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ФРАНЦУСКА МОДА 
XVI –XIX ВЕК 



 

 

Богати фондови Библиотеке Филозофског факултета пружају 
могућност својим корисницима за ширење знања и за истраживање. 
Палета истраживачких тема је огромна. Једна од тема која се 

понудила, истражујући фонд Централне библиотеке Филозофског 
факултета, је МОДА у Француској у периоду од 16-19 века. 



 

 

Првенствена улога одеће била је заштита људског тела од спољних 
утицаја. Упоредо са основном улогом одеће истицао се и њен естетски 

аспект. Друштвени положај, статус и моћ, веома успешно, 
представљени су одећом, с тога је естетски елеменат и украшавање 

одеће било од пресудног значаја. 



WEIGERT, Roger-Armand     

            Pourpoints et vertugadins : 1515-1643 / d'après les desssins 
de la Collection Gaignières conservés au Cabinet des Estampes de 
la Bibliothèque Nationale ; texte par Roger-Armand Weigert. - Paris 
: Rombaldi, [s.a.]. - XII str., 24 lista sa lit. u boji : ilustr. ; 40 cm. - 
(Collection Costumes et modes d'autrefois ; 6) 

COBISS.SR-ID 2697051 





Прво Министарство моде основано је у XV веку на иницијативу 
Карла VI  јер је у Француској било јако важно „бити модеран“, а 

модна продукција постаје културолошки феномен.  

Париз је носио титулу најбогатијег и највећег европског 
града 1648. године а Луј XIV моду је видео као средство за 

успостављање културне доминације Француске. Његова 
наредба да у суд у Версају сви морају доћи одевени на 
одређени начин практично је представљала први вид 

униформисања.  

 



BONNART, Henri 

        Personnages de qualité : 1680-1715 / [les frères] Bonnart ; texte par Roger-
Armand Weigert. - Paris : Rombaldi, [s.a.]. - XII str., 24 lista sa lit. u boji : 
ilustr.; 40 cm. - (Collection Costumes et modes d'autrefois ; 3) 

COBISS.SR-ID 2696283 







WEIGERT, Roger-Armand     

       Galerie des modes et costumes français : 1778-1787 / dessins d'après 
nature de A. de Saint-Aubin, Leclère, Watteau de Lille, gravés par les plus 
célèbres artistes en ce genre ; texte par Roger-Armand Weigert. - Paris : 
Rombaldi, [s.a.]. - XI str., 24 lista sa lit. u boji : ilustr. ; 40 cm. - (Collection 
Costumes et modes d'autrefois ; 2) 

COBISS.SR-ID 2696027 







DEBUCOURT, Philibert-Louis     

      Modes et manières du jour à Paris à la fin du 18e siècle et au 
commencement du 19e : 1798-1808 / Debucourt ; texte par Roger-Armand 
Weigert. - Paris : Rombaldi, [s.a.]. - XI str., 24 lista s lit. u boji : ilustr. ; 40 
cm. - (Collection Costumes et modes d'autrefois ; 4) 

COBISS.SR-ID 2696539 







Основни задатак моде био је да истакне женске атрибуте и 
мушкост. У средњем веку одећа је истицала сензуалност и 

женску елеганцију, истичући облине, а мушка мода такмичила 
се у елеганцији. Овај период посебно је био обележен перикама, 
екстравагантним огртачима, свилом и крзном. Све до XIX века 

екстраваганција уз обиље раскоши и гламура, дубоких 
деколтеа и свиле обележила је статусне симболе кроз моду. 

Раскошне хаљине, високог струка уз обавезне шешире, 
рукавице и ташне, парирале су  мушкој елеганцији у 

фраковима, панталонама и чизмама. 



VERNET, Horace     

        Incroyables et merveilleuses : Paris 1810-1818 / [dessins par] Horace Vernet 
; texte par Roger-Armand Weigert. - Paris : Rombaldi, [s.a.]. - XI str., 24 lista s 
lit. u boji : ilustr. ; 40 cm. - (Collection Costumes et modes d'autrefois ; 1) 

COBISS.SR-ID 2695771  

 







Периоди кроз које се пролазило, кроз историју, посебно се 
могу класификовати на основу моде. Тако је период 

романтизма вратио је у женску моду корсете и сукње са 
бројним подсукњама, дубоким деколтеима, али уз благо 

сакривање марамама, а мушку моду допунио је 
нараменицама које су имале за циљ да, проширујући рамена, 

истакну струк уз додатак каишева. 



 

 

DEVÉRIA, Achille     

        Les heures de la Parisienne : 1840 / par Achille evéria ; texte par Roger-Armand 
Weigert. - Paris : Rombaldi, [s.a.]. - XI str., 24 lista s lit. u boji : ilustr. ; 40 cm. - 
(Collection Costumes et modes d'autrefois ; 5) 

COBISS.SR-ID 2696795 







 

 

Од друге половине XIX века, мода постаје „доступна“ и средњој класи 
становништа. Раскошне хаљине замењују се кринолинама, модни детаљ 

био је „сунцобран“. 

До данашњих дана мода је доживела прегршт трансформација пратећи 
социолошко/културолошко/економски статус друштва. 



 

 

BOUCHER, François  

        Paris miroir de la mode : crinolines et calèches : 1855-1867 / texte par François 
Boucher. - Paris : Rombaldi, [s.a.]. - XI str., 24 lista s lit. u boji : ilustr. ; 40 cm. - 
(Collection Costumes et modes d'autrefois ; 7) 

COBISS.SR-ID 2697307 







Тема моде представљена је кроз седам капиталних издања о 
историји француске моде у периоду од XVI-XIX века. 
Представљене публикације богато су илустроване 
литографијама у боји које су делимично приказане у 

електронској форми. Оригинално издање можете погледати 
на изложби која је постављена у холу на првом спрату 

Филозофског факултета у Новом Саду. 



 

 

 
http://liga33.rs/moda-kroz-istoriju/ 

https://wannabemagazine.com/osvrt-na-modu-19-veka/ 

https://modanekadisad.wordpress.com/istorija-kostima-u-slikama/kostim-xviii-veka/moda-u-
vreme-francuske-revolucije-i-terora/ 

https://modanekadisad.wordpress.com/istorija-kostima-u-slikama/renesansa/francuska/ 

https://wannabemagazine.com/istorija-mode-kroz-vogue/  

https://tamaracvijic95.wordpress.com/2014/05/23/istorija -mode-i-modnog-dizajna/  

http://modaijosponesto.weebly.com/francuska-moda.html  
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 

 

 

Виолета Ракић 


