priobčuje dnevnik »Paris-Midi« zanimive podatke o njegovem zadnjem bivanju v
Parizu, ko so predvajali njegov film »Črni orel«. Ni bilo lahko govoriti z Valentinom, kajti vsakdo ga je hotel
videti in z njim spregovoriti vsaj par besed, predvsem pa njegove oboževalke, ki jih šteje Pariz na tisoče. Vse so
hotele imeti od Valentina fotografijo in podpis. /.../ Ko je Valentino bival v Parizu, je cele noči preplesal na
Montmartru, kajti silno je ljubil ples: predvsem tango in valček. /.../ Vedno, kadar se je Rodolfo Valentino oblačil,
je eleganten potovalni gramofon igral plesne komade. Ko je bil v Parizu, je bila njegova najbolj priljubljena plošča
tango »Ah, va el duce!« Valetino je imel ta gramofon vedno seboj na vseh svojih potovanjih.« (b. n. a. 1928a: 6)
16
Prva besedila tango pesmi so slikala »bedo, prostitucijo, nezaposlenost, nepojmljivo grozljiv razpad družin,
nedobrodošle ponovne naselitve, nevzdržno promiskuiteto in osamljenost«. Čeprav naj bi v Evropi takrat veljal
kliše »biti bogat kot Argentinec« (nanaša se na goveje mogotce, ki so potovali v tujino), je tango odražal temne
strani nepravičnega razvoja družbenih slojev. »Tisti na oblasti tega niso bili pripravljeni slišati: domača
(argentinska, op. a.) oligarhija je obsodila tango na obrobje, kjer je uživala v preganjanju lahkoživk, Evropejci
pa niso razumeli besedil in so se jim ti 'domačini' in njihovi plesi zdeli očarljivi.« (Savigliano 2007: 39).
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nadzorovanih gibov simbolno »merila svoje moči«, nekateri so ga primerjali kar s šahovsko
igro ali celo s spopadom z noži (Knowles 2009: 111; Lynne Hanna 2010: 228; Savigliano 2007:
133).
Ni povsem jasno, kdaj se je tango prvič pojavil na Slovenskem. Pregled dosegljivih
časopisnih virov na Slovenskem iz tistega časa umešča najzgodnejšo omembo tanga v leto
1911, kar je pravzaprav presenetljivo sočasno z ostalimi omembami v časopisih večjih
evropskih mest. Laibacher Zeitung je tako 11. januarja 1911 o tangu pisal:
»(Najnovejši modni ples) Čez noč se je v pariških salonih plemenite družbe pojavil nov
modni ples, ki je 'ples Apačev' že pahnil v pozabo in bo kmalu začel svoj zmagoviti
pohod po Evropi. Ta novi ples prihaja iz Južne Amerike, njegovo gibanje spremlja ene
vrste ognjevita in melodična habanera in tako mlado kot staro vročično vadi, da bi
'Tango Argentino' zaplesalo čim bolj elegantno in temperamentno. Sestavljen je iz vrste
figur, ki dajo priložnost za graciozne in lahke gibe. V pisanem zaporedju se med plesom
odvije deset različnih variacij, ki temeljijo na spretni uporabi korakov iz polke.« (b. n.
a. 1911: 108)
O tangu so v prvih časopisnih člankih šele poročali, na slovenska plesišča pa se je
preselil kakšno leto pozneje. Slovensko časopisje se je namreč o tangu in njegovi izjemni
popularnosti bolj razpisalo v drugi polovici leta 1913. Tudi notno gradivo17, ki so ga oglaševali
po časopisih, je tango označevalo kot največji uspeh sezone, ki je bil – sodeč po takratnih
oglasih – na samem začetku razširjen predvsem med meščanstvom. Z notami, s filmsko in
glasbeno industrijo ter pozneje z raznimi plesnimi dogodki je postal tango vsesplošno dosegljiv
prebivalstvu na Slovenskem. Ti so tango iz prve roke lahko zelo kmalu po prvih časopisnih
omembah o tangu v Evropi le-tega videli tudi na filmskih platnih18:
»Ob času, ko vse govori o plesu Tango, gotovo vsakega zanima ta najnovejši in krasni
ples. Predvaja se danes in naslednje dni v kinematografu 'Ideal'« (b. n. a. 1913e: 2).

17

Prve note za tango so bile večinoma pisane za klavir. Najpogosteje oglaševane in prodajane notne zbirke s tangi
v Ljubljani so bile: Tango – und Two step – album, Palais de dance, Und jetzt tanzen wir Tango! (Kleimayr &
Bamberg 1913: 2433).
18
Ob prihodu tanga na filmska platna so zaradi »pohujšljivih prizorov« marsikje mladini prepovedali obisk
kinematografov. Tako je »ravnateljstvo tuk. c. kr. gimnazije prepovedalo vsem gimnazijcem obisk včerajšnje
gledališke predstave v mestnem gledališču, ker je bil na vsporedu tudi zloglasni ples 'tango'« (b. n. a. 1914g: 2)

16

Kinodvorane naj bi zaradi popularnosti tanga pokale po šivih, saj so si ljudje želeli
ogledati ta novi ples, ki so ga predvajali na filmskih platnih:
»Zaradi nepričakovanih zaprek se je moral danes spored v kinematografu 'Ideal'
popolnoma izpremeniti. Uprizori se velekomična veseloigra v 2 delih »Tango mrzlica«,
krasna slika, ki nam kaže, kako se je polastila vže vsega sveta mrzlica tega novega plesa.
/…/ »Tango« se predvaja pri vseh predstavah!« (b. n. a. 1914f: 2)
Vznemirjenost nad novim plesom se je izjemno hitro razširila in tango je bil tik pred 1.
svetovno vojno vedno bolj priljubljen. Tango je izjemno hitro osvojil različna evropska mesta
in kmalu za tem tudi podeželje. Svetovni razcvet je doživel med letoma 1911 in 1913 (Lynne
Hanna 1988: 164–165), v slovenskem časopisju pa so o zmagoslavnem tangu v Evropi največ
pisali v letu 1914, torej tik pred prvo svetovno vojno:
»(Praga

pleše Tango) /.../ Praga hoče biti v vsakem oziru moderno mesto in kljub

žalostnim političnim razmeram so ostali Pražani veseli ljudje, kakor so bili doslej. Znana
je manija Pražanov po vsem, kar že od daleč diši po Francozih in Parizu. O ta Pariz,
sedaj je še bolj popularen nego kdaj prvi, radi sijajne zmage čeških Sokolov pri
mednarodni tekmi, v enaki meri pa radi najmodernejšega plesa »Tango«, ki je
poskočnim Parižanom popolnoma zmešal možgane. Po vseh kabaretih, plesiščih in
plesnih šolah gojijo ta najnovejši produkt pariškega nočnega življenja. Pojdi v
»Montmartre« ali kam drugam: povsod tango. V boljših krogih ta ples, kjer prihajajo
erotična čustva precej do izraza, v Pragi menda nima še pristopa, dočim se je na Dunaju
že popolnoma udomačil, da celo v – Ljubljani. Seveda je razlika med tangom, ki ga
plešejo v kabaretih in med onim na dostojnih plesih, toda nedvomno je, da se bo ta ples,
ki je argentinskega izvora, kmalu povsod udomačil in prepričan sem, da tudi Trst ne
zaostane za »duhom časa.« (b. n. a. 1913p: 2)
Kot kaže pregled nekaterih tujih in predvsem domačih virov, so o tangu poročali tako
rekoč tedensko, opisovali so njegovo priljubljenost po vsej Evropi. Tango naj bi plesala tudi
italijanska kraljica, o čemer sta poročala tako Glas naroda kot Clevelandska Amerika:
»(Kraljica, ki pleše tango) Dočim nastopajo v Nemčiji in drugod proti tangu, so v Italiji
ta ples uvedli celo na dvoru. Kraljica Helena, krasna soproga italijanskega kralja, je
sama pripomogla tangu k slavi. Ko sta kralj in kraljica slišala toliko govoriti o tangu, sta
se odločila, da se na svoje oči prepričata. Naročila sta dvema častnikoma iz najvišjega
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plemstva, ki sta znana plesalca na dvoru, naj jima pokažeta ta ples. To se je zgodilo na
gradu Rossore, kjer sta pred kratkim bivala kralj in kraljica. In glej, kraljica se je kmalu
naučila plesati tango in ga tudi uvedla na dvoru. Je to prva kraljica, ki pleše tango.« (b.
n. a. 1913a: 1; b. n. a. 1914a: 3)
Tango je na Slovenskem v obdobju pred 1. svetovno vojno svoj vrh časopisne
popularnosti dosegel v predpustnem času, ko so vabila na pustne plese raznih društev na
Slovenskem tango omenjala kot hit večera, ki ga ni bilo mogoče zamuditi:
»Zbirališče mask in skupin na 'Velikem pustnem korzu', ki se vrši danes (nedelja) v
hotelu 'Union', je ob polu 8. do 9. ure zvečer. /…/ V zadnjem hipu se sporoča odboru,
da pride, ako ne nastanejo kake zapreke, tudi večja 'Tango skupina' in nastopi z
originalnim 'Tango plesom'. Vstop na pustni korzo je splošen in naj vsakdo ki želi da ga
potegne vrtinec v brezskrbno predpustno vrvenje, pohiti na današnjo »Slavčevo
maskarado«. (b. n. a. 1914h: 3)
In podobno:
»Kaj bode v peklu? Tako se vprašujejo ljudje zadnjih štirinajst dni. Na vsa ta vprašanja
bode dobil vsakdo točen odgovor, kdor se udeleži III. Velikega plesa narodnega
delavstva. Da pa bodejo imeli obiskovalci jasnejšo sliko, povemo za sedaj le toliko, da
bode vladalo v peklu res pravo peklensko vrvenje. /…/ Tu bodo prepevali slavni tenorist
»Koruza«, tam primadona iz pariške opere, zopet v drugem kotu plešeta neumorna
plesalca najnovejši ples »tango«. Pa dovolj naštevanja, vsakdo naj se prepriča sam in se
zato sigurno udeleži III. Velikega plesa narodnega delavstva na pustno soboto v
Narodnem domu.« (b. n. a. 1914i: 3)
V plesni sezoni 1914 je tango preplavil domača plesišča. Tango naj bi se v okolici Trsta
plesal celo »na ledu« (b. n. a. 1914j: 3).
Splošna popularnost plesnih dogodkov ob najrazličnejših priložnostih je na začetku 20.
stoletja pripeljala tudi do iznajdbe premičnih plesnih prizorišč, predvsem na vlakih (Knowles
2009: 116). Tako so o premičnem plesišču na vlaku19, na katerem so plesali tudi tango, poročali
tudi v slovenskem časopisu Dan:
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Podobno tudi leta 1926: »(Plesne vaje v vlaku) Ameriške železnice se ne morejo več zadovoljiti s spalnimi in
jedilnimi vagoni. Zdaj so uvedle še plesne vagone. In tako se nauči Američan med vožnjo od San Francisca do
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»(Tango v vlaku) Dvesto petdeset čikaških meščanov je bilo povabljenih, da se napotijo
v Novi Orleans na pustni torek in to v posebnem vlaku, kjer bo plesna dvorana. In v tej
dvorani se bo med vožnjo plesal tango! Ta vlak so že prekrstili in se imenuje: »Tango –
express«. Tla plesalnega vlaka bodo namazana z voskom in tako pripravljena, da ne bo
vožnja prav nič motila plesalcev. Silno originalno, amerikansko, toda bog ve, četudi
resnično!« (b. n. a. 1914b: 2)
Toda tango je poleg uspeha sezone s seboj prinesel tudi veliko moralno paniko.
Konservativnejša družba je tango označilo za pohujšljiv ples, ki je ogrožal uveljavljeni sistem
vrednot in družbeni red. Gibanje tango plesa je ob medkulturnih razlikah in različnem
dojemanju plesa v različnih kulturnih okoljih dobilo simbolični pomen. Večplastnost tega
pojava je segala na različna, med seboj prepletena družbeno-kulturna področja, med njimi
eksotizacijo antropološkega Drugega, spreminjajočo se podobo ženskih teles (Holgate 2015:
40–43; Knowles 2009: 124; Malnig 2008: 72–90) ter procese medikalizacije in demonizacije
plesa (Simetinger 2014: 139–145).
Proti plesu tango so pisali tako v slovenskem časopisju kot povsod drugod v Evropi. V
Parizu se je intenzivnejši moralni pregon tanga začel že okrog leta 1913. Vplivni časopisi in
revije tistega časa so objavljali članke, kolumne in razprave o tangu, med drugim: »Tango je
psevdo-ples, ki bi ga morali prepovedati! Zares nemogoče je natančno opisati to, kar vidiš v
Parizu. Vseeno pa lahko rečemo, da tango spominja na dvojnika trebušnega plesa, kjer je
poltenost poudarjena s čezmernim zvijanjem. Občutek imaš, da gledaš mohamedanski par pod
vplivom opija« (Max Rivera b. n. l. po Humbert 1988: 74).
Kot glavna moralna avtoriteta je tango po Evropi preganjala tudi Cerkev, prva
nasprotovanja pa je objavil pariški nadškof, ki je v svoji sodbi citiral papeža (Humbert 1988:
76). Cerkev je vedno strožje in bolj sistematično pristopala z moralnim diskurzom, ki je slonel
predvsem na vprašanju, ali se za kristjane spodobi plesati, s tem pa je spodbujala tudi
spoštovanje obstoječega družbenega reda (glej tudi Fikfak 1999: 132). Na področje modernih
plesov pa je posegla tudi državna oblast, ki je ponekod ostro nastopila proti tangu. Tako je
Ludvik Bavarski poveljnikom svoje vojske poslal osebno pismo, v katerem je zapisal: »Tango
ples je absurd in poleg tega se ne spodobi za tiste, ki nosijo častne vojaške uniforme« (Sabato
1963: 91 po Savigliano 2007: 140).
Newyorka plesati čarlston ali tango. Morda ni več daleč čas, ko bo mogoče preplesati pot okoli sveta.« (b. n. a.
1926a: 3).
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Zgražanje in fascinacija sta napajala drug drugega, ob diskurzu med moralisti in
liberalnimi krogi, ki je polnil evropske časopisne strani na tedenski ravni, pa je popularnost
tanga še bolj narasla. Med tistimi, ki so krojili podobo takratnega tanga, ga za trženje še bolj
škandalizirali ali pa umirjali, so bili plesni učitelji, modni oblikovalci in lastniki plesnih dvoran
ter kabaretov. Nasprotovanje in celo prepovedi tanga so njegovi zagovorniki želeli ublažiti na
različne načine. Tako so nastale razprave, v katerih pozivajo medicinsko stroko k priporočilu
prakticiranja tanga »iz zdravstvenih razlogov« (Peirre Handrey 1913: b. n. s. po Savigliano
2007: 140), nekateri vplivni plesni učitelji pa so tangu pripisovali »zdravilne, krepčilne učinke
eksotike« (Rossi 1958: 164 po Savigliano 2007: 140–141).
Zagovorniki in preganjalci tanga so razpravljali o dveh različnih oblikah tanga. Prvo so
izvajali umetniki v prestižnih predstavah: v spektaklih, eksotičnih in ekstravagantnih. Številni
plesalci in glasbeniki, t. i. tangueros, so vse od prihoda tanga potovali po večjih svetovnih
mestih in zabavali eksotike željne transnacionalne elite. Delali so kot plesni demonstratorji v
hotelih in plesnih dvoranah, ustanavljali plesne šole in nastopali v barih, kabaretih in koncertnih
dvoranah20(Savigliano 2007: 143). Podobe teh argentinskih tanguerosov so bile še dodatno
eksotizirane, torej namenoma pretirane tako, da so morali novo različico tanga izvajati v
kostumih argentinskih kmetov - gauchos21, ki so še posebej poudarjali njegov eksotiziran
argentinski izvor (Savigliano 2007: 143; Turner 2006: 21).
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Leto 1913 je bilo leto, ko je v Evropo, večinoma pa v Pariz, prišlo večje število tangueros. Med bolj znanimi je
bil tudi Casimiro Ain (Savigliano 2007: 143–145). S svojo ženo, ki je bila tudi njegova soplesalka, in tango
glasbeniki, so potovali po kabaretih po vsem svetu, o njem pa so pisali tudi takratni časopisi na Slovenskem, med
njimi Ameriški Slovenec, Družinski tednik, Glas naroda in Jutro.
21
Argentinski gavči, špansko torej gauchos, so bili podeželani, ki so živeli na argentinskih ravnicah, t. i. Pampas
(Knowles 2009: 108–109). Tako v Argentini kot drugod po svetu so gauchos in tango enačili z argentinskostjo.
Njihova podoba je v tango industriji postala »domačinski« ali »folklorni« kostum – slika 1 (Groppa 2010: 18).
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Slika 1

Fotografija tango para, t. i. tangueros. Moški plesalec s svojim kostumom spominja na podobo argentinskih
»gauchos«, ki so v Buenos Aires zaradi ekonomskih razlogov prišli s podeželja (Groppa 2010: 18).

Druga različica tanga je bila tista v plesnih dvoranah. Plesni učitelji so tango stilizirali
do te mere, da so nekatere plesne figure spominjale na baletne gibe – iztegnjena drža rok in
vratu, vzravnan hrbet, lahkotni, neznatni gibi nog – vmes pa so dodali globoke priklone, izrazite
nagibe in obrate. V tangu so kombinirali oboje, eleganco in eksotični nemir, kar je obenem
učinkovalo »elegantno čutno« in »eksotično strastno«. Napetost in kontrasti so ga »prikrojili«
in naredili »primerno privlačnega« (Savigliano 2007: 142). Z novo, evropeizirano podobo, je
tango pristal na rednem programu plesnih šol in plesnih dogodkov, s svojo predrugačeno
podobo pa povzročil pravo »tangomanijo« po vsej Evropi. Tik pred 1. svetovno vojno so tango
plesali v hotelih in restavracijah, na večerjah in čajankah v javnih in zasebnih prostorih
(Knowles 2009: 114).
Toda kljub stilizaciji »prvotnega«, »argentinskega« tanga ta za moraliste še vedno ni bil
sprejemljiv, saj je tango gibanje nosilo močan simbolični pomen. Upor proti tangu je bil vezan
na kompleksna družbeno-kulturna področja, poleg eksotizacije antropološkega Drugega je
odpiral polja erotizacije ženskih teles, povzročil nove modne smernice (tango moda in preklana
krila, glasbena in filmska industrija), načenjal področje samodojemanja žensk (po vsej Evropi
se je istočasno pričel proces izstopanja žensk iz njihove biološko determinirane družbene vloge,
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ki jo je še vedno z vso močjo zagovarjala Cerkev) itd. (Simetinger 2014a: 150–152). Tango je
tako postal nosilec nekaterih vrednot in kot tak objekt za merjenje moči med liberalnim in
konservativnim. Diskurz med nasprotnima si poloma je na Slovenskem našel svoje mesto v
takratnem časopisju in bi se gotovo nadaljeval, če ga ne bi za nekaj časa prekinila 1. svetovna
vojna.

4. Eksotičnost in iskanje antropološkega Drugega
Enega izmed odgovorov na vprašanje, zakaj je postal tango takoj ob svojem prihodu na
evropska plesišča tako popularna plesna praksa, bi lahko našli v fenomenu iskanja drugačnosti
in sami fascinaciji nad to drugačnostjo (Savigliano 2007: 108–110). Glasbeniki in plesalci, ki
so na evropska plesišča prenesli argentinski tango, so med prvimi elitnimi opazovalci vzbudili
izjemno zanimanje nad plesom iz »daljne Argentine«. Tango je nastal v okolju, ki je bilo za
zunanje opazovalce dovolj eksotično in zanimivo, prav tako so ga v Evropi prvič zaplesali na
pariškem Montmartru, ki je zaradi tam stanujočih boemov, homoseksualcev, umetnikov,
zvodnikov in podobnih marginalcev veljal za pravo atrakcijo med Parižani (Savigliano 2007:
121–123; Simetinger 2014a: 134), iz časopisja pa so ga kot takega poznali tudi drugod po
Evropi (b. n. a. 1913p: 2; b. n. a. 1921a: 2). Ravno pravšnja tako fizična kot simbolna
oddaljenost, ki jo je omogočala razredna pripadnost, je tango naredila zelo privlačnega.
Fascinacija nad novim plesom tango je tesno povezana s takratnim obdobjem proizvajanja in
iskanja prvinskega, eksotičnega kulturnega blaga. Tango je bil zaradi svojega okolja, iz
katerega je izhajal, povsem primeren za takratni meščanski okus in meščanstvo ga je v iskanju
svojstvene prvinskosti vzelo za svoj simbol (Savigliano 2007: 132–133; Simetinger 2014: 133).

Proces »drugačenja« in iskanja »reprezentativnih simbolov« določene družbe seveda ni bil
nov za obdobje tanga. Skozi zgodovino so bili tisti, ki so »od zgoraj« gledali na Druge, višji
družbeni razredi. Nižji razredi so s svojim delom pripevali k utrjevanju in zabavi elit. V tem
primeru je bil ključ do eksoticizma razred (Fikfak 1999: 44–66). Kot dober primer lahko
vzamemo različne družabne plese pred tangom; nekdaj popularni menuet, ki je kot simbol
plemstva postal nezaželen med vzpenjajočim se meščanstvom, sta na elitnih plesiščih konec 18.
stoletja počasi zamenjala valček in četvorka, plesa, ki sta sicer izhajala iz »ljudskih plesov«
kmečkega prebivalstva (Sachs 1997: 430–437; Savigliano 2007: 113–114; Ramovš 2003). V
tistem obdobju se je ekonomska in družbena moč postopoma začela prenašati iz aristokracije
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na vedno močnejše meščanstvo, ki je razvijalo nove ideale ter nastopilo kot simbolni nasprotnik
t. i. omiki in kulturi takratnega višjega sloja. Meščanstvo, ki je bilo v nekdanji monarhiji precej
povezano s skupinami nižje na družbeni lestvici kot s plemstvom (zato tudi vedno večje
zanimanje za odkrivanje »narodovih korenin« in edinstvenosti) 22, a se je obenem od teh skupin
tudi distanciralo, je postalo ključni akter na področju eksotizacije svojega bližnjega Drugega,
torej predvsem kmečkega in delavskega prebivalstva. Prek procesov »drugačenja« in iskanja
»reprezentativnih značilnosti razreda« so se meščani ločevali od drugih slojev prebivalstva,
prek norm, zapisanih v bontonih in priročnikih, pa ustvarjali nove ideale meščanstva23 (Fikfak
1999: 44–66; Simetinger 2014a: 133).
Tango je nastal v okolju, ki je bilo za zunanje opazovalce dovolj eksotično in zanimivo,
obenem pa je omogočal, da se je s fokusom takratnega iskanja Drugega dogajal na »pragu« elit,
ne pa v »njihovih domovih«, ki so še vedno veljali za trdnjave meščanske morale (Simetinger
2014a: 134). Evropska plesišča so tango sprejela v obdobju prirejanja raznih zabav in
spektaklov, namenjenih evropski eliti. V času okrog nastanka tanga so po evropskih mestih
prirejali velike mednarodne sejme s svetovnimi razstavami, na katerih je bilo na ogled vse, kar
je bilo v tistem času eksotično in moderno24. Sejmi, na katerih se je zabavala takratna modna
mednarodna klientela, so predstavljali nasprotujoče si podobe dveh svetov – evropskega, torej
civiliziranega, in koloniziranega, torej neomikanega, s tem pa svoje obiskovalce opominjali o
lastnem napredku in o tem, kdo simbolno vlada v svetu25 (Savigliano 2007: 115–116).
Družbene prakse revnejših (hrana, moda, ples, glasba itd.) so bile tisti element, ki so jih prevzeli
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Konec 18. stoletja se je z vzponom nacionalizmov začelo intenzivnejše zanimanje predvsem za kmečko
prebivalstvo – pesniki in glasbeniki so začeli zbirati ljudske pesmi in pripovedi, meščanstvo pa je ob svojem
vzpenjanju v kmečkem prebivalstvu videlo predvsem politično strateškega zaveznika na poti k večji
demokratizaciji nasproti nekdanjemu fevdalnemu sistemu. Proces eksotizacije takratnega evropskega kmeta
moramo razumeti v kontekstu romantičnega »iskanja narodovih korenin« kot temelj za iskanje »narodove
pristnosti« in edinstvenosti.
23
Pri nastanku in stabiliziranju meščanstva je pomembno vlogo igralo obnašanje v zasebnem in javnem življenju
ter ponotranjenje napisanih in nenapisanih norm, s katerimi so se člani meščanskih krogov tudi poistovetili in jim
kot posamezniki tudi sledili. Tako imenovani »reprezentativni simboli meščanstva«, ki so temeljili na »družbenih
znakih« in »simboličnih oblikah«, so se na nek način izražali prek samosvoje materialne in duhovne kulture,
»določen vzorec sloga in okusa« pa je predstavljal »znamenje meščanskosti« (Studen 1995: 12).
24
Med njimi sta bili mednarodna razstava leta 1851 v Londonu in leta 1889 v Parizu. Na ogled so postavili različne
zaklade angleškega in francoskega kolonialnega imperija, med drugim egipčanske piramide, različne predmete iz
Tunizije in Indije, lesene kanuje iz Kanade, kot eksotične zanimivosti pa so predstavljali tudi orientalske trebušne
plesalke, cigane in vasi s šotori in azijskimi pagodami. Leta 1890 so v pariškem Moulin Rougeu, ki je bilo v tistem
času glavno plesno prizorišče v mestu, tja postavili oder s trebušnimi plesalkami, zraven odra pa umetnega slona,
kar je gledalce simbolno popeljalo na Daljni vzhod (Savigliano 2007: 115–116; Rearick 1985: 30).
25
Tudi v Ljubljani je septembra 1913 gostovala orientalska kolonija z naslovom Misteriozna Afrika, ki je v areni
Narodnega doma prikazovala »slikovite prizore« več divjih bojevnikov, ki so plesali bojne plese, plesalcev,
plesalk, glasbenikov, rokodelcev, arabskih umetnikov itd. Posebno pozornost so vzbudile tudi orientalske lepotice,
ki so publiki predstavile vrsto eksotičnih orientalskih plesov. Publika je morala za vsakodnevne oglede plačati
primerno vstopnino (b. n. a. 1913b: 7; Matić 1995: 48).
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in za svojo uporabo in užitke preoblikovali tisti, ki so si jih lahko privoščili (Savigliano 2007:
114–115; Simetinger 2014a: 133).
Tango, ki je po eni strani postal popularen po vsem svetu, je po drugi strani od samega
začetka nosil oznako eksotičnega, »divjaštva« in pohujšljivosti. S tem, ko je par plesal tango v
tesnem objemu in s sugestivnimi, zapletenimi gibi nog, je javno razkazoval svojo strast. Strast
pa je bila povezana s primitivnostjo in nebrzdanimi naravnimi nagoni. Telo, ki je bilo
prepuščeno naravnim nagonom, je bilo kot tako označeno za grdo26. Neukročene geste so
spominjale na nenravno gibanje, ki za »civilizirano družbo« ni bilo primerno. Tango in deloma
ples na sploh je simbolično »telesil« razrednost in odražal medrazredni boj, v katerem naj bi
načini gibanja odražali moralno superiornost višjih družbenih razredov (George-Graves 2008:
65–69; Polajnar 2008: 31–39; Savigliano 2007: 133). S takim gibanjem so povezovali tudi še
moderne plese (med njimi tango) v časopisu Bogoljub tako:
»O plesu pametni ljudje niso nikoli mogli povedati nič priznalnega; vsi duhovni
voditelji in pisatelji so pa vsekdar svarili pred njim, kot o nevarni bližnji priložnosti za
vsakega človeka, kaj šele za takega mladega človeka, ki je poln čutnih nagonov in
skušnjav. Če bi pa vsi ti, ki so pisali o plesu, bili poznali moderne plese, ki jih danes
uvajajo, bi pač še drugače gromeli zoper to grešno razbrzdanost. – Neki izboren plesalec
je nove plese tako-le označil: »Tango je nečist; Fox-trott je nesramen; Jazz je umazan;
Schottisch in Espagnole je razdražljiv; Schimmy in Blue – divjanje kakor ples sv. Vida.«
Ti plesi niso le nevarni in bližnja priložnost, ampak sami na sebi grdi in torej grešni.«
(b. n. a. 1926b: 95)
Tango in ostali moderni plesi so bili po poročanju časopisja plesi s »primitivnimi
koreninami« in divjaštvom:
»(Mamilo divjakov najepohalnejše zdravilo) Doslej smo bili navajeni, da so nas
primitivni narodi Afrike in Amerike osrečevali samo z raznimi ekscentričnimi plesi,
kakor so tango in drugi, ali pa da so s svojo preprosto umetnostjo bili »vzor« raznim
evropskim primitivistom. Višjih vrednosti od njih nismo dobili« (b. n. a. 1929a: 3).
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Tovrstne razlage o povezavi med lepim gibanjem in lepim telesom so vezane na teološke razlage o gibanju in
negativni podobi plesa skozi zgodovino, predvsem od srednjega veka dalje. Telo je moralo biti po teoloških
razlagah nadzorovano in podvrženo človeški volji, moralo je slediti človekovim kontroliranim dejanjem.
Gestikulacija posameznika je kazala na njegovo obvladovanje telesa in s tem tudi duše. Razumevanje človeka je
tako temeljilo na dvojnosti telesa in duše. Če si obvladal telo, si obvladal dušo, in če je bila duša »lepa«, je bilo
»lepo« tudi telo (Simetinger 2014a: 36).
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Tudi prve upodobitve plesalcev tanga so v duhu eksotizacije poudarjali njihovo temno
polt in primitivne gibe. Na sliki »El tango« neznanega avtorja, ki jo je leta 1882 objavila revija
La Ilustracion Argentina (slika 2), vidimo popolnoma črna plesalca, ki s svojimi gestami rok in
ukrivljeno telesno držo nakazujeta na »primitivnost gibov«, podobnim opičjim – zaključujejo
spodnji del rok ukrivljena zapestja, ki s krivimi prsti bolj spominjajo na šape, glava je spojena
z ukrivljeno hrbtenico v ostrem kotu, razmerje med majhnim trupom in veliko glavo pa bolj
spominja na obliko opice. Upodobitev tango jasno povezuje s primitivnostjo (po Savigliano
2007: 44–45).

Slika 2

Ilustracija iz revije La Ilustracion Argentina (1882), ki prikazuje groteskno upodobitev plesalcev temne polti, njune
geste pa namenoma poudarjajo primitivno držo (Savigliano 2007: 44).

Za precejšnje začudenje in fascinacijo nad tangom je poskrbelo prav časopisje, ki je
pomembno prispevalo k podobi tanga v javnosti. Tudi na Slovenskem se je v dobi njegovega
prvega razcveta široko pisalo o tem novem plesu, ki je bil za ene pohujšljiv in zavržen, za druge
pa nova moda in prijetna zabava »divjakov« iz Južne Amerike. V slovenskem časopisju se je v
obdobju prihoda tanga na slovenska plesišča odvijal boj med politično nasprotnima si taboroma,
a ne glede na to, na katero politično stran so se nagibali, so tangu dokaj enotno pripisovali
pridevnike »strastnega«, »divjega«, »pravega«, »argentinskega«. Plesalec je bil za bralce
liberalnega in konservativnega časopisja eksotično privlačen prvinski divjak, »pravi« moški,
plesalka pa objekt, s katerim se razpolaga (Simetinger 2014a: 134).
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Tako lahko tudi v liberalnejšem Slovenskem narodu leta 1914 beremo o »divjem
Argentincu« in njegovi soplesalki:
»In kaj imenujejo danes »Tango«. Kaj je pravi tango? Tega poznata samo argentinski
divji jezdec lovec in njegova izvoljenka. V argentinskih stepah se vidi večkrat v
mesečnih nočeh pred samotnimi kočami, ki nudijo prenočišče potnikom, ki so utrujeni,
res pravi »Tango«. Divji Argentinec začuje glas kitare, prime svojo izvoljenko in jo
zavrti v divjem plesu na planjavi. Plešeta, kot bi jih ograbil vrtinec. V tesnem objemu
drvita po planjavi, se nagibata, padata in zopet dvigata. Ples poneha in zaljubljeni
plesalec se vrne v krog moških, kjer se pije. Pijača razgreje živce in povod prepiru da
predrzna, lepa plesalka. Posledica je napoved dvoboja brez vseh ceremonij. Priče so
gosti. In na mestu, kjer se je vršil pred kratkim ples, zabliščita dva noža, križata se,
iščeta svoj cilj in gotovo je, da ga eden najde. Padel je en mož, smrtno zadet in zemlja
pije kri žrtve maščevalca. Luči ugasnejo, ženske plakajo, moški utihnejo, loveczmagalec pa odreže vrv, s katero je bil privezan njegov konj, pograbi svojo plesalko, ki
si jo je priboril, jo zavihti na konja in posadi predse v naročje in oddirja. Vesela družba
zapusti hišo, gospodar zapre vrata in gre k počitku, hlapci pokopljejo drugi dan žrtev in
zvečer so že vsi na to pozabili. To pa je pravi 'Tango'«. (b. n. a. 1914c: 4)
Podobno je o divjaški naravi tanga pisal tudi konservativni Slovenec novembra leta 1913:
»Izve se, da je tudi v ‘Narodnem domu’ v Ljubljani nek plesni učitelj učil ljubljansko
napredno inteligenco ta ples amerikanskih divjakov. /…/ Tudi Čehi ta ogavni ples
sirovih čilenskih in argentinskih govejih pastirjev odklanjajo. Mi napredno inteligenco
v Ljubljani vendarle še vedno toliko cenimo, da mislimo, da tango vendarle zanjo ni
primeren.« (b. n. a. 1913c: 4–5)
In tako tudi mesec pozneje, decembra 1913:
»(Tango) Ta evropska plesna novost – pravzaprav norost – je jako nečastnega izvora.
Argentinski poslanik v Parizu don Enrico Laretto je najhujši zaničevalec tega izvoznega
blaga iz argentinske dežele in pove vsakemu, kdor ga o tem vpraša, na ves glas, da
plešejo ta ples v Argentiniji, odkoder so ga dobili v Evropo, edino le najbolj zavrženi
izvržki mestnega prebivalstva v najumazanejših beznicah. Da bi se ta ples plesal v
kakem lokalu, kamor zahajajo pošteni ljudje – o tem niti govora biti ne more.« (b. n. a.
1913č: 4)
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O »divjaških gestah« so v slovenskem časopisju pisali še leta 1923. Časopis Tabor je v
dolgem prispevku o plesu kot patološkem pojavu pisal:
»/…/ Med slabo dediščino svetovne vojne spada tudi plesna manija. Razširjena je po
Evropi in Ameriki kakor kužna bolezen. Opičji izrojenci sodobne kulture posnemajo
barbarske šege, mehikanske orgije in divjaške geste, samo da je ples nov, izviren. In
plesati se mora.« (b. n. a. 1923a: 6)

5. Divji tango je treba za evropska plesišča ukrotiti
Kljub preganjanju je tango, ki so ga v Evropi na ogled postavili razni kabareti,
gledališča, pozneje pa ga je dodatno promovirala tudi filmska in glasbena industrija, med
publiko vzbudil veliko zanimanje in željo po plesnih tečajih, na katerih bi učili tudi ta najnovejši
ples. Da je tango lahko ostal in prodiral na plesno tržišče, so ga morali plesni učitelji spremeniti,
prilagoditi moralnim normativom, tango so morali »evropeizirati«27. Znašel se je namreč v
novem okolju, v katerem je bilo po takratnih moralnih standardih povsem neizrekljivo
priznavanje kakršnihkoli telesnih, predvsem pa spolnih in s spolnostjo povezanih potreb.
Meščanska morala28, ki se je močno uveljavila v 18. in 19. stoletju, je temeljila na privzgojeni
sramežljivosti in sram je kot oblika notranjega nadzora posameznika igral ključno vlogo pri
uveljavljanju moralnih normativov29. Nekje v prvem desetletju 20. stoletja, ko je prišel tango v
27

Sporočilnost teh procesov skozi zgodovino povzema ideje o tem, da so užitki in strasti, ki se jim predajajo Drugi,
tesno povezani z njihovimi geografskimi in kulturnimi okolji (za razliko od »civiliziranih«). Zbližanje civiliziranih
z eksotičnim je nemogoče in povzroča razhajanje, razen seveda, če eksotično ukroti Civilizacija (Savigliano 2007:
105).
28
Spremembe oblik nravno primernega obnašanja, ki naj bi bile posledica več različnih družbeno-zgodovinskih
procesov, opisuje tudi Norbert Elias v dvodelni študiji O procesu civiliziranja (2000 in 2001). Njegova teorija
pripomore k razumevanju oblikovanja določenih struktur v kontekstu zgodovine vsakdanjega življenja ter prikazu
nravstvenega stanja določenega obdobja, v tem primeru tudi obdobja tanga. Morala, ki je bila še do 18. stoletja
strukturno in družbeno določena, se je z rahljanjem hierarhičnosti družbe postopoma uveljavljala kot obča, kot del
moralnih predpisov in obnašanja posameznika (Elias 2001). Glavni nosilec teh sprememb je bilo takratno
meščanstvo, ki je, da bi se razlikovalo od plemstva in nižjega sloja, vzpostavilo lastno moralno vedenje ter
mišljenje. Elias obdobje izrazite rasti »krepostnega življenja«, ki je postajalo del samopodobe meščanske družbe,
postavi na prehod iz 18. v 19. stoletje. Tako se v 19. stoletju meščanstvo poleg Cerkve kot prve moralne avtoritete
uveljavi kot neke vrste druga moralna avtoriteta. »Krepostno življenje« postane tisti ideal, ki naj bi ga skušal doseči
vsak član skupnosti.
29
Pri uveljavljanju moralnih normativov visoke družbe je ključno vlogo pri tem igral sram kot oblika notranjega
nadzora posameznika. S sramežljivostjo je bila morala utrjena in močno izključujoča skozi celotno 19. stoletje,
moralna podlaga takratnega meščanstva pa je bila močna tudi še v prvem desetletju 20. stoletja, ko je prišel tango
v Evropo (Polajnar 2008: 8, 31–39). Posameznik naj bi ta pravila moralnega vedenja spoštoval in upošteval pri
svojem vedenju v zasebnem in javnem prostoru ter jih tudi posredoval. Seveda velja poudariti, da so se vedenjske
norme in moralne navade izoblikovale postopoma, na njihove spremembe pa so vplivali različni sočasni družbeni
procesi (Polajnar 2008: 7).
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Evropo, se sicer že prične kazati dekadenca na tem področju, a je bila moralna podlaga
takratnega meščanstva in deloma tudi pripadnikov drugih družbenih skupin še vedno izjemno
močna30 (Polajnar 2008: 8, 31–39; Simetinger 2014a: 135).
Nadzorovanje dotikanja teles je namreč odražalo disciplino in razredno pripadnost, v
nadzoru teles visoke družbe pa se je obenem odražal tudi strah pred lastno nedostojnostjo, pred
družbeno nemoralo, predvsem pa pred spolnostjo. S spolnostjo, zadovoljevanjem lastnih potreb
in s tem povezanim užitkom so začeli konservativni krogi povezovati tango že takoj ob
njegovem prihodu ter še leta po njem (Polajnar 2008: 7–9, 20–21; Simetinger 2014a: 136–138).
Meščanska družba je vzpostavila norme in standarde vedenja, ki so kljub svoji
naraščajoči univerzalnosti veljali kot del meščanskega duha. Vzdrževanje teh družbenih norm
in meščanskih vrednot pa se je skozi vzgojo in vzpostavitvijo nadzora razvilo do osebnega
samonadzora nagonov. Sram in nelagodje sta bila tista, ki sta se začela zaradi novih vrednot
najbolj spreminjati. Spolnost in spolni užitek so moralisti in pedagogi 19. stoletja vedno bolj
povezovali z moralno šibkostjo in gnusom. Da bi vzpostavljene norme moralnega vedenja
ukoreninili in razširili tudi na druge družbene sloje, so v tistem času nastali številni moralni
spisi, vzgojne knjižice in razni molitveniki, ki so opozarjali na številne moralne pasti in
nenravnosti. Spolni nagon se je kot potreba priznaval moškemu, žensko telo pa je bilo označeno
kot aseksualno, namenjeno zgolj reprodukciji, materinstvu. Seksualnost je tako postala nekaj
oddaljenega in obenem tudi nevarnega31. Dojemanje spolnosti se je začela spreminjati šele
konec 19. stoletja, sočasno (a neodvisno) z uveljavitvijo tanga na plesiščih (Elias 2001: 303;
Foucault 2000: 33; Ranke Heinemann 1992; Polajnar 2008: 9, 44–49, 77).
V oblikovanje moralnih in nemoralnih teles je bila vključena tudi moda. Kar je bilo
primerno in neprimerno, je šlo skozi roke plesnih učiteljev in modnih oblikovalcev. Eksotična
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Te spremembe oblik nravno primernega obnašanja, ki naj bi bile posledica več različnih družbeno-zgodovinskih
procesov, opisuje tudi Norbert Elias v dvodelni študiji O procesu civiliziranja (2000 in 2001). Njegova teorija
pripomore k razumevanju oblikovanja določenih struktur v kontekstu zgodovine vsakdanjega življenja ter prikazu
nravstvenega stanja določenega obdobja, v tem primeru tudi obdobja tanga. Morala, ki je bila še do 18. stoletja
strukturno in družbeno določena, se je z rahljanjem hierarhičnosti družbe postopoma uveljavljala kot obča, kot del
moralnih predpisov in obnašanja posameznika (Elias 2001: 370–380). Glavni nosilec teh sprememb je bilo
takratno meščanstvo, ki je, da bi se razlikovalo od plemstva in nižjega sloja, vzpostavilo lastno moralno vedenje
ter mišljenje (Elias 2001: 316). Elias obdobje izrazite rasti »krepostnega življenja«, ki je postajalo del samopodobe
meščanske družbe, postavi na prehod iz 18. v 19. stoletje. Tako se v 19. stoletju meščanstvo poleg Cerkve kot prve
moralne avtoritete uveljavi kot neke vrste druga moralna avtoriteta. »Krepostno življenje« postane tisti ideal, ki
naj bi ga skušal doseči vsak član skupnosti (Elias 2001: 378–380, 385–387; Polajnar 2008: 9).
31
Zgodovinski pregled katoliškega pogleda na spolnost (o raznih tabujih, spolnih odnosih brez greha, jezuitski
morali, preprečevanju zanositve, kontrole rojstev, razvoju spolne morale) in dojemanju ženskega telesa kot objektu
reprodukcije je v knjigi Katoliška cerkev in spolnost (1992) zbrala Uta Ranke Heinemann.
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moda, ki je zadostovala moralnim načelom, je pomagala polniti mošnjičke modne in plesne
blagajne. Domišljija gledalcev, ki so »varno opazovali« plese na odru, je proizvajala nove in
nove plesalce, ki so s pomočjo plesnih učiteljev nadzorovano posnemali odrske gibe in
kostume. Plesni učitelji so svoje elitne učence učili, kako morajo nadzorovati izražanje svojih
»telesnih nagonov«, modne trgovine pa so številčno prodajale nove in modne plesne kostume.
Odpirale so se plesne dvorane, polnili so se kabareti, koncertne dvorane in glasbene akademije,
plešoče prebivalstvo pa je ustrezno oblačila cvetoča modna industrija (Savigliano 2007: 118–
119). Ko je tako »prevzgojeni tango« osvojil »visoko evropsko družbo«, je plesanje tanga
postala uživaška, pikantna zabava (Savigliano 2007: 19–20).
Skozi tovrstni proces discipliniranja, v katerem sta se prepletala morala in zaslužek, so
šli tudi številni drugi plesi – med njimi polka, valček, kankan, tango itd. – z njimi pa so se skozi
desetletja izmenoma kršila in postavljala nova pravila. Kot izpostavlja Savigliano, so plesni
učitelji pri učenju novih plesov krmarili znotraj omejitev, ki jih je zahtevala takratna meščanska
morala, a discipliniranje plesa je prineslo velik (ekonomski) uspeh (Savigliano 2007: 115–119).
Ekonomizacija plesnega trga je bila tisto ključno dejanje, ki je tangu pomagala k vedno
večji prepoznavnosti in priljubljenosti. Ekonomizacija in moralni normativi so posledično
botrovali tudi nekaterim posegom v strukturo plesa, pri čemer je šlo predvsem za spremembo
v plesni drži in razdalji med plesalcema ter upočasnjenem tempu same glasbe – tango je postal
elegantnejši in počasnejši (Knowles 2009: 114–115; Malnig 2008: 83–86; Savigliano 2007:
118–121).
O tem, kako nujno je bilo ukrotiti »divji tango« in ga pretvoriti v elegantnejši ples, ki
bi ustrezal moralnim načelom tedanje družbe, so v Evropi pisali številni moralisti v raznih
poučnih člankih in priročnikih, ki so komentirali tango in postavljali gibalna pravila. Velik
razmah le-teh se je zgodil med letoma 1913 in 1914, ko je bil tango v svojem polnem pohodu
po Evropi. Tako med njimi M. Andre de Fouquieres v delu Les Danses Nouvelles Le Tango iz
leta 1913 pojasnjuje: »Tanga, plesa slovitih gauchos /…/, južnoameriških kravjih pastirjev, /…/,
neotesancev, ki očitno ne morejo uživati v naši žlahtni salonski oliki – njihov temperament sega
od brezobzirnega dvorjenja do telesnega stika, ki spominja na boj, /…/, se ne da neposredno
uvoziti. Ustaviti ga je treba na carini, ga resno pregledati in ga močno preoblikovati«
(Fouquieres po Savigliano 2007: 146).
O vlogi plesnih učiteljev, ki so se posebej pogovarjali tudi o novih plesih in njihovi
prilagojeni obliki na mednarodnem plesnem kongresu, ter okrožnici rimskega vikariata
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duhovnikom po Evropi, ki jo je objavil italijanski časopis Osservatore Romano, je januarja
1914 pisal tudi časopis Dan. Posvet na kongresu plesnih učiteljev so v Parizu organizirali kot
posledico moralne panike, ki jo je povzročil prihod novih modernih plesov na evropska
plesišča, saj je bilo plesni industriji v interesu, da bi se ti novi plesi lahko učili na plesnih tečajih:
»(Boj proti tangu in proti modi) »Okrožnica izvaja, da povzroča tudi v Rimu svoboda
časopisja, gledališča in mode vedno večje pregreške proti javni in zasebni morali
družbe. V Rimu nameravajo zdaj uvesti tudi tisti čez morje zanešeni ples tango, ki po
svojem imenu in izvajanju zelo žali čut sramu in ga je veliko cerkvenih knezov tudi v
protestantskih deželah obsodilo. Dušnim pastirjem okrožnica naroča, da naj v obrambo
krščanske dostojnosti svoj glas dvignejo in vernike odvračajo od novo poganskega
počenjanja. /…/ Znano je, da se ravno zdaj vrši v Parizu veliki kongres plesnih učiteljev,
ki se posvetujejo o tem, kako bi se dalo novim plesom najlepšo obliko.« (b. n. a. 1914č:
2)
Razni plesni spektakli so v začetku 20. stoletja gledalce pripravili do navdiha, da se
učijo družabnih plesov, plesni učitelji pa so jih naredili primerne in dostojne za evropski okus.
Tako so v tem času nastali številni plesni priročniki, ki so razpravljali o primernosti in
neprimernosti družabnega plesa. S tehnično dovršenostjo in eleganco so se oblikovali tudi drugi
procesi – na javnih mestih so se oblikovale in brzdale spolne vloge in razmerja. Plešoča telesa
so vadila moralnost in čutnost, spoštljiva intimnost pa je veljala za znak meščanske imenitnosti.
Plesni učitelji so bili tisti, ki so (poleg Cerkvenih in vladnih moralistov) oblikovali nova
ljubezenska pravila na plesišču. Številni plesni priročniki so razpravljali o tem, kakšna je
pravilna telesna drža, njegov položaj v paru, kakšen je primeren prijem oziroma plesni objem,
kakšna je prava hitrost gibov, ter postavljali stilizirane vloge vodenja in sledenja, prek tega pa
gradili erotični imaginarij skladnosti in dobrega ujemanja med soplesalcema. Izurjene izvedbe
romantičnosti so razvrščali v kategorije pravilnega in nepravilnega, to delitev pa kvalificirali s
ključno besedo: razred (Savigliano 2007: 120–121; Simetinger 2014a: 136–137).

Od plesnih šol in plesnih učiteljev so »izčiščeno« obliko tanga kot enega izmed plesov,
ki je postal del repertoarja plesnih šol in rednih plesnih dogodkov, med prvimi prevzele
evropske elite. Tango je tako za takratno meščanstvo postal razredni spektakel, tango je zanje
postal simbol, z discipliniranimi držami se je izražala razredna pripadnost. Ples meščanskega
razreda je zahteval določeno obnašanje, sestavljeno iz celega kodeksa pravil o disciplinirani
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drži teles. Celotna predstava o moralnih predpisih in kontroliranih telesih je temeljila na
konstruiranju moralne superiornosti meščanstva nad »nemoralnim« družbenim dnom, kjer se je
»nekontrolirano« jedlo, pilo, dotikalo spolnih tabujev itd. Eksotizacija antropološkega Drugega
se je tako iz »pravih argentincev« kmalu povezala tudi z domačim okoljem, se prenesla na
pripadnike skupin, nižje na družbeni lestvici32 (Savigliano 2007: 120–121; Simetinger 2014a:
136).
Podoba o kultiviranem oz. nekultiviranem telesu svojega ali okolja Drugih je bila v
začetku 20. stoletja med družbeno elito že globoko ponotranjena. Primer discipliniranih teles
najdemo na primer v plesnem priročniku Edwarda Scotta (1892), ki pojasnjuje gibalne kode
»visokega razreda«. Njihova disciplinirana telesa so obenem eksotizirala telesa Drugih, ki
njihovih gibalnih kodov niso bili vešči, torej pripadnikov »nižjih družbenih razredov«. Skozi
tak proces »evropeizacije« in dovoljenih gibalnih kodov je šel tudi tango.

Slika 3

Slika 4

Slika 3 prikazuje plesni slog »višjega
razreda«. Telesi nakazujeta »kultiviranost«,
primerno držo in dostojno razdaljo med
plesalcema (Scott 1892: 130).

Slika 4 prikazuje plesni slog »nižjega razreda«,
ki karikirano nakazuje bližino teles plesalcev,
kakršna je bila značilna tudi za kasnejši tango
(Scott 1892: 131).
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Kot opisuje Savigliano, »brez proizvodnje eksoticizma in konstituiranja eksotičnih subjektov in kultur
meščanske potrošniške družbe ne bi imele občutka za lastni manko ali lastno 'dekadenco'.« Kontrast, ki so ga
ustvarile strasti »eksotičnih«, je normaliziral potrebo po »močnih občutkih, čustvih in telesnih občutjih«.
Poudarjanje razlike pri uporabi strasti med »civiliziranimi« in »primitivnimi« je povzdignilo potrošništvo – obstoj
»čutne eksotike« je višjemu družbenemu sloju prek procesa kapitalizma omogočil konzumacijo eksotičnega
(Savigliano 2007: 109).
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Med prebiranjem časopisnega gradiva gre opaziti, da je bil diskurz, ki je nakazoval
razredno pripadnost, tako vsakdanji, da so ga povzemali tudi časopisi. Ob dojemanju tanga se
je dojemala tudi družbena pripadnost. Zanimivo je, na kakšen način je konzervativno časopisje
vodilo diskurz proti plesu tango, predvsem, kako so bile izpostavljene predstave o
dostojanstvenosti gibanja. Kljub temu da se je tango podredil pravilom evropskih plesišč, ga
konservativno (četudi meščansko) časopisje namreč še vedno ni povsem sprejelo, dodatno pa
je s svojo kritiko prst uperilo predvsem v hiperkulturo, torej takrat cvetočo industrijo
družabnega življenja, ki so se je (po zapisih sodeč) posluževali predvsem liberalni družbeni
krogi:
»Pariški nadškof se je izjavil, da je tango ples divjakov. Bolje bi bilo, če bi rekel: ples
hiper-civiliziranih! Toda ravno tu je mesto, kjer si hiper-kultura in divjak podajata
roko!« (b. n. a. 1914d: 4)
Podobe o dostojanstvenem gibanju so opisali tudi v časopisu Slovenec, v katerem pa so
še posebej izpostavili, da kljub novi eleganci tango zaradi svojega izvora, saj so tango izvajali
pripadniki najnižjih družbenih krogov, ni primeren ples za omikane Evropejce:
»Pravi Argentinec bi svoji ženi raje zabodel nož sredi srca, nego bi jo pustil plesati ta
grdi, nemoralni ples. Argentinski narodni plesi so plemeniti, dostojanstveni, kjer se
plesalci komaj s konci prstov dotikajo drug drugega. Tango je pa izrodek najnižjih
ljudskih strasti po mestih in se drži skrit le po najgrših javnih brlogih. Seveda so v Evropi
ostudne kretnje in gibe tega plesa omilili z eleganco, toda tango ostane tango. Edino,
kar človeka pri tej tangovski norosti, ki je sedaj obsedla Evropo, tolaži, je to, da bo tudi
tango ljudem v kratkem postal dolgočasen in prebedast ter ga bodo zavrgli, kakor so že
marsikako drugo modno norost.« (b. n. a. 1913č: 4)
Da pa je »evropeizacija« tanga pomagala pri njegovem obstanku na evropskih plesiščih,
je leta 1913 poročal Glas naroda:
»(Prošt in tango) Na svojem zmagovitem pohodu skozi Evropo se je razširil tango-ples
tudi v sveto deželo Tirolsko. V vseh plesnih zavodih uče tango in tudi v marijanskem
glavnem mestu Tirolske, v Inomostu, poskuša neki plesni učitelj z dobrimi besedami in
za dober denar vliti v glavo plesaželjni mladini tango-ples. Ta plesni zavod se nahaja v
neki gostilni. Kako se je ustrašil nekega dne gostilničar, ko je zaslišal nekega dne po
telefonu oster glas gospoda mestnega prošta, ki mu je začel pridigovati, da je bil, namreč
gostilničar, dosedaj dostojen človek in da so do zdaj v njegovo gostilno prihajali le
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dostojni ljudje. Gostilničar dozdaj sicer ni spoznal, da je ta ples, ki se mu je kot pravemu
Tirolcu zdel nekamo čuden, nemoralen, ker pa je gospod mestni prošt to rekel, je že
moralo tako biti. In dosmrtno bled je šel k plesnemu učitelju, ki je tudi pobledel ter
potem šel kar direktno gospodu mestnemu proštu. Tam mu je z jeznim obrazom naznanil
prošt, da so dobili jezuiti od svojih sobratov iz Brazilije sporočilo, da je tango, ki ga zdaj
povsod v Evropi uvajajo, grozno nemoralen ples in da naj vse store, da preprečijo
razširjenje tega plesa. Prošt je tudi rekel, da bo šel takoj k cesarskemu namestniku ter
zahteval od njega, da takoj prepove ta nesramni ples v sveti deželi Tirolski. In to je tudi
storil. Toda namestnik, ki je sicer strogo klerikalen, vendar ni vsega verjel, posebno, ker
je vedel, da nesrečni učitelj uči tudi v strogo klerikalnih rodbinah. Med tem časom je
prišel plesni učitelj na dobro misel. Ko je prišel gospod prošt ves obupan in razočaran
domov, ga je pričakovala majhna družba, ki je plesala nato v njegovih blagoslovljenih
prostorih tango-ples. Strogi brambovec evropske morale se je potem na svoje lastne oči
prepričal, da evropizirani tango ni tako nevaren, kakor so ga slikali brazilijanski jezuiti.«
(b. n. a. 1913d: 4)
Kljub preganjanju je tango s svojo spremenjeno, elegantno podobo obstal na evropskih
plesiščih. Koliko je pri tem zares pomagala prav »evropeizacija« tanga, ni povsem jasno, gotovo
pa je v veliki meri k njegovi popularizaciji in k »uspehu sezone« največ pripomogla prav
ekonomizacija plesnega trga. Tango kot predstavo eksotične strasti je tako kot še mnoge
eksotične proizvode tistega časa distribuirala zabavna industrija v plošče, plesne priročnike,
filme, modo itd. Tango je tako v novi buržoazni različici prispel na svetovni ekonomski trg.
Pomenil je statusni simbol, »eksotično dobrino«, ki je v začetku 20. stoletja obnorela svet in se
iz visokih meščanskih krogov razširila tudi na ostale sloje prebivalstva (Savigliano 2007: 19–
20).
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6. Tango, moralno nevaren ples
Tango, ki je bil istočasno označen tako za uspeh sezone kot ples nečastnega izvora, je
ob prihodu na evropska plesišča povzročil tudi hudo moralno paniko. Konservativnejši krogi
so tango videli kot pohujšljivi ples, ki je resno ogrožal sistem vrednot in družbeni red. O tem,
kako se je evropska družba srečala s tem pohujšljivim plesom in kako se mu je uprla, so v prvih
letih, ko je tango stopil na evropska plesišča, v slovenskem časopisju prenašali razna mnenja
in poročila iz tujine na tedenski ravni:
»(Demonstracija proti tango plesu na Dunaju) Ob plesu kluba turistov na Dunaju v
Zofijski dvorani je hotela neka skupina plesati tango, a je morala svoj namen opustiti,
ker so ostali plesalci in plesalke pričeli demonstrirati in izžvižgavati. Godba je bila zato
prisiljena, da je tango komad takoj izpremenila v valček.« (b. n. a. 1914k: 4)
In podobno v časopisu Slovenec:
»(Newyorške baletke proti izrodkom tango plesa) Pariz. »Echo de Paris« poroča iz New
Yorka, da je zveza amerikanskih plesalk sklenila, da ne sprejme pogodb, ki zahtevajo,
da morajo z golimi nogami plesati tango. V newyorških operah so zato že plesalke
pričele stavkati.« (b. n. a. 1914l: 1)
6.1. Nemoralni tango je treba prepovedati
V prvi vrsti je tango prepovedovala Cerkev, saj je tango takoj ob svojem prihodu ogrožal
sistem krščanskih vrednot. V časopisnih poročilih tako lahko beremo o številnih nasprotovanjih
tangu, ki so se pričela s posvetom pri papežu. Časopisa Slovenec in Ameriški Slovenec (b. n. a.
1913f: 9) sta decembra 1913 pisala:
»(Vatikan in ples tango) Poročajo, da so se mnogi škofje v zadnjih dneh obrnili na
Vatikan z vprašanjem, ali je spovednik opravičen dati obvezo katoliškim damam, ki
plešejo tango. Odgovor Vatikana se je glasil, kot poroča »Corriere«, da je tango
nenraven ples in se mora zaradi tega katoličanom prepovedati.« (b. n. a. 1913g: 6)
Podobno tudi Glas naroda januarja 1913:
»(Papež prepovedal Tango) Rim. Papež je označil »Tango« in druge podobne plese kot
pogansko nemoralnost. Po naročilu sv. očeta je izdal kardinal Pompili pastirsko pismo,
katerega je priobčil »Oservatore Romano«. Med drugim pravi: Zelo me je zaskrbelo, ko
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sem zvedel, da so vpeljali skrajno nemoralen ples, katerega niso samo škofje, ampak
ponekod tudi civilne oblasti prepovedale. Vsi dušni pastirji naj napovedo boj tej novi
nevarnosti in naj posebno gledajo na to, da se je ne navzame mladina.« (b. n. a. 1913h:
1)
Povsem drugače pa je liberalni časopis Dan februarja 1914 po italijanskem časopisu
Temps poročal, da »je papež ukazal, naj se pleše pred njim ta grdi tango. Papež se je nato
izrazil, da pri tako težkem plesu ni mogoče misliti na grde stvari« (b. n. a. 1914m: 2).
Poleg časopisa Slovenec je vest o tem, da je »proti tangu izdal beneški patriarh jako
ojstro pastirsko pismo« (b. n. a. 1914n: 2), pisala večina konservativnega časopisja, med njimi
tudi Amerikanski Slovenec v članku Tango, nenraven ples in časopis ameriških Slovencev Glas
naroda z naslovom Cerkev v boju:
»(Tango, nenraven ples) Pariz, 9. jan. – V pastirskem listu, ki se ima jutri prečitati v
cerkvah, prepoveduje kardinal Leon Adolphe Amette, pariški nadškof, plesati tango kot
greh, ki zahteva spoved in pokoro. »Obsojamo,« pravi cerkveni knez, »iz inozemstva
pod imenom tango uvedeni ples, ki je po svojem bistvu nedostojen in žali nravni čut in
katerega se kristjani z dobro vestjo ne smejo udeleževati. Zato je dolžnost spovedancev,
da to preudarijo«. Abbe Gouget, ki je z nadškofom v ozki navezi, je izjavil, da je
cerkveni knez izprva upal, da gre samo za mimogredočo modno muho. Sedaj pa je
primoran formalno nastopiti zoper tango.« (b. n. a. 1914o: 1) »(Cerkev v boju) Laški
list »Italie« priobčuje, kakor poročajo iz Milana, značilno pastirsko pismo kardinala
Ferrarija, ki se je postavil s svojim pismom skoraj v ospredje bojne črte, ki jo je otvorila
rimsko-katoliška cerkev proti svojim nasprotnikom. Pismo vsebuje različna vprašanja,
ki jih je vrgla v življenje napredna svetovna struja in ki zahtevajo zopet kak občni
cerkveni zbor, na katerem se akomodira cerkev zoper novim razmeram v svrho svojega
obstanka. Višji pastir Ferrari pač zagovarja več načel, glede katerih je njegov nastop
upravičen. Poleg tega pa vmešava vprašanja, ki ne odgovarjajo današnjemu napredku
in ki so v protislovju z današnjimi socijalnimi razmerami. On zagovarja vse, kar
odobrava cerkev in njena uprava ne oziraje se na vsestranski napredek. Ferrari protestira
proti zakonu o civilni poroki in svari pred kinematografom, gledališčem in pred
tangom.« (b. n. a. 1914p: 4)
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»Skoraj ne mine teden, da bi se ne oglasil kdo od evropskih škofov proti tangu,« so
februarja 1914 poročali v časopisu Zarja (b. n. a. 1914r: 3). Po njihovih navedbah naj bi kardinal
Ferrari v pastirskem pismu poleg tanga prepovedal vernikom tudi obiskovanje gledališč in
kinematografov. »Zakaj ni ves svet klošter!« so še dodali (b. n. a. 1914r: 3).
Poročila o prepovedi tanga, ki so ga preganjali škofje po vseh koncih Evrope, so se kar
vrstila. Glas naroda je pisal o škofih, ki so bili proti plesanju tanga v Italiji:
»Benetke. Kardinal Aristide Cavallari, naslednik sedanjega papeža v Benetkah, je izdal
danes pismo, v katerem se kaj ostro obrača proti plesanju tanga. Posebno važnost je
pripisovati pismo raditega, ker je baje inspirirano od papeža samega. V pismu se
imenuje tango »moralično zavrženost«. Glasi so nadalje v njem: »Ples je vse, kar si le
more misliti človek, predvsem pa vzbuja gnus. Le taki, ki so izgubili vso smisel za
moralo, morejo zdržati pri takem plesu. Tango je sramota našega časa. Kdor ga pleše,
greši.« Kardinal naroča vsem duhovnikom, naj odrečejo odvezo onim, ki so plesali
tango, ter ne obljubijo, da tega ne bodo več storili.« (b. n. a. 1914v: 1)
In še na isti strani v novem članku:
»Rim. Vsi škofje v Italiji so prepovedali plesanje tanga ter zagrozili s strogimi kaznimi
onim katolikom, ki ne upoštevajo te prepovedi.« (b. n. a. 1914v: 1)
Časopis Gorica je pisal proti tango modi v Belgiji:
»Vsi belgijski škofje, na čelu jim je kardinal Mercier, so izdali skupno pismo, v katerem
obsojajo izrodke sedanje ženske mode. Sedanja moda ni v soglasju s poštenostjo, za
katero mora stremiti krščanska žena. Tudi plesi, gledališča, kino in čitanje modernih
knjig povzroča nevarnosti, pred katerimi se mora osobito mladino svariti.« (b. n. a.
1914z: 2)
Tango so vernikom prepovedali plesati tudi v Splitu:
»Splitski škof Givoje je izdal pastirsko pismo, v katerem prepoveduje svojim vernikom
plesati tango. Obenem pravi škof v tem pismu, da pravi verniki tega plesa niti gledati
ne smejo.« (b. n. a. 1914ž: 3)
Prepovedi in pregon tanga, ki so ga vodili cerkveni voditelji po vseh večjih mestih po
Evropi, so se v slovenskem in tujem časopisju vrstili drug za drugim. Leto 1914 je bilo za tango
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leto uspeha in preganjanja. Pregled vsesplošnega boja oblasti in Cerkve proti tango modi pred
1. svetovno vojno je leta 1931 povzel tudi časopis Jutro:
»Tango je rasel, se krepil in tiho zibaje se, kakor v mesečnem snu, stopal v nove oblasti,
prekoračil meje novih držav. Dvorane vseh restavracij vseh evropskih dežel, vse
kavarne, odri, gledališča, trgi, parniki, skveri, dvorci in hišne strehe, vse je zavojeval in
osvojil tango. O tangu so pisali poročila, časopisne članke, prirejali ankete. In mahoma
– prvi udarec: nemška cesarska hiša je izgnala tango. Viljem ga je zabranil plesati na
dvoru. Toda tango zaradi tega ni ničesar izgubil. Izgubil je le nemški dvor, ker so se mu
začeli posmehovati in spletkariti: nemške princezinje da so tako negraciozne, da je
pretkani cesar-politik v svrho rešitve njihove estatične reputacije nalašč prepovedal
tango. Smejali so se in se spet zvijali v novih kompliciranih figurah. In evo – drugi
udarec. Strašen, nezaslišan. Zganil se je Vatikan. Sam papež je dvignil roko na tango in
ga preklel. Strašen nemir je prevzel Evropo. »Rešiti tango!« Spet so pričele delovati
intrige, nategnili so niti in napeli tajne vzmete. Dva velikosvetska para je sprejel papež,
pokazala sta mu tango in ga rehabilitirala. Vatikan je bil prevaran. Papež je uničil svojo
strašno bulo, odvezal tango prekletstva in Evropa je v triumfu zaplesala »tres moutarde«
… Privihrala je vojna. S krvavim valom je odnesla plešoče pare. Z gromom topov je
prekinila uspavajoče akorde. Trpljenje in smrt sta tesno objeta zanihala, se zavrtela,
stopala v nove oblasti, prekoračila meje novih držav. Ves čas po sledovih tanga –
povsod, povsod.« (b. n. a. 1931: 12)
O tem, da so tango prepovedali tudi na Slovenskem, v pregledanem časopisju niso
pogosto pisali. Omembo, da je morala mestna policija posredovati tudi pri tangu, ki so ga
plesali na enem izmed slovenskih plesnih dogodkov v Ljubljani, sem našla v poročilu iz
časopisa Clevelandska Amerika:
»Kakor mogoče že veste, so v KSKJ »Domu« plesali naši ta »imenitni« od cerkve strogo
prepovedani ples »tango«. Ta ples je papež preklel. V katoliškem domu so ga pa vseeno
plesali. To se je zdelo celo mestni policiji preveč in policaj je prišel dvakrat prepovedat
ples in jim zagrozil, da bo vse zaprl, če ne nehajo, potem je pa g. Zalar povedal, da ne
smejo več plesati. E, še marsikaj se dogodi pri nas, v tem mestu, kjer vladajo »Austrian
King« in druge kapacitete.« (Putar 1914: 1)
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Po Evropi so papež in škofje tango preganjali tudi v obdobju po 1. svetovni vojni. O
prepovedih modernih plesov so tako pisali v Bogoljubu:
»Francoski škofje so l. 1919 katoličanom kar strogo prepovedali celo vrsto »modernih«
plesov kakor: tango, shimmy, foxtrott, Onestep … Avstrijski škofje so zadnje čase
dvakrat prepovedali take plese. Prepoved iz leta 1922 se glasi: »S papežem Benediktom
XV. in Pijem XI. obsojamo tudi avstrijski škofje najodločneje vse moderne in
mednarodne plese, ki so prodrli že tudi v krščanske družine in v najbolj družabne kroge.
Izjavljamo, da so ti plesi kar v nasprotju z nravstvenimi zapovedmi, da so močno grešni
in močno pohujšljivi. Krščanske matere po svoji vesti ne morejo dovoliti, da bi se njih
hčere udeleževale takih plesov: spovedniki bi bili prisiljeni, če bi se kaj takega dogajalo,
da odrečejo sveto zavezo.« Jasno so se o tem vprašanju izrekli tudi škofje v Nemčiji:
»Moderni plesi, ki ogrožajo nravnost in sramežljivost, se ne smejo več v nobenih
okoliščinah, tudi ne v navidez opiljeni obliki, trpeti. Ta naredba ne veli, da bi se morali
vsi moderni plesi odkloniti, marveč le moderni plesi, v kolikor ogrožajo nravnost in
sramežljivost. Tudi razni starejši plesi utegnejo biti nevarni in jih je treba zavreči.« (b.
n. a. 1939: 5–7)
In podobno tudi v časopisu Slovenec:
»(Kardinal Begin proti modernim plesom) Kardinal Begin v Quebecu je izdal pastirsko
pismo, v katerem najostreje obsoja moderne plese in nenravne gledališke igre. O kinu
pravi, da je zlasti danes eno najhujših sredstev za razkroj morale in vere. »Obsojamo,«
piše kardinal, »izrecno lascivne plese, naj so že kakorkoli imenujejo, da bi zajezili
novodobno poganstvo. Znano vam je, kako silno so obsodili cerkveni očetje plese, ki so
bili v čislih pri poganih. Ker hoče današnji svet te vrste plese zopet uvesti, se moramo
proti njim obrniti z istim orožjem.« Kardinal izrecno imenuje plese »fox-trott«, »turkeytrott«, »tango«, »Shimmy«, »one step«, »two step« in vse druge istovrstne plese.« (b. n.
a. 1924a: 1)
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6.1.1. Cerkev in ples
Da bi razumeli preganjanje in celo prepovedi tanga na plesiščih 20. stoletja s strani
katoliške avtoritete, se moramo dotakniti vprašanja cerkvenega odnosa do tanga in plesa na
sploh, kar pa je izjemno obsežno in kompleksno področje. Cerkev kot institucija ima s plesom
namreč dolgo in močno prepleteno zgodovino. Prav Cerkev je s svojimi mehanizmi vrednotenja
in nadzora igrala eno ključnih vlog pri razvoju predstav o plesu tudi še konec 19. in na začetku
20. stoletju, ko so se na plesiščih pojavili t. i. »moderni plesi«. Pri vrednotenju in nadzoru
plesnih praks je šlo predvsem za boj za politično in nekatere druge oblike oblasti ter predvsem
simbolno prevlado v prostoru (Cizel 2016: 26–30; Polajnar 2008: 137; Simetinger 2014a: 28–
42).
Razmah plesnih dogodkov in z njimi ples kot tak je postal vedno pogostejša in vse težje
obvladljiva »nadloga« za moraliste s konca 19. in začetka 20. stoletja. Slednji so ples večinoma
povezovali s pijančevanjem in zapravljanjem denarja33, povezanim s svobodnejšim
preživljanjem prostega časa (Polajnar 2009: 115). Predvsem pa naj bi bila zapeljiva narava plesa
tisto, kar je pogubljalo nravstvenost ljudi. Pogubljivi plesni dogodki, ponekod pa tudi
posamezni plesi, so konec 19. in na začetku 20. stoletja dobili svoje mesto v številnih spisih
proti plesom v raznih pedagoških priročnikih in v takratnem katoliškem časopisju34. Na tržišču
so se že konec 18. stoletja pojavili ženski molitveniki, torej vrsta molitvenih knjižic, ki so bile
kot moralno-vzgojno sredstvo izjemno priljubljene in so jih morali tudi večkrat ponatisniti35. S
tovrstno literaturo s pobožnimi in moralističnimi vsebinami je skušala Cerkev usmerjeno
regulirati ravnanje žensk – regulirala je njihovo morebitno spolno aktivnost36, vrednotila njihov
način oblačenja, ličenja, obnašanja ter interakcije z moškimi, tudi na plesiščih itd. K zaščiti
deviške čistosti, ki je bila zaradi plesnih dogodkov pogosto izpostavljena preizkušnjam z
nepopisno škodo, naj bi najbolj pripomogla sramežljivost. Plesni dogodki so ponujali številne

33

O dobrem zaslužku delavcev v vaseh, ki so ga ti kmalu pretvorili v »užitke« v gostilni in na veselicah, v svojih
vizitacijah piše tudi škof Jeglič (Čipić Rehar in Otrin 2015: 21, 152, 273, 348, 785).
34
Po mnenju moralistov bi bil ples povsem primeren, če bi šlo zgolj za »telovadni poskok«, toda ples naj bi bil
tudi mnogo nasprotnega: »Nič ni grešno poskočiti. Toda ples ni zato mikaven in Te zato ne privlači, ker tam
poskočiš, ampak zato, ker te tam čaka spolno uživanje. /…/ Nevarnost raste ako traja ples pozno v noč, ako je
dekle bolj gizdavo, morda celo manj sramežljivo oblečeno« (Jeglič 1910: 75).
35
Med bolj popularnimi knjižicami na Slovenskem so bile knjižice Antona Martina Slomška, ki so bile priljubljene
vse 19. stoletje in so dobile svoje ponatise tudi še v začetku 20. stoletja (npr. Slomšek 1923).
36
Moralisti so kot razlog za neizbežno pot v greh skušali prikazati prav ples, škof Slomšek pa je v knjižici
Krščansko devištvo ples označil kot enega izmed sovražnikov devištva: »Šesti sovražnik je nevarni ples, ki je
malokdaj brez greha. /…/ Pobožnost te ne spravlja na ples, nedolžnost te ne spremlja na raj, le zavodljivost te
vleče, in skrivna slast te uči plesati. Plesišče je deviške čistosti morišče; angel nedolžnosti se joka, peklenski
zavodljivec pa ima svojo radost in veselje. Veliko jih začne plesati zdravih in nedolžnih, malo, malokdo neha
plesati brez dušne in telesne škode.« (Slomšek 1923: 31)
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priložnosti za dvorjenje in zapeljevanje, moralni spisi pa so bili polni opisov teh priložnosti –
priložnosti javnega pohujšanja na plesiščih, kjer sta bila sramežljivost in brzdanje spolnih čutov
podvržena hudim preizkušnjam (Polajnar 2008: 31–45; Ranke Heinemann 1988: 336–341;
Simetinger 2014a: 48).
Za nekatera področja urejanja in nadzora življenja svojih pripadnikov je Cerkev
uporabljala razmeroma stroga pravila, v primeru plesa tudi prepovedi, saj je s tem poskušala
postaviti ločnice med sabo in ideološko nasprotujočim družbenim polom. Način obsojanja in
svarjenja pred plesom je pogosto temeljil ne le na prepovedi, ampak tudi na zastraševanju.
Katoliška cerkev je pri tem redno močno burila domišljijo ljudi o oblikah trpljenja, ki
prizadenejo grešne plesalce. Podobe, s katerimi je povezovala dejanja, ki so bila za njena načela
nesprejemljiva, so najpogosteje povezovali s hudičem. Muke, ki jih človek doživi ob
neprimernem obnašanju, naj bi ljudi odvračale med drugim tudi od plesa. Poleg strahu pred
»peklenskimi mukami« je bila grožnja pred ogroženim zdravjem ali celo življenjem učinkovit
nadzornik nad seksualnostjo (Simetinger 2014a: 31).
Cerkev je vzpodbujala povezave med spolnostjo in religijo, z njo pa se je poleg teologov
ukvarjalo tudi vse večje število zdravnikov, pedagogov in moralistov (Ranke Heinemann 1992;
Polajnar 2008: 13–14). Telesni samonadzor in nedolžnost sta bila spodbujana s pedagoškimi
procesi, ti pa so bili strateški vezni člen med prakso in močjo oblasti. V tem vzgojnem procesu
ideala meščanske vzgoje so osrednje mesto zavzemali vzdrževanje nravne čistosti, telesne
kreposti in sramežljivosti. Ob teh procesih so se oblikovale norme, ki so se ukoreninile ob koncu
19. stoletja. Versko-moralne zapovedi in moralisti so bili tisti, ki so razlagali in uveljavljali
seksualne in moralne norme. Spoštovanje teh zapovedi naj bi bilo pogoj za zveličanje duš in
zdravje ljudi. Zatiranje užitka in odrekanje spolnosti naj bi skoraj neposredno vodilo celo k
posmrtni odrešitvi. V tistem času je bilo posameznikovo spolno življenje z družbenim in
državnim nadzorstvom dodelan in izoblikovan konstrukt javnega interesa. Spolnost je bila
vzporedno z vedno večjimi družbenimi spremembami predmet vsesplošnega zanimanja.
Moralistika je v sodelovanju z medicino spolnost preučevala z različnih vidikov, predvsem se
je ukvarjala z njenimi vplivi na zdravje posameznika in njegovega vedenja v družbi, s tem pa
na njene vplive na javno nravnost37 (Polajnar 2008: 16–17; Simetinger 2014: 143).

37

Že na začetku 19. stoletja se na knjižnem trgu pojavijo romani, ki so skoraj čez noč postali izjemno priljubljeni
predvsem med ženskami bralkami. Izjemna popularnost romanov je vznemirila tako Cerkev kot državo, ki sta v
ženski fantaziji videli veliko škodljivih vidikov. Tovrstni »šund romani« so bili izjemno priljubljeni tudi stoletje
pozneje, javno nravnost pa je začela ob prelomu stoletij majati tudi kinematografija itd. (Polajnar 2008: 140–158).

40

Vedno bolj razširjena modernizacija na Slovenskem (mobilnost zaradi železnice, večja
pismenost in s tem dostop do časopisja in literature) je vnesla spremembe v družbeno sestavo
prebivalstva, povečala pretok in dostopnost informacij ter demokratizirala posameznikovo
preživljanje prostega časa. Moralistični spisi in vizitacije škofa Jegliča opisujejo vsesplošno
zaskrbljenost nad neenakomerno razširjenostjo morale med različnimi sloji prebivalstva,
predvsem pa nad stanjem podeželskega prebivalstva, kljub temu pa ni povsem jasno, kako
uspešno se moralne norme meščanskega sloja konec 19. stoletja uveljavile na podeželju. Število
spisov z moralno-vzgojno vsebino je sicer naraščalo, a so se njihova načela le počasi ali pa
okrnjeno uveljavljala (Polajnar 2008: 53). Škof Anton Jeglič je tako v svojih spisih poudarjal
svojo zaskrbljenost nad temi preizkušnjami: »Ker je pri družinskih plesih, pri elitnih plesih ta
nevarnost manjša, zato se taki tolerirajo, vendar ako trajajo celo noč, zraven pitje, godba,
razgreta kri, morda manj sramežljivi kroj obleke, ali ni nevarnost skrajna?« (Pastoralne
konference 1906, po Polajnar 2008: 123). In spet drugje: »Kar naravnost trdim, da se na plesu
v sto slučajih greši smrtno vsaj devetdesetkrat« (Ljubljanski škofijski list, Pastirski list iz leta
1918, po Polajnar 2008: 123). O povezavi med plesom in grehom pa je v svojih priročnikih za
mladino pisal tako: »Zakaj pa je ples tako mikaven, tako zamamljiv? Spolni nagon je temu kriv.
Pri plesu so mladeniči in dekleta, pije, gode in poje se, z rokami okoli teles se mladenič in
deklica na razne načine po muziki vrtita, sučeta in skačeta. Kako žare lica, /…/ kako razvnema
poželjivost, kako naslajujejo telesa! /…/ Mladenič! Sovražnik v Tebi je vzbujen spolni užitek.
/…/ In ravno ta užitek je ona čarovna sila, ki najbolj na ples vleče.« (Jeglič 1910a: 113; Polajnar
2008: 123–124).
Škof Jeglič je kot najpogostejše priložnosti za pohujšanje označil kmečka opravila,
predvsem večerno delo, ob katerem naj bi se vaška mladina spuščala v »zaskrbljujoče«
predzakonske avanture38. O »stanju na slovenskem podeželju« pričajo Jegličeva vizitacijska
poročila, zbrana v njegovem dnevniku (Čipić Rehar in Otrin 2015). Prav omenjena skupna
kmečka opravila so pri škofu Jegliču izstopala kot najbolj problematična, »problematično
stanje« pa ga je spodbudilo k pisanju poučnih in vzgojnih del, ki naj bi dekleta in fante med
drugim podučila tudi o spolnosti in okoliščinah, ki do nje privedejo. Moralisti tistega časa so
se trudili, da bi se pravila javne morale uveljavila tudi med podeželskim prebivalstvom in
pozneje tudi med delavstvom. Slednji so veljali za »najtrši oreh«, saj je bilo delavsko

38

Sredi 19. stoletja naj bi bila Avstrija, del katere so bile takrat tudi slovenske dežele, v samem vrhu glede na
število rojenih nezakonskih otrok. O tem naj bi pričalo tudi veliko število sirotišnic, ki so jih začeli postavljati v
mestih od 18. stoletja dalje. Mnoga dekleta s podeželja naj bi se z rojstvom nezakonskega otroka v mestu
»diskretno izognila socialnemu nadzoru in stigmatizaciji lokalnega okolja« (Polajnar 2008: 22–23).
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prebivalstvo s preselitvijo v mesto prosto družbenega nadzora domačega okolja in tako še manj
dovzetno za norme in opozorila moralistov (Polajnar 2008: 20; Verginella 1993: 531–545).
Tako so v veljavo vstopila moralna pravila, ki so vključevala pravila tradicionalnega okolja
(nastala pod vplivom katoliške morale) in meščanske morale.

6.2. Državna oblast nad tango
V prvi vrsti je kot prva moralna avtoriteta proti tangu nastopila Cerkev. Katoliška avtoriteta
pa ni bila edina, ki je preganjala tango. Ob tangu so se namreč odpirala številna moralna
vprašanja in dileme. Strah pred njegovim vplivom je segel tako daleč, da se je na področje plesa
vmešala celo takratna oblast. Nasprotovanju Cerkve proti tangu in ostalim »moralno spornim«
plesom tistega časa so se tako kmalu pridružile tudi državne omejitve in celo prepovedi plesa,
predvsem veljavnim častnikom in vojski:
»Amerikanski ples »tango« povsod obsojen. Ne le cerkveni, ampak tudi posvetni in
vojaški krogi so prepovedali sedaj iz Amerike došlo nemoralno poskakovanje, ki se
zove »tango«. Kakor je izjavil argentinski poslanik na Dunaju, ki pač pozna svojo
rojstno deželo, je »tango« ples, kakor ga plešejo v Argentiniji po najslabših beznicah in
žganjarnah.« (b. n. a. 1914aa: 2)
O prepovedi tanga po svetu je takratno časopisje na veliko poročalo. Na svojem dvoru
naj bi »prepovedala plesati tango angleška kraljeva dvojica.« (b. n. a. 1913i: 1)
Tudi v Rimu so na kraljevem dvoru leta 1914 priredili dvorni ples, na »plesnem redu je
bil tudi Tango. Ko je to opazil kralj, je s plesnega reda Tango črtal.« (b. n. a. 1814bb: 3)
Tango je prepovedal plesati tudi nemški cesar Viljem, o čemer so pisali skoraj vsi
slovenski časopisi:
»Nemčija. Nemški cesar je pred nekaj tedni odrešil svet, ko je eno in dvokoračnico in
tango ples segnal z dvornih veselic.« (b. n. a. 1913j: 1)
In spet:
»(Avstrijski častniki ne smejo plesati tanga) Dunaj. Vojaška uprava je prepovedala
vsem častnikom v uniformah plesati ples tango. Po zatrdilu dunajskega župana se ta ples
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tudi ne bo smel plesati na takozvanem »mestnem plesu«, ki je največja vsakoletna
prireditev v predpustnem času.« (b. n. a. 1913k: 1)
Plesni prestopek so kaznovali celo z odpustitvijo iz armade:
»(Cesar Viljem proti tango »plesu) Cesar Viljem je prepovedal častnikom nemške
armade in mornarice udeleževati se v uniformi modernih pohujšljivih plesov tango in
twostep. Kdor bi ne ubogal, bo moral armado zapustiti.« (b. n. a. 1913l: 4)
Poleg cesarja Viljema so svoji armadi in brez izjem tudi visokim častnikom tango
prepovedali plesati tudi bavarski kralj (b. n. a. 1913m: 3), glavni poveljnik ruskih gardnih čet
(b. n. a. 1914cc: 2) in poveljnik 2. romunskega armadnega zbora v Bukarešti (b. n. a. 1914čč:
2).
Tango so preganjali tudi med vojno leta 1915 v Parizu:
»Kako vpliva vojna na nravstveno in moralično mišljenje, priča odredba policijskega
predsednika v Parizu, s katero prepoveduje ples tango v področju mesta parižkega.« (b.
n. a. 1915: 2)
Državne oblasti so omejevale tango in plesne dogodke, kar ni bila novost, ki bi se
uveljavila v času popularizacije tanga. Slovensko časopisje je omenjalo prepovedi tanga po
evropskih mestih ter pisalo o splošnem omejevanju plesnih dogodkov na Slovenskem, o
konkretnih primerih državnih prepovedih tanga na domačih plesiščih pa ni poročalo. Na
Slovenskem je formalno vse do razpada takratne monarhije organizacijo vseh prireditev, med
njimi tudi plesnih, urejal dekret dvorne pisarne. Ta je določal, da se lahko redute, domače plesne
veselice in godbe organizirajo le z dovoljenjem policijskih oblasti39. Za nadzor in morebitne
kazenske ukrepe sta bila tako pristojni občina in krajevna »nravnstvena policija«, na čelu katere
je bil župan. Dekret so v prilagojeni obliki objavili tudi v časopisu Občinska uprava, ki je začel
izhajati leta 1905, torej skoraj stoletje po prvi izdaji dekreta. Določila so organizatorjem javnih
prireditev s plesi narekovala pridobitev dovolilnic policijske oblasti oziroma županstva, za kar

39

O zgodovini prava, ki je posegala tudi na področje plesne kulture na Slovenskem, je z analizo pravnih virov
pisal tudi Tomaž Simetinger (2014b in 2015).
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so morali plačati določeno takso. Dogodek oziroma shod so morali prijaviti tudi pri cesarskem
varnostnem oblastvu oziroma političnem okrajnem glavarstvu40.
Kljub zapisanim pravilom se je okrog teh dogodkov dogajal cel kup nepravilnosti iz
različnih vzrokov. Da je na terenu marsikdaj prišlo tudi do dvojnih meril pri plesnih uredbah in
omejitvah, opisujejo tudi nekateri časopisni članki, med njimi je Edinost leta 1921 pisala:
»(Vesti iz Istre) No, česar nismo prosili, so nam pa dali, namreč celo posadko skrbnih
in dobrih karabinerjev. Vsako večer ima ta slavna posadka svojo zabavo. Zabavo brez
licencije in takse, v gostilni ali v privatni hiši, kjerkoli. G. brigadir namreč poučuje nekaj
finih »gospodičen« naše vasi tango plesati. To se ponavlja pri nas skozi cel advent do
danes!« (b. n. a. 1921b: 3)
Glede na to, da so se spisi proti plesom na Slovenskem pojavljali vso drugo polovico
19. in na začetku 20. stoletja, moralna opozorila očitno niso veliko vplivala na popularnost
plesnih dogodkov. Zanimiv je podatek, da plesno življenje ni povsem zamrlo niti med vojno,
čemur verjetno botruje dejstvo, da je življenje prebivalstva zaradi vojne na oddaljenih bojiščih
še vedno potekalo kolikor toliko »normalno« (Polajnar 2008: 125). »Modernejšim« časom in
vsesplošni popularnosti tanga nasploh pa so konservativni označevali za neprimernega,
predvsem za odraščajočo mladino tudi po vojni:
»Tako se pogosto na publičnih šolah, dasi proti predpisom, zastrupljajo glave otrok z
usodnimi zmotami, ki jim jih je pozneje težko izbiti. Pa če se to tudi posreči, nekaj jim
navadno vedno ostane. Njih vera ni nikoli tako trdna, kakor bi morala biti, nek dvom jo
neprestano kakor črv razjeda, ker se je že v cvetu mladosti zajedel vanjo. /…/ Jaz lahko
izpričam, da se plesi, kakor zloglasni 'tango' in podobni v šolskih prostorih prirejajo. Na
advent in post se ne jemlje nikakega ozira. Da, na pepelnico se je vprizorila neka taka
partija s plesom, ki so se je vdeležili tudi katoliški učenci, celo taki, ki so bili zjutraj pri
sv. Maši.« (b. n. a. 1921č: 259)
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Tako na primer: »Gasilsko društvo je imelo v nedeljo pred pustom igro s plesom. Bilo je dovolj ljudstva. Godli
so tamburaši-gasilci. Še več ljudi je bilo v nedeljo poprej. Vse, kar se želi poročiti, vse je bilo v salonu v Materiji.
Vsa kaplanija in ves kras je bil zbran. Takrat je napravilo gasilno društvo samo ples. Ukazali so ga iz Voloskega.
Za pust pa so dobili »patent«, da smejo plesati po vseh vaseh, samo če plačajo po 1 liro za vsako osebo v namen
nekega spomenika. No, in plesali smo, pa pili smo in tako smo praznovali največji naš dan. Zakaj pust je zares naš
dan in vseh julijskih tlačanov dan.« (b. n. a. 1924b: 7)
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Tako tudi v Semiču:
»Nadalje je splošno znano, da so se pri lanskem sokolskem okrožnem zletu v Semiču
na javnem plesišču in vpričo šolske mladine plesali skrajno nedostojni tango-plesi, da
je ta čedna veselica trajala do ranega jutra in da so pijani ljudje ležali povsod okoli kakor
snopje. To je dejstvo in znano daleč naokoli.« (b. n. a. 1922c: 286)
Časopisje je veliko pisalo o priljubljenih sokolskih zabavah, na katerih naj bi se plesali
moderni plesi in ki naj bi pri mladini spodbujale neprimerno vedenje, celo kriminalna dejanja:
»(Sokolske zabave) Prirejajo se včasih zabave, iz katerih sporeda se razodeva plitvost,
življenjska površnost, majhnost: plesi tujega izvora, zastrupljajoči in ubijajoči krasoto
domače izvirnosti, pesmi, izpodrivajoče harmonijo in prisrčnost govora jugoslovenske
duše, kupleti, izzivajoči pomilovalen posmeh, recitacije, ustrezajoče nizkim
poželjenjem, popivanja, ki otopijo zdravi smisel za čast in človeško dostojnost,
srečelovi, ki razdražijo, delajo človeka nervoznega in javno odirajo … zabave, v katerih
in katerim niso svete niti najdražje človeške dobrine. Devetdeset odstotkov
vsakodnevnih slučajev nesreč (umorov, samomorov ...) in neveselih družabnih pojavov
(požigov, tatvin, roparskih napadov ...) ima danes žal v njih svoj povod, izprašujte po
ječah, kaznilnicah, bolnišnicah in zasledujte odgovore, da spoznate, kako grozne
posledice doživljajo in kako končujejo oni, ki so se vrgli v vrtinec takih zabav, da bi
»imeli nekaj od življenja.« Nedorasel mladenič pri kozarcu vina in deklica s cigareto v
ustih — to je najstrašnejša podoba naše dobe. Samoten tabor mladine obeh spolov v
globini gozda, obdan z likerji in zabavajoč se s pouličnimi pesmimi periferije
velikomestne — to je pozornost vzbujajoči znak sedanjosti. /…/« (b. n. a. 1928č: 3)

Manjkala niso niti poročila iz tujine. Bogoljub je tako poročal o tangu na Japonskem:

»(Pogani jih uče nravnosti) Iz družabnih krogov ameriških, ki stoje glede nravnosti zelo
nizko, se usiljujejo v Evropo plesi (tango, fokstrott i. dr.), ki so deloma nedostojni in
grdi, deloma pa meje naravnost na nenravnost. Med Japonci veljajo ti plesi kot
pohujšljiva zabava. Policija glavnega mesta Tokio je prepovedala radi tega vsem tujcem
plesati po kavarnah ali kafanah. Izvzeti so samo nekateri plesni lokali s posebno
predpravico; toda plesna zabava je dovoljena samo do 10 zvečer. V naredbi se glasi:
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»Ples se je izprevrgel zadnji čas v tako strast, da utegne porušiti nravstvenost in
dostojnost; oblast ne more več molčati in zapirati oči pred tako razuzdanostjo.« Pomni:
Japonci so pogani!« (b. n. a. 1926g: 20)
Da so moderni plesi tako nemoralni, da se nad njimi zgražajo celo nekrščanski voditelji,
so pisali v številnih katoliških časnikih, med njimi tako v Bogoljubu:
»(Sodba iz ust Afrikanca) Ko je bila poleti otvorjena nova turška molitvenica (mošeja)
v Parizu, so peljali sultana iz Maroka v neko odlično restavracijo. Hoteli so mu dati
priliko, da bi opazoval moderne plese, kakor »Tango« in »Fokstrot«. Vprašali so ga,
kako mu ti plesi ugajajo. Odgovoril je: »Ne morem umeti, kako morejo zapadnoevropski
možje in žene kaj takega svojim hčeram dovoliti.« … Res zaslužena zaušnica moderni
razuzdanosti. Torej mora sedanjo propadlo civilizacijo še-le Afričan učiti, kaj se
spodobi in kaj ne!« (b. n. a. 1926h: 23)
Neuspešnost dolgoletnega pregona tanga so opisovali v časopisu Edinost:
»Z bolestjo opazujem zadnje čase, kako se je naš narod – osobito mladina – oprijela s
posebno strastjo plesa! Danes vsevprek pleše! Plešejo pred šolsko dobo otroci, plešejo
šolski otroci, plešejo mladeniči in dekleta, plešejo možje in žene! Res je, da smo v
pustnem času in da se v tem času pleše več kakor navadno, toda ta kuga se je raznesla
in razsipala od »odrešenja«, to je od leta 1918, med naš narod v taki meri, da presega že
vse meje! /.../ Pred kakimi 15 leti se je vzdignil velikanski boj proti plesom, dasi so bili
takratni plesi dostojnejši in da se ni plesao niti desetino od danes. Ako pa pogledamo
sedanje nemoralne plese: alto in basso mosso, tango, fokstrot in ne vem, kako je še vsem
tem spakedrankam ime, tedaj se mora človek res zgražati! Posledice vsega tega imamo
na dlani! Mladina se s tem zastruplja in moralno propada!« (b. n. a. 1922č: 4)
Ponekod so bili moderni plesi po vojni ponovno prepovedani:
»(Omiljeni plesni ukrepi v Rusiji) Sovjetska vlada je že pred časom izdala naredbo, s
katero strogo zabranjuje delavstvu poset plesnih zabav. V zadnjem času so vladni
fukcijonarji to prepoved omilili tudi v toliko, da smejo tudi delavci plesati v nekaterih
dneh, dovoljeni pa so pri tem samo stari plesi, dočim so modernejši plesi (Tango,
Fokstrot, Charleston) strogo zabranjeni.« (b. n. a. 1926e: 6)
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Podobno tudi v Italiji, kjer naj bi Mussolini kot vojni minister izdal naredbo, da »aktivni
oficirji italijanske armade ne smejo plesati čarlston, blekbotom, tango, fokstrot itd.« (b. n. a.
1927f: 2). Mussolini naj bi si po poročanju časopisa Amerikanski Slovenec zadal pregon tanga
kot posebno nalogo:
»(Rim, Italija) Italijanski diktator Mussolini je začel kampanjo proti ponočnjakom v
Italiji. Nočno življenje po plesiščih in zakotnih pivnicah, kjer plešejo »tango,
Charleston« in druge plese, ki so v Ameriki dovoljeni, on prepoveduje. Ni pa osamljen
v kampanji, kajti pridružilo se mu je mnogo oseb obojega spola, ki ga bodo v tem oziru
podpirale. V Italiji cvete še vedno belo suženjstvo, in mnogo je oseb, ki se poslužujejo
morfija in drugih sličnih strupov. Vse to hoče Mussolini odpraviti.« (b. n. a. 1927g: 1)

6.3. Demonizacija tanga
Med različne oblike družbenega nadzora, torej različne vrste mehanizmov, s katerimi se
lahko uspešno uveljavljajo ideološke postavke in vrednote, z njimi pa se vzpostavlja družbeni
nadzor v zasebnem in javnem prostoru, spada tudi demonizacija41 nekega pojava, ki je označen
za družbeno prepovedanega ali drugače reguliranega. Gre za proces pripisovanja povezave
pojava s hudičem, demonskimi ali drugimi nadnaravnimi bitji, lahko tudi z nekaterimi
negativnimi dogodki in dejanji ipd. Izpostavljena mistična vloga plesa je bila kriva za mnoge
negativne posledice ali določene sankcije plesalcev in plesalk, ki so izvajali določen ples.
Simbolne povezave plesa s hudičem ali drugimi z njim povezanimi bitji je Cerkev
izpostavljala skozi cel srednji vek. Demonizacija je skozi zgodovino dobila zelo širok spekter
motivov, ki so spremljali nek ples. Širjenje »demoniziranega« plesa je v veliki meri potekalo s
pridigami, v 19. stoletju pa je njihovo funkcijo prevzela tudi vedno večja količina katoliškega
tiska. Razni molitveniki in priročniki so o plesu pisali kot povsem neprimernem, še več, kot
nevarni praksi s hudimi posledicami. Za preprečevanje plesnih praks, predvsem pa
zastraševanje so pri procesu demonizacije uporabljali zgodbe o lepih plesalcih, v katere se je

41

Pojem demonizacije uporabljam v smislu povezovanja nekega pojava z demoni oz. hudičem. Pojem povzemam
po Tomažu Simetingerju, ki demonizacijo omenja predvsem v delih o tangu. Julija Zimmermann uporablja
namesto demonizacije izraz diabolizacija/diabolizirati. Ker se njeno poimenovanje diabolizacije navezuje skoraj
izključno na hudiča, se sama, tako kot Simetinger, poslužujem glagola demonizacija, ki je povezan tako s hudičem
kot z njemu sorodnimi in povezanimi demoni (Simetinger 2014a in Zimmerman 2006).
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utelesil hudič. Tovrstni načini odvračanja in zastraševanja se skozi srednji vek pa vse do 20.
stoletja niso bistveno spremenili – srednjeveška reprezentacija hudiča, ki je bil pogosto opisan
kot grdo, strašljivo in poraščeno bitje, se je skozi čas spremenila zgolj v skrivnostnega, lepega
in privlačnega plesalca42. Simbolna povezava med plesom in določeno obliko kazni, ki je
doletela plesalko ali plesalca, je bila utrjena z več stoletij dolgo tradicijo regulacije ali
nasprotovanju plesa (Cizel 2016: 37–39; Simetinger 2014a: 44–48).
Tovrstno označevanje posameznih plesov se ni nanašalo na plese kot take, ampak na
nenaklonjenost konservativnih družbenih krogov do plesa nasploh. Tango je bil, tako kot
nekateri plesi pred njim, simbol nezaželene vsebine, katere pomen se je skrival globoko v
družbenem kontekstu. Imaginarij, ki je spremljal ples, je temeljil na domišljiji ljudi in njihovih
močno zakoreninjenih predstavah o peklu, demonih in mukah, ki bodo plesalce doletele v času
življenja ali po smrti. Te predstave so bile del imaginarija, ki je bil ustvarjen že v srednjem veku
(Simetinger 2014a: 142). Z delom hudiča ali drugih negativnih nadnaravnih bitij so povezovali
različne plese – poleg tanga je Cerkev diabolizirala tudi valček43, mazurko in malender (Cizel
2016: 37–39; Ramovš 2000: 48–50; Simetinger 2014a: 141–142).
Tovrstne oblike mehanizmov so za vrednotenje plesa uporabljali tudi še v začetku 20.
stoletja. Tako je na primer Slovenski narod po italijanskem Corriere della sera leta 1914 povzel,
da so tango ponekod pričeli imenovati tudi »hudičev ples« (b. n. a. 1914ss: 3), ki postaja ljudem
velika skušnjava. V posmeh konservativnim bralcem je Slovenski narod pisal:
»Zlodej je poslal nad človeštvo novo izkušnjavo. Njena domovina je v južni Ameriki, a
razširila se je čudovito naglo tudi že po Evropi, zavojevala najprej Pariz, potem London,
Rim in Berlin, prodrla tudi že na Dunaj in nastavlja zdaj svoje pasti celo že krščanskim
dušam v najtemnejših provincah, da, celo v domovini vodiških Čudežev. Kakor orkan

42

Na lepega plesalca, ki se je na plesu pojavil kot prikupen plesalec in prevzetno plesalko pokončal v vodi,
opominja podoba Prešernovega Povodnega moža.
43
O procesih zastraševanja in preganjanja ter označevanja plesa s hudičem, skozi katere so šli tudi plesi pred
tangom, med njimi valček, so pisali tudi v Slovenskem narodu leta 1913: »V kulturnozgodovinskih spisih je čitati
zanimiva poročila o velikem nasprotstvu, s katerim se je imel boriti valček ob svojem postanku. Posvetne in
cerkvene oblasti so ga preganjale in z vseh propovednic so duhovniki grmeli, da je valček ples mesenosti, valčka
pesem pa greh, markirano prešestovanje in zanesljivo pogubljenje za krščanske duše. Škofje so pisali proti njemu
pastirska pisma, bogoslovski učenjaki so iz spisov cerkvenih očakov dokazovali, da je valček poganskega izvora
in manifestacija framasonskega ali brezverskega naziranja, kmečki fajmoštri so rentačili, da je valček iznajdba
hudičeva in visoka policija je bila prepričana, da je od valčka do nagega plesa samo še en korak. A valček je
prestal vsa ta preganjanja.« (b. n. a. 1913o: 9)
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drvi ta izkušnjava po svetu, podira starodavne družabne navade in opijanja ljudi, da več
ne vidijo brezna pogubljenja, ki se odpira pred njimi.« (b. n. a. 1913o: 9)

Še leta 1926 so v Cerkvenem glasniku povzemali knjigo francoskega pisatelja Anquetila
z naslovom Satan voditelj plesa:
»V prvem poglavju razmotriva vprašanje o umetnosti srečnega življenja. Tu slika, kako
človeštvo samo sebi uničuje srečo. /…/ Nato navaja, kako razkraja človeško srečo
nenravnost v spolnih vprašanjih. Nesramna gledališča, luksuzijozne pojedine, nesramne
ženske, požro milijone in milijone, pri tem pa milijoni žive v pomanjkanju.
Uživanjaželjnost uničuje v strašni meri ljudsko srečo. Plesni demon se ne sramuje
prirejati plesov celo na grobiščih svetovne vojne, tako prirejajo Francozi plese na
Hartinaimsweilerkopf, kjer počiva 2000 Francozov in 3000 Nemcev. Po francozki reviji
»Revue mondiale« navaja dobesedno: »Te vrste ples je neke vrste spolnega užitka.
Tango, šimi, java, foxtrott itd. so plesi za mornarje in beznice po pristaniščih. Vsako
leto umrje 150.000 (reci stoinpetdeset tisoč) Francozov vsled strašne spolne bolezni
sifilis. Velik del te bolezni pade na rovaš – plesov! /…/« (b. n. a. 1926c: 2)
Demonizacija plesa je bila zaradi svojega razvoja od srednjega veka pa vse do začetka
20. stoletja sicer širok pojav, a se je vsaj v 19. in 20. stoletju zastraševanje usmerilo predvsem
k regulaciji ravnanja žensk in njihove morebitne spolne aktivnosti. Demonizacija plesa je
potekala sočasno z vrednotenjem žensk in njihovega videza ter obnašanja na plesišču. Za
pravilno dojemanje in razumevanje demonizacije plesa pa je treba razumeti tudi dvojno,
nasprotujočo si podobo ženske v katoliški družbi, ki je sovpadala s tem procesom (Simetinger
2014a: 48).
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6.4. Medikalizacija tanga

Ob preganjanju tanga lahko v časopisju in v vzgojno-moralistični literaturi naletimo še na
drugi, demonizaciji soroden proces, to je medikalizacija pojava, ki izvira še iz 18. stoletja. Pri
medikalizaciji določene (plesne) dejavnosti oziroma pojava gre za preučevanje (plesnih) praks
in njihovega vpliva na zdravje ljudi s strani medicinske stroke. Z obema procesoma, tako
demonizacijo kot medikalizacijo, so se vzpostavljale moralne normative in družbeni red.
Pomembno je poudariti, da gre pri procesu medikalizacije za prenos cerkvenega diskurza na
medicino, ki prav tako nastopi v vlogi moralnega regulatorja (Polajnar 2008: 71–78; Simetinger
2014a: 144).
Pri procesu medikalizacije lahko zasledimo podoben diskurz med valčkom in tangom44.
Medikalizacija je tako pri valčku kot pri tangu temeljila na označevanju telesa ter gibanje
povezovala s stanjem telesa. Slabo gibanje je pomenilo odraz slabe duše, kar se je odražalo s
telesnimi hibami ali grdim telesom (Cizel 2016: 39–45; Simetinger 2014a: 143–146).
Ob popularizaciji valčka po vsej Evropi se je pojavila vrsta razprav in monografij, ki so
vsebovale razlage o slabem vplivu plesa na zdravje in opisovale škodljivost valčka (Cizel 2016:
19–26, 37–45; Knowles 2009: 129–131; Simetinger 2014a: 142). V obdobju valčka se je
medikalizacija plesa razcvetela, na kar nakazujejo številne razprave o tej temi. Zanimivo je
dejstvo, da je kljub načelom spoštovanja objektivnosti medicinske stroke na medicinski diskurz
v 18. in 19. stoletju močno vplival razvoj meščanske morale, slednja pa je temeljila na katoliških
vrednotah. Moralisti so se trudili, da bi se pravila spodobnosti, ki so med meščanstvom veljala
za družbeni ideal, prek medicinskih razprav in medikalizacije preganjanih pojavov, razširila
tudi med podeželskim prebivalstvom45 (Polajnar 2008: 17–19).

44

Za primerjavo procesov medikalizacije med tangom in valčkom glej Cizel 2016: 39–45.
»Znanost«, ki se je oblikovala v obsesiji po preprečevanju grehov odraščajoče mladine, je moralistom začela
celo ponujati znanstvene ugotovitve, ti pa so jih s pridom uporabljali kot dokaze in oporo za svoje nauke: »Na
plesih se navadno v večji meri zauživajo jedi in posebno pijače, prebdijo se cele noči, plesalci se gibljejo v zraku,
kateri je okužen po groznem vzduhu mnogoštevilnega ljudstva, izpostavljeni so prepihu; neprevidno se podajo iz
tople sobe na mrzel zrak, ali si pa prav nespametno gasijo vsled vročine hudo žejo z mrzlo pijačo. Posebno slabši
ženski spol je izpostavljen vsem tem neprilikam; marsikatero dekle si nakoplje na plesišču sušico in vsled
neprestanega vrvenja živčne ter srčne bolezni. Izkušnja uči, da dekleta, katera pogosto hodijo na plese, hitro ovene
in dobijo nekako oduren izgled. Znana mi je dolina na Slovenskem, kjer so plesi grozno razširjeni; razen strašnih
nravnih hib, najdeš tam le malo deklet, katera so bila v najboljših letih podobna, kakor bi smelo biti, cvetočim
rožicam. Z dušo je ovenelo tudi telo in nasprotno. « (Trunk 1904: 98) Poleg običajnih besedil, ki so opozarjala na
grešnost plesa, so poskušali moralisti ljudi prepričati, da je bil ples usoden tudi za marsikatero (mlado) življenje:
»Smelo si upamo trditi, da je moralo mnogo ljudi v najlepši dobi v hladni grob, a pod zemljo jih je spravila
nepremišljenost in nezmernost pri plesu. Ne samo, da se mnogokrat zgrudijo plesavci na plesišču na tla in so
45
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V obdobju 18. in 19. stoletja, ko so začeli intenzivno potekati procesi urbanizacije,
industrijska in agrarna revolucija, so spremembe produkcijskih sistemov spremljale spremembe
ideoloških in moralnih postavk. Modernizacija je vplivala na organizacijo vsakdana in prostega
časa prebivalstva, oblačilno kulturo, potrošnjo, delo, kulturo bivanja ipd. (Simetinger 2014a:
28). V družbi se je povečal delež delavstva, prav tako pa je v tistem obdobju meščanstvo
intenzivno prenašalo moralne normative na druge družbene skupine. Regulacija spolnosti je
bila eden tistih temeljev, na katerih je slonela meščanska morala. Izrazito regulirane ali celo
prepovedane prakse so, podobno kot ples, doživljale medikalizacijo. O tem priča veliko število
raznih priročnikov, v katerih je medicinska stroka opisovala škodljive posledice prepovedanih
spolnih praks na zdravje mladih teles (predvsem o masturbaciji kot enega hujših povzročiteljev
telesnih bolezni glej Polajnar 2008: 71–78).
Še bolj so se uveljavljala svarila, ki so svojo oporo iskala v medicinski znanosti,
predvsem hitro razvijajoči se nevrologiji in psihologiji. Seksualnost46 je bila tako razlagana kot
nižji čut, kot težnja, ki je potrebovala stalno kontrolo in nadzor. Neukročena narava človeka je
lahko povzročila nevarno oslabitev telesa. V tem moralnem duhu se je oblikovala posebna
»znanost«, ki je prek znanstvenih ugotovitev postregla z vrsto dokazov in podporo moralnih
naukov. Grešnika za njegova dejanja niso čakale le posmrtne peklenske muke, ampak ga je
lahko kazen v obliki raznoraznih bolezni doletela že v času zemeljskega življenja47 (Polajnar
2008: 36).
Številni pedagogi in zdravniki so poleg teologov razpravljali o posledicah grešnega
mesenega poželenja, svoje ugotovitve pa objavljali v naraščajočem številu spisov in knjig o tej
temi. Seksualnost so neposredno povezovali z vrsto hudih bolezni, katerih opisi so našli svoje
mesto v moralno-vzgojnih razpravah, priročnikih in molitvenikih. Moralisti so se sklicevali na
medicinsko znanost in v njej iskali dokaze za opustitev »grešnih navad«. Zaradi mesenih grehov
sta se po mnenju moralistov oslabila telo in duh, splošni moralni in telesni propad pa je lahko
privedel celo do smrti48. Tako je bil tudi tango, ki so ga takratni moralisti povezovali z odkritim
mrtvi; veliko večje je število onih, kateri si na plesu položijo prvo kal dolgotrajni smrtni bolezni. « (Trunk 1904:
98)
46
Več o seksualnosti na Slovenskem v začetku 20. stoletja je v Naših zapiskih pod naslovom Seksuelni problemi
v letih od 1911 do 1914 zbral in opisal Henrik Tuma (glej npr. Tuma 1912).
47
Medikalizacija spolnosti je pod drobnogled vzela tudi ostale njene dejavnike, med drugim tudi
samozadovoljevanje. Medicinska stroka je masturbaciji pripisovala hude zdravstvene posledice, med njimi
hrbtenično tuberkulozo, epilepsijo, mozolje, norost in ostale duševne bolezni, pa tudi splošno hiranje in stotine
ostalih bolezni (Polajnar 2008: 35, 71–93).
48
Predvsem Zgodnja Danica je pogosto poročala o plesih s smrtnim izidom: »Zvečer pred praznikom Matere
božje. Svečnice so bile z zelenjem ovenčane in krasno razsvetljene sobe narodne čitalnice. /…/ Sobane čitalnice
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namigovanjem na spolnost, še v začetku 20. stoletja v časopisju označen kot ples, ki vpliva na
telesno podobo in zdravje plesalcev:
»Plesanje tanga te naredi grdega. /…/ Princesa Ludwik Löwenstein, rojena Anna
Savilla, /…/ je bila v Ameriki in pred njenim povratkom v Evropo javno izrazila svoje
prepričanje, da moderni plesi, torej tango, ki je v Združenih državah verjetno še bolj
priljubljen kot v Evropi, ljubke postave spreminja v grde. Po mnenju princese, če bodo
tango še naprej zagovarjali, grozi ameriškemu mlademu dekletu, da bo kmalu izgledala
kot stara, mršava ženska. Izgubila bo svoj sveži in samozavestni izraz na obrazu, če se
bo ta nori ples še naprej dan za dnem plesal, kot se to dogaja zdaj.« (b. n. a. 1913n:
2606)
Poleg spolnosti je bila medikalizacija morale prisotna tudi pri plesu še desetletje po
prihodu tanga na evropska plesišča. Tako je na primer Francoska akademija plesnih učiteljev49
še leta 1921 obsodila »glasbo divjakov«, ki naj bi povzročala erotične fantazije. Tango naj bi
bil vzrok za hude telesne in družbene posledice: ginekološke anomalije pri ženskah, splošno
umsko zmogljivost, namigoval naj bi k spolnim dejanjem, k uživanju kokaina, spodbujal
množenje »žigolov« (Humbert 1988: 17). V enem izmed časopisnih člankov je omenjeno, da
naj bi tango povzročal »ploske noge« (b. n. a. 1932a: 6).

so se napolnile mladih ljudij; godci so vglasili vijole in base ter začeli svirati vesele domače poskočnice. Mladi
pari so se burno sukali in vedno več jih je bilo, tako, da so postajali prostori skoraj pretesni. Vladala je splošna
radost. V hudo zakurjenih, ljudstva napolnjenih sobah je vladala, dasiravno v zimi, vročina, zaduhla vročina. /…/
Krog 11. ure pride v dvorano mož, starikav, z bolj mlado soprogo, zvali so ga za gosp. inženirja X. Ko je začela
godba po odmoru zopet svirati, zavrtel se je tudi prišlec s svojo ženo po plesišču, pa komaj parkrat se je zasukal,
se naenkrat ustavi. Gospa je prepredela in se usredi dvorane zgrudila na tla. Godba je vtihnila, plesalci so se
vstrašili in odmaknili. Njen soprog in njegov rojak in prijatelj, pričujoč zdravnik sta jo nesla v bližnjo sobo na
posteljo. Do četrte ure je okrajni zdravnik oznanil, da je gospa mrtva. /…/ Žalostna dogodba na plesišču, kaj ne?
'Čujte, ker ne veste ne ure, ne hipa.' Več let po tem dogodku ni prirejala omenjena čitalnica plesnih veselic o
praznikih in spominih Matere božje, posebno ne o Svečnici.« (Zgodnja Danica po Polajnar 2008: 120) Povezovanja
plesa z raznimi nesrečami, predvsem smrtjo, so se posluževali tudi različni časopisi in priročniki. Ti so se pogosto
posluževali primerov, prevedenih iz tujih knjižic. Tudi Ivan Tul, duhovnik tržaško-koprske škofije, v svoji knjigi
Na ples posebno poglavje namenja tudi poročilom o nenavadni smrti mnogih žensk in moških, ki so umrli na
plesišču – po njegovih besedah zaradi plesa samega. Tako naj bi se neka gospa med plesom v spomin na mladost
pred poroko nekega imenitnega para mrtva zgrudila na tla, enako je istega leta nek ženin plesal z neko gospo,
»nakar je zapazil da postaja njegova plesavka vedno težja – mislil je, da jo je ples omotil. Držal je tedaj gospo
krepko z rokama in plesal dalje. Ko pa je utihnila godba in jo je hotel spremljati na njeno mesto, je bila ta že mrtva
in tako je novoporočenec plesal štiri minute z mrličem« (Tul 1906: 68). Tudi nadalje duhovnik piše o raznih usodah
mladenk, ki so se na velikih plesiščih med plesom zgrudile mrtve ali pa so jih v plesni omedlevici odnesli v
sosednjo sobo, kjer so čez nekaj minut »izdahnile svojo dušo«, pa o mladini, kateri je ples načel telesno zdravje,
da so zboleli za jetiko ali katero drugo hudo boleznijo ter v nekaj dneh umrli (Tul 1906: 68–71).
49
Tudi časopis Laibacher Zeitung je poročal o dobrih in slabih plesih, o katerih je leta 1912 odprla razpravo in
anketo Mednarodna akademija avtorjev, mojstrov in učiteljev plesa. Glede na rezultate so povzeli: »Na vprašanje,
ki se nanaša na slabe plese, se je odgovor prevladujoče večine glasil, da se vse plese, ki grešijo zoper korektnost
in so bolj sorodni z epilepsijo kot gracioznostjo, izloči.« (b. n. a. 1912: 1901)
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Pri tangu lahko zaznamo upad tovrstne obravnave plesa, saj se je časopisje bolj kot z
medikalizacijo ukvarjalo s političnim bojem. Tangu z vidika medicinske obravnave plesa je
bilo namenjenih manj časopisnih omemb kot v obdobju valčka, a kljub temu te niso bile
neznatne. Časopis Tabor je leta 1923 objavil obsežen članek o plesu kot patološkem pojavu:
»Nedavno so spravili v norišnico velikomestnega plesalca, ki je plesal več dni
zaporedoma, dokler niso opazili, da mu je ples zmešal pamet – in še v prisilnem jopiču
se je hotel vrteti, skočiti skozi okno in plesati, neprenehoma plesati. /…/ Toda moderni
ples je manija grdega skakanja in spada pred zdravnika.« (b. n. a. 1923c: 6)
In tako Tabor nadalje:
»Pred dnevi je izšel v ruskem založništvu »Delta« v Berlinu spis zdravnika dr. Mihaila
Marguliesa. Pisec se je odločil povedati mladim ljudem, njih starišem in vzgojiteljem
hladno resnico o plesu. Njegov spis je naslovljen: »Boljezen vjeka« (Bolezen časa). Iz
spisa nam govori zdravnik in etik. Dobro je, da sta oba združena. Lahkomiselna mladina
ne mara »dolgočasnih« moralistov. Zaman jo n. pr. učitelji svarijo pred spolno
nečistostjo. Toda če zdravnik pokaže na sliki strašne posledice luesa, se marsikdo rad
ustavi na »sladki« poti in vsaj še enkrat prevdari, preden pade v neznano naročje. Dr.
Margulies ugotavlja z vso odločnostjo, da moderen ples ni več nedolžni sport, temveč
pojav, ki spada v področje seksualne patologije. Strastni plesalci in plesalke raznih
»shimmy-jev« so duševni in moralni revčki, ki jih je treba zdraviti. Njihovo pregibanje
in poskakovanje je grdi izraz spolne pohotnosti in degeneracije zdrave spolnosti. Kajti
spolnost ni sama na sebi nič nezdravega in je noben resen človek ne misli »ubiti«. Tudi
ni treba misliti, da bo mladina živela strogo ko v samostanih. Treba pa je mladino
opozoriti, da je moderna plesna manija njen strup, ki ubija telo in duha. Neumerjen,
bedasto poskakujoč ples ima celo vrsto slabih fizioloških posledic (srce, kri, živci,
pljuča), najhujše pa je, da ubija v mladem človeku njegovo človeško dostojanstvo. Čisto
upravičena je trditev, da se ravno v spolnem življenju spozna, koliko je kdo človek in
koliko ni. /…/ Zato pa je treba, da stariši in vzgojitelji poduče mladino o spolni higijeni
in jo navajajo k zdržnosti. Le tako bomo dobili čist in zdrav naraščaj! Značilna je
avtorjeva pripomba, da se v Franciji, zakonodajateljici mode, že opaža počasen in delen
umik najmodernejših plesov. V dobrih družbah že zopet goje nežni, skromni menuet.
Pri nas sicer ni opažati velikomestne plesne razuzdanosti, vendar pa bi bilo dobro, če bi
pametne matere podučile svoje hčere in sinove, da je boljše biti nekoliko »nazadnjaški«,
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nego raziskovati na javnih plesih one dele telesa, kjer neha človeško dostojanstvo. Če
kdo ne čuti potrebe tega dostojanstva, pa naj ne zameri, ako ga kdo uvrsti v dobo
krapinskega pračloveka ali še nižje.« (b. n. a. 1923c: 6)
Plesanje nemoralnih plesov pa po mnenju zdravnikov moralistov ni prineslo le
zdravstvenih in duševnih težav, temveč je pogosto privedlo celo do smrti:
»Mladina se hoče navžiti življenja, zato pa se vrti v plesu strasti in smrti. Neredki so
slučaji, da se slabotna plesalka vzgrudi mrtva – a kaj je to drugim, »tango« se nadaljuje!
Niti veličastvo smrti ne more zresniti plesalcev in jim odpreti oči, da bi videli, kako
ogabno je vrtenje in skakanje polnagih, potnih človeških teles.« (b. n. a. 1923: 6)
Časopisje je nizalo primere moralno neprimernih plesov, ki so povzročili hude
zdravstvene posledice, pogosto tudi smrtni izid. Poleg tanga so v ta proces medikalizacije
vključili tudi sočasne plese, med njimi charleston, o čemer je v članku z naslovom Smrtonosni
charleston pisal tudi politični časopis Jutro:
»Zdravniki Zedinjenih držav so zadnje čase silno vznemirjeni radi posledic, ki jih rodi
nova plesalska epidemija charlestona. Ta ples baje tako utrudi plesalce, da se od njega
fizično popolnoma izčrpajo in kot posledica te izčrpanosti nastopi čestokrat smrt.
Zdravnik dr. W. Power iz Kansasa navaja primer, da je charleston zahteval žrtev v osebi
prekrasne 17-letne deklice Evelyne Myensove. Dekle je bilo strastna plesalka in se je
tako izživela v charlestonu, da je naposled nastopila smrt. Druga žrtev, plesalka Anita
Heno, profesijonalna baletka v Columbusu (Indiana) je jedva 16 let stara. Plesala je tako
dolgo, da je popolnoma opešala radi plesanja in je naposled obležala kakor mrtva brez
nade na ozdravljenje. Tudi Miss Ruth Venoley, stara 20 let in znana daleč naokoli po
svoji izredni lepoti, je padla kot žrtev fanatičnega plesanja. Imela je vsak večer na
programu charleston in je ukazovala godbi vedno hitrejši takt. Ko je bil ples končan, je
plesalka navadno vselej obnemogla. Pred par večeri je zopet obležala v nezavesti in je
tako hudo zbolela, da so jo morali prenesti v bolnico. Tu so jo zdravniki operirali na
pljučnem krilu. Operacija pa je bila brezuspešna in dekle je čez par ur umrlo. Nedavno
se je vršil v Newyorku natečaj za prvenstvo charlestona. Prireditve so se udeležila
dekleta najodličnejših newyorških družin, toda plesanje jih je tako utrudilo, da so
popadale v nezavest in v histerične krče. Morali so prihiteti na pomoč zdravniki, ki so
plesalke preiskali ter izjavili, da bo nekatere izmed njih za vedno poškodovane. Najtežje
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komplikacije nastanejo pri charlestonu radi tega, ker se nahaja muskulatura med plesom
izven naravnega položaja. Srce se kmalu močno utrudi in reakcija, ki nastopi, je navadno
usodepolna za plesalca.« (b. n. a. 1926č: 6)
V primerjavi z valčkom, ki je šel stoletje poprej skozi enak proces pregona, sta se
demonizacija in medikalizacija začela postopno izključevati iz javnih razprav. Pri tangu se je
časopisje bolj kot z medikalizacijo ukvarjalo s političnim bojem. Vsekakor velja poudariti, da
sta bili tako demonizacija kot medikalizacija tako pri valčku kot pri tangu procesa z zgovorno,
a zapleteno družbeno-nadzorno funkcijo.

7. Tango kot element političnega spopada na Slovenskem
Na Slovenskem se je okrog tanga v takratnem časopisju razvil diskurz z razpravami o
(ne)primernosti tanga v družbi. Ideološka podlaga tega časopisnega diskurza je bil kulturnopolitični boj, povezan z zaostritvijo odnosov med takratnima političnima strankama oziroma
med liberalnim in katoliškim taborom. Za takratni slovensko-nemški medijski prostor je bil
medijski diskurz o tangu izjemno velik in razsežen, medijska pozornost pa je tangu le še bolj
krepila slavo in popularnost. Boj je bil večinoma vezan na razne kulturne dogodke, ki so jih
prirejali na eni ali drugi politični strani, o tem, kdo vse se jih je udeležil, predvsem pa so
komentirali program plesnih dogodkov, del katerega je bila tudi razprava o primernosti oziroma
neprimernosti plesnega repertoarja (s tangom na čelu). Konservativni krogi so tango označevali
za veliko moralno nevarnost, ki je ogrožala ustaljeni sistem družbenih vrednot, liberalnejša
družba pa je tango kot modno novost kljubovalno sprejemala in ga vidno spodbujala tudi s tem,
da ga je redno vključevala v plesni spored na svojih kulturnih dogodkih. Tango je med
nasprotnima si ideološko-političnima taboroma povzročil ne le veliko razpravljanja, ampak celo
vrsto let trajajočo vojno, ki je dobila svoj prostor v takratnem časopisju.
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7.1. Razvoj političnih strank in vloga časopisnega diskurza na prelomu stoletja
Nastop dualizma leta 1867 je v vedno bolj živahno politično življenje prinesel tudi prve
delitve v do tedaj dokaj kulturno-politično enoten prostor. V slovenskem prostoru sta se v tistem
času oblikovali dve politični stranki, slovenska oz. narodna stranka ter nemška oziroma
»ustavoverna stranka«. Prve volitve še niso prinesle ostre nacionalne delitve, toda kmalu je njun
razkol dobival vse večjo razsežnost v časopisju50. Na Kranjskem sta si najprej nasproti stala
Laibacher Zeitung in Novice. (Zajc in Polajnar 2012: 32–33) Zaostrovanje med taboroma se je
skozi leta nadaljevalo, ločnica med njima pa je temeljila predvsem na nacionalni pripadnosti,
ki je bila v tem obdobju še stvar osebne izbire51. Konec 60. let se je slovenski tabor še dodatno
razdelil na liberalne mladoslovence in klerikalno-konservativne staroslovence. (Zajc in
Polajnar 2012: 36)
Za splošno volilno pravico za moške so se v avstrijskem delu monarhije zavzemali tako
klerikalci kot liberalci, a so se slednji zavedali, da bo zaradi vpliva katoliških ustanov na
podeželju razširjena volilna pravica privedla do politične dominacije klerikalcev52. O tem boju
sta v prvem desetletju 20. stoletja poročala tako liberalni Slovenski narod kot katoliški
Slovenec. Po sprejeti volilni reformi so na volitvah leta 1908 klerikalci dobili absolutno večino
v državnem zboru, liberalci pa do konca monarhije 1918 niso prišli do oblasti. (Zajc in Polajnar
2012: 40–41)
V monarhiji so nacionalni in ideološki spori doživljali višek. Nič nenavadnega niso bili
niti pretepi v dunajskem parlamentu. Ker ni bilo televizijskih kamer, fotografije pa so bile v
dnevnem časopisju precej redke, so bili edini način obveščanja javnosti časopisi. Novinarji so
s svojim slikovitim poročanjem zlahka manipulirali z zainteresirano publiko, pri čemer so
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Tako nemški kot slovenski tabor sta kmalu ustanovila lastni politični časopis, ki je deloval kot glasilo stranke.
Kot prvi politični časopis je leta 1863 izšel časopis Naprej. Dve leti pozneje je v Celovcu izšel Slovenec, leta 1867
pa je, ko je ta propadel, začel v Ljubljani izhajati časopis Slovenski jug, a tudi ta neuspešno. Leta 1868 je začel v
Mariboru izhajati liberalni časopis Slovenski narod, štiri leta pozneje pa so ga prenesli v Ljubljano, kjer je začel
izhajati kot dnevnik. Konservativni del slovenskega tabora je začel leta 1873 izdajati politični list Slovenec, ki je
takoj ob ustanovitvi napovedal boj tako z nemškimi liberalci kot s slovenskim liberalnim časopisom Slovenski
narod. Tudi nemški ustavoverci na Kranjskem so v Ljubljani leta 1868 izdali prvo številko Laibacher Tagblatt.
(Zajc in Polajnar 2012: 36)
51
Do leta 1869 volilna pravica ni zajemala niti kmečki slojev niti nižjih slojev mestnega prebivalstva, spremembe
pa so prek državnozborske volilne reforme volilno pravico dodelile vsem moškim, starejšim od 24 let. Na
Slovenskem sta takrat prevladovali liberalna in njej nasprotna katoliška klerikalna stranka. Tej delitvi so sledili
tudi mediji, predvsem na Kranjskem. (Zajc in Polajnar 2012: 38)
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Na podeželju je bila najuspešnejša klerikalna stranka, ki se je ob ustanavljanju različnih katoliških organizacij
lahko navezala na strukturo delovanja Cerkve in ugled duhovnikov v vaškem okolju. (Zajc in Polajnar 2012: 39)
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pridali tudi odkrit posmeh in norčevanje iz nasprotnikov v zabavo bralcem. Tovrstno
»zabavljaštvo« iz nasprotnikove strani je bilo pogosto opremljeno z mehanizmom, ki ga danes
imenujemo sovražni govor. Poleg neslanih šal in žaljivih karikatur so časopisne strani polnili
izrazi, kot so »liberaluhi«, »klerikalna svojat«, »nemčurji«, »rudečkarji«, »laška sodrga« itd.
Novinarji in uredniki časopisja določene politične stranke so bili pogosto kar politiki sami. Ker
so se avtorji člankov pogosto podpisovali s šiframi, so tako lahko politiki komentirali in
poročali celo o svojih političnih govorih in dejanjih. Ob razmahu strankarskega življenja je
politika prevzela celotno vsebino časopisja. Celo najmanjše življenjske težave, vaške in
gostilniške pretepe, gospodarske in socialne težave so novinarji pripisali nasprotni stranki. (Zajc
in Polajnar 2012: 43)
Konservativni staroslovenci, ki so delovali v sklopu Slovenske matice in so se ideološko
ločili od liberalnih mladoslovencev, so v sklopu Dramatičnega društva ustanovili tudi svoj
časopis Slovenski narod. Konservativni staroslovenci so ustanovili Katoliško družbo, Katoliško
tiskovno društvo in nazadnje še časopis Slovenec. Sčasoma sta se v slovenskem prostoru
oblikovali klerikalna in liberalna stranka. Boj med strankama ni potekal le na političnem, ampak
tudi na kulturnem področju. Vsaka od teh skupin je imela poseben vpliv na kulturne in družabne
prireditve, njihov odnos pa je izhajal iz njihovih svetovnonazorskih usmeritev. Slednje so
vplivale tudi na številčnost in delovanje društev ter na različnost zabav, ki so bile namenjene
različnim družbenim slojem (Matič 1995: 8–26). Poleg klerikalcev in liberalcev je v Ljubljani
delovala tretja pomembna skupina s svojim kulturno-političnim krogom, in sicer Nemci. O tej
kulturno-politični skupini po navedbi Matića vemo manj kot o drugih dveh. Prav tako je glasilo,
ki je spremljalo njihovo kulturno delovanje, Laibacher Zeitung, prinašalo najboljše kritike
kulturno-umetniških prireditev v Ljubljani in tudi najizčrpnejša poročila o društvenih zabavah.
Zanje je veljala značilna ideološka neobremenjenost, saj so poročali o vseh prireditvah ne glede
na organizatorja ali ustvarjalca (Matić 1992: 23–24).
Časopisje, ki je poročalo o političnem dogajanju tistega časa, je nastalo pod okriljem
določenega političnega tabora oziroma stranke. Besedišče, ki je pisalo o nasprotnem političnem
taboru, je bilo od vsega začetka ostro, s stopnjevanjem napetosti med poloma pa tudi vse bolj
direktno in žaljivo. (Zajc in Polajnar 2012: 32)
Za slovenski nacionalizem v zadnjih tridesetih letih habsburške monarhije je značilen
politični razcep na liberalce in katoliške konservativce (klerikalce), pa tudi velike regionalne
razlike, jugoslovanska usmeritev (težnja po političnem in kulturnem povezovanju z južnimi
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Slovani), ustvarjanje gospodarskega zaledja ter razmah kulture, torej velika produkcija literarne
in ostalih umetnosti s slovenskim značajem (Zajc in Polajnar 2012:15)
Še vse do leta 1918 so tisk nadzorovala državna tožilstva, ki jim je pripadal obvezni
izvod časopisa ob izdaji. V tisku je bilo prepovedano žaliti »nravnost in sramežljivost«,
nagovarjanje k »sovražnim razprtijam« med narodi, hudodelstvo »motenje vere«,
»podšuntovanje zoper državne ali občinske oblastnije« ter hudodelstvo »razžalitve njegovega
veličastva in drugih udov cesarskega rodu«. Ti mehanizmi kontrole tiska pa so bili osredotočeni
predvsem na kritiko države v podobi cesarja in državnih organov, zato so lahko uredniki z
raznimi poročili in zgodbami nemoteno in iznajdljivo utrjevali razmerja med »Vašimi« in
»Našimi«. Označevanje nasprotnikov za barabe, lumpe in golazen je bilo v časopisju 20. stoletja
povsem običajno. Tudi z objektivnostjo časopisnih člankov se nihče ni obremenjeval. Politiki
so bili pogosto istočasno tudi uredniki in novinarji, znani pa naj bi bili tudi primeri, v katerih
so kot anonimni dopisniki hvalili sami sebe (Zajc in Polajnar 2012: 15–17).

7.2.Tango v časopisni vojni med liberalnim in klerikalnim
Časopisni diskurz med obema poloma se je o plesu odvijal že leta pred prihodom tanga
na slovenska plesišča. Obe politični strani sta si žogico spora prek člankov podajali že v času
popularizacije valčka v Evropi in na Slovenskem, enako pa je bilo tudi tik pred prihodom tanga
na slovenska plesišča. Tango je bil kot nova modna muha le eden izmed elementov spopada
med ideološko nasprotnima si poloma, ki sta prek časopisnega diskurza merila svojo moč v
političnem in medijskem prostoru. Ples in (ne)odobravanje plesne kulture sta zasedla
pomembno mesto v tem diskurzu. V liberalnem Slovenskem narodu so se že na prelomu stoletja
norčevali iz Marijinih družb, prav tako so ob izidu Jegličeve knjižice Ženinom in nevestam
(2009), v katerem škof omenja tudi ples, pošalili, da gre za »s tercijalskim vzdihovanjem
prepleten pornografičen spis. Kaj tako osoljenega, opopranega, papriciranega in s španskimi
muhami prepletenega še ni bilo natisnjenega v slovenskem jeziku« (Slovenski narod, 2. 11.
1909 po Polajnar 2008: 55). Liberalni krogi so Cerkvi pripisovali nazadnjaški odnos do sveta,
ob izdaji Jegličeve brošure pa prizadevno sodelovali pri njenem širjenju. Slovenski narod je
brošuro v seriji zaporednih člankov označil kot »škandal najhujše vrste«, škofu pa očital
»škandalozno pohujšanje« (Slovenski narod, 7. 11. 1909 po Polajnar 2008: 57).
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Seveda jim katoliški časopis Slovenec ni ostal dolgo dolžan: »Farizeji! Ostudni
pobeljeni grobovi! /…/ In brošuro, o kateri se derete, da je slovensko ljudstvo potopiti v 'barje
nemorale', ste vi farizeji, ko se je odmaknila iz knjigotrštva, ponatisnili, da bi prišla v roke
mladini« (Slovenec, 8. 11. 1909 po Polajnar 2008: 57). V ta boj je bila tako aktivno vključena
tudi Cerkev, ki je ostro kritizirala dejavnosti liberalnih krogov, liberalni krogi pa Cerkev.
Glede na časopisni diskurz tik pred vojno je pereča tema, o kateri je precej poročal
Slovenski narod, postala tudi velika aktivnost raznih društev v Ljubljani, saj so mnoga na svojih
dogodkih gostila tudi tango. O društveni dejavnosti nasprotnih si strank so pisali predvsem v
predpustnem času, ko je bilo plesnih dogodkov največ. S tem je priljubljenost tanga, ki se je
kot modna novost vedno bolj uveljavljal na liberalnih zabavah Narodne čitalnice, iz dneva v
dan bolj rasla. Opaziti je, da se je med političnima taboroma v zvezi z društvenimi dejavnostmi
in posameznimi prireditvami odvijala žolčna razprava in predvsem antipropaganda, predvsem
okrog plesnih dogodkov. Tako so na primer o tangu, ki so ga plesali na VI. družinskem večeru
Narodne čitalnice v Narodnem domu januarja 1914, v liberalnem Slovenskem narodu pisali, da
je med visokimi povabljenci požel veliko odobravanja. Ta »Čajev večer« je obiskal tudi takratni
župan Tavčar, mestni veljaki in tudi oficirji (b. n. a. 1914ff: 9). O plesu v predpustnem času, ki
so ga organizirali konservativni krogi, pa ta isti Slovenski narod piše:
»Za 31. 1. je napovedan klerikalen ples v Unionu pod naslovom Meščanskega plesa.
Blagoslovil naj bi ga tudi škof Jeglič, ki sicer vse plese na kmetih pošilja na dno pekla.
Pozivajo se vsi naprednjaki, naj ne hodijo na ta ples, ki bo tako gotovo doživel fijasko.«
(b. n. a. 1914gg: 3)
Naslednji dan so v Slovencu že zapisali odgovor:
»Slovenski narod se je zaletel v meščansko predpustno zabavo v Unionu, kakor se
zaletava v vsako priredbo, ki utegne biti dostojna. Večkratne blamaže ga ne odvadijo,
da bi sem ter tja še vedno ne poizkušal komandirati celotne Ljubljane. Sicer pa mirno
povedano, mi nobene dostojne prireditve v Ljubljani še nismo napadli. /…/ Zato je pa
navadna prostaščina, da je Slovenski narod napadel meščansko predpustnico v Unionu.«
(b. n. a. 1914: 2)
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Tango ni bil edini ples, zaradi katerega se je razvil politični boj med dvema ideološkima
poloma. Zelo podobno časopisno vojno pred njim je doživel valček, kar so izpostavili tudi v
časopisu Glas naroda, ki je takrat izhajal med ameriškimi Slovenci v New Yorku:
»(Časi se izpreminjajo) Poročali smo že, kako ostro da je nastopila katoliška cerkev
proti plesu tango. Posebno se je razvnel pariški nadškof in priporočal svojim vernikom
prav posebno, naj plešejo valček. Ob tej priliki je pa neki pariški list izkopal članek od
24. junija 1824 v listu »Fleur de Lys«, ki napoveduje vojno – valčku. Oni članek iz leta
1824 sklepa z besedami: »Duhovniki so že dobili nalog, da prekolnejo s prižnic valček,
ker valček napravlja zmedo med ljudmi, uničuje sram in zastruplja duše.« Pred 90 leti
je bil torej valček najbolj protinravni ples, a danes pravijo škofje, da naj verniki plešejo
le valček. Morda bodo čez sto let blagoslavljali tango, ki ga danes preklinjajo. Pred
sedmimi leti je dobil papežev blagoslov, letos ga je pa zadelo papeževo prokletstvo.«
(b. n. a. 1914dd: 2)
In podobno:
»Kdo bi si mislil, da se bomo v 20. stoletju radi »Tango« plesa fajtali? Vsi cesarji in
škofje so Anti Tangoisti, ter so prepovedali svojim podanikom posnemati Orang U
Tange na plesiščih. Vsled tega se snujejo po raznih mestih posebne Anti »Tingo-TangoHuči-Kuči-Turkey-Trot« Lige. Če pojde stvar tako dalje, nam bodo morda še polke,
valcerje, »štajeriš« in »polštertance« prepovedali. Well, če jih tudi radi mene: jaz itak
več ne plešem, ker mi je dala nekoč neka punca »korbico« v plesni dvorani. Tedaj sem
ostal tudi pri »polštertancu« za metlo. Ako me že kako nedeljo prime plesna bolezen,
pa se Vam zavrtim sam po kuhinji s panjntkom v roki kar na sapo. Če pleše človek sam
s sabo, mu ne more vsaj nihče na kurja očesa stopiti, pa greh menda tudi ni?« (b. n. a.
1914ee: 3)
Tangu se je v začetku leta 1914 na plesiščih pridružila furlana. Časopis Slovenec je v
članku z naslovom Slovenska liberalna kultura citiral pereči članek iz Slovenskega naroda z
naslovom La furlana zmaguje nad tangom. V njem so poročali, naj bi papež prepovedal plesati
tango, namesto njega pa priporočal plesati ples furlano:
»V včerajšnjem »Slov. Narodu« št. 32. stoji sledeče: »Svoje dni je bilo na Koroškem
dosti živahno narodno življenje. Temu je naredila konec klerikalna politika, zanešena s
Kranjskega in s podporo velikega lopova, nemškega škofa Kahna.« V notici »La furlana
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zmaguje nad tangom« pa piše cinično: »Papež je lahko zadovoljen, kajti še nikoli ni bil
tako resnično popularen kakor sedaj. Ni si zastonj ohranil v spominu veselih uric, ko je,
še dijak ali mlad kaplan, polnoprse Furlanke sukal v brezskrbnem plesu. Njegov nasvet,
naj se namesto tanga pleše ples la furlana, je vzbudil pozornost posebno po latinskem
mestu.« To je torej milje, v katerem živi slovenska liberalna stranka. Tako lažnjivo,
surovo in podlo bi ne pisali o cerkvenih dostojanstvenikih niti afriški divjaki! Naravnost
škandal je, da ima slovenski narod tak list!« (B. n. a. 1914oo: 2)
Podobno so o pristranskem poročanju liberalnega Slovenskega naroda glede »škofove
furlane« pisali v klerikalnem časopisu Naša moč:
»(Nesramno sramočenje svetega Očeta) Laški list »Labaro« je 18. februarja izkuhal
debelo laž, ki so jo posneli tudi slovenski svobodomiselni časnikarski lopovi, da je sv.
Oče sicer prepovedal tango ples, dovolil pa ples furlana. Zdaj pa svobodomiselna zalega
v Italiji razpošilja razglednice, ki sramote kardinale s sliko, da so ploskali, ko se je
furlana v Vatikanu plesala. In to po svobodomislecih izmišljeno sliko pusti tista laška
vlada razpošiljati, ki se ima le sv. Očetu zahvaliti, da še sploh vodi v Italiji vladno
krmilo.« (b. n. a. 1914pp: 3)
Ponovno pa je o konservativnem pogledu na moderne plese pisal tudi liberalni dnevnik
Dan:
»(Poljska kri) En dan preje nego v Ljubljani se je predstavljala Nedbalova »Poljska kri«
tudi v Pragi. Vsi listi so polni hvale o tej lepi opereti. /…/ Damski kostumi so nas
spominjali, da živimo v času »tanga«. Deželni moralisti so prav z veseljem gledali balet.
Če bi »Slov. dram. društvo« priredilo tako opereto, bi najbrže takoj gledališče zaprli.
Dr. Šušteršiča ni bilo, najbrže za to, da bi ne videl pohujšanja. Aplavzi pa so kazali, da
si v dolini šentflorjanski mladina želi – pohujšanja.« (b. n. a. 1914hh: 3)

Dnevnik Dan je nasprotovanje konservativnih vplivnežev proti modnim novostim
kritično komentiral:
»(Kaj ni v soglasju s poštenostjo krščanske žene) Vsi belgijski škofje, na čelu jim
kardinal nadškof Mercier, so izdali skupno pismo, v katerem izrodke sedanje ženske
mode obsojajo. Sedanja moda ni v soglasju s poštenostjo, za katero mora krščanska žena
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stremiti. Tudi plesi, gledališča, kino in čitanje modernih knjig povzroča nevarnost. –
Torej krščanske žene pozor na nevarnost. Slovenci smo belgijske škofe prehiteli: proti
modi se je oglasil škof Karlin, proti plesu škof Jeglič, proti kino dr. Šusteršič, proti
gledališču deželna cenzura, proti modernim knjigam škof Jeglič, ki je še v 20. stoletju
dal knjige sežigati. Upati je, da ostanemo strogo moralen narod, ki bo javno pljuval na
moderno nemoralnost, zraven pa bo romal v Vodice, njegovi zastopniki pa se bodo
zabavali na najmodernejši način na cesarskem Dunaju.« (b. n. a. 1914ii: 2)
V objavah dnevnika Dan lahko v letu 1914 sledimo pravi propagandni vojni. V obdobju
med 21. 1. in 3. 2. so pisali takole:
»Nova vaba! Klerikalci že ne vedo, pod kakimi pretvezami bi pridobili zase ljubljansko
prebivalstvo. Pod njihovo uradno firmo naravnost to ne gre. /…/ V to svrho se
poslužujejo klerikalci tudi plesa, četudi je njihov vrhovni voditelj Jeglič že tolikokrat
preklel ples kot rafinirano iznajdbo samega hudiča in ga na kmetih župniki po škofovem
nalogu strogo zabranjujejo. Taka vaba za nezapažen prestop v klerikalno stranko je
nekak klub, ki ima svoje prireditve v Unionu in kamor zahaja več takih, ki so še
naprednjaki. Taka vaba je tudi nekak meščanski ples, ki se ima prirediti v Unionu in za
katerega dela Slovenec veliko reklamo. Škofov list in reklama za ples! Torej kmetom je
ples zabranjen, oni bi se pri njem pohujšali, ampak Ljubljančani smejo plesati, ker
mislijo klerikalci, da bodo vsi ljubljanski naprednjaki priplesali v njihovo stranko. Pa se
bodo zmotili.« (b. n. a. 1914jj: 3)
»Zavedni Slovenci smo radovedni, kdo izmed naprednjakov se bode temu plesu odzval
ter se podal med klerikalce v Union? Katera izgubljena duša se bode hotela s
klerikalnimi plesalci na tem plesu tako pomešati, kakor se pomešajo npr. v Družabnem
klubu. /…/ Resnično zaveden Slovenec in Slovenka se ne bodeta na tem plesu s
klerikalci družila. /…/ Kakor je rekel nekoč požlindrani Janez, da z naprednjaki noče
niti pri eni mizi skupno sedeti. Tako tudi mi s klerikalci ne moremo plesati skupaj.« (b.
n. a. 1914kk: 2)
»Žegnan bal – ta žegnan ples je le za žegnano gospodo, za kulisami je namreč odbor
'Ljubljane' in 'Krščanske socialne zveze'. Škof Bonaventura je prepovedal ples, ker je
isti pohujšljiv in vzbuja 'mesenost'. Seveda pa ta prepoved velja le za preprosto ljudstvo,
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katoliška gospoda pa sme plesati, čeprav so tudi (morda še bolj) podvrženi mesenosti.«
(b. n. a. 1914ll: 2)
»Pod patronatom Šušteršičeve gospe bo klerikalna elita (uf!) in 'inteligenca' (brrr)
plesala, tam bodo klerikalci slabotne naprednjake (nekaj jih bo itak zašlo tje) na zvit
način obdelovali in tudi obdelali za klerikalni – politični ples. Radi bi vjeli nekaj
naprednih meščanov, posestnikov, obrtnikov in zasebnikov.« (b. n. a. 1914mm: 3)
»'Meščanski ples', ki ga prirede klerikalci v soboto, 31. januarja, v »Unionu«, ni nič
drugega kot klerikalne limanice, na katere bi radi ti ljudje dvomljive vrednosti vjeli
nekaj naprednih meščanov – posestnikov, trgovcev, uradnikov, obrtnikov in
zasebnikov. Pod patronanco dr. Šusteršičeve gospe bo klerikalna »elita« (uf!) in
»inteligenca« (brrr!) plesala. Škof bo dal temu plesu seveda že vnaprej svojo »general
odvezo« za vse grehe tega klerikalnega »tango« in kan-kan-plesa, dr. Šusteršič kot
načelnik klerikalnega »generalštaba« pa bo »blagoizvolil« posetiti ta ples, seveda
osebno. Tam bodo klerikalci slabotne naprednjake – nekaj jih bo itak zašlo tje – na zvit
način obdelovali in tudi obdelali za klerikalni – politični ples. Že poznamo te sorte
dreserje! Značajni in pošteni ljudje, ogibajte se klerikalne družbe!« (b. n. a. 1914nn: 3)

Tako liberalno časopisje (Dan, Slovenski narod) kot klerikalno (Slovenec) je
izpostavljalo svojo politično plat vsake prireditve, ki se je zgodila v Ljubljani. Zanimiv je
podatek, da so se plesne predpustnice Meščanskega kluba udeležili tudi duhovniki s podeželja.
Ti so namreč v svojem podeželskem okolju nastopali kot odločni nasprotniki plesa. O
nemoralnosti plesnih dogodkov je pisal tudi škof Jeglič v svojem dnevniku, pri čemer je ples,
poleg iger na srečo, brezbrižnosti do verskih obredov, pijančevanja itd., uvrščal med največje
moralne pasti za človeka. V mestu, kjer plesa ni bilo mogoče preganjati do iste mere kot na
podeželju, je Cerkev zamižala na eno oko. Glede na to, kako pomembno vlogo so v družbi igrali
razni plesno-kulturni dogodki, so tudi tako preprečili, da ne bi pobožno meščanstvo povsem
prebegnilo na liberalne plese (Matić 1995: 130).
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O škofu Jegliču je liberalno časopisje v tistem času zelo veliko pisalo. Predvsem so
kritizirali njegov pristop do modernih novosti, ki jih je v svojih vzgojnih knjižicah53 označeval
za pohujšljive in mladini neprimerne. V časopisu Dan so zapisali:
»(Papež in kardinali pa »Tango«-ples) Rimski papež in njegov kardinalski kolegij so
nastopili proti novemu plesu, češ da je nemoralen in skrajno pohujšljiv, ker se moški in
ženska baje preveč drug druzega med plesom »tiščita«. – Ko bi papež rajše prijel za
ušesa ljubljanskega knezoškofa Toneta Bonaventuro, ki pohujšuje mlade ljudi s tisto
svojo rdečo brošuro »Ženinom in nevestam«, in tiste presite in prepite mlade fajmoštre
in kaplane, ki pohujšujejo na prižnicah in v spovednicah mladino, da pametni in skrbni
starši svojih otrok že sploh v cerkev več ne puste! Razboriti duhovni narede v cerkvi
več pohujšanja kot deset novih plesov. Altroche Tango. To je še angelski ples proti plesu
nekaterih duhovnov po – farovžih! Punktum!« (b. n. a. 1914nn: 3)
Konservativno časopisje je tangu poskušalo slavo zmanjšati na različne načine, temu so
sledile tudi napovedi o minljivosti tega plesa:
»Tango – je bil. Tanga ni več – tako temeljito so učinkovala razkritja argentinskega
poslanika v Parizu. Še pred par meseci je bila plesaželjna Evropa kakor obsedena od
tanga, danes pa leži tango v ropotarnici in prešnji navdušeni njegovi zagovorniki se
čudijo, ako ga kdo še v misel vzame. V Londonu, kjer je še pred Božičem slavil svoje
zmagoslavje po vseh gledališčih in plesiščih – životari danes samo še v enem gledališču
kot živa priča, kako minljiva je slava sveta.« (b. n. a. 1914rr: 2)
Na nek način je tako preganjanje tanga s strani konservativcev učinkovalo popolnoma
nasprotno od želenega. Burne razprave o neprimernosti in nevarnosti tanga so ga naredile še
bolj erotičnega, še privlačnejšega. Tisto, kar erotizira nek pojav, je napetost, ki nastane med
zgražanjem in občudovanjem (Savigliano 2007: 137). Torej bolj kot se je o tangu pisalo in se
mu nasprotovalo, večjo moč je imel. Bolj kot so ga konservativni krogi preganjali, večjo moč
so mu dali v diskurzu z liberalnimi.
Ravno to stopnjevanje napetosti okrog tanga ter z njim povezanih vprašanj o telesu,
spolnosti, konstituciji ženskosti itd. je terjalo neustavljivo zanimanje in njegovo izjemno
popularizacijo. Časopisje je z veliko vnemo pisalo tudi o ostalih plesih (fokstrotu, one-stepu,
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O moralnih knjižicah in spolni vzgoji škofa A. B. Jegliča je leta 2010 Marjana Perne pisala v svoji diplomski
nalogi (glej Perne 2010).
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two-stepu itd.), a tango je s stališča »imaginarnih priteklin«, ki so mu jih nadeli, popolnoma
izstopal od ostalih plesov (Simeringer 2014). Vedno večje nasprotovanje je pritegnilo vedno
več ljudi, ki jih je zanimalo, kaj je s tangom tako posebnega, da je deležen takšne medijske
pozornosti. In ravno ta diskurz je pravzaprav tango ustvarjal. Boj med političnima poloma in
pohod popularnega tanga bi se verjetno še nadaljeval, če ga ne bi julija 1914 prekinila 1.
svetovna vojna54.
Časopisna vojna je po vojni nadaljevala svoj diskurz o tangu. Glede na pregledane
prispevke je družba v povojnem vzdušju moderne plese počasi sprejela za splošne in nenevarne.
V časopisu Jutro so o plesih, ki so bili del takratnih plesnih dogodkov, leta 1925 pisali:
»(Še nekaj o modernih plesih) Če so strogi sodniki in zagovorniki morale že doslej delili
plese na pobožne, gledališke, družabne itd., je to samo nov dokaz konservativnosti naše
dobe. Plesov danes ni mogoče strogo deliti na stare in moderne. Stari plesi, h katerim
spadajo valčki, polke, mazurke, »besede« in kadrilje, polagoma izumirajo in dele usodo
indijanskih plemen. Njihovi pristaši so večinoma solidni, konservativni meščani,
nedostopni za vse novo, ki trdovratno ponavljajo svojo staro pesem, češ ko smo bili mi
mladi, se nismo ukvarjali s takimi novotarijami in prismodarijami. Plešejo samo na
družabnih večerih in soarejah, kamor jih sili reprezentančna dolžnost. Med plesom so
od dame vedno v dostojni razdalji, plešejo počasi, da jim ne poide sapa, pogosto
obstanejo, da si obrišejo potno čelo. Doma, predno gredo spat, se pa tolažijo, da je bilo
na plesu sicer zelo lepo, vendar pa so za nekaj mesecev siti takih večerov. So pa tudi
mladi ljudje, ki se krčevito drže plesov, katerih so se naučili že davno in se z vsemi
štirimi branijo modernih plesov, češ da bo vseh teh prismodarij itak kmalu konec.
Pristaši te sorte se rekrutirajo večinoma iz krogov takozvanih pristnih in dobrih dijakov
ter plahih deklet, ki bi rade znale dobro kuhati in šivati, pa gledajo, kako bi se čim prej
omožile. Slednjič se izogibljejo modernih plesov tudi vsi oni, ki se jih kljub vsemu
prizadevanju niso mogli naučiti.« (b. n. a. 1925a: 8)
Kljub »modernejšim časom« pa so tango in ostale moderne plese cerkvene oblasti
občasno še vedno preganjale in sovražno nastopale proti liberalnim prireditvam. Dnevnik Jutro
je konservativno preganjanje tanga leta 1924 tako komentiral:

54

Začetek vojne je prekinil vsakdanje življenje tako na političnem kot na družabnem in društvenem področju.
Kulturni utrip v Ljubljani je v določenih obdobjih skoraj popolnoma poniknil, le občasno so se odvijali koncert
kakšna gledališka predstava, ponekod tudi redka veselica (glej npr. Matič 1995: 212–339).
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»(Kulturna sramota) Klerikalcem v Ljubljani se je zahotelo »elitnega plesa«. Toda škof
in duhovniki pridigujejo našemu ljudstvu, da je vsaka polka in vsak valček smrtni greh.
Kako torej napraviti, da bi se mogli mladeniči in gospodje, ki so člani Marijinih
kongregacij, in mladenke in gospe, ki nosijo raševinast škapulir ter pridno hodijo k
Jezuitom na dušno pašo, zavrteti v tesnem tangu in kolenčkajočem shimmy, blues in
java, v kojih so se pobožni katoliški fantje in dekleta čez zimo vsak petek tako pridno
urili? Hvala bogu je bil v Splitu požar in naši klerikalci si izmislijo »dobrodelno
prireditev« v prid splitskim pogorelcem ter pod tem naslovom, ki naj bi privabil tudi
napredno Ljubljano, zaplešejo takorekoč na pogorišču stare splitske biskuplje. Mi
nimamo nič proti temu, če klerikalci rajajo, in priznamo, da bi z radostjo pozdravili, če
bi videli škofa, prelate in kanonike, da pograbijo vsak po eno brhko plesalko ter se
veselo zavrtijo. Mi smo se le zgražali, ko smo motrili hinavski način celega angažmana
in pomislili, kako klerikalna gospoda s strastjo uživa, kar slika ljudstvu kot višek
pregrešnosti in pravo »liberalno kugo«. To je jedro cele afere, prečastiti gospodje, kar
itak sami najbolj veste. Zato ne proglašajte naše opravičene kritike za »kulturno
sramoto«. Da pa primerjate svoje rajanje v Unionu z vsesokolskim zletom in delate
ubogo pošto odgovorno za sijajno abstinenco ljubljanskih krogov, pa niti ugorčenja ne
bo vzbudilo. Le prijazen nasmeh, le prijazen nasmeh ...« (b. n. a. 1924h: 2)

Po več let trajajočem časopisnem boju med liberalnim in klerikalnim polom strani še
vedno nista dosegli svoje absolutne zmage. Sočasno z modernizacijo in ekonomizacijo prostega
časa je Cerkev kot moralna avtoriteta tango in ostale moderne plese še naprej vztrajno
preganjala. Na konferenci avstrijskih škofov leta 1927 je bilo sklenjeno, da se prepove
avstrijskim katoličanom, da bi se udeleževali modernih plesnih prireditev. Moderni plesi so bili
po mnenju avstrijskih škofov »erotični in nemoralni. Med te plese spadajo »Foxtrott«,
»Tango«, »Charleston«, »Onestep«, »Shimmy«, »Blue-Boston« in »Black-bottom« (b. n. a.
1927h: 3). A preganjanje tanga in ostalih plesov ne gre razumeti enoznačno. Moderni plesi so
odpirali številne diskurze in vprašanja o položaju žensk, spremembi njihove tradicionalne vloge
v družbi, poseganju na področju spolne vzgoje in dojemanju telesa, Cerkev kot moralna
avtoriteta pa je prek časopisnega boja in prepovedi modernih plesov branila in uveljavljala
svojo avtoritativno moč.
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8. Družbeni položaj žensk in tango
Kljub temu da številni avtorji tango (predvsem zaradi svoje zgodnje zgodovine)
povezujejo le z moškimi, pa tango v svoji zgodovini posredno razkriva tudi številne procese
ženskih gibanj. Gre za simbolni upor krotkih ženskih teles, za spremembe v položaju žensk v
družbi, za subverzije in pogajanja v izrazito patriarhalni družbi tistega časa. Kljub temu da so
tango na nek način ustvarili, ga uporabljali in mu vladali moški, pa so v njegovem procesu
sodelovale tudi ženske – bodisi kot pevke in plesalke tanga bodisi kot del tango občinstva
(Santos 1978: 2225; Savigliano 2007: 85–87).
Tango je povezan tudi s položajem žensk in simbolne konstitucije njihovih teles v
javnem prostoru, zato je potrebno osvetliti tudi vprašanje o konstrukciji ženskosti in ženskega
telesa ter osvetliti vlogo tanga pri prodoru žensk v javnost in izstopu iz njihove tradicionalne
vloge, ki je bila oblikovana skozi predhodna obdobja. Moralni normativi so ženske opredelili
kot ljubeče matere, vsakodnevne gospodinje, skrbeče žene, spolnost, ki se je večinoma
navezovala zgolj na reprodukcijo, pa je izključevala poželenje in ga celo zatirala (glej npr.
Destovnik 2002: 184–190; Kalan 1929). Prav tako je na položaj žensk vplivala delitev dela med
moškim in žensko, patriarhalnost pa je žensko v večji meri postavljala predvsem v zasebnost
doma. Skrb za družino je bilo eno temeljnih poslanstev ženske, pri čemer njena vloga ni bila
ekvivalentna moževi, ampak je igrala njegovo komplementarno polovico. Pogosta poklicna
nedostopnost, pozno pridobljena volilna pravica, nižje plačilo za enako delo so le nekatere od
posledic družbene delitve vlog, ki je veljala tudi v začetku 20. stoletja (Jeraj 2003: 27–34).
Družbena delitev vlog in razmerje med spoloma je pomembno vplivalo na družbeno
konstitucijo ženske in njenega telesa (Destovnik 2002: 66–69; Leskošek 2002: 52–62). Prav v
obravnavanem obdobju, od konca 19. stoletja do 2. svetovne vojne, se je delovanje katoliške
cerkve zaradi spremenjenih političnih razmer (upadanja moči nemškega liberalizma in krepitve
krčansko-socialnega gibanja) v svojem zavračanju demokratizacije in liberalizacije usmerilo na
ženske kot »varuhinje vrednot tradicionalnega načina življenja« (Destovnik 2002: 117).
Različni družbeni dejavniki so v tistem obdobju oblikovali različne družbene skupine žensk,
vse od skrajno konservativnih, ki so sprejele obstoječe vloge, do feministično emancipiranih,
ki so poskušale svoje meje neenakosti prestopiti. Z družbenimi vlogami pa je bilo povezano
tudi dojemanje svojega lastnega telesa. Iz opisov vsakdanjega načina življenja lahko vidimo,
da so se ženske (predvsem iz kmečkega okolja), kljub njihovi vlogi na področju produkcije in
delovanja kmečkega proizvodnega načina, večinoma identificirale s prevladujočo spolno
ideologijo, ki je bila v rokah katoliške cerkve. Ta pa jih je prikazovala kot šibka in nemočna
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bitja, ustvarjenja zgolj za druge. Vsaka od teh žensk je ne le igrala, ampak dejansko »telesila«
svojo družbeno vlogo (Destovnik 2002: 120; Simetinger 2014a: 148).
Konec 19. in v začetku 20. stoletja so kulturne reprezentacije idealno žensko telo slikale
kot šibko, bledo, ranljivo, krhko, popolno nasprotje moški moči in mišičavosti. Številni
priročniki so vsebovali napotke o nadzorovanju gibanja telesa, ki je odražalo »pravo žensko
držo«, primerno predvsem za meščansko okolje. Geste so morale biti majhne in komaj opazne,
korakanje drobno, glava ravno prav nagnjena nekoliko naprej, roke so morale biti v laktih
nekoliko pokrčene (Leskošek 2002: 52–62). K »pravi drži« teles je veliko prispevala tudi moda
tistega časa, k videzu šibkih, bledih ženskih teles so pripomogli tesni stezniki in ozko
prilegajoče se obleke (Fields 1999: 357–358). Prav tako so moralni normativi žensko telo
povezovali s simbolno čistostjo, spolnost pa je bila namenjena izključno reprodukciji. Spolni
užitek je bil povezan z gnusom (Polajnar 2010: 5–9). Discipliniranje teles je bilo doseženo s
sramežljivostjo, ki je bila skupaj z zatiranjem telesa ključni element, na katerem sta temeljila
meščanska morala in odnos do ženskih teles. V tradicionalnih kmečkih družbah je bilo žensko
telo označeno le kot objekt za fizično delo in reprodukcijo – morala katoliške družbe je temeljila
na zatiranju spolnosti, pri čemer so ženske zavračale lastne telesne občutke, tako reproduktivne
kot seksualne. Način organizacije dela v kmečkih družbah, ki je bil odvisen od moške in ženske
delovne sile, je poudarjal delavnost ženske in njeno pripravljenost dela za druge. Tu zasledimo
paradoks – zaradi pogostega fizično napornega dela in velikega števila porodov tako družbeno
zaželeno žensko telo, ki ga je moralno nadzorovala Cerkev, ni moglo biti fizično šibko žensko
telo (Destovnik 2002: 184–185).
Na prvi pogled tango s konstrukcijo ženskosti nima veliko opraviti, vendar je kot
družbeni pojav močno izzval oba vidika ženske in njenega telesa. V procesu družbenih
sprememb, vezanih tudi na feminizem, je bil tango simbolni nosilec sprememb v dojemanju
žensk in njihove ženskosti. Tango je poleg spolnih konotacij, ki so jih pripisovali eksotičnemu
Drugemu, tako odpiral polje erotizacije ženskega telesa. Erotizacija ženskega telesa je bila
povezana z bojem za enakopravnost in z nasprotovanjem tradicionalnim oblikam dojemanja
ženske in njihovega telesa. Tudi prek tanga se je odražala erotizacija telesa, proces, s katerim
so se ženske lahko oddaljevale od meščansko-moralnih predpisov in njihove tradicionalne
vloge. Pri plesu so pričele izbirati in vzpostavljati intimnejše stike z moškimi tudi same
(Simetinger 2014a: 148).
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Plesne novosti so prinesle tudi novo glasbo in novo modo, tango in ostali modni plesi
pa so osvajali plesišča sočasno z večanjem ženskih gibanj v Ameriki in Evropi. Iskanje
enakopravnosti, finančna neodvisnost in vključenost v javno in politično življenje so bili po
mnenju javnosti in časopisja glavne posledice t. i. »epidemije modernih plesov«. O
spremembah, ki so se začele dogajati v družbi v obdobju tanga in ostalih modernih plesov, je
leta 1914 pisal tudi Laibacher Zeitung:
»(Zakonska kriza v New Yorku) Najnovejša statistika newyorških ločitev v Ameriki
upravičeno zbuja skrb. V času od 1. januarja do 30. junija se je ločilo 50 % več zakonov
kot v prejšnjih šestih mesecih. Javnost išče razloge za takšno povečanje želje po ločitvi.
Sodniki, odvetniki in laiki se izpovedujejo in kakorkoli se njihova mnenja razlikujejo,
v nečem so si edini. Če želijo ustaviti ločitveno manijo New Yorčanov, morajo
Američani zajeziti epidemijo modernih plesov. Tango je kriv, maixix in kakorkoli se že
imenujejo vsi ti novi plesi. Seveda, tudi življenjska usmeritev, pomanjkanje hišnega
življenja, naglica, v kateri se mladi poročajo, pomanjkanje otrok, večja želja po zabavi,
večja želja moderne ženske po luksuzu, odrekanje Američank hišnim opravilom - vse
to prispeva k temu. Ampak najhujša je gotovo plesna epidemija in z njo povezana
ženska moda. Ameriške sufražetke seveda branijo plesne radosti. Dr. Anna Shaw, ena
najbolj znanih vodij ženskega gibanja, razloži: 'Resnični razlog je neljubeznivost in
neiskrenost moških nasproti ženskam. Ženske se nočejo več prilagajati ponižujočim
zahtevam svojih mož. Dokler ženske niso bile finančno neodvisne, so se bale upreti;
zdaj, ko so vstopile v javno in politično življenje, pa se ne bodo več tako nežno
prilagajale.'« (b. n. a. 1914šš 166)
Moralisti so v tovrstnih spremembah v ženski družbi videli veliko nevarnost, o čemer je
pisal tudi Narodni dnevnik:
»(Marija iz Nazareta in moderna žena) Kardinal in nadškof dr. Piffl je imel te dni pred
neko katoliško žensko organizacijo postno pridigo zoper novo modo. Iz jeremijade
dunajskega vladike posnemamo sledeče: »Ura svetovne zgodovine je začela biti svoje
zadnje udarce ter omenja konec navidezne kulture. /…/ Ženska je postala igrača
moškega. /…/ Moderni plesi računajo z najnižjimi instinkti. Odkar so prišli v modo, ne
opravi noben ljudski vzgojitelj in noben škof ničesar zoper nje. Žene, ki varujejo svojo
čast, so v manjšini.« (b. n. a. 1927b: 4)
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Seveda so te spremembe na plesiščih sprožile ogorčenje s strani konservativnejših in
svarila o nedostojnosti tanga ter pohujšljivosti plesa so polnila takratno časopisje. Pravzaprav
pa v tem procesu ni šlo toliko za pohujšljivost kot za proces emancipacije, za družbena dejanja,
ki so se precej približala tradicionalno utečeni »moški politiki« (Simetinger 2014a:147, 151–
153). Tako je časopis Enakopravnost še leta 1920, ko je bil tango že na svojem drugem pohodu
popularnosti po evropskih plesiščih, žensko vlogo na plesiščih komentiral:
»(Parižani se smejo) Šampanjec teče kot voda. Prostor je hudo zakajen, kajti vsakemu
izmed navzočih visi iz ust cigareta. Vsakdo pleše z vsakim. Nihče se ne ukvarja z
nepotrebno formalnostjo medsebojnega predstavljanja. Ples tango v primitivni
argentinski obliki je prva privlačna sila shajališča. Dekleta imajo zmerom na razpolago
dovolj moških, da jih učijo umetnosti tega plesa v njegovih najzavozlanejših in
najstrastejših ozirih. Proti jutru se izčrpani podajo v svoje hotele, medtem ko se jim
pravi Parižani smejo z zaničevanjem v očeh.« (b. n. a. 1920: 1)
Globoka vpetost družbeno konstruiranega spola in določena vloga, ki bi jo morala po
moralnih načelih igrati posameznica, sta razlog, da je moral biti osrednji del psihične strukture
utemeljen na samozatiranju (Destovnik 2002: 120). Po mnenju Luise Accati je bila naloga
tovrstnih opisov o neprimernosti določenega obnašanja v družbi podreditev žensk moškemu.
Po njenih navedbah je Cerkev kot moralna avtoriteta žensko podobo uporabila za preprečevanje
vdora liberalnih političnih idej in demokratizacije družbe (Accati 2001: 227–228).

8.1. Mesto žensk v društvih, čitalnicah in družbeni politiki na Slovenskem
Razni družabni dogodki, torej plesi, banketi, veselice, plesne zabave itd., so bili
priložnost za vključitev žensk v družbeno politiko, ki je v političnem ozadju moških večkrat
igrala pomembno vlogo. Družbena politika, v kateri so pomembno vlogo začele igrati tudi
ženske, je bila povezana s prostori, v katerih se prave politične odločitve naj ne bi sprejemale,
saj se ta ni sprejemala v parlamentu ali v za politiko uradno določenih telesih. Tako je imelo
proti koncu 19. stoletja včlanjevanje in delovanje žensk v različnih kulturnih in izobraževalnih
društvih podobno vlogo, kot jo je za ženske v mestih imelo družabno življenje. Vloga žensk je
pri tej družbenopolitični dejavnosti na nek način spominjala na njihovo tradicionalno vlogo, ko
so skrbele za družinske in prijateljske strategije ohranjanja socialnih mrež, doseganja moči,
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podporo moških pri vzponu v politični karieri itd. (Selišnik 2012: 25–25; Simetinger 2014a:
184). Čitalnice na Slovenskem, ki so jih večinoma vodile in pripravljale narodne dame in druge
veljavne meščanke, so bile tako z vidika družbene politike kot uvajanja tanga na slovenska
plesišča s čitalniškimi večeri, čajankami in ostalimi dogodki v sklopu čitalniškega delovanja
izjemno pomembne.
Tovrstne dogodke, kot so jih organizirala slovenska čitalniška gibanja, so prirejali tudi
v drugih mestih po Evropi, podobne čajanke so tako poznali tudi v Angliji in Franciji, na njih
pa so predstavljali tudi tango (Savigliano 2007: 152–153). Po poročanju Laibacher Zeitung je
bil večerni kabaret, ki so ga v Narodnem domu organizirali v okviru čitalnice leta 1914, nadvse
uspešen. Predstavili so pesmi, dramaturške predstave in plese, bilo je menda celo »prvič, da je
slovenska skupnost pripravila tako obširen program, ki je bil tudi odlično izveden« (b. n. a.
1914vv: 417).
Pri čitalniškem gibanju in družbenih spremembah je pomembno vlogo igral tudi tango.
Slednji je bil v časopisnih oglasih čitalniške dejavnosti odlično sredstvo za privabljanje ljudi in
obenem simbol ženske emancipacije. Čitalnice, ki so svojo dejavnost izvajale pod
pokroviteljstvom narodnih dam, so bile izjemno pomembne tako z vidika družbene politike kot
uvajanja in utrjevanja modernih plesov (med njimi tudi tanga):
»Čajanke v sredo in petek ob pol 10., v nedeljo ob 16. se vrše v spretnem aranžmaju v
Odeonu. Moderni plesi: fokstrot, blues, tango, boston, charleston. Družabne igre.
Godba. Specijalni dunajski duet. Cene kavarniške. Cenjeno občinstvo opozarjamo na
elitno otvoritveno čajanko v sredo ob pol 10. v Odeonu. Poljanska cesta.« (b. n. a.
1926e: 5)
O tangu, novosti na družabnih večerih Čitalnice, je poročal tudi Slovenski narod:
»Čitalnica je prirejala v preteklem letu družabne večere, za katere je vladalo med
občinstvom živahno zanimanje. Vpeljal se je tudi novomodni ples ‘Tango’. Čitalnica je
aranžirala nadalje zelo dobro obiskan »Čajev večer«, ki so ga priredile požrtvovalne
narodne gospe in gospodične pod načelništvom županje ge. Franje Tavčarjeve. Občni
zbor reče vsem damam iskreno zahvalo. Upati je, da se bo zanimanje za družabnost v
okviru Čitalnice kot središče družabnega življenja krepko razvilo in bodo rodbine
pridno pristopale Čitalnici, da ji olajšajo to nalogo.« (b. n. a. 1914zz: 4)
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Kot izpostavlja Simetinger (2014a: 154), pa so meščanke, ki so tango sprejele za svojega
in se obenem ravnale tudi po takratni novi tango modi, naletele na precejšen paradoks. Kar
naenkrat so meščanske ženske, po katerih so se v moralnem smislu zgledovale ženske iz ostalih
družbenih krogov, kljub družbenim nasprotovanjem začele posegati na področja, ki so bila
kontradiktorna njihovi dotedanji tradicionalni vlogi. Obenem so bile tako nosilke morale kot
njene nasprotnice. Začele so se zavedati svoje emancipacije in sveže moči, ki so jo lahko
uporabljale (Savigliano 2007: 137–159; Simetinger 2014a: 154). Nič nenavadnega ni, da so
imeli konservativni krogi njihovo novo družbeno gibanje za skrajno dekadentno in da je
takratno časopisje na Slovenskem tako glasno ustvarjalo moralno paniko in preganjanje
družbenih sprememb, ki jih je izzvalo novo žensko gibanje.

8.2.Tango moda
Razmerje med spoloma je ključno vplivalo na družbeno konstitucijo ženske in njenega
telesa. Oblastna razmerja so definirala družbeni položaj spolov, učinke tega (ne)ravnovesja pa
so ženske čutile na svojih telesih. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da je bila celotna podoba
konstrukcije ženske zelo zapletena (Leskošek 2002: 52–62). Kulturne reprezentacije ženskega
telesa konca 19. in začetka 20. stoletja so telo slikale kot šibko, bledo, krhko in ranljivo. K
skrajnemu nadzorovanju ženskega telesa v gibanju in oblikovanju so spodbujali tudi razni
priročniki ter predvsem modne smernice tistega časa, ki so »pomagale pri ukrotitvi telesa«.
Tesno prilegajoče obleke in pod njimi skriti stezniki so zagotavljali videz šibkih in bledih teles,
za kar je obstajal tudi realen vzrok, saj so bile meščanske ženske »obsojene« na pogosto zaprte,
s tobačnim dimom napolnjene sobe, ki jim niso omogočale gibanja (Simetinger 2014a: 179).
Moralni normativi so žensko povezovali s simbolno čistostjo. Žensko telo naj bi bilo
aseksualno, kolikor se da zakrito in pripravljeno na spolnost izključno z namenom reprodukcije.
Čustveni vzorci naj bi spolni užitek povezovali z gnusom (Polajnar 2010: 5–9).55 Sramežljivost
je bila instrument discipliniranja (ženskega) telesa. Marijanska hiperdulija je doživljala vzpon
in institucionalizirane oblike pospeševanja Marijinega kulta so z Marijinimi družbami na
Slovenskem množično uspevale. Ženska se je morala varovati ne le telesa moških, celo svojega.
Že z dotikanjem in »samooskrumbo« oz. z nečistovanjem, kot je zatrjeval škof Jeglič, si dekleta
poškodujejo spolne organe in možgane, zato jih je treba od tega odvračati (Perne 2010: 46).
55

Pri tem je treba upoštevati, da so bili podobnim normativom podvrženi tudi moški, a z manjšo mero spolne
represije in regulacije kot ženske.
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Telo, predvsem žensko, je bilo prava past, ki je posameznico razpenjalo med njenimi željami
in družbeno obsedenostjo s simbolno čistostjo. Sramežljivost z zatiranjem telesa je bila
vrednota, na kateri je temeljila meščanska morala, še posebej z odnosom do ženskih teles.
V tem kontekstu gre tako razumeti, da je bila tango moda ena izmed perečih tem, o
kateri so pisali predvsem konservativni časopisi56. Tango moda, ki je bila sicer moralno
preganjana po vsej Evropi, je omogočala postopno razkrivanje in posledično načenjala procese
samodojemanja. Trdno zasidrane ideje o moralno determinirani vlogi žensk v družbi, ki jih je
moralno vrednotila predvsem Cerkev, so se začele počasi rahljati. Zagovorniki katoliških idej
o nežnih in pokornih ženskah pa so še naprej pisali glasne razprave o vseh možnih nevarnostih
(tudi tango modi), ki lahko zamajejo žensko moralo in izzovejo strast in razbrzdanost (Leskošek
2002: 63).
Preklana krila, ki so se v tem obdobju pojavila v meščanskem okolju, so odkrila noge,
ki so bile dotlej pod krili »nevidne«.
»Nova ženska moda, ki se je uvedla s kratkimi zelo ozkimi lično narezanimi ženskimi
krili, ki so posebno pripravna za ples tango, je napravila v zadnjem času gotovim
moralistom že strašno veliko preglavic. Čuli in brali smo že različne proteste proti ti
novi modi, proti kateri je posebno nastopila cerkev, ki bi imela najrajši bržkotne vse
ženske v široki in pripravni kuti. Najnovejše pa je, da so ta novodobna ozka in narezana
ženska krila spravila iz ravnotežja celo starega najvišjega vojaškega poveljnika cele
budimpeštanske garnizije, iml. pl. Fekete, in povzročila, da bo šel zaslužni mož v pokoj.
/…/ Ta mož je pred kratkem prepovedal nositi vsem oficirskim damam narezana krila.
Po neki vojaški zabavi se je namreč izrazil proti njemu korni poveljnik Tersztyansky,
da mu ta ozka, narezana ženska krila ne ugajajo. Garnizijski poveljnik pl. Fekete je hotel
kornemu poveljniku ustreči in je izdal drugi dan zgoraj navedeno prepoved. Vsled te
prepovedi so poveljnika skoro vsi listi strasno napadli. Obenem ga je pokaral tudi korni
poveljnik, češ da mu je izrekel takrat samo osebno mnenje, ni pa nikdar mislil na tako
prepoved.« (b. n. a. 1914c: 4)
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O tem, kako zelo je tango vplival na razvoj takratne modne industrije, je poročal tudi Laibacher Zeitung leta
1914 v članku z naslovom S tangom se plete svila: »Eno dobro lastnost tako pogosto kritiziranega tanga so spoznali
delavci v Newyorških tovarnah svile, katerih letna skupščina se brez zadržkov naslanja na južnoameriški ples.
Proizvajalci svile, ki predstavljajo gospodarski kapital 300 milijonov dolarjev, so imeli 1913 najboljše leto, ki ga
je omenjena industrija do zdaj imela.« (b. n. a. 1914tt: 680)
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»Vsi časopisi so polni spisov o tem plesu, po velikih mestih je v vseh izložbah videti
tango-klobuke in tango-rokovice, tango-krila in tango-čevlje, učitelji tega plesa služijo
neverjetne vsote, mladina je zanj navdušena, kakor da ji je odprt nov svet, in priletne
princezinje in grofinje, ki so se doslej ogrevale največ samo za evharistične kongrese in
Marijine kongregacije, so si dale napraviti do kolen odprta krila in riskirajo »ein' kecken
Schritt«, kakor pravijo na Dunaju. Pogubljenje se bliža! Pariz je kriv te nove mode. /…/
Dandanes je družabna veljava škofov tako malenkostna, da bolj ne more biti. Kdo se še
zmeni za njihove želje in za njihova navodila? Nihče! Kaj nista po izgledu drugih
škofov tudi ljubljanski in tržaški škof menda lani — ali je to bilo predlanskim? — izdala
posebno pastirsko pismo proti damski modi in obsodila predrte bluze in prozorne
nogovice? Zgodilo se je to in z očitnim veselostnim uspehom. Tisti del ženskega sveta,
ki se je emancipiral od duhovske odvisnosti, se je smejal, drugi del ženstva, ki je sicer
škofu brezpogojno vdan, pa je bil nevoljen, češ, čemu se vtika škof v stvari, ki jih ne
razume. Predrte bluze in nogavice pa so ostale v rabi tudi pri najpobožnejših članicah
tiste skrivnostne kongregacije, ki ima svoje zbirališče v jezuvitski cerkvi.« (b. n. a.
1913o: 9)

Konservativni časopis Slovenec pa je o »neprimernosti« modnih kril z razporkom pisal
takole:
»(Kmet in tango – krilo) Te dni sta šla po Terazijah v Belgradu dva kmeta Užićana. Šla
sta sredi ceste in z zanimanjem opazovala gospodo, ki se je trumoma izprehajala ob
straneh. Naenkrat eden kmetov prasne v smeh, potem pa hitro pristopi k neki dami, ki
je imela moderno do kolen razprto tango-krilo. Ogovori jo po srbski šegi: »Stoj, gospoja,
prosim te! Kaj ne vidiš, oprosti, da si si do kolen razparala krilo in se ti vse vidi … Primi
krilo skupaj pa teci domov, da ne bo sramote.« Dama je postala rdeča in se hitro
oddaljila.« (b. n. a. 1914: 4)
Tovrstno preganjanje tango mode je bilo znano bolj ali manj po vsej takratni monarhiji
in širše po Evropi.57 Moralna panika je tango spremljala na vsakem koraku. Pogled na razkrite

57

Za primer naj navedem poročilo Slovenskega naroda iz leta 1914 o dogajanju v Parizu: »Kaj se dogaja po
Parizu? Pred vhodi plemenitaških in sploh boljših hiš in prvomestnih hotelov vidimo elegantno oblečene fine dame
iz najboljših krogov, ki vstopajo v elegantne kočije in v najmodernejše avtomobile z vso mogočo luksurijozno
opremo. Kljub temu, da vlada hud mraz in da škriplje pod nogami, se opaža, da so te dame oblečene pod kožuhom
v obleke, ki so napravljene iz najfinejšega in kolikor mogoče prozornega blaga, ki odeva njihove postave liki
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ženske noge je obenem zbujal pozornost in gnus, prijetnost in strah pred poželenjem. Ženske
so lahko postopoma razkrivale svoje telo in s tem načenjale vprašanje samodojemanja. Po vsej
Evropi se je postopoma pričel neustavljiv proces izstopanja žensk iz njihove biološko
determinirane družbene vloge, ki jo je Cerkev še vedno na vso moč zagovarjala. Katoliški pisci
so prikazovali ženske kot nežne in pokorne, a le tedaj, ko so zavarovane pred vsemi možnimi
nevarnostmi od zunaj, saj lahko že najmanjši poseg v njihovo naravo izzove nebrzdano strast
in razbrzdanost (Leskošek 2002: 63). O vmešavanju konservativcev s papežem Pijem X. na
čelu so precej kritično pisali v Marburger Zeitung:
»(Papež proti novi modi) Novi papež je ukazal, da se glede 'dandanašnjih modnih
nespodobnosti' pripravijo in pošljejo navodila vsem škofom. Globlje poročilo pravi, da
tudi najmlajši naslednik Petra nadaljuje boj proti ekstravagantnosti oblačil, ki so ga
začeli njegovi predhodniki. Doslej najodmevnejša obsodba je bila tista, ki jo je papež
Pius X. razglasil proti modernim plesom, še posebej proti tangu. Pius enajsti manj
pozornosti posveča plesom kot oblačilom.« (b. n. a. 1922: 3)
Modna industrija je v dobi tangomanije oblikovala podobo plešočih teles in s prodajo
modnih kosov za tango uvajala novo moralo. Med popularnejšimi so bile obleke v »tango«
rdeče-oranžnem barvnem spektru, ki naj bi simboliziral »čutno razvnetost«. Tango čajanke in
polnočna tango srečanja so od buržoaznih plesalcev zahtevala posebej oblikovane večerne
obleke. Te so bile posebej prilagojene za plesanje tanga, saj je bil zanje značilen razporek na
sprednji strani, ki je omogočal drseče plesne korake. K tango obleki je pogosto sodil tudi kakšen
poseben kos oblačila, navdihnjen po orientalski modi, denimo »haremsko hlačno krilo«. Spet
drugi model je enobarvni životec in krilo povezoval s kosom blaga v kontrastni barvi, ki so si
ga ženske ovile okrog pasu. Orientalski elementi so se kazali tudi v drugih modnih dodatkih,
med drugim obročki okrog gležnjev, ki so žvenketali ob drobni hoji »a la tango«, ali pa dolgi
orientalski ustniki za cigarete. Na tržišču se je pojavil tudi posebej oblikovan »tango čevelj« s
širokimi trakovi, ki so si jih plesalke ovile okrog gležnjev. Pripadali so k obleki, ki je bila krajša
kot navadno in je zlasti med plesom razkrivala noge, čeprav je bila bolj kontroverzna inovacija

čarobnemu plašču. Ozke so njih obleke in tesno se prijemljejo njih stasovitih postav. Umetniški saloni konkurirajo
do skrajnosti med sabo. Kratka, ozka krila bi ne dopuščala damam niti hoje, kaj še plesa, da niso krila na primernih
mestih narezana, prerezi pa so zakriti in odeti z najdražjimi čipkami in skrasnim umetnim ali naravnim cvetjem
prepletenimi razno barvnimi pentljami. Krasne nožice so odete z nogavicami, ki so očarujoče prozorne. Pašami,
katerim se nudi ta čaroben prizor, obstajajo, gredo počasi naprej in se zopet vračajo, kot hipnotizirani, na mesto,
kjer so to videli. Odpeljala so se ta bitja, ni jih več in vprašuje se, kam so se odpeljala. — Odpeljala so se 'Tango
večeru' na čaj.« (b. n. a. 1914a: 6)
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v tango modi, ki je posledično naletela na največ moralnega upora, gotovo tango životec
(Savigliano 2007: 148–149).
Po poročanju časopisa Jutro naj bi škofje v Avstriji dovolili plesanje tanga in ostalih
modernih plesov, če so imele plesalke primerno in dostojno obleko:
»(Pogojen blagoslov za modeme plese) Španska duhovščina je proklela moderne plese
in je pred kratkim zelo ostro nastopila tudi proti ženski modi kratkih kril. Avstrijski
škofje pa so nekoliko bolj moderni ljudje. Dasi tudi njim ni všeč ponorelost sveta in
izprijenost mladine, so vendar le toliko širokogrudni, da ne zavračajo modernih plesov
brez primene tolerance. Še več, oni gredo dalje in jim zabranjujejo plesanje modernih
plesov samo ob spremstvu razdražljive godbe jazz-banda. Fox-trottu, shimmyju in tangu
se nič ne upirajo in tudi s charlestononi in black bottomom so docela sporazumni.
Seveda je ta toleranca vezana na gotove pogoje in ti so: pri modernih plesih ne sme
svirati jazz-band, ki draži erotična čustva v človeku. Med plesom se morajo plesalci
ogibati tistih kočljivih položajev, ki spominjajo na nedovoljene dotike, obleke ženskih
plesalk morajo biti dovolj doige in dekolté mora biti dostojen.« (b. n. a. 1927c: 6)
Slovensko časopisje pa je pisalo tudi o neprimernosti tango mode, ki so jo nadzorovali
na Madžarskem:
»(Moderni plesi v Budimpešti) Madžarsko notranje ministrstvo že delj časa opaža, da
pleše mladina v Budimpešti moderne plese na način, ki izpodkopava moralne temelje.
Plesni učitelji popolnoma zanemarjajo madžarske narodne plese, kar nasprotuje
predpisom notranjega ministrstva. Zadnje čase se poučuje ples v plesnih šolah s
pomočjo jazzbanda, kar zelo slabo vpliva na mladino. Madžarski pedagogi trdijo, da so
moderni plesi krivi, da nosijo dekleta in dame kratka krila. V dolgih krilih se namreč ne
da plesati. In tako se je pojavila te dni v budimpeštanskih plesnih šolah takozvana leteča
policijska komisija, ki opazuje, kako se vede mladina pri modernih plesih. Poleg tanga
in foks bluesa je najmodernejši Charleston, ki ga pa čuvarji morale na vse načine
preganjajo. Pripetilo se je že, da je poklicala policijska komisija plesnega učitelja iz
dvorane in ga opozorila, da ima ta ali ona devojka prekratko krilo, da ta ali oni plesalec
preveč stiska svojo plesalko itd. Drugo vprašanje je seveda, zakaj madžarska vlada
prepovduje moderne plese v plesnih šolah, na drugi strani pa mirno gleda, kako se pleše
po vseh kavarnah in gostilnah v Budimpešti dan za dnem pozno v noč. V Budimpešti
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so zelo v modi takozvane čajne plesne ure, ki trajajo povsod najmanj do polnoči.« (b. n.
a. 1926d: 5)
Podobno je o preganjanju neprimerne tango mode na Madžarskem pisal Narodni
dnevnik:
»(Pobijanje nemoralnosti na Madjarskem) Iz Budimpešte poročajo: Naredba notranjega
ministrstva, s katero hoče reglementirati javno moralo, se je pričela že izvajati v vseh
svojih konsekvencah. Tako je bilo poslanih te dni 6 dijakinj VI. gimnazijskega razreda
domov, ker so imela na sebi krila, ki niso segala samo do kolen, oziroma nogavice
mesenordeče barve in preveč nakita. Ravnatelj jim je namignil, da morejo šolo
obiskovati le, če bodo nosile črne nogavice, daljša krila in manj nakita. Naredba
pooblašča dalje, kot znano policijo, da presoja gledališke igre glede moralične kvalitete,
da prepove razširjevanje produktov tiska, ki žalijo javno moralo, ter ostrani obscene,
poltenost vzbujajoče slike iz izložb. Gledališki ravnatelji in gledališki avtorji so objavili
sedaj izjavo, kateri protestirajo zoper to, da prepušča cenzura presojanje gledaliških iger
podrejenim policijskim organom. Največje razburjenje pa vlada na plesiščih. Prvi
paragraf naredbe poudarja škodljiv vpliv, ki ga imajo moderni eksotični plesi na javno
moralo. Razumljivo je, da so s tem prijatelji in prijateljice charlestona, tanga in black
bottoma silno udarjeni. Skupina črncev »Black people«, ki je prispela te dni v
Budimpešto, da bi nastopala v mestnem gledališču, je prejela posebne inštrukcije, kako
ima nastopati.« (b. n. a. 1927č: 3)
Konec 19. stoletja, ko se prične obdobje prve jasnejše emancipacije žensk, so pričela
feministična gibanja postavljati svoje zahteve, ki so bile vezane pretežno na emancipacijo žensk
v politiki in na njihov politično enakopraven položaj, na pravno izenačitev moških in žensk,
zahtevale so izenačitev zakonskih in nezakonskih otrok ter legalizacijo splava, odpravo dvojne
morale, možnost razveze zakona idr. (Budna Kodrič 2003: 35–44). Vendar tanga v tem
kontekstu ne smemo razumeti kot pojava, povezanega s feminizmom. Feminizem in tango sta
imela skupno točko družbenih sprememb, ki so bile posledica že omenjene industrializacije,
vse večje urbanizacije, spreminjanja in opuščanja tradicionalnih, predvsem na ruralno okolje
vezanih načinov življenja. Tango je hkrati napovedoval in bil nosilec sprememb v
(samo)dojemanju žensk in njihove ženskosti. Erotizacija ženskega telesa je bila povezana z
njihovim bojem za enakopravnost in nasprotovanjem tradicionalnim oblikam dojemanja ženske
in njihovega telesa (Simetinger 2014a: 171).
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»Dame so prefinjeno stopale iz avtomobilov in skozi razporke na krilih so se jim bežno
videle noge, oblečene v prozorne nogavice. Vedele so, da bo tak prizor (...) vznemiril
vsakega moškega (...), in celo najbolj krepostne čutijo užitek, če lahko vznemirijo
moška čustva. (...) Tako brez volilne pravice kažejo, da so enake moškim.«
(Cunninghame Graham 1914: b. n. s. po Savigliano 2007: 138)
Ženske so skozi tango zastavile svoje telo, da so postale vsaj na videz enakovredne
moškim. Erotizacija telesa je bila strategija, s katero so se otresale meščansko-moralnih
predpisov in njihove tradicionalne vloge. Pri tem niso bile zgolj predmet osvajanja, ampak so
pričele tudi same izbirati, zapeljevati in osvajati moške. To je sprožalo ogorčenje
konservativcev in polnilo časopisje o nedostojnem plesu in njegovi pohujšljivosti. Vendar v
osnovi ni šlo za pohujšljivost, šlo je za emancipacijo. Za njihovo ne neposredno politično, a
kljub temu družbeno politično dejavnost, ki se je precej približala »moški« politiki (Selišnik
2012: 25–25; Simetinger 2014a: 171).

8.3. Marijine družbe in plesne regulacije
Poleg mode tanga in erotizacije ženskega telesa je za popolnejšo podobo upora ženskih
teles treba osvetliti še družbeno-politično vlogo, ki je eden glavnih razlogov za medijsko
preganjanje tanga in njegovemu nasprotovanju predvsem cerkvenih oblasti in z njimi povezanih
skupin ljudi. Prav prva četrtina 20. stoletja predstavlja obdobje ponovnega obujanja čaščenja
device Marije, s katerim so se duhovniki, ki so zaradi vse bolj diferenciranega političnega
delovanja začeli izgubljati svojo do takrat samoumevno in prevladujočo vlogo nad vsemi sloji
prebivalstva, usmerili predvsem k ženskam. Glavno vodilo teh moralnih pritiskov je bila neke
vrste borba za zaustavitev vse hitrejšega procesa sekularizacije, ki se je kot posledica
industrializacije in urbanizacije širila iz mest tudi na podeželje. Predvsem krščansko umerjena
društva so bila tista, prek katerih so (namesto prej uveljavljenih nacionalno usmerjenih
programov) uveljavljali programe za ponovno vzpostavitev katoliškega življenja ter prav tako
ustanavljali verske bratovščine oziroma družbe. S tovrstnimi programi in družbami so se
usmerili predvsem na ženske, ki naj bi igrale vlogo posredovalk in ohranjevalk tradicionalnih
moralnih vrednot (Destovnik 2012: 141–142).
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Jasno zastopana ideja o »varovanju telesne čistosti« in obvarovanju mladine pred
»moralno nevarnimi« plesnimi dogodki se je odražala tudi v delovanju takratnih Marijinih
družb. Za popoln pregon plesa na Slovenskem, tudi v času tanga, si je v vseh letih svojega
delovanja močno prizadeval škof Anton Bonaventura Jeglič. Plesišče je po mnenju katoliških
moralistov ponujalo nešteto »grešnih priložnosti«, čeprav ni bilo nujno, da se je na plesu
dejansko grešilo, vendar je že obstoj grešne priložnosti, ki je obstajala na plesu, zadostoval za
razglasitev njegove prepovedi. O Jegličevem delovanju proti plesnim dogodkom in modernim
plesom pričajo njegovi številni vzgojni priročniki za dekleta, fante in starše58, razna župnijska
poročila, njegovi dnevniški zapisi in številne kronike Marijinih družb. Marijine družbe, katerih
članstvo je bilo s pomočjo institucionalnih spodbud zelo veliko, so svoj razcvet na Slovenskem
doživele na glavno pobudo škofa Jegliča59 in so zaradi svojih ustanovnih pravil, ki so med
drugim strogo prepovedovale ples60, predstavljale enega radikalnejših poskusov preganjanja
tanga in ostalih modernih plesov s slovenskih plesišč.
Povod za nastanek Marijinih družb sega precej dlje kot v konec 19. stoletja. Prve družbe,
ustanovljene pod okriljem delovanja jezuitov, segajo v obdobje 16. stoletja. Nastale so z
namenom utrditve krščanske vere med mladino, sprva predvsem med fanti dijaki (Zalar 2001:
14). Marijine družbe so se skozi stoletja širile in utrjevale po vsej Evropi. Z utrjevanjem
Marijinega kulta so cerkveni predstavniki pričeli posegati na področja spolnosti in z njo
povezanih plesišč. Simbolno obvladovanje prostora je bil mehanizem poseganja v
posameznika, spodbujanje Marijinega čaščenja pa medij, s katerim so to dosegli. Prvo Marijino
družbo na Slovenskem so leta 1848 ustanovili v samostanu v Škofji Loki. Temu samostanu so
sledili še drugi ženski samostani. Leta 1858 so ustanovili Marijino družbo pri uršulinkah v
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Sramežljivost je postala osrednji branik deviške čistosti, ki so jo zagovarjali katoliški moralisti celo 19. stoletje.
S sramežljivostjo naj bi se mladina, predvsem dekleta, obranila poželjivih in grešnih misli ali dejanj. 19. stoletje
in začetek 20. je bilo obsedeno s preprečevanjem grešnosti odraščajoče mladine. Vsebina vzgojnih priročnikov iz
srede 19. stoletja je ostala enaka tudi v priročnikih 20. stoletja – Slomškovi članki iz Drobtinic ali pa Zgodnje
danice konec 19. stoletja izpostavljajo enake probleme in ponujajo enake rešitve kot poznejše knjižice Antona
Jegliča z začetka 20. stoletja. Tovrstne knjižice in kratki spisi so bili namenjeni predvsem mladim ženam, parom
pred poroko, staršem in vzgojiteljem mladine. Glavna tema je bila razprava o nevarnostih lastnih nagonov, ki se
lahko porodijo ob posameznih priložnostih, knjižice pa so poleg opisov teh priložnosti ponujale tudi marsikatero
rešitev za boj proti nravnim pastem (Jeglič 1909, 1910a, 1910b, 1910c).
59
O pestrem dogajanju in potrošnji na plesnih dogodkih na Slovenskem je pisal predvsem škof Jeglič v svojih
vizitacijskih poročilih po obiskih župnij z začetka 20. stoletja (Polajnar 2008: 115; Čipić Rehar in Otrin 2015).
Škof Jeglič je bil tako velik nasprotnik plesa, ker naj bi ta povzročal preveliko moralno škodo, da je leta 1900 izdal
odlok o prepovedi organiziranja plesov ob cerkvenih shodih. V nasprotnem primeru se je župnijo kaznovalo s
prepovedjo izvajanja cerkvenih shodov in posebnih maš za določeno obdobje (Polajnar 2008: 125).
60
»Pravila Marijine družbe so bila: moliti vsak dan en del rožnega venca, ki pa ni vezalo pod grehom. Pač pa ples
je bil strogo prepovedan in pogovor s fanti, posebno v nočnem času. Katera se ni tega držala, prvič opomin, če se
je še ponovilo, je bila iz družbe izbrisana.« (Stanonik 2011: 95)
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Ljubljani, sledila je Marijina družba pri uršulinkah v Škofji Loki. Mreža samostanskih Marijinih
družb se je ob koncu 19. stoletja močno razširila tudi na podeželje (Zalar 2001: 27–29). Pravila
Marijinih družb so poudarjala gorečnost in čaščenje Marije ter izpolnjevanje krščanskih načel,
ki naj bi jih dosegali z Marijino pomočjo (Zalar 2001: 48). Za splošnimi katoliškimi načeli pa
se je skrivala precej bolj stroga praksa, ki se je osredotočala na več področij načina življenja in
močno poudarjala vprašanje spolnosti. Ideal, ki so ga poudarjali cerkveni predstavniki, je bil
popolna tabuizacija spolnosti, posledično pa je bil kot ena najbolj nezaželenih aktivnosti nanjo
vezan tudi ples. Plesišče je predstavljalo enega izmed prostorov, na katerem so mladi lahko
spoznavali spolne, emotivne ali poročne partnerje. V tem prostoru so se ti procesi odvijali zelo
dinamično, saj je omogočal dotikanje teles, načeloma nasprotnega spola, zato sta s plesiščem
povezani dve pomembni plati življenja Marijinih družabnic – izvajanje družbenega pritiska na
članice družb, da si poiščejo svojega poročnega partnerja na eni ter prepovedovanje Cerkve
obiska takšnih prostorov na drugi strani. V različnih kronikah so Marijine družbenice večkrat
ponavljale: »Plesišče je nedolžnosti morišče« (Zabukovec 1924: b. n. s.).
Tabuizacija spolnosti je bila načrtovana že od najzgodnejšega obdobja, ko je telo
posameznice pričelo spolno dozorevati. Cerkveni pristop je temeljil predvsem na tem, da je v
družbenicah sistematično poskušal privzgojiti občutek manjvrednosti, sramu in grešnosti.
Spolnost tako ni postala le predmet nadzora in regulacije, ampak medij, zaradi katerega so bile
članice podvržene regulacijam (Kopatin 1931; Simetinger 2014a: 18).
Marijine družbe so dekleta sprejemala v starosti od 14. do 25. leta. Mlajši so se
pripravljali na sprejem takoj po opravljenem prvem svetem obhajilu v t. i. Marijinem vrtcu. V
nadaljnjem procesu vzgoje in nadzora znotraj družbe so vsakega, za katerega se je ugotovilo,
da krši načela družbe, iz članstva začasno ali celo trajno izbrisali (Destovnik 2012: 143). Tako
so bile del takratnih Marijinih družb tudi plesne prepovedi61, glede katerih so na IV. shodu
vodnikov Marijinih družb leta 1909 med drugim sklenili, da se »vsako nedovoljeno plesanje,
kar velja zlasti za plese po gostilnah, strogo kaznuje, in sicer prvič z začasnim izključenjem za

61

O primerih izključevanja iz Marijinih družb priča nešteto kronik iz vseh koncev na Slovenskem. V kronikah
Marijinih družb, nekaj jih hrani tudi Nadškofijski arhiv Ljubljana, so pisateljice kronik prav vsak mesec zapisale
spisek deklet, ki so bila za vedno izključena iz družbe zaradi plesa – glede na obdobje verjetno tudi tanga. O tem
priča med drugim poročilo Marijine družbe iz Semiča: »Izključena je bila za vedno Marija B., Cerovec 8
(nepoboljšljiva plesavka). Za 3 mesece sta izključeni: Ana B., Črešnjevec 14 in Neža O., Hrib pri Cerovcu 1 (tudi
plesavki). Bog jim daj pamet!« (b. n. a. 1907, b. n. s) Podobno: »V preteklem letu je družba izgubila 49 članic;
umrlo jih je izredno veliko: 12, največ zaradi španske bolezni; omožili sta se 2; izstopili 2 in izbrisanih je bilo,
največ zaradi plesa, 33.« (b. n. a. 1919: b. n. s.)
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eno leto, drugič s popolnim izključenjem za vedno« (Ljubljanski škofijski list št. IX, 1909, po
Polajnar 2008: 127).
O primerih izključevanja iz Marijinih družb pričajo kronike iz vseh koncev na Slovenskem.
V kronikah Marijinih družb, nekaj jih hrani tudi Nadškofijski arhiv Ljubljana, so pisateljice
kronik prav vsak mesec zapisale spisek deklet, ki so bila za vedno izključena iz družbe zaradi
plesa. O tem priča med drugim poročilo Marijine družbe iz Semiča: »Izključena je bila za vedno
Marija B., Cerovec 8 (nepoboljšljiva plesavka). Za 3 mesece sta izključeni: Ana B., Črešnjevec
14 in Neža O., Hrib pri Cerovcu 1 (tudi plesavki). Bog jim daj pamet!« (b. n. a. 1907, b. n. s).
Podobno: »V preteklem letu je družba izgubila 49 članic; umrlo jih je izredno veliko: 12, največ
zaradi španske bolezni; omožili sta se 2; izstopili 2 in izbrisanih je bilo, največ zaradi plesa,
33« (b. n. a. 1919: b. n. s.). Navedbe plesnih prestopkov ne omenjajo tanga, toda glede na
obdobje lahko sklepamo, da so se prestopnice udeležile enega takrat številnih plesnih dogodkov
z modernimi plesi, med njimi tudi tangom.
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9. Razvoj družabnega življenja in uspeh plesne sezone
Na uspeh in popularizacijo tanga je poleg obsežnega časopisnega diskurza vplival
predvsem razvoj družabnega življenja. V obravnavanem obdobju so se uveljavile marsikatere
tehnološke novosti – gramofon, radio, telefonska in avtomobilska industrija, elektrika, zvočni
filmi itd. Na razvoj družabnega življenja je tako vplivala ekonomizacija prostega časa, glasbena
in filmska industrija, modne novosti in vedno večje navdušenje nad društveno dejavnostjo v
mestih in kmalu tudi na podeželju. V drugi polovici 19. stoletja so se z družbenimi in političnimi
spremembami ter industrijskim napredkom spreminjale tudi splošne navade ljudi. Proces
industrializacije in urbanizacije je vplival na spreminjanje socialne in nacionalne strukture
prebivalstva na Slovenskem. Delež kmečkega prebivalstva se je z modernizacijo manjšal ter
prehajal v vedno večji srednji sloj, okrepil se je delež obrtnikov, trgovcev, uradnikov in
svobodnih poklicev v mestu (Cvirn 1990: 13; Godina 1985 : 67). Z nastopom osebne in
gospodarske svobode se je spremenilo in »demokratiziralo« preživljanje časa posameznika.
Tudi na Slovenskem je predvsem kmečko prebivalstvo s svobodnim upravljanjem gotovinskega
premoženja oziroma z več likvidnostnih sredstev dodatno spodbudilo potrošnjo v gostilnah, na
veselicah in plesih. Prav obrtna svoboda naj bi vplivala na porast uporabe gotovine in z njo
števila gostiln, posledično pa tudi plesnih dogodkov, vezanih na gostilniški prostor62 (Mal 1928:
887, citirano v Polajnar 2009: 115). Za razvoj plesnega življenja in posledično popularizacije
»modernih plesov« je pomembno obdobje, ki je sicer nastopilo po letu 1861. V tem obdobju so
začela v duhu nacionalnega prebujenja na Slovenskem nastajati razna narodno-kulturna
društva, ki so imela nalogo privesti meščanstvo iz nemškega v slovenski tabor, ustanavljale so
se čitalnice, ki so istočasno nastajale tudi po ostalih večjih mestih na Slovenskem, pozneje tudi
na podeželju. V sklopu čitalnic so nastajali umetniški in politični nastopi, vedno bolj razgibano
družabno in kulturno življenje pa je spodbudilo ustanovitev številnih društev, med njimi Južni
Sokol, Slovenska matica, Dramatično društvo itd. (Matić 1995: 8–11).
Z razvojem društev in čitalnic je marsikje zaživelo družabno življenje, del katerega so bili
tudi razni plesni dogodki. Eden izmed pomembnejših prostorov, kjer se je pozneje poučevalo
in plesalo tango, so bile prav čitalnice. Plesi, prej vezani predvsem na žegnanja in predpustno

62

Največje svobode pri porabi denarja so bili deležni predvsem delavci na domu, ki niso imeli svoje lastne posesti.
Prav tako naj bi ravno prek delavcev na domu potreba po zabavi in modnem oblačenju, ki se je naprej razvila v
spodnjih slojih mestnega prebivalstva, dosegla tudi vasi (Sieder 1998: 79 po Polajnar 2009: 115).
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obdobje, so na tak način postali del društvenega ter prebujajočega se političnega in
narodnostnega življenja na Slovenskem. Liberalni krogi so tango uvedli na meščanska plesišča
ter medse povabili priznane plesne mojstre, ki so takrat delovali po večjih evropskih mestih.
Med njimi je bil tudi Giulio Mortera, ki je v obdobju tanga deloval v Ljubljani. Novembra 1913
je v prostorih Narodnega doma v Ljubljani potekal prvi večer Narodne čitalnice. Tovrstni
družinski večeri naj bi izhajali iz francoskih prireditev, njihov namen pa naj bi bil druženje
posameznih družin iz domače okolice ob plesu in glasbi. Večer Narodne čitalnice je slavnostno
odprl koncert s salonskim orkestrom, najpomembnejši del večera pa je bila predstavitev novega
plesa – tanga. Ples je v posebni koreografiji predstavil plesni učitelj Morterra, med meščani, ki
so opazovali tango, pa naj bi se našlo izobilje vestnih in ukaželjnih učencev (Slovenski narod,
8. 11. in 17. 11. 1913). Prav tako je Morterra od decembra 1913 začel voditi redne plesne vaje
v Kazini (LZ, 17. 12. 1913). Takratno časopisje je o uspehu tovrstnih plesnih večerov
navdušeno poročalo.

9.1. Kulturni utrip Ljubljane na začetku 20. stoletja

Ljubljana je bila na začetku 20. stoletja središče tedanje Kranjske in kot taka tudi
središče družabnega življenja. Čas do druge svetovne vojne je bilo obdobje, ki je v političnem,
gospodarskem in kulturnem pomenu doživelo mnogo sprememb. Takratno družabno življenje
je soustvarjalo več družbenih skupin, ki so takrat živele v Ljubljani – od najvišjega nemškega
sloja in redkih Slovencev na visokih položajih, do uradništva, svobodnih poklicev in srednjih
trgovcev, skratka srednjega sloja ljubljanskega meščanstva (Ovsec 1979: 7).
Nemško prebivalstvo visokega meščanstva, med njimi razni visoki oficirji, uradniki,
zdravniki, advokati itd., so svoj prosti čas preživljali v Kazini, kjer je takrat delovalo Kazinsko
društvo. Kazinsko poslopje je imelo dvorano, restavracijo in kavarno, kamor so od druge
polovice 19. stoletja zahajali nemški krogi na kavo in branje nemških časnikov. Kazinsko
društvo je spodbudilo tudi nastanek stare Švicarije nad Tivolijem. Podobno je delovalo tudi
Filharmonično društvo, pod okriljem katerega so v tedanjem gledališču Nemci prirejali razne
plesne večere in koncerte, na katere pa Slovenci niso hodili. Po letu 1908 so bili nemški centri
v Ljubljani pogoste tarče nezadovoljnih Slovencev, ki jih je vodila narodna prebuja (Ovsec
1979: 9–13). Nemška gospoda je prirejala prefinjene oblike družabnega življenja, na drugi
strani pa sta svoje družabno življenje krojila tudi vplivnejši višji in srednji sloj Slovencev.
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Družabno življenje predvojnega in medvojnega obdobja se je z dejavnostjo pevskih društev,
Filharmonične družbe, Deželnega gledališča, čitalnic itd. še močneje razživelo. Družbenopolitično dogajanje je spodbudilo tudi širše zanimanje za družabno življenje. Gimnazijci s
podeželja so se začeli zanimati za družabnost višjih slojev in se začeli udeleževati plesnih
tečajev v čitalnicah (Ovsec 1979: 18). To zanimanje je spodbudilo dejavnost plesnih učiteljev
in nastanek raznih knjižic s pravili lepega vedenja in splošne olike (glej npr. Rozman 1910;
Terseglav 1910; Vesel 2006).

9.1.1. Razgibana plesna sezona z modernimi plesi
V obdobju pred 1. svetovno vojno se je največ plesov priredilo v obdobju pred pustom.
Velik delež plesnih zabav so priredila razna slovenska društva, med njimi najpogosteje
Sokolska društva, ki so denar za vstopnice namenila za organizacijske, društvene ali dobrodelne
namene. Pri organizaciji plesov so imele velik vpliv tudi t. i. »narodne dame« ali »patroneze«,
torej gospe, ki so dogodke tudi denarno podprle. Te dame so izhajale iz krogov uglednih
meščanov, bile so torej žene župana, podžupana, zdravnika primarija ali katerih drugih
pomembnežev. Sestavljale so plesne ali prireditvene komiteje in organizacijske odbore ter z
uglednostjo in finančno podporo prispevale k uspešnosti prireditve.
Poleg navadnih plesnih dogodkov, na katere so (večinoma v Narodni dom v Ljubljani)
vabili prek javnih oglasnih letakov in so se jih lahko udeležili vsi zainteresirani, so v
najimenitnejših dvoranah v mestu prirejali tudi elitne plese63, kamor so lahko s posebnim
vabilom prišli le najodličnejši družbeni krogi in pomembni javni funkcionarji. Na teh plesih so
med drugim plesali tudi navadni in angleški valček, polko, polonezo, četvorko, predvsem po
vojni pa tudi novejše plese, med njimi fokstrot, tango, one-step, charleston, sambo, po letu 1938
še bum-a-daisy itd. (Ovsec 1979: 54).
Pred prvo svetovno vojno so na Slovenskem premožnejše in imenitnejše družine
organizirale tako imenovane »hausbale«64. Na zasebne hausbale so povabili svoje prijatelje in
63

Primer elitnega plesa je bila črno-bela reduta. Priredili so jih v predpustnem času na Taboru, v Narodnem domu,
v Unionski dvorani in v Kazini. Slednji dve sta bili zaradi svoje razkošne plesne dvorane najimenitnejši. Črnobela reduta je svoje ime dobila po obvezni gala toaleti plesalk in plesalcev, ki so morali nositi elegantne obleke v
tej barvni kombinaciji, značilna pa je bila tudi obrazna maska, ki so jo morali obiskovalci ob polnoči sneti (tudi
zato je šlo za pustni čas prireditve). Na vhodu v dvorano je stala posebna komisija, ki je ob vstopu preverjala
vabila, identiteto gostov in ustreznost obleke (Ovsec 1979: 53).
64
Ime bal oziroma ball naj bi imelo svoje korenine v igri z žogo, ki je bila močno razširjena v Franciji že v 16.
stoletju ter v nemških deželah, kjer so jo imenovali Ballspiel, torej igra z žogo. Igro, ki je bila podobna današnjemu
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bližnje znance kar ustno, na odprte hausbale pa so vabili z vabili. Tovrstni plesni dogodki so se
organizirali v pustnem času, ob raznih proslavah ali zgolj zaradi družabne narave. V ta namen
je igral tudi posebej za to najeti orkester, obiskovalci pa so morali biti oblečeni v elegantno
plesno toaleto. Pred prvo svetovno vojno so take plese prirejali izključno nemški krogi, v redkih
izjemah tudi nekateri slovenski župani in imenitneži (Ovsec 1979: 51).
Po 1. svetovni vojni je bila struktura prebivalstva, ki je vplivala na družabno življenje
tistega časa, sestavljena tudi iz višjega razreda, ki se je večinoma ukvarjal z industrijo in
trgovino, ter srednjega razreda, kjer je bilo največ uradnikov (Ovsec 1979: 19). Sprememba v
družbeni strukturi je pomembno vplivala na število in obliko družabnih dogodkov, ki so se
prirejali po vojni. Hausbali so (predvsem v 30. letih) postali zelo popularni, prirejati so jih začeli
slovenski intelektualni krogi, višji uradniki, trgovci itd. Petični prireditelji so najemali manjše
orkestre ali pianiste, nekateri so plesali le ob gramofonu. Plesni dogodki so ljudem omogočali
medsebojno spoznavanje in splošno druženje. V 20. in 30. letih, ko so na plesiščih vladali
predvsem moderni plesi, so tovrstne hausbale prirejali tudi mladi, brez prisotnosti svojih staršev
(Ovsec 1979: 51). Izjemno popularni so bili tudi razni elitni bančni, trgovski, novinarski,
akademski, maturantski, medicinski, tehniški, slovanski plesi in še najimenitnejši od teh – ples
Kraljevega avtomobilskega kluba (Ovsec 1979: 67):
»(Trgovski ples) V soboto zvečer se je vršil v veliki dvorani hotela Union v Ljubljani
po daljšem postanku zopet prvi Trgovski ples. Prireditelj plesa je bilo agilno društvo
»Merkur«. Dvorana se je okoli 9. ure napolnila z zbranim občinstvom ter je takoj
zavladala najboljša volja. /.../ Imeli smo priliko občudovati sadove modernih plesnih šol
in priznavamo, da so ti uspehi razveseljivi. Java, blus, tango, boston in šimi se plešejo
tudi v Ljubljani z isto eleganco in okusnostjo, kakor valček in četvorka.« (b. n. a. 1924c:
4)
Ljubljanska družba in njeno plesno življenje je prestalo različna pred-, med- in povojna
obdobja, med njimi pa so se zvrstili različni plesni dogodki. Od elitnih in zasebnih, do javnih,
na katerih je največ ljudi zahajalo v Narodni dom65, kjer so bili npr. pustne maškarade večkrat
tenisu, so igrali v posebnih dvoranah z igriščem in prostorom za gledalce. Te dvorane so kmalu postale središča
družabnega življenja, kjer so se prirejali tudi razni družabni plesi. V avstrijskih in nemških deželah so po teh
dvoranah poimenovali tudi ples na sploh, saj so tja hodili »zum Ballhaus«, v »žogarnico«, torej skrajšano v Ball.
Beseda bal se je za plesno prireditev obdržala tudi pri nas, saj je imela Ljubljana kar dve taki žogarnici, imenovani
»balovž« (Ovsec 1979: 50).
65
V ljubljanskem družabnem življenju sta se od leta otvoritve Narodnega doma v Ljubljani pojavili dve družbeni
skupini. Prvo so uradno poimenovali dame. Drugo skupino so zastopali mladi moški, ki so si nadeli ime
»inteligenca«, pogosto pa je bilo v uporabi tudi neuradno ime »frakarji«. Obe skupini sta uradno govorili nemško,
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masovno obiskane. Čeprav so bile te maškarade namenjene raznim slojem prebivalstva, pa naj
bi zaradi bolj sproščene narave dotičnih maškarad tja zahajali tudi gospodje iz visoke družbe.
Poleg pustnih plesnih dogodkov so bili med bolj obiskanimi tudi lovski in planinski plesi, saj
so bili skoraj vsi najpomembnejši meščani vključeni vsaj enega od teh dveh društev, prirejali
pa so jih večinoma v Unionu ali v Narodnem domu (Ovsec 1979: 68).
Poleg elitnih in navadnih plesnih prireditev so bile izjemno popularne tudi veselice, ki
so jih prirejali nekajkrat letno v poletnih mesecih v nekaterih ljubljanskih gostilnah in na
prostem med drevoredi, na vrtovih itd. Veselice so lahko obiskali vsi, zato je mejo med
posameznimi družbenimi sloji, ki so hodili nanje, težko določiti, sklepamo pa lahko, da so
predmestne veselice obiskovali tako prebivalci s podeželja kot iz mesta66 (Ovsec 1979: 73–74).
Veselice so bile ključne priložnosti za mešanje prebivalstva in takratne popularne kulture, s tem
pa se je zabrisala tudi meja med plesno kulturo kmečkega in meščanskega prebivalstva67.
O velikem številu veselic, razslojevanju in mešanju družbenih slojev na plesiščih, in o
tem, da so plesne zabave tudi v mestu postale dosegljive za širši krog prebivalstva, opisuje tudi
članek iz dnevnika Dan:
»V Ljubljani imamo sedaj vse polno raznih veselic. Te so kar zaporedoma druga za
drugo. /…/ Taka veselica pa bi se morala prirediti ne v Narodnem domu, temveč v
Mestnem domu, da bi jo potemtakem lahko obiskali tudi nižji sloji. Zakaj prepričani
smo, da bi ista v Mestnem domu in ob tem času dobro uspela, česar pa pri Narodnem
domu ni pričakovati. V Ljubljani imamo mnogo ljudi srednjih in nižjih slojev, ki bi radi
potrošili primerno vsoto, samo da bi se enkrat pošteno zabavali. Ti se pa često
zgovarjajo, da si ne upajo v Narodni dom, ker na take veselice prihajajo le boljši in
premožnejši ljudje. V Mestnem domu bi pa taki izgovori vsi odpadli.« (Dan, 17. 1. 1914
po Matić 1995: 132)

na vseh kulturnih prireditvah, javnih zabavah in veselicah jih je odlikovala izbrana in draga toaleta, s svojim
vplivom pa sta odločali o izboru in organizaciji prireditev v Ljubljani (Ovsec 1979: 5–6).
66
Učinki industrializacije so se kazali tudi v hitrem razvoju slovenskih mest, še hitreje pa so se širila predmestna
območja, torej suburbana naselija v bližnji okolici velikih mest, ki so imela še desetletja poprej izrazito ruralni
značaj. Silovita širitev mest in naselitev novega delavstva nadalje nakazuje na uveljavitev nižjega sloja mestnega
prebivalstva ter zamejitev ostre ločnice med mestnim in ruralnim prebivalstvom. O širitvi predmestij je na primeru
Celja z okolico pisal tudi Janez Cvirn (1990: 12–13).
67
O tem priča tudi podatek iz knjige Maje Godina (1985), v kateri navaja planinski ples v Mariboru kot primer
najpopularnejše neelitne plesne prireditve. Zaradi odprtosti in dobre organizacije je ta predstavljal višek plesne
sezone v Mariboru, udeležil pa se ga je lahko vsak, ki je plačal vstopnino. Poročevalci v mariborskih dnevnikih
naj bi po navedbi Godine poudarjali, da so se na planinskem plesu naplesali tako stari kot mladi, tako bogati kot
revni (Godina 1985: 29).
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9.1.2. Popularna kultura, plesne šole in tečaji, glasbena industrija
Pestro družabno življenje po vojni je spodbujalo nastanek svežih plesnih novosti. Staro
in mlado je hodilo na plesne tečaje in plesne dogodke, na katerih se je plesalo največje hite
plesne sezone, leta 1924 je bila v Ljubljani splošno znana tudi popularna jazz glasba68.
Priljubljenost je tangu takoj po vojni še bolj narasla (Klein 1985: 179; Savigliano 2007: 145).
Da je tango (poleg ostalih modernih plesov) v prvi polovici 20. stoletja popolnoma zavzel
evropska plesišča, sta leta 1920 pisala tako slovenska Edinost kot Slovenec:
»(Les Parisiens chez nous) Bogatejši sloji, sloji, kojim ni toliko na tem, da si v svežem
zraku, v mirnem brezdelju, v čisti in nepokvarjeni naravi pokrepčajo telo in duh, gredo
»au bord de la mer« na morje. Dauville, Trouville, Cabourg, Dinard, Biarritz, Nice,
Cannes itd. itd. s svojimi morskimi kopelmi, z vsemi prireditvami velikega mesta, z
gledišči in kazini, kjer igrajo godbe in se pleše tango in foxtrott, vabijo neštevilne goste
na se. In odzivajo se temu pozivu prebivalci večjih mest Francije, med njimi Parižani
v takem številu, da v regiji sploh ni dobiti več sobe. Vse je zavzeto ne glede na cene, ne
glede na komfort. Spada pač k dobremu tonu biti v enem ali drugem teh fashionable
obmorskih krajev.« (Stare 1920: 1)
Leto pozneje je o tangu in ostalih modernih plesih v Parizu pisal tudi Tabor:
»(V pariških ponočnih lokalih) Eldorado živahne, temperamentne, neprisiljene zabave
in lahkega flirta je bil in ostane vsekakor na dolgo dobo Pariz. Tamkej se shaja vse, kar
se hoče zabavati in izprazniti kupo uživanja do dna. Tamkaj se skoraj nič več ne pozna
vojne, ki je druga evropska mesta potisnila na najnižji nivo bede in pomanjkanja. Tu ne
velja rek Rabindranatha Tagore, da pleše Evropa smrtni ples na svojih grobovih. V
Parizu se dobro živi, cene so se znižale skoro na one predvojne dobe in tudi
nezadovoljnežev je malo. /…/ Montmantre se naziva tudi paradiž zamorcev in ne brez
vzroka, zakaj poseča ga v velikem številu »narod črnih duš«. Ako se poseti bar, se takoj
68

V članku Domače vesti časopisa Jutro so leta 1924 tako opisali jazz band: »Pa še drugo novost ima naša bela
Ljubljana. Yazz band. Kdor se hoče prav postaviti, izgovarja džezbend na kar mora razlagati, da je to takšna
čudna amerikanska muzika, ki ima za nas nenavadne melodije, sinkopirane triole in slično, povrh tega pa glavnega
igralca, ki ima boben, pavho, zvončke, ročne granate, kotle, parno sireno in tucat drugih glasnih instrumentov, na
katerih proizvaja peklenski ropot. Drugi instrumenti ga spremljajo, violon in violine in tako, in da ta yazzband
dela kraval, kakor večja mačja godba, pa je vendar le prava godba. Okrog 1919, je ta reč postala moderna. 1920
svetovna, 1921 na vrhuncu, 1922 je pa prišel iz Newyorka migljaj, naj postane godba vendarle manj kavalna. 1923
se je v Berlinu ustrelil prejšnji prvi bobnar, ker ga niso več rabili, in koncem 1924 je yazz band prišla tudi v
Ljubljano, ki je, kakor zgodovina uči, bila še vedno deležna vseh svetovnih struj, baroka, moderne in yazzbanda.
Ali imajo še boben, ali pa so kar že haute nouveante brez njega, ne vem.« (M. A. C. 1924: 4)
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opazi, da tvorijo pretežno večino plesalcev »poljankerji«. Ti uživajo pri damah veliko
spoštovanje, ne mogoče radi nekoliko eksotične lepote, pač pa radi »zdrave« valute, kar
igra v Montmartru pač glavno vlogo. Godbe svirajo brez najmanjšega odmora, pleše se
vse do sedaj znane plese: od »jimmy«, do »fox-trotta« in »capsteta«, od »tanga« pa do
najpočasnejšega valčka. Zamaški šampanjca pokajo, v čašah se peni Bordeaux, Whisky,
Lacrime del Christo in kakor imenujejo vsa ta vina.« (b. n. a. 1921a: 2)
Razprava o tem, zakaj so postali plesi po vojni tako popularni, je našla mesto tudi v
časopisu Jutro. Neznani avtor glavni razlog temu pripisuje povezavi z nemirno vojno in
povojnimi dogodki:
»Navdušenje mladine za nove plese se da pojasniti iz psiholoških motivov. – Vojna in
povojni dogodki so zanesli povsod nemir: v družabne in politične dvorane, v umetnost
in literaturo, pa za to tudi v ples. Eksotični plesi z naglimi, nepravilnimi ritmi
odgovarjajo bolj nepravilnemu, nemirnemu današnjemu življenju, nego mirne, pravilne
melodije. In slednjič se mora tudi z glasbenega stališča priznati, da prinašajo eksotične
melodije marsikako novo prvino. In eksotični ritmi morejo nekoliko obogatiti že
stereotipno in neiznajdljivo ritmiko plesne godbe starega sveta.« (b. n. a. 1924f: 5)
Popularni plesi tistega časa, med njimi tudi tango, so pomenili znak nove mode, novega
časa:
»Ti plesi so za plesalce nekaka obnovitev otroških igrišč. Ako se jih gleda tako, je odpor
neutemeljen. Modno je proti modi zabavljati, toda nova doba ne more živeti le od starih
običajev.« (b. n. a. 1922b: 4)
Tudi slovenska plesišča po 1. svetovni vojni niso zaostajala za evropskimi. Pravzaprav
je število prispevkov, ki omenjajo tango in ostale priljubljene plese tistega časa, ponovno
naraslo. Časopis Tabor leta 1924 opisuje izjemno popularnost modernih plesov, med drugim
tudi tanga:
»Tango, za katerega se je mislilo, da je že izumrl, se pleše več, kakor kedaj poprej. Ta
novi impuls ima zahvaliti temu, ker so njegove slike popolnoma poenostavljene, pa je
radi tega še vedno priljubljen ples ljudem, kateri imajo količkaj smisla za glazbo.« (b.
n. a. 1924e: 7)
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Velik uspeh so številni plesni dogodki, ki so gostili najnovejše modne plese, doživljali
skozi celo sezono. O silvestrovanju na Taboru so leta 1938 takole poročali:
»Silvestrovo pa smo to pot praznovali v Ljubljani v impozantni sokolski stavbi na
Taboru. Ljudstvo je bilo notri več tisoč ter se je le s težavo dobilo prostorček pri kaki
mizi. Nad odrom in vhodom so prostorne galerije ter lože na obeh straneh dvorane v isti
višini. Igrala je kakih 30 mož močna domača godba vsakovrstne valčke, polke, fox in
tango komade, pa kaj, ko prostora za ples ni bilo. Kadar so se pripravili plesati, se je
gneča dala primerjati sardinam v škatlji. Pri mizah pa ljudstvo veselo razpoloženo. Na
mizah buteljke vina, da bi človek mislil, da v deželi sploh ni nikdar bilo slabih časov.«
(Zelenc 1938: 4)
Popularna kultura je na plesišča vsako leto prinesla nove in nove plese, ki so se jih, vsi,
željni plesa, lahko naučili na plesnih tečajih ali na plesnih dogodkih:
»(Domače vesti) Sezona je že pričela. V Narodnem domu in v Areni in v Kazini se vrste
pari, godba svira, telesa se zibljejo in gibljejo v nekih novih taktih in ritmih. Včasih smo
rekli takemu početju »bolcer« in polke, potem tango in fox trott, lani shimmy in blues
in java ali žaba, letos pa jimmska in la volta in hipa hupa.« (M. A. C. 1924: 4)
Izjemna popularnost raznih plesnih dogodkov in prihod najnovejših plesov na slovenska
plesišča v začetku 20. stoletja je spodbudila vedno večji obisk plesnih vaj. V velikem salonu
Narodnega doma je plesne vaje ob nedeljah popoldne vodil plesni učitelj Giulio Morterra69,
pozneje tudi v Unionu in v Kazini, kjer je učil tudi učitelj Trošt. Učitelj Jenko je plesne vaje
vodil v liberalnem društvu Jadran, pozneje tudi v Kazini in kavarni Emona70. Vaje je spremljal
pianist ali majhen orkester, včasih le gramofon, saj je plačilo za svoje delo prejemal le plesni
učitelj (Ovsec 1979: 74–75).
Plesna vihra je vključevala vse generacije in vse vrste plesalcev – od začetnikov do
izkušenih plesnih parov. Časopisi so bili polni oglasov (slika 12 in 13), med katerimi so se našli
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Morterra je bil glede na časopisne omembe najbolj znani plesni učitelj na Slovenskem v začetku 20. stoletja.
Januarja 1914 je praznoval svojo 15-letnico svojega delovanja v Ljubljani.
70
O tem piše oglas v časopisu Jutro iz leta 1927: »Novi plesi »Black-Botton«, Tango in Charleston 1927 kakor
tudi vsi ostali plesi za letošnjo sezono se poučujejo edino pravilno in najhitrejše pri popoldanskih plesnih vajah
Dancig-Marineé, ki se vrše vsako nedeljo ob pol 4. do 7. zvečer v dvorani »Kazine« pod strokovnim vodstvom
priznanega plesnega mojstra g. Jenka. Svira Emona »Jazz-band«. Začetniki se vabijo ob pol 3. uri v svrho
tehničnega pouka. Za študente (-inje) znižana članarina. Informacije za privatni pouk v I. nadstr. Kavarne »Emona«
vsaki dan od 10. do 22. ure.« (b. n. a. 1927: 5)
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tudi posamezniki, željni plesa, ki so iskali učiteljice, vešče plesa. Tako na primer: »Katera dama
bi bila pripravljena učiti plesati moderne plese srednje starega inteligenta – zamudivšega
letošnje plesne vaje? Ponudba na ogl. oddelek »Jutra« pod šifro »Tango«.« (b. n. a. 1929b: 7)
Klub plesovodij, ki je svojim učencem znanje predajal v plesni šoli na Taboru, je redno
objavljal seznam plesov, ki so bili v posamezni sezoni v modi. Tako so na primer pisali leta
1929:
»(Letošnji plesi) Novi plesi letošnje sezone so vsi elegantni in nepretirani ter prevladuje
v njih angleški stil. Na zadnjih svetovnih kongresih, tako n. pr. v Curihu in Parizu, se je
to zelo poudarjalo in mi Slovenci smo imeli srečo, da smo bili na teh kongresih zastopani
po Klubu plesovodij v Ljubljani, edini strokovni organizaciji v Sloveniji, ki pošilia svoje
člane v inozemstvo v svrho študija plesnih novosti. Sokol I., dobro se zavedajoč, da
spada tudi elegantno kretanje — ples — v panogo telesne kulture, se je potrudil, da bo
nudil obiskovalcem plesne šole na Taboru vse omenjeno iz prve roke po svojem
priznanem mojstru. /.../ Poučevali se bodo izčrpno naslednji plesi: »Foxtrott«, »Tango«,
»English Waltz«, »Slow Fox«, »Passo double« ter izvirne novitete »Six Eight« in
»Ouick Steep«. Poleg tega še sestavljeni plesi kot n. pr. četvorka in beseda. Ker se bo
obširna tvarina izčrpno obravnavala ter se bo tudi predavalo o potrebnih družabnih
formah, ki jih potrebuje človek za življenje, se vljudno vabijo vsi, da prisostvujejo od
početka vsem vajam in tako ne zamudijo prilike, da se priučijo odnosno ponovijo vse
ono, kar je potrebno za nravno-estetsko in tehnično dovršenega plesalca in družabnika.«
(b. n. a. 1929c: 20)
Čeprav so marsikateri članki moderne plese raje pripisovali mladim kot pa starejšim
generacijam71, so po ostalih časopisnih člankih sodeč tango po 1. svetovni vojni po mestih na
Slovenskem plesale vse generacije – staro in mlado. Tako so tango leta 1925 plesali tudi na
množično obiskanem Martinovem večeru v Celjskem domu, družabnem domu celjskih
Slovencev72:
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Tako so bili na primer inovativni pri raznih vabilih na plesne večere, kamor so – v tem primeru na valčkov ples
na Tabor – vabili tudi plesalce »stare šole«: »Tango, foxtrott, nove plese, kamor hoče – vrag naj nese. Mi, kar nas
je stare šole, pa plesali bomo tole: Valček, češko besedo, četvorko, a za konec Micka, Franc, vsak rad pleše
»povštertanc«. Tabor in pa »Valčkov raj« vsak v soboto pomni naj! 7. III. 1936 – Tabor ob 21. uri.« (b. n. a. 1934:
4) Podobno tudi: »Ne pozabite, da je nocoj valčkov večer na Taboru! Ljubitelji valčka, polke, mazurke, in drugih
starih plesov pridite, nocoj je vaš večeri. Da pa ne bo »moderna« plesna publika razočarana, lahko povemo, da
tudi tango in fox ne bosta zapostavljena!« (b. n. a. 1938: 4)
72
Za boljši vpogled v družabno življenje in plesno kulturo v Celju na prelomu stoletja glej knjigo Janeza Cvirna
Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja (1990).
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»Ko je kapelnik res izborne godbe dvignil taktirko na tisti poseben način, je že vse
šepnilo naenkrat: »Zdajle!« In predno je bilo sploh jasno, kaj godba igra, je staro in
mlado plesalo nabasano polno kolo, da gospodje častniki niti zraven niso mogli. /…/ Že
drugo kolo je pritisnilo vse mize ob zid, zdrobilo s svojo živahnostjo steni med veliko
dvorano in malo ter garderobo, in se odvilo baje šele v kolodvorski restavraciji. /…/ Nič
slabše ni bilo pri drugih plesih, valčkih, nebroj kadriljah; foxtrottov, shimijev, bostonov,
tangov itd. itd. si pa sploh ne upam omeniti, ker so bili sami ob sebi umevni, celo pri 70
letnih starčkih in damah neznane rojstne letnice. /…/ In nato je sledil ples na ples do
zgodnjega jutra. Razpoloženje se ni hotelo več poleči; tople pernice so zaman čakale na
mehka telesa, ki so raje neugnano plesala.« (b. n. a. 1925c: 1–2)
Podobno tudi v Žalcu, kjer je »med posameznimi točkami sviral sokolski trio običajno
tange in morda tudi rumbe. Bil je užitka poln večer – sad temeljitega dela Sokolskega društva
v Žalcu« (b. n. a. 1932b: 4).
Plese so zaradi splošne popularnosti načrtno poenostavljali, k čemur je še posebej
pripomogel trg učbenikov, v katerih so te plese zapisovali tako, da se jih je vsak lahko naučil:
»Fox-trott, onestep, valček in tango so postali zadnja leta tako enostavni, da so ostali od
njih samo še ritmični koraki in sukanje po taktu orkestra. Poseben slog modernih plesov,
ki mu je treba posvečati največjo pozornost, je izražen v elegantnih, slikovitih kretnjah,
v neprisiljenosti plesanja in v individualnih finesah. Čar modernega plesa je baš v tem,
da se plesalcu ni treba posebno truditi in da je postal ples res zabava. Vsaka težka tehnika
mora izginiti, vsak napor je pri modernih plesih odveč. Kljub temu pa vidimo v plesnih
dvoranah še vedno parčke, ki se pote in trudijo, da bi ujeli takt in da bi fant ne stopil
dekletu na nogo ali ona njemu na kurje oko. Vsem tem težavam se je lahko izogniti,
kdor pozna vsaj približno glavne principe modernih plesov. Plesalec se mora držati pri
plesu neprisiljeno in nuditi dami sigurno oporo. Če se drži pravilno, tvorita glava in
hrbet s telesom eno linijo. Samo pri tangu se lahko nekoliko nagne, pa še v tem slučaju
je vsako pretiranje neumestno in neokusno. Dama pleše foxtrott in valčki najlepše, če
se v pasu nekoliko pregane. Pri tangu je nagnjena bolj proti plesalcu in le malo naprej.
Vse te vaje lahko napravi plesalec s svojo damo pred velikim ogledalom, predno gre na
ples. Če plesalec ne zna držati dame, začuti slednja kmalu bolečine v ramah in nogah.
Pa tudi izurjenim plesalcem se pripeti, da jih začno boleti noge. Krivo je pretirano
napenjanje mišic ali ples na »špičkah«. Nekateri parčki plešejo najlepše v hitrem tempu,
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drugi dajejo prednost počasnemu tempu. Pri vseh modernih plesih igrajo individualni
momenti zelo važno vlogo. Sploh je treba vedno bolj zaupati samemu sebi, kakor pa
drugim. Pretirano posnemanje drugih plesalcev je vedno dokaz neokretnosti in
zaostalosti.« (b. n. a. 1926f: 9)

Slika 6

Slika 5

Vedno večja popularnost tanga na slovenskih plesiščih je spodbudila tudi delovanje plesnih šol in s tem povečala
število oglasov v časopisju. V njih so plesni učitelji vabili k uram modernih plesov tako nove kot izkušene plesalce.
Prvi oglas (slika 12) so objavili v časopisu ameriških Slovencev Slovenski tednik (1934b), drugi oglas (slika 13)
pa v časopisu Nova doba (1920b).

Industrija popularne kulture je vsako sezono na trg pošiljala vedno več plesnih različic.
Plesne zveze evropskih plesnih učiteljev so vsako leto učile nenavadne, nove, drugačne plese
ali različice že utečenih plesov. Glas naroda je v rubriki Peter Zgaga moderne plese in njihova
nenavadna imena šaljivo kritiziral:
»(Peter Zgaga) Vesela družba je bila, in posebno neka gospodična, ki je bila na glasu
kot strastna plesalka, je imela veliko povedati. – O, plesna šola, to je nekaj izvrstnega –
je čebljala. – Vsako vrstne plese se učimo: tango, fandango, shimmy, lisičji ples, mačji
ples ... In včeraj smo se zopet nekaj novega učili: Tri korake naprej, potem se obrne na
desno, na kar dvigneta plesalec in plesalka nogo ... Čakajte, kako se že pravi temu plesu?
– Najbrž pasji ples – se oglasi modrijan v kotu.« (b. n. a. 1921c: 2)
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O modernih plesih, velikem številu plesnih klubov in priučenih plesnih držah je
humorno pisal leta 1925 tudi časopis Jutro:
»Če vas kdo vpraša, kje preživi današnja mladina po večjih mestih ves svoj prosti čas,
odgovorite brez pomisleka: na čajankah, in gotovo ste uganili. Vse drugo se je umaknilo
v ozadje. Celo kino, kar ni šala. Čajanke prirejajo v večjih mestih vsi. Društvo, ki nima
na programu vsaj dveh five o' clockov in ene soireje mesečno, je obsojeno na smrt.
Včasih se je zbralo pet ljudi in ustanovili so politično stranko. Danes se sestanejo samo
trije in ustanove plesni klub. Kdor pa ni član kakega kluba, velja za zaostalega,
podivjanega samotarja in čudaka, ker ga v družbi sploh ne marajo. Človeštvo se je
začelo deliti na klube in kdove, če se ne pojavi kmalu namestu stanovske klubska borba.
To bo šele imenitna revolucija! Kako se pleše? Kakor pač dopuščajo gmotne razmere.
Bogati plesalci so elegantni, njim so moderni plesi zabava in igrača, ker se lahko tem
novotarijam primerno oblačijo in plačujejo plesne učitelje. Rodoljub z dežele ali meščan
iz predmestja si prikroji moderni ples po svojih potrebah. Zna sicer držati svoje telo po
modi v prisiljeni, napeti pozi, z vratom nagnjen nazaj, z glavo sklonjen nizko na rame,
toda za to mučno telovadbo se nagradi z ekscentričnimi kretnjami nog tako, da bi morali
znati višjo matematiko in integralne račune, če bi hoteli te kretnice grafično predočiti.
Moderni ples je demokratični ples. O njegovem razvoju in napredku ne odločujejo
plesni učitelji, nego oni, ki moderne plese plešejo.« (b. n. a. 1925a: 8–9)
O pestrem plesnem življenju v Ljubljani med obema vojnama je pisal tudi časopis Jutro,
ki je v dveh člankih takole zaobjel plesni program v tistem obdobju. Poleg modernih plesov, ki
so se jih plesalci lahko naučili v plesnih šolah, so marsikje še vedno plesali plese pred prihodom
tanga:
»(Iz Ljubljane) Za zabavni večer v Kazini 8. t. m. je zavladalo vseobče zanimanje. Ker
prihaja vsak dan več vprašanj, sporočamo svojim somišljenikom tem potom, da se po
skončanem zabavnem delu ne bo le plesalo po taktih različnih »šimijev, stepov, trotov,
tangov, plusov in minusov« – (kje naj bi vzel javni nameščenec denar, da se jih bi bil
naučil?) – temveč, da bode imel vsakdo plesaželjnih prelepo priliko, da pokaže svojo
solidno znanje tudi v valčkih, polkah, mazurkah kot spomin na nekdanje dobre čase ...
Vsi pa bodemo plesali naše jugoslovensko »Kolo«.« (b. n. a. 1924č: 4)
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Tango so plesali tudi na dogodku, ki ga je organizirala Liga za združenje vseh južnih
Slovanov:
»(Liga za združenje vseh južnih Slovanov) /…/ Ko je bil izčrpan program, se je razvila
prosta zabava nad vse intimno. Kolo, bolg. narodni ples »Rodjenica«, tango in
charleston so ogreli mlade Srbe, Hrvate, Slovence in Bolgare in jugoslovenska pesem
je donela do jutra v preprostih prostorih visokošolske restavracije. Kdor je videl ta
božični ogenj, ve, da se je nekaj rodilo in da rase.« (Mencinger 1927: 2)

Tako imenovani »Valčkovi večeri«, ki jih je na Taboru vsako leto organiziralo Sokolsko
društvo, so s svojim raznolikim programom vabili staro in mlado. Tako naj bi poskrbeli za
plesni spored, ki bi ustrezal vsem generacijam, s tangom in ostalimi modernimi plesi pa naj bi
na svoj račun prišla predvsem mladina:
»(Valčkov večer Sokola I. na Tabor) V soboto, 2. marca, priredi Sokol I. v prostorih
svojega doma na Taboru tradicionalni valčkov večer, na katerem bodo našli obilo
zabave vsi plesa in zabave željni zemljani. Na račun pride mladina s svojimi
priljubljenimi tangi, bumsi, svingi, toda posebno pa bo preskrbljeno za starejše plesalce
in za one, ki se ne marajo učiti vedno novih modernih plesov, kajti skladno z lepo
donečim naslovom bodo seveda prevladovali predvsem melodiozni valčki, katerim se
bodo pridružile za izmeno še tudi polke, mazurke. Seveda bo na sporedu tudi prekrasna
češka beseda, na katero se Taborjani že marljivo pripravljajo. To pot bo velika dvorana
predvsem za »ta stare plese«, izjemno pa bo veliki orkester imel pripravljene tudi note
za »ta moderne plese«. V lutkovni dvorani v I. nadstropju bo nasproten red in bo igral
Jazz le moderne plese. — Paviljoni bodo založeni z najboljšimi zadevami tako za lakoto
kakor tudi za žejo, in to po »ljudskih cenah«. Enako bo sama vstopnina običajno nizka.
Rezervirajte si soboto, 2. marca, za valčkov večer na Taboru in ne bo vam žal. Še
posebno vam bodo hvaležni prijatelji in prijateljice, ki jih boste privedli s seboj na sred
postno zabavo.« (b. n. a. 1940: 5)

Popularizacija modernih plesov je bila tako velika, da je med generacijami nastal pravi
razkol med tistimi, ki se učijo modernih plesov v plesnih šolah, in tistimi, ki teh ne znajo
oziroma nočejo znati, saj bi raje obdržali že utečene plese:
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»Sobotni zabavni večer v »Kazini«. Zaradi včerajšnje naše notice nam je došel pravcati
formalni protest. Naš dober namen so tolmačile preljubeznive gospe in gospodične za
zanikavanje njih samih. – Da ne znamo modernih plesov? – Kaj je treba za to že javnih
plesnih šol? – Takšen je tenor vseh ogorčenih protestov. Popravljamo včerajšnjo notico
v toliko, da se bodo plesali ta večer tudi: shimmy, foxtrotti, tango, blues, java itd. Pridite,
ne bo Vam žal veselih uric! Pripravljalni odbor.« (b. n. a. 1924d: 4)
Nadalje tango modo med starejšimi generacijami kritizira Domoljub:
»V neki plesni šoli v Londonu se uči 84 letni starček tango, drugi plesavci so pa tudi
med 60 in 70. Pri nekem drugem plesnem učitelju se učita plesati 70 leten lord in ravno
tako star general. Neumnost še ni izumrla.« (b. n. a. 1925b: 497)
Povečano število plesnih dogodkov in s tem priložnosti za plesanje tanga ter delo plesnih
učiteljev je spodbudil predvsem predpustni čas: »Z bližanjem pusta so zopet oživeli zlasti po
mestih plesni tečaji. V blesku električnih svetilk se gibljejo po večerih v plesnih dvoranah
ukaželjni učenci in učenke v ritmičnih kretnjah, sledeč vsakemu migu plesnega učitelja. Mladost
se pripravlja na karnevalsko sezono« (b. n. a. 1924g: 6).
O predpustnem času in plesni mrzlici leta 1924 so pisali tudi v časopisu Jutro:
»(Moderni plesi) Bliža se predpust, ko vlada boginja Terpsihora. V starih časih so
plesali res samo pred pustom, danes pa se pleše v vseh časih. Še nikoli se ni toliko
plesalo kakor po svetovni vojni, plesno hrepenenje je menda obšlo vso Evropo in ves
svet. Plešejo v Angliji, v Franciji, v Ameriki. In povsod plešejo – moderne plese. Zaman
so vsi ugovori ljubiteljev starih plesov, zaman očitki starejše generacije, da so moderni
plesi neestetični, nelepi, barbarski; mladina pleše dlje svoje foxtrotte, shimmy, jave,
bostone, bluese, tango ali kako se že imenujejo vsi ti importirani zamorski plesi. Toda
ta nalezljiva plesna bolezen se prijemlje tudi že doslužene plesne generacije, saj imajo
menda že po vseh večjih svetovnih mestih posebne kurze »za starejše dame in gospode«.
Saj je danes človek brez foxtrotta, bostona ali pa vsaj two-one stepa v plesni dvorani
nemogoč, gledati mora cel večer samo lestence pod stropom.« (b. n. a. 1924: 5)
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Prav tako tudi leta 1927:
»(Najlepše maske na Taboru) V blestečem slogu zasnovano pustno slavje Sokola I. na
Taboru73 je v sobotni noči izpadlo na moč sijajno. Bil je pristen karnevalski metež, v
katerem smo pozabili na vse skrbi in brige. /…/ Valček, charleston, tango, blues in
boston, vseeno kaj plešeš, danes je dovoljeno plesati na vse načine, charleston na valček
in narobe, samo da se vrtinčiš in kolobariš in da končno prideš nekam naprej.« (b. n. a.
1927d: 7)
Poleg številnih plesnih šol, tečajev, priročnikov in vseh plesnih dogodkov, ki so
popularizirali tango, je na vsesplošen uspeh modernih plesov vplival tudi sočasen razvoj
glasbene industrije. Na popularizacijo modernih plesov je tako vplivala produkcija glasbenih
plošč, godba na pihala (t. i. pleh muzika, pleh banda) in pozneje tudi ameriška jazz
glasba74(Nogueira de Castro 2014: 53–67).
V začetku 20. stoletja se je med ljudmi splošno razširila uporaba gramofona in
gramofonskih plošč, s katerimi so postale najnovejše plesne uspešnice glasbene industrije
dostopne širokemu krogu uporabnikov (Polajnar 2008: 138–139). Nepregledna in zapletena
zgodovina zgodnjega obdobja snemalne industrije priča o velikem razmahu podjetij, ki so se
ukvarjala s proizvodnjo gramofonskih plošč75 (Kunej 2008: 18–19). Med obema vojnama so
sistem snemanja plošč s pojavom električnega snemanja še izboljšali, tak način snemanja pa je
omogočil tudi snemanje velikih zasedb (npr. simfoničnih orkestrov). Vodilni pri tem sta bili
podjetji Victor in Columbia iz Amerike (Kunej 2008: 23). Gramofonske plošče so bile med
obema vojnama na Slovenskem tržno blago oziroma blago, ki je prišlo iz večjih središč Evrope
in Amerike (Kunej 2014: 123), s katerimi se je popularizirala jazz glasba in z njo nova
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Na Taboru so v sklopu delovanja Sokolskega društva prirejali tudi plesne krožke. Tako so leta 1927 vabili:
»Plesni krožek Tabora vabi vse cenj. že rutinirane plesalke in plesalce, kakor tudi začetnike k svojim plesnim
vajam, ki se vrše redno vsako nedeljo zvečer v dvorani »Sokolskega doma« na Taboru in sicer za začetnike točno
ob pol 20. uri, za ostale ob 20. uri. Pouk vodi po priznano najboljši metodi g. plesovodja J. Košiček, ki bo seznanil
cen. plesalke in plesalce z vsemi izvirnimi plesnimi novostmi kakor Fox-trott, Charleston-flat, Tango 1928, ValseBoston, Slow-Fox, Black Bottom, Bannanas-Slive.« (b. n. a. 1927e: 4) Enako tudi leto pozneje: »(Plesni krožek
Tabor) /.../ Pod vodstvom diplomiranega plesovodje g. J. Košička se bo vršil pouk vseh novejših plesov, ki jih je
Federacija koreografov v Parizu sprejela za letošnjo sezono: Foxtrott, Fox anglais, Slow-Fox, Taragana, Tango,
New Yale Blues, Twist, English Waltz.« (b. n. a. 1928b: 5)
74
O zgodovini zgodnje industrije jazz glasbe, deležu Afroameričanov pri prvih posnetkih gramofonske jazz
industrije ter prvih 30 letih zvočnih posnetkov v Združenih državah Amerike v knjigi Lost sounds: Blacks and the
birth of the recording industry, 1890 – 1919, piše Tim Brooks (2004).
75
Na prelomu stoletja se je v Evropi uveljavilo kar nekaj uspešnih podjetij za prodajo gramofonskih plošč s
takratno popularno plesno glasbo. Med njimi naj naštejem Gramophone Company (pozneje Gramophone and
Typewriter Company), Deutsche Grammophone, Victor, Columbia Gramophone, Anker, Beka, Favorit,
Homophone, Lyrophone in Polyphone itd. (Kunej 2008: 22–23).
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popularna kultura. O glasbenih uspešnicah, ki so na plesišča prišle prek not, plošč in pozneje
tudi radiev, je pisalo tudi slovensko časopisje, med njimi Novi list:
»Tango, tango, tango. Kamorkoli greš, te preganja tisti večni ta-ram, tan, tam; ta-ram,
tam, tam … izvijajoč iz godal viktrol, radija in grl. Priznali boste, da je evropskemu
ušesu sprva nekoliko hudo, saj ste to gotovo tudi sami občutili. Pravijo pa, da se človek
polagoma tudi temu privadi.« (b. n. a. 1933: 2)
O tem, da bi tango plesali ob spremljavi gramofona na večjih plesnih dogodkih, v
časopisju niso pisali, saj je bil gramofon največkrat v uporabi na plesnih vajah, kjer ni bilo
spremljave v živo, na čajankah ali pa doma, torej na zasebnih plesnih dogodkih z manj
udeleženci (Kučan 2004: 39; Ovsec 1979: 67). Kot navaja Kunejeva (2014: 131), je bila
spremljava gramofonske glasbe v primerjavi z Ameriko in Kanado, kjer so bile gramofonske
plošče reklamirane kot idealen pripomoček za učenje plesa oziroma za ples, v slovenskem
časopisju redko zastopana, »najdemo lahko le redke notice, da so bili gramofoni del različnih
veselic, a bolj kot atrakcija za zabavo gostov, medtem ko je za ples igrala godba« (Slovenski
narod 1908 in Slovenec 1908 po Kunej 2014: 131). V slovenskem časopisju v Ameriki pa lahko
večkrat beremo oglas z naslednjim sporočilom: »Gramofoni so pri zabavah kakor nalašč. Vam
odslužijo pri domačih zabavah, kakor vsak godec« (Edinost 1924: 3, citirano v Kunej 2014:
131). V tej isti reklami dobimo podatek, da najrazličnejše slovenske in angleške plošče prodaja
trgovec Slogar Bros. Ob spremljavi gramofona pa naj bi »moderne plese« plesali celo na
Kredarici:
»(Med dopustom) /.../ Po ¾ urni hoji smo dospeli na Kredarico. /.../ Po večerji smo
otroka spravili v posteljo, sami pa navili gramofon ter pri imitirani jazz-bandski hreščeči
gramofonski muziki plesali one-step, tango, fox-trott in seveda tudi chaleston. Nosači
in domače dekline, ki so gledale naše početje, so rekli, da so ti moderni plesi »zveranje«,
kar sem jim za svojo osebo prav rad pritrdil.« (Podgoršek 1927: 155)
Vedno pogosteje so plesne dogodke spremljale jazz zasedbe, torej t. i. jazz bandi ali pa
godba na pihala, t. i. pleh muzika. O živahnem plesnem življenju med obema vojnama, o modi
»plesnih toalet« in jazz ansamblih pa so pisali tudi v mariborskem Večerniku76:
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Za boljši vpogled v družabno življenje in plesno kulturo v Mariboru na prelomu stoletja glej knjigo Maje Godina
Maribor 1919–1941: Oris družabnega življenja (1985).
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»(Mariborski predpust) Brez godbe, plesa in petja je predpust, ta »čas presneti« pač
nemogoč. Saj bi pa res v Mariboru od dolgočasja umrli, če nas ne bi v sedanji sezoni
svile, brokata in baržuna vabili nebrojni plakati k raznim plesom, venčkom in »nočem«.
To je edina prilika, da pokažeš svoje družabne sposobnosti, naj si bo kot kavalir, don
Juan ali Casanova … In mariborske trgovine? Le poglej sedanje razkošne izložbe; višek
špekulacije na godbo in ples … Kmalu pa še nastopi čas maškerad. To bo letos preveč
dobrega, ko predpust traja celih 8 nedelj! – Vse živi v tem znamenju, frak, žaket in
smoking pridejo zopet na dan, ženski »Modes Robes« (v Mariboru jih imamo več – po
domače jim pravijo »šivilje«) imajo polne roke dela: brez rokavov in z globokim
dekoltejem – to je parola plesnih toalet. Mariborske plesne šole so prenapolnjene, niti
za privatne ure nimaš izgleda, da prideš na vrsto. Vsak hoče svoje kretnje »izpiliti«, kar
je vsako leto potrebno, če hočeš biti »v tekočem«. – Tako vidiš – če si stara mariborska
korenina – že mnogo let večino istih obrazov, ki so preplesali vse povojne plesne dobe
od Ounstepa, Jawe, in Shymija do Tanga, Fokstrota in Charlestona. Zato pač ni nič
čudnega, če so ti vsi že verzirani v vseh figurah, da lahko že sami nastopajo kot »plesni
profesorji«. In takih »privatnih« plesnih šol je v Mariboru letos precej. Saj se hoče vsako
društvo strenirati in pokazati svoja moderna stremljenja. Zanimiva je ugotovitev, da so
se tudi mariborski »starejši gospodje« preorijentirali in že lani se je opazilo, da so
nekdanji najhujši konzervativci popustili. Spustili so se v plesno vrvenje in pogumno so
se kretali po Jazzbandovih akordih fokstrota.« (b. n. a. 1928c: 2)

9.2.Tango na slovenskem podeželju
Kdaj in kako natančno se je tango razširil tudi na podeželje, ni povsem znano. Pri
pregledu časopisnih prispevkov v obdobju pred 1. svetovno vojno nisem zasledila konkretne
omembe tanga na podeželju, tango pa se je v prvih letih med prebivalstvom prenašal vsaj prek
notnega gradiva, ki ga je oglaševalo takratno časopisje (Kleimayr & Bamberg 1913: 2433).
Glede na časopisne omembe s terenskimi podatki se je njegova popularnost iz mesta na
podeželje razširila hitro, pri čemer so pomembno vlogo igrala prav čitalniška gibanja
(Simetinger 2014: 185). Za razliko od prejšnjih plesnih zvrsti se je v obdobju prihoda tanga in
ostalih modernih plesov na slovenska plesišča ločnica med podeželjem in mestom zaradi
drugačne strukture prebivalstva in uveljavitvi nižjega meščanskega sloja (torej delavstva, ki je
prišlo v mesto s podeželja) počasi zabrisala. Slednje potrjuje dejstvo, da je ekonomizacija
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prostega časa in z njo razcvet delovanja številnih društev prispevala k organizaciji raznih
plesnih dogodkov, namenjenih vsem slojem takratnega prebivalstva, na katerih so plesali tudi
moderne plese. Ločnica med t. i. »ljudsko« in mestno kulturo je nastala naknadno zaradi
pojmovanja ljudskosti in terenskih raziskav »kmečke plesne kulture« (Cvirn 1990: 13; Fikfak
1999: 118–121; Godina 1985: 29; Ovsec 1979: 73–74).
Tudi Mirko Ramovš v knjigi z naslovom Plesat me pelji, Plesno izročilo na Slovenskem
iz leta 1980 v svojem uvodu – izčrpni študiji o plesnem izročilu na Slovenskem – omenja med
drugim tango in fokstrot kot primera družabnih plesov iz prve polovice 20. stoletja ter navaja,
da se ta pri prenosu in prevzemu nista udomačila in predvsem na podeželju nista pognala
korenin. Po zbranih podatkih naj bi sicer najbolj plesali prav tango, pri čemer pa Ramovš
dodaja, da naj bi ga poznali zgolj po imenu, sam ples pa naj bi bil namreč bolj podoben polki
ali cvajšritu. Ponekod naj bi tango ali fokstrot imenovali tudi šimiples (schimmy) (Ramovš
1980: 37). Julijan Strajnar povzema Ramovševo tezo o redki pojavnosti tanga na podeželju ter
temu pripisuje dva glavna razloga – težkim in raznolikim plesnim figuram ter diatoničnim
harmonikam, ki so bile najpogostejša glasbena spremljava plesov in na katere je bil zaradi
»zvočno tehničnih zmogljivosti glasbila skoraj nemogoče zaigrati ustrezno melodijo k tem
plesom« (Strajnar 1984: 206).
Toda podrobnejši pregled časopisnih prispevkov kaže povsem nasprotno. Tango so na
podeželju učile nekatere učiteljice: »Otroci prvega razreda v Materiji pravijo, da jih šinjorina
uči v šoli tango plesati. Ali bo res ali ne, otroci težko da popolnoma lažejo« (b. n. a. 1924: 7).
K razvoju tanga je pripomogla tudi velika društvena dejavnost, ki se je med vojnama še posebej
razširila. V časopisu Edinost so tako objavili poročilo, v katerem neznani avtor negoduje nad
plesanjem mladine:
»(Št. Peter na Krasu) 29. junija, na praznik sv. Apostolov Petra in Pavla je bilo
tu takoimenovano žegnanje. Ta dan se je seveda moral proslavit z javnim plesom in
sicer na prostem. /…/ Udeležba pri plesu je bila ogromna. K temu je pripomoglo lepo
vreme. Svirala je godba iz Proseka. Plesal se je tudi tango ali bolje razumljivo, plesalci,
delavci in kmetska dekleta, so se zvijali in ključili, kakor da nimajo drugje zrahljati in
omehčati svojih kosti.« (b. n. a. 1921: 4)
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Plesne dogodke s tangom so prirejala tudi razna podeželska društva, med njimi se je
tako v Rušah pri Mariboru odvijal tudi planinski ples. Plesalce je spremljala godba, v vabilu pa
so se dotaknili tudi »pariških modnih salonov«:
»(Planinski ples) Kakor vsako leto, tako bo tudi letošnji planinski ples, ki ga priredi
mariborska podružnica SPD s požrtvovalnim sodelovanjem naših vrlih Rušanov, edina
predpustna zabava, kjer pride vsak posetnik na svoj račun. /…/ Za plesaželjno mladino
bo marljivo svirala godba »Drave«. Da pa pridejo oni plesalci in plesalke, ki se nočejo
izneveriti stari šoli na svoj račun, je preskrbljeno, da poleg Fox-trot-charlestona, Tanga,
Black-Bottoma je na programu dovoljno število »preziranih« valčkov in poskočnih
polk. /…/ Ker ne bo prireditev nikaka konkurenčna revija toalet mariborskih »pariških
modnih salonov, temveč bodo najbolj čislane planinske »dečve«, irhaste hlače, žametast
lajblc, in krivček za klobukom, so tudi zakonski možje in skrbni očetje rešeni skrbi za
ogromne toaletne izdatke!« (b. n. a. 1928: 2)
V Malem listu je omenjen tudi vaški godec Matiček iz Brkinov, ki je poleg t. i.
»narodnih« igral tudi fokstrot in tango, kar omaja Strajnarjev zapis (1984: 206), da »modernih
plesov« niso pogosto igrali na harmoniko in se zato ti niso splošno razširili na podeželju:
»Matiček vam zna takšne narodne in okrogle, da bi plesal lačen in žejen. On vam zagode
n. pr. tisto »Poskoči Marička, pogača gori«, potem tisto »Tadrata kapucini«, potem tisto
»Saj si, ljubica, sama kriva« in če hočete tudi »Kol'kor kapljic, tol'ko let« pa Bog zna,
koliko štajerišev valcerjev, šnel-polk in špic-polk! Fokstrot in če je potreba, tudi tango
ali pa mošo.« (b. n. a. 1924i: 4)
Še več – fokstroti in tangi naj bi bili tako pogosto na sporedu kmečkih harmonikarjev,
da je avtor članka J. V. v Glasilu Zveze fantovskih odsekov leta 1940 o tem celo napisal
zaskrbljen dopis:
»(Ko so fantje proti vasi šli) Kolikokrat smo posedali zvečer in peli! Pevske vaje smo
imeli. Trudni smo se vračali, vse nas je drugi dan čakalo delo, pa smo stopili na vas in
zapeli. Ljudje so prihajali k oknom in poslušali. Pa same narodne smo peli, ne tistih, ki
smo se jih naučili pri pevski vaji, saj smo tam samo cerkvene peli. Res je lepa naša
narodna pesem, človek bi jo poslušal naprej in naprej. Zadnjič sem bil spet doma. Fantje
so zapeli in vrglo me je iz postelje k oknu. Prosim te, komaj vsaka druga je bila naša!
/…/ Vidiš, dragi moj, vse to slišiš danes na vasi kot fantovsko petje. Kakor da sami
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nimamo dovolj lepih pesmi. Kajpak, moderni moramo biti in pograbiti vse, kar nam
mestni pajzeljni nudijo. Pa poslušaj kmečke harmonikarje! Igrajo ti šlagerje iz
najnovejših zvočnih filmov, igrajo ti fokse in tango in bogvedi kaj vse, poštene
slovenske narodne pa ne bo igral, ne, ker bi je ne znal, ampak zato, ker misli, da je to
boljše in bolj imenitno! Ali ni to, dragi moj, sramota za nas?« (J. V. 1940: 201)
Da sta bila fokstrot in tango enako splošno priljubljena na raznih plesnih zabavah kot
valček, polka in štajeriš (torej t. i. ljudski plesi), opisuje tudi članek iz časopisa Jutro:
»(Pri slovenskem kozolcu) Okrog kozolca so razpeli vsi slovenski Sokoli svoje šotore
ter se izborno počutili med srkanjem pristnega štajerca in cvička. /…/ Da je bila slika
popolnejša, so prigrizovali še prave kranjske klobase in poslušali zvoke kranjske
harmonike, ob katerih je plesal mlajši svet valček, polko, »štajeriš«, seveda tudi
neizogibni »fokstrot«. Bilo pa je vse tako veselo in razigrano, da človek kar ni vedel,
kam bi prisedel. Pri vsaki mizi so sestavili kar na brzo roko pevski zbor, da je bilo
vsepovsod toliko prepevanja in vriskanja kot na najbolj košati kmečki svatbi ali pa na
pravi slovenski narodni veselici. V godbenem paviljonu pa je neumorno »žingala« vrla
godba Sokola I. pod vodstvom br. Verija Švajgerja, ki mu je pot tekel po licih v debelih
sragah. Njegovi najbolj vneti in hvaležni poslušalci pa so bili mladi Beograjčani in
Beograjčanke, ki so se vrteli po melodijah raznih tangov, fokstrotov in ne vem še kakih
plesov po poteptani travi, kakor bi bili v najsijajnejši dvorani s poliranim parketnim
tlom.« (b. n. a. 1930: 7)
Tango naj bi poleg limsa, polke in valčka plesali tudi v Marindolu v Beli krajini, kamor
naj bi jih prinesli hrvaški mlinarji oziroma njihov violinist (Dražumerič in Terseglav 1987:
239). Ramovš pri opisu plesnega izročila Porabja omenja tango in foks, ki sta »preplavila
meščanska in podeželska plesišča že med obema vojnama« in ki naj bi se na terenu ohranila še
v sedemdesetih letih 20. stoletja, a naj bi se njuna izvirna oblika v melodiji, ritmu in obliki do
takrat tako preoblikovala, da je bila skoraj nerazpoznavna (Ramovš 2001: 228).
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10. Sklep
Kljub dejstvu, da na Slovenskem tango še ni bil deležen vidnejše obravnave, opravljena
raziskava kaže, da gre za ples, ki odkriva vrsto procesov, ki jasno kažejo na vpetost plesnih
praks med lokalnimi in globalnimi dinamikami. V prvi polovici 20. stoletja so ga poznali in
plesali širše po Evropi kot tudi na Slovenskem, analiza primarnih virov (knjižic, plesnih
priročnikov, časopisnih prispevkov) pa razkriva diskurz, ki je spremljal tango od njegovega
nastanka in je zaznamoval njegovo podobo vse do danes. Za izjemno prepoznavnost tanga je
poskrbelo prav časopisje, ki je pomembno prispevalo k podobi tanga v javnosti. Na Slovenskem
se je v dobi tanga široko pisalo o tem novem plesu, ki je bil za ene pohujšljiv in zavržen, za
druge pa nova moda in prijetna zabava »divjakov« iz Južne Amerike. O tem poroča tudi prava
časopisna vojna, ki se je vnela okrog tanga takoj ob njegovem prihodu na slovenska plesišča.
Plesišča so bila namreč točke, na katerih je prihajalo do trenja različnih centrov moči.
Časopisje, ki je na Slovenskem obravnavalo tango, je zavzelo dva tabora, liberalnega in
klerikalnega, in s tem bodisi pozdravljalo novi ples ali mu nasprotovalo. Pri tem pa časopisje
kot vir ne ponuja zgolj orisov dveh večjih in pomembnejših polov politične moči, ampak kaže
tudi na to, da je samo aktivno ustvarjalo medijsko krajino, ki je močno vplivala na predstave o
tangu. Prav tako pa je bilo tudi časopisje tisto, ki je s svojo protipropagando in eksotizacijo
ustvarilo predstave o tangu in njegove izjemne popularnosti nista končali niti obe svetovni
vojni.
Časopisni diskurz, ki je na Slovenskem že razmeroma zgodaj potekal med dvema
taboroma, je bil poln žolčnih razprav o (ne)primernosti tanga. Vendar je bila ideološka podlaga
tega diskurza vse prej kot vprašanje o plesu. Šlo je za kulturno-politični boj med liberalnim in
katoliškim taborom. To je bil boj, v katerega se je aktivno vključevala tudi Cerkev in večkrat
ostro napadala aktivnosti liberalcev, slednji pa ji niso ostajali dolžni. Tango je postal nosilec
nekaterih idealov, vrednot in kot tak objekt za merjenje moči. Tango ni bil edino, o čemer so se
prepirali liberalci in konservativci, vendar je bil sam po sebi zelo priročna tema, saj so ob njem
lahko odpirali najbolj pereče teme svojega časa, med njimi eksotizacijo antropološkega
Drugega, konzumacijo »eksotičnega«, zastraševanje, preganjanje in označevanje določenih
pojavov, spremembe v družbeno-političnem položaju žensk, izstopanje žensk iz njihove
biološko determinirane družbene vloge, ki jo je z vso močjo zagovarjala Cerkev, spreminjajoč
se odnos posameznika do svojega telesa in spolnosti, ekonomske težave, migracije in
spremembe v ekonomizaciji prostega časa ob konzumiranju nove popularne kulture. Ob tangu
102

so se odpirala številna moralna vprašanja in dileme. Strah pred tangom je segel tako daleč, da
je tako na Slovenskem kot širše v Evropi morala na področje plesa poseči celo takratna oblast.
Pravni sistem z vsem svojim kontekstom je tako zgolj eden tistih, morda celo nekoliko manj
kompleksnih sistemov, ki so bili vpleteni v reguliranje plesnih dogodkov, pri tem pa jim ni
uspelo vplivati na modo plesov. Poleg države je na izbor plesnih zvrsti (še vedno dokaj
neuspešno) poskušala vplivati Cerkev, ki je kot enega pomembnejših mehanizmov nadziranja
in regulacije uporabljala demonizacijo.
Z analizo časopisnega diskurza odkrivamo tudi izvor predstav o tangu ter vpetost mode
tanga v širše evropske in celo svetovne modne trende. Tango namreč ni bil le ples, ampak je s
sabo prinesel tudi glasbo in nove modne smernice. Tango moda je bila ena bolj spornih tem, o
kateri so pisali predvsem konservativni časopisi.
Na uspeh in popularizacijo tanga je poleg obsežnega časopisnega diskurza (upoštevajoč,
da je moralno preganjanje tanga povzročilo nekakšen kontra učinek in upor) vplival predvsem
razvoj družabnega življenja, ki ga je spodbudila ekonomizacija prostega časa, glasbena in
filmska industrija, modne novosti in vedno večje navdušenje nad društveno dejavnostjo v
mestih in na podeželju. Z razvojem društev in čitalnic je marsikje zaživelo družabno življenje,
del katerega so bili tudi razni plesni dogodki. Eden izmed pomembnejših prostorov, v katerih
se je poučevalo in plesalo tango, so bile prav čitalnice. Plesi so na tak način postali del
društvenega ter prebujajočega se političnega in narodnostnega življenja. Liberalni krogi so
tango uvedli na meščanska plesišča ter medse povabili priznane plesne mojstre, ki so takrat
delovali po večjih evropskih mestih.
Stigmatizacije posameznih plesov ne smemo razumeti kot pojava, ki se je nanašal zgolj
na valček ali tango, ampak na nenaklonjenost konservativcev do plesa nasploh. Tango je bil,
podobno kot valček ali drugi plesi, le nosilec, torej znak za nezaželeno vsebino, katere pomen
se je skrival globoko v družbenem kontekstu. Med drugim se je tako po vsej Evropi postopoma
pričel proces izstopanja žensk iz njihove biološko determinirane družbene vloge, ki jo je še
vedno z vso močjo zagovarjala Cerkev. Različne oblike nadzora, ki so za doseganje svojih ciljev
uporabljale številne metode (od pridig, konstrukcije grešnosti, zakonskih prepovedi, cerkvenih
zapovedi, medijskega diskurza itd.), so (ne)posredno vplivale na prakse ljudi na plesiščih in ob
njih. Ženske so pri tem igrale svojstveno in pomembno vlogo. Na prvi pogled tango s
konstrukcijo ženskosti nima veliko opraviti, vendar je kot družbeni pojav močno izzval oba
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vidika ženske in njenega telesa. Tango je poleg spolnih konotacij, ki so jih pripisovali
eksotičnemu Drugemu, odpiral polje erotizacije ženskega telesa. Vendar tanga v tem kontekstu
ne smemo razumeti kot s feminizmom povezanega pojava. Feminizem in tango sta imela
skupno točko družbenih sprememb, ki so bile posledica že omenjene industrializacije, vse večje
urbanizacije, spreminjanja in opuščanja tradicionalnih, predvsem na ruralno okolje vezanih
načinov življenja. Tango je hkrati napovedoval in bil nosilec sprememb v (samo)dojemanju
žensk in njihove ženskosti. Napredne narodne dame in druge meščanke so bile ene vodilnih pri
pripravi čitalničnih večerov, ki so pomembno krojili družabno življenje tistega časa. Dogodki,
ki so jih organizirale, so bile niša za vstop v družbeno politiko. Čitalniška gibanja so pomembno
vplivala tudi na prenos tanga na podeželska plesišča.
V kakšni obliki se je tango širil na podeželje, ni povsem jasno, vendar pa je tekom tega
procesa gotovo pridobival strukturno variabilnost in heterogenost. Verjetno je že zelo zgodaj
pričel prehajati tudi v druge plesne zvrsti, kot je fokstrot, saj na to kažejo tudi na terenu
rekonstruirani plesi iz obdobja tik pred drugo svetovno vojno in po njej (Ramovš 2001: 228;
Simetinger 2014a: 159). Če povzamem, je šel tango od svojega nastanka v obravnavanem
obdobju skozi vsaj tri večje spremembe. Prva se je zgodila ob evropeizaciji, ko so ga prilagodili
za Evropejce; druga je sledila pri lokalnih plesnih učiteljih, ki so že evropeizirani tango dodatno
nadgrajevali s posameznimi figurami; ob zadnji spremembi se je širil med ljudmi tudi na
podeželje, kjer so ga, načeloma brez plesnih učiteljev na bolj ali manj formalen način prenašali
dalje77. Struktura prvotnega tanga je bila od njegovih kasnejših različic najverjetneje precej
drugačna.
Spremembe, ki jih je tango doživljal, so ob vseh medijskih oglasih, omembah in
napetosti, ki so se ustvarjale vzporedno, drugotnega pomena. Struktura plesa, kontekst in
diskurz, ki je spremljal tango ter njegove družbeno-kulturne razsežnosti, so se razvijali
samostojno, obenem pa so delovali kot med seboj povezana celota. Miselni konstrukti, ki so jih
ustvarjale takratne družbe, so prek tanga (to bi lahko bil tudi kateri koli drugi družbeni element)
sprožali vrtinec čustvenih reakcij, napetosti ali sprostitev. Podoba tanga se s plesom tako šele
prične. V njega so vključeni vsi, ki so tango kadarkoli plesali, tudi tisti imaginarni, o katerih so
pisali v časopisju, in tisti, ki jim je tango kdaj zbujal skrbi.
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Na Slovenskem še nimamo pregledne raziskave, ki bi obravnavala vprašanje, kako je po prvi svetovni vojni z
raznimi plesnimi tečaji in plesnimi šolami potekala komercializacija plesa. O tem, da so se ponekod na podeželju
plesne šole pojavile že v dvajsetih letih 20. stoletja, piše Marija Makarovič v monografiji Črna in Črnjani (1986:
317–318).
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Diskurz, ki je spremljal tango že od njegovih prvih korakov, je pomembno vplival na
njegovo podobo in (ne)obravnavo tudi pri poznejšem raziskovanju plesne kulture. Če
izpostavim omembe Mirka Ramovša ali Julijana Strajnarja, ki sta v svojih raziskavah zapisala,
da se tango pri prenosu in prevzemu ni udomačil in predvsem na podeželju ni pognal korenin,
so podrobnejše raziskave časopisnih prispevkov o tango plesu in glasbi na podeželju pokazale,
da je bil razširjen tudi tam. Sicer pa bi vzrok za to, da tango ni bil uvrščen v nobenega izmed
pregledov in monografij o plesu na Slovenskem, najverjetneje našli v vprašanju, kako so v
preteklosti v znanosti sploh pojmovali t. i. ljudski ples, ki so ga v glavnem preučevali.
Raziskave, ki jih je v okviru delovanja takratnega Folklornega inštituta (danes
Glasbenonarodopisni inštitut) vodil France Marolt in za njim tudi njegovi sodelavci (med njimi
Tončka Marolt, Marija Šuštar, Mirko Ramovš), so potekale pri informatorjih, ki so se plesno
največ udejstvovali med 1. in 2. svetovno vojno, ko je bil tango na višku svoje popularnosti.
Tango pa je bil ples, ki ni sodil v kategorijo t. i. ljudskih plesov. Te so raziskovalci in
raziskovalke pogojevali z nacionalno-geografskim poreklom kot kriterijem obravnav plesa.
Glede na pregled prispevkov o tango plesu in glasbi v mestu in na podeželju je tango ples, ki
so ga sicer plesali vsi družbeni sloji pri nas, torej t. i. »ljudstvo«, a v dosedanjih raziskavah ni
dobil priložnosti za obravnavo78.
S tem vpogledom v časopisni diskurz obravnavanega obdobja tanga pa se prava
obravnava tega plesa lahko šele začne, saj se ob tem pregledu odpirajo številna nova teoretska
in raziskovalna vprašanja o plesni strukturi tanga (torej kakšna je bila plesna drža plesalcev,
kakšno je bilo zaporedje korakov, posameznih figur, načinov plesa itd.), o metodoloških
težavah pri terenskem raziskovanju in zapisovanju tanga s kinetogrami, odpirajo pa se tudi
vprašanja o ustreznem pojmovanju kategorije »ljudskega« in možnostih za nadaljnje
(po)ustvarjanje, kar bo morda našlo mesto v kateri izmed raziskovalnih del v prihodnosti.
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Raziskovalci plesnega izročila, ki so s svojim terenskim delom in strokovnimi analizami ter razpravami
obravnavali plesno kulturo na Slovenskem, so pomembno vplivali na razvoj folklorne dejavnosti (glej npr.
Ramovševo zbirko knjig Plesat me pelji, v kateri so objavljeni plesi glede na območja, kjer so plese zapisali).
Objavljenim plesom in opisom obravnavane plesne kulture (ruralnega okolja) iz konca 19. in začetka 20. stoletja
so sledile tudi folklorne skupine, ki so to znanje aplicirale na svoje (po)ustvarjanje skoraj izključno plesov
kmečkega prebivalstva. Šele v zadnjih 10 letih so le redke posamezne folklorne skupine začele poustvarjati tudi
plese drugih družbenih slojev ali drugih časovnih obdobij, a so tudi te (verjetno zaradi nezadostne ozaveščenosti
folklorne javnosti) pogosto naletele na bolj kot ne negativen odziv. Večina plesnega gradiva, s katerim se prek
knjižnih objav, video gradiva in seminarjev seznanjajo folklorniki v Sloveniji, je raziskana v obdobju po 2.
svetovni vojni, torej v času, ko »ti plesi med ljudmi na terenu niso več živeli, vsaj ne v svoji primarni obliki«
(Knific 2010: 118).
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11.Summary
Despite the fact that tango has not yet received a more visible treatment in Slovenia,
research shows that the dance reveals a number of processes which clearly show the
entanglement of dance practices between local and global dynamics. In the first half of the 20th
century it was well known and danced throughout Europe and also in Slovenia, and the analysis
of primary sources (booklets, dance manuals, newspaper articles) reveals the discourse that has
accompanied tango since its beginnings and has shaped its image up to the present day. The
exceptional recognition of the tango was advanced by newspapers, which made an important
contribution to the public image of the tango. In Slovenia, in the age of tango, this new dance
was widely written about, described as disgusting and immoral by some, and exciting and
fashionable by others. This is also reported in the real newspaper war, which broke out
immediately upon the arrival of tango on Slovenian dance floors. The dance floors were the
points where the friction between the various centers of power took place.
The newspapers dealing with tango in Slovenia occupied two camps, the liberal and the
clerical, and therefore either welcomed or rejected the new dance. In doing so, the newspapers
not only reported, but also actively created the media landscape that strongly influenced the
general view of tango. It was also the newspapers which contributed to the dances' extraordinary
popularity, which has not diminished even by the two World Wars.
The newspaper discourse, which took place relatively early in Slovenia between the two
camps, was full of bitter discussions about the (in)appropriateness of tango. The ideological
basis of this discourse, however, was anything but a question of dance. It was a cultural-political
struggle between the liberal and the Catholic camps. It was a struggle in which the church was
also actively involved and on several occassions fiercely attacked the activities of the liberal,
which reciprocated with equal measure. The tango became a platform of certain ideals, values
and consequently an object of focus in the power struggle. Tango was not the only thing the
liberals and the conservatives argued about, but it was in itself a very suitable subject, as it
could exemplify the most pressing issues of its time, including the exoticization of the
anthropological other, the consumption of the "exotic", the intimidation, persecution and
labeling of certain phenomena, changes in the socio-political position of women, the withdrawal
of women from their biologically determined social role advocated by the Church, the changing
attitude of the individual to his or her body and sexuality, economic problems, migration and
changes in the economization of leisure time while consuming a new popular culture. Many
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moral questions and dilemmas became apparent due to tango. In the territories occupied by
modernday Slovenia, as well as elsewhere in Europe the frictions about the tango reached a
point that required government intervention which, however, could not diminish dance fashion.
The analysis of the newspaper discourse also reveals the initial notions about tango and the
integration of tango fashion into broader European and even global trends. Tango was not only
a dance, it also brought music and a new fashion of clothing. Tango fashion was one of the
more controversial topics written about mainly by conservative newspapers.
The success and popularization of the tango was influenced not only by the extensive discourse
in newspapers (since the moral persecution of the tango caused a certain counter-effect and
rebellion), but also by the development of social life, which was stimulated by the
economization of leisure, music and film industries, fashion innovations and the growing
enthusiasm for social groups in cities and the countryside. With the development of societies
and reading rooms, social life came to life in many places, including various dance events. One
of the most important spaces in which tango was taught and danced was the reading rooms. In
this way the dances became a part of the social and the awakening political and national
movements. Liberal circles introduced tango to the bourgeois dance floors and invited
renowned dance masters who worked in major European cities at the time.
The stigmatisation of individual dances should not be understood as a phenomenon that
only referred to the waltz or tango, but rather as the aversion of conservatives to dance in
general. The tango, like the waltz or other dances, was only a carrier, a sign of undesirable
content, the meaning of which was deeply hidden in the social context. Among other things,
the process of women's withdrawal from their biologically determined social role, which was
still strongly defended by the Church, gradually began throughout Europe. Various forms of
control, which used many methods to achieve their goals (from preaching, the construction of
sinfulness, legal prohibitions, commandments, discourse in the media, etc.) have (in)directly
influenced people's behaviour on and off the dance floors. Women played a unique and
important role in this. At first glance, tango has little to do with the construction of femininity,
but as a social phenomenon it has strongly challenged both aspects of a woman and her body.
In addition to the sexual connotations attributed to the exotic Other, tango triggered the
eroticisation of the female body. In this context, however, the tango should not be understood
as a phenomenon associated with feminism. Feminism and tango had a common point of social
change resulting from the already mentioned industrialisation, increasing urbanization and the
abandonment of traditional, especially rural ways of life. At the same time, tango predicted
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changes in the (self-)perception of women and their femininity and was its carrier. Progressive
national ladies and other female citizens were among the pioneers in the preparation of reading
evenings, which had a decisive influence on the social life of the time. The events they
organized were a niche for the entry into social politics. The reading movements also had a
significant impact on the transfer of the tango to the rural dance floors.
How the tango spread to the countryside is not entirely clear, however, during the
process certainly gained in structural variability and heterogeneity. Probably it began very early
to switch to other dance genres such as the Foxtrot, as the reconstructed dances from the time
shortly before and after the Second World War show (Ramovš 2001: 228; Simetinger 2014a:
159). In summary, it can be said that the tango has undergone at least three major changes since
its beginnings during the period under review. The first took place at the time of
Europeanisation, when it was adapted for Europeans; the second followed local dance teachers,
who further enhanced the already Europeanised tango with individual figures; in the last change
it spread among the people also in the countryside, where it was passed on more or less formally
without dance teachers. The structure of the original tango was probably very different from its
later versions.
The changes that the tango has undergone are of secondary importance in view of all
the parallel advertisements, mentions and tensions in the media. The structure of the dance, the
context and the discourse that accompanied the tango and its socio-cultural dimensions
developed independently of each other, while at the same time they functioned as an
interconnected whole. The thought constructs created by the societies of the time triggered a
whirlpool of emotional reactions, tension or relaxation through tango (this could also be any
other social element). The image of tango only begins with the dance. It includes everyone who
has ever danced tango, including the imaginary ones they wrote about in the newspaper and
those who have ever worried about tango.
The discourse that accompanied tango from its first steps had a significant impact on its
image and its (non-)examination in later research on dance culture. To point out the mentions
of Mirko Ramovš or Julijan Strajnar who wrote in their research that tango was not adopted
during its transfer and especially did not facilitate in rural areas, more detailed research of
newspaper articles on tango dance and music in rural areas has shown that it was widespread
there as well. Otherwise, the reason why tango has not been included in any of the reviews and
monographs on dance in Slovenia would most probably be the question of how in the past the
mainly studied folk dance was understood at all in the scientific community. The research
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conducted by France Marolt and his colleagues (among them Tončka Marolt, Marija Šuštar,
Mirko Ramovš) within the framework of the then Folklore Institute (today the Institute of
Ethnomusicology) was carried out through interviews with people who were most active in
dance between the First and the Second World War, when tango was at the peak of its
popularity. However, the tango was not categorised as a folk dance at that time and thus was
not documented. Folk dances were defined in the context of their national-geographical origin,
thus while being dance by "the people", the tango was excluded from serious review to date.
Through a deeper insight into the newspaper discourse of the tango epoch, a meaningful
evaluation of this dance and its social and geographical aspects have now become possible.
This retrospective view raises many questions about the dance structure of tango (i.e. which
dancing posture the dancers adopted, which step sequence, individual figures, dance types, etc.),
on the methodological difficulties of field research and the recording of tango with kinetograms,
as well as the appropriate definition of the category "folk" and the possibilities for further (new)
creations which could find a place in future research work.
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