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УДК 391(477) 

Н.Г. Андрощук 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-СЕМІОТИЧНА ПАРАДИГМА МОДИ 
 
Сучасне суспільство характеризується підвищенням цінності людської індивідуальності і 

загостреним сприйняттям всього, що пов’язане з особистісним самовираженням, а тіло є одним із 
таких засобів. Тіло є атрибутом людського буття, а мода, як друге, штучне тіло, є культуротворчою 
діяльністю людини. Ця тема вже не є табуйованою. 

Багатообразність і різновидність підходів до інтерпретації тіла завжди проявляли себе як на 
рівні буденної, масової свідомості і похідних від неї практик, так і в рамках спеціалізованих, 
професійних видів діяльності конкретно-наукового і філософського пізнання. За всю історію 
вивчення і осмислення феномену тіла представниками різних наукових дисциплін накопичено 
достатньо матеріалу для запевнення в тому, що тілесність – предмет детально вивчений. Але повною 
мірою це може стосуватися лише наукової парадигми. Тіло як матеріальний субстрат значимий для 
вивчення і розуміння психічних процесів, розвитку людської свідомості, все більш широко 
вивчається психосоматикою, психофізіологією, тисячоліття нараховує практична «робота» з тілом у 
сфері медицини, оздоровчих технологій і т.д. Таким чином, для «наук про природу» людське тіло – 
предмет давньої уваги.  

Філософське осмислення людиною свого тіла формується залежно від того, в якій «системі 
координат» розглядається людина; чи трактується тіло людини як рівноправний елемент в єдиній 
системі з іншими атрибутами людського буття, чи утверджується окремішність, виділеність, 
особливість тіла.  

Актуальність теми дослідження зумовлена переходом моди з повсякденного явища в розряд 
феноменів культури і нерозривно пов’язана з розширенням меж її впливу на всі сфери діяльності 
людини і розумінням його екзистенціальних цінностей. 

Успіхи в технологіях озброєнь, ефективності зброї, значно випереджають досягнення людства в 
гуманітарній сфері. Мода, тіло – також «зброя» і новизною даного дослідження є спроба виділити і 
дослідити інформаційно-семіотичну парадигму розуміння тіла і моди, оскільки велику кількість 
елементів культури можна розглядати як мову, знакову систему, включену в семіосферу. Це питання 
є цікавим і з історичної, і з семіотичної, і з філософської, культурологічної точок зору.  

Об’єкт дослідження – семіотично-інформаційна парадигма моди. Предмет – мода як 
соціокультурний феномен. Метою дослідження є спроба виділити семіотично-інформаційний аспект 
моди в культурі.  

Література, присвячена моді, досить об’ємна і різнопланова. Перш за все, існує величезний 
масив довідкової літератури про моду, енциклопедії, довідники, словники. Зокрема, в словнику 
В.Руднева «Культурология ХХ век: словарь» [1] подано гіпотези багатьох вітчизняних і закордонних 
філософів, соціологів, істориків, економістів: Н.Михайлівського, Г.Блумера, А.Сміта, Е.Гобло. 
Проаналізовані наукові та науково-популярні джерела дають уявлення про сучасний рівень 
дослідження питання загалом й окремих його аспектів. 

Використання феноменологічного підходу в аналізі людського тіла яскраво демонструється в 
працях одного з найвідоміших представників феноменології Моріса Мерло-Понті [2]. Цей же підхід 
демонструється в книзі Ж.-П. Сартра [3] і Ж.-Л. Нансі [4], який пропонує огляд етнографій тіла.  

Аналіз тілесності з повним оглядом і класифікацією різних дослідницьких підходів до вивчення 
тілесності людини представлений в працях сучасних дослідників І.Биховської (в соціально-
культурологічному аспекті) і В.Круткіна (в онтологічному аспекті). В книзі Л.Жарова намічена 
перспектива дослідження тілесності в контексті сукупної людської діяльності як феномену культури. 
Суттєве значення в означеній, предметній галузі мають дослідження психологічного (А.Леонтьєв) і 
психоаналітичного характеру (З.Фрейд, С.Шпільрейн Ж.Лакан, М.Фуко) пов’язані з проблемою 
формування образу фізичного «я» людини в структурі її самосвідомості і самооцінки, проблемою 
«тілесність і культура». Проблема тіла тією чи іншою мірою присутня в низці досліджень загального 
характеру. До належать роботи К.Леві-Брюля і М.Мосса – з етнографії, Р.Оніанса, М.Бахтіна і 
А.Панченко – з історії культури, дослідження з культурології і історії мистецтв. Проблему тіла, а 
саме характерології досліджував Е.Кречмер, К.Абрахам, В.Райх, М.Бурно.  
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Представники естетики вивчають моду в аспекті специфічного прояву ціннісного ставлення 
людини до світу як особливої сфери художньої діяльності, підкорену естетичним вимогам епохи 
(А.Харчев, Т.Козлова, В.Казаринова). 

У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників окреслюється коло питань, пов’язаних із 
модою, іміджем, тілесністю. У праці сестер Соріних «Язык одежды» [5] розкрито питання 
візуалізації, ролі одягу як засобу психологічного захисту особистості, виділено функції одягу.  

Тема дослідження визначила необхідність звернутися до наукових праць Г.Почепцова «Паблик 
рилейшнз для профессионалов» [6], «Имиджелогия: теорія и практика» [7], «Теорія комунікації» [8], 
«Елементи теорії комунікації» [9]. 

Включена в соціокультурний простір, «людина тілесна» опиняється під впливом багатьох 
соціальних факторів, що об’єктивно впливають на її тіло, природно-данну основу, робить вибір своєї 
«тілесної поведінки», усвідомлює характер різного роду соціальних впливів на тіло, вибирає системи 
«захисту» від них, або навпаки, їх культивування, закінчуючи ціленаправленим формуванням свого 
фізичного іміджу у відповідності з усталеними нормами, традиціями або всупереч їм. Тіло людини 
піддається об’єктивним впливам: екологічними факторами, способом життя, соціально-економічним 
статусом окремих соціальних груп. Формується образ «людини тілесної» в структурі звичайних 
уявлень і спеціалізованого знання (тілесність як особливий об’єкт відображення, уявлень про її 
кордони і атрибути; ціннісний «ранг» проблем, пов’язаних із тілом у системах цінностей суспільства, 
групи, індивіду; знакова, символічна інтерпретація тілесності). 

Вбудоване в багатовимірний простір буття, функціонуючи всередині різних його підсистем, 
необхідне на кожних його «етапах», тіло людини також набуває різні рівні буття. На кожному з них, 
підкоряючись відповідним законам (природи, суспільства, культури), будучи взаємозалежним з 
іншими елементами відповідної системи (природними факторами, соціальними інститутами, 
культурними нормами), тіло постійно модифікується і постає не в одній, а в трьох своїх іпостасях: 
«природне тіло», «соціальне тіло» і «культурне тіло». 

Під «природним тілом» потрібно розуміти біологічне тіло індивіда, що підкорюється законам 
існування, функціонування, розвитку живого організму. 

«Соціальне тіло» – результат взаємодії природно-данного людського організму (природного 
тіла) з соціальним середовищем: з однієї сторони, це прояв його об’єктивних, спонтанних впливів, що 
стимулюють реактивні і адаптивні «відповіді» тіла; з другої, – воно походить від ціленаправлених 
впливів на нього, від свідомої адаптації до цілей соціального функціонування, інструмент 
використання в різних сферах діяльності. Яскравим прикладом є сучасний рух Femen. 

«Культурне тіло» – продукт культурного формування і використання тілесного начала людини. 
«Культурне тіло» ніби «знімає» характеристики двох рівнів тілесного буття; воно є свого роду 
квінтесенцією, завершенням процесу переходу до власне людського, не лише соціально-
функціональному, але і особистісному буттю тілесності. 

Важливим аспектом розгляду тілесності як феномену суспільного життя є аналіз 
інструментальних цінностей тіла, тобто розуміння його як інструмента для реалізації позатілесних 
цінностей або як цінності самої по собі. Розподіл на ці групи цінностей не носить абсолютного 
характеру: одна і та ж цінність для різних людей і в різних ситуаціях може мати різне значення. 
Найбільш яскраво інструментальна цінність проявляється в професійних видах діяльності 
(військовій, спортивній, мистецтві). Навіть найбільш природні, здавалося б, тілесні характеристики є 
свого роду «артефактами», «похідними» від соціонормативних структур, що показано в працях, 
присвячених проблемам «мови тіла», символічних значень, положенням тіла, його кінетиці. «Ідеальні 
положення.. також відповідають стилю якогось часу, як і одяг, танці, музика» (Гаульхофер та ін.). 

Навіть елементарні види моторної діяльності, як показують дослідження (А.Леонтьєва, 
Б.Поршнева, М.Мосса та ін.), є дещо більше, ніж сукупність органічних процесів; вони несуть на собі 
відбиток особливостей перебування людини в тій чи іншій соціальній системі. 

Соціокультурна залежність тіла наочно проявляє себе при співставленні таких суттєвих для 
соматичної поведінки нормативів, як розуміння сорому, припустимого і неприпустимого, гарного і 
негарного, що складалося в різних соціокультурних системах. Ці норми мають і явний соціально-
диференціюючий зміст, позначаючи приналежність індивіда до певної соціальної групи, її 
дистанціювання (протиставлення) іншим (М.Бурдье, М.Фитерстоун та ін.). 

Практично всі підсистеми соціуму тією чи іншою мірою причетні до становлення 
соціокультурного тіла – наука і технологія, економіка і політика, мистецтво і релігія. Мода, в свою 
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чергу, являє складний феномен, в якому переплетені різнорідні фактори і всі вони повинні братись до 
уваги, оскільки сприйняття людини також йде багатьма каналами, і по кожному з них потрібно вести 
свою конкретну роботу. Людина – напружений процес творення образу і постійна підтримка інтересу 
до нього. Кожна культура створює певний характерний для неї образ, а в образі виділяє рису, що 
транслює й репрезентує її в системі інших культур. Ідеалом тіла епохи середньовіччя є потворність, з 
погляду поняття про прекрасне у ХХІ столітті. 

Одяг – полісеміотичний текст, з якого вичитуємо все про існування людської суб’єктивності. 
Існує «текстуальне тіло», і Ролан Барт виділив одну з максим філософії тіла: «Не можна читати, не 
змінюючи себе» [10]. Основою є форма, ця форма як така протистоїть матерії (бо одна і та ж матерія 
під впливом різних форм створює і різні твори). Знакова природа одягу як тексту подвійна у своїй 
основі: з одного боку, текст удає саму реальність, видає себе як такий, що має самостійне буття, 
незалежне від автора, як річ серед речей реального світу. З іншого, він постійно нагадує, що він – 
чийсь витвір і щось означає [11]. Оскільки людина живе в світі не лише реальному, але й 
символічному, можемо розглядати одяг як одиницю цього символічного світу. Ми розширюємо свій 
образ за допомогою одягу, кольору. Рівень довіри до візуального каналу значно вищий, ніж до 
вербального. Це пов’язано з суто психологічною ілюзією: те, що бачимо, є правдою. Мода не лише 
показує, але й говорить про людину. Така візуалізація зближує людей. Впливи візуального 
повідомлення несуть творчий характер. Ми по зовнішності бачимо, куди людина зібралась – це є 
фото, котре шантажує нас моральними цінностями. Мода пов’язана з соціальною, політичною, 
культурною сферою і безпосередньо з психічним станом індивіда. Тіло – це текст, що має складну і 
розгалужену етимологію (лат. textum – тканина, одяг, стиль; textus – структура, сплетіння; texo – 
ткати, сплітати, творити) [12; 457]. Таким чином, в етимологію слова входить три семантичних 
компонента:  

– те, що створене, зроблене людиною; 
– пов’язані елементи цього зробленого; 
– досконалість цього зробленого. 
Можемо коментувати його зміст і визначати його приналежність до певної епохи і конкретному 

автору. Текст не є застиглою сутністю, а діалогом між автором читачем і культурним контекстом, те, 
що є істинним в одному тексті (світі), може бути хибним в іншому. Так, європейське оголення жінок 
є неприпустимим в країнах Азії. Тому і існують суперечки між епохами, суспільствами, регіонами. 
Тіло включене в семіотичний простір і різні семіотичні мови має різні періоди життя (наприклад, 
мова моди). Межі семіотичної реальності є розмитими, тому що те, що є повідомленням для одного, 
не є таким для другого (наприклад, не знаючого мови, якою передається повідомлення). Водночас 
неясність змісту пробуджує цікавість. Незрозумілість пояснюється також тим, що користувачі, творці 
користуються різними культурними знаковими системами. Таким чином, для «розшифровки» 
значення того чи іншого символу, розкриття його «таємниці» необхідна орієнтація в «кодах 
культури» того чи іншого суспільства [13; 41]. Це пояснюється існуванням гетеростереотипів, коли, 
зустрічаючись із представниками іншого народу, люди мають природну схильність сприймати їх 
поведінку з позицій своєї культури. 

Мода і одяг залежать від культурної ситуації в суспільстві, від догм, які там панують: якщо в 
середньовіччі аскетизм, то у всьому: в одязі, в інтер’єрі, в тілесності. Або обмеження росту ступенів 
ніг у Китаї і Японії, що вважалося ознакою аристократизму. Канони тілесності також зумовлені 
соціальним статусом, способом життя: у діловому костюмі японців переважає чорний колір; росіяни 
надають перевагу темно-синьому і сірому кольору, французи найвільніші в діловому стилі: хустинки, 
краватки. Це залежить від ментальності тієї чи іншої нації. Англійці відзначаються своєю 
консервативністю, тому форма одягу завжди строга; американці розкуті, тому одяг у них завжди 
вільний, вони завжди легко одягнуті. Культура накладає певні обмеження на подачу характеристик в 
іміджі: у Японії забороняється носити туфлі на платформі, тому що в них важко тиснути на гальма, 
що призводить до частих аварій; у Франції є заборона на шорти, схожі на боксерські труси. Саус 
Падре Айленд – мер одного міста, не дозволяє жителям носити краватки, пояснюючи це тим, що 
внаслідок цього панує надто офіційна атмосфера в місті. Також існує заборона на парфуми з різними 
назвами – «Опіум» у Китаї [14].  

Культура загалом, а тіло як елемент культури, може розглядатись як текст. Але виключно 
важливо підкреслити, що це складно побудований текст, що розпадається на ієрархію «текстів у 
тексті» і утворює складне переплетення текстів. Оскільки саме слово «текст» включає в себе 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: минуле, сучасне, шляхи розвитку Випуск 18, 2012 
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Том ІI 

етимологію переплетення. Тіло – знак, мінімальний носій мовної інформації. Сукупність знаків 
утворює знакову систему, або мову (мову тіла). Тіло є двосторонньою сутністю; з однієї сторони воно 
матеріальне (має план вираження – денотат), з другої – є носієм нематеріального змісту (план змісту). 
Послідовність знаків утворює текст. 

Мода – це семіотична мова. Для того, щоб розглянути тіло як знак, його потрібно помістити в 
семіотичний простір. Пристрій, у даному випадку мода, що складається з відправника, адресата і 
каналу інформації, сам пособі не буде працювати. Мода – це семіотична мова, що має різні періоди 
життя. Організація і проведення показу мод – семіосфера: зала, в якій представлені колекції різних 
модельєрів, епох, трендові та менш відомі, чіткі схеми маршруту моделей, їх поведінки, що є 
виразниками, експонатами чужих ідей. Ми отримуємо образ семіосфери. При цьому не варто лишати 
поза увагою, що всі елементи семіосфери знаходяться не в статичному, а рухливому стані, постійно 
змінюючи форми ставлення одне до одного. Це є гра. Мода є мистецьким твором і допускає відкриту 
кількість інтерпретацій, механізм, що його кодує, відкритий. Текст і мова можуть бути переставлені. 
Текст дається колективу раніше, ніж мова, і мова «вираховується» з тексту. Тіло у загальній системі 
культури виконує принаймні дві функції: народження нових смислів і адекватну передачу значень. 
Друга тяжіє до стандартизації. 

Підсумком дослідження є висновок про необхідність переходу від поверхневого захоплення 
модою, що проявляється у завжди модній зовнішності, до підняття свого культурного рівня, 
збагачення духовного світу кожної особистості. Лише в цьому випадку можна створити цілісний 
зовнішній і внутрішній образ. 
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Резюме 
Подана стаття є текстом, що пояснює актуальні питання тіла і моди, як мови тіла в 

інформаційно-семіотичній парадигмі. Дане дослідження допоможе виділити синергію тіла – моди, 
тіла – культурного об’єкту і тіла – носія смислу.  

Ключові слова: тіло, мода, ідеал, культура. 
 

Summary 
Androshuk N. Semi-otic paradigm of fashion 
Тhis article represents a text, that explains the most urgent issues body and fashion. The research will 

help to identify the synergies like body of man, body of cultural object and body as a transfer of meaning. 
Key words: body, ideal, culture, fashion. 
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Аннотация 
Эта статья представляет собой текст, поясняющий наиболее актуальные вопросы тела и моды, 

как языка тела в информационно-семиотической парадигме. Исследование поможет выделить 
синергию тела и моды, как языка тела, тела – культурного объекта и тела – носителя смысла. 

Ключевые слова: тело, мода, идеал, культура. 
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