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МОДА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТОРУ.
Нечипоренко А. Ю.
Стаття підіймає питання впливу моди на структуру соціокультурного простору. Автор
досліджує три аспекти культурних трансформацій: часово-просторовий, маркетинговий та
симулятивний. Досвід, накопиченний філософами у пешій названій сфері, доводить той факт, що
мода стимулює процеси прискорення темпу життя, швидкого знецінення інформації, що веде до
плииності та нестабільності речей навколишнього світу. Звертання до моди як до феномену
суспільства споживання підкреслює, що вона активно втілює маркетингові стратегії у простір
культури. Як один із засобів конструювання реальності мода фомує образи дійсності.
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Дослідження соціокультурного простору на рівні повсягдення надає багато
можливостей для розуміння сучасних процесів у культурі, які обговорюються у
філософських колах під гаслами пост-пост-модернізму. Важливим компонентом
постійних дискусій є питання про людину в умовах суспільства споживання у
контексті маркетингу культури. У цій сфері актуалізується проблематика моди, яка
позиціонується різними дискурсами, представленими у роботах Ж.Бодріяра,
Е.Тоффлера, У.Бека, П.Бурд’є та інших. Ця стаття є спробою дослідити вплив моди
на структуру соціокультурного простору та якісні зміни людини як агента культури.
Сучасна інформаційна епоха характеризується прискоренням темпів
історичного часу, що призводить до стратифікаційних змін у суспільстві, зумовлює
створення нової картини світу та якісно іншого типу мислення. Моду як один з
механізмів соціокультурних змін буде розглянуто у трьох напрямках, а саме:
1) як фактор часово-просторових трансформацій;
2) як маркетинговий фактор у культурі;
3) як симулятивний фактор.
Починаючи з першого аспекту, зазначимо, що, з одного боку, метаморфози
часу і простору відкривають безліч потенцій щодо можливостей людини, з іншого –
спричиняють кризу та стрес на рівні індивіда, які ведуть до втрати орієнтирів та
стабільності, фрагментації суспільної свідомості. Саме про це говорить у своїй
статті «Постмодернізм та суспільство споживання» Ф. Джеймісон, коли вводить у
культурологічний дискурс медичний термін «шизофренія», під яким розуміє розрив
взаємозв’язків між означаючими, що призводить до порушення «ефекту смислу» [1,
с.71-86]. Іншими словами, він розглядає досвід ізольованих, роз’єднаних,
дискретних матеріальних означаючих, котрі не вдається зв‘язати в послідовний
ланцюг і побачити загальну чітку картину.
Таким чином, сучасна свідомість характеризується диференційованим
баченням світу, що детермінує нестійкий стан суспільства. З ХІХ століття і до
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теперішнього моменту у суспільстві відбувається постійна технологізація культури,
зменшення часових фрагментів поміж науковим відкриттям та його застосуванням,
глобалізаційний рух ринку та зростання конкуренції через розширення спектру
специфікацій, зумовлене сучасними способами виробництва. Завдяки цьому
з’являється необхідність в стандартизації часу як засобу координації дій, що веде до
суттєвих змін у поведінці, повсягденних практиках, суспільних відносинах.
Прискорення життєвих змін ускладнює процес пристосування до них:
суспільство стає настільки комплексним, що просто не всі громадяни мають
можливість повноцінно приймати участь у його житті. На цьому ґрунті з’являються
проблеми нових нерівностей, які через специфіку стилів життя, аскриптивні
особливості гендера та ідентичностей формують ступень включенності (або
виключенності) у суспільство та його функціонуванні.
Постмодерністський акцент було поставлено у роботах М. Фуко,
Ф.Джеймісона, Ж.Дерріда, які висунули тезу про домінуючу позицію простору та
саме його логіки у межах постсучасного суспільства. Вони назвали «великою
трансформацією» момент переходу від типової модерністської проблеми історії і
часу до перетворення простору у культурну домінанту [2]. Постмодерн трактується
як епоха одночасності, у якій парадоксальним чином співіснують мінливість та
стандартизація життя. Т.Х.Еріксен пропонує новий режим часо-постору, який
пов’язує із розвитком комунікативних та інформаційних технологій за допомогою
метафори «тиранії моменту». Д.Харві говорить про «часово-просторове стискання»,
М. Кастельс – про «позачасовий час».
Одним з невід’ємних факторів прискорення часу є мода, технологія якої
базується на маніпуляціях у форматі «старе-нове». Спочатку вона функціонувала у
межах послідовного циркулювання циклів, які включали в себе появу і реалізацію
нової ідеї, потім – тиражування у масах і затухання (старіння). З кожним роком
показово трансформуються часо-просторові показники циклів, що спричиняє
перевтілення монологічного диктату моди у плюралістичну стильову пропозицію,
сконструйовану за допомогою мас-медій. Відсутність єдиного загально
обов’язкового напрямку приводить до суттєвих змін самого поняття моди.
Постійний рух у пошуках нового веде до поступової легалізації у межах меінстріму
всіх напрямків, до стирання опозиції “модно/немодно”, вікових або гендерних меж,
виведення на авансцену поняття стиль як більш стабільного фактора.
Діахронічний вимір моди простежити або передбачити стає все складніше,
він постійно змінюється у ритмі стрімкого перебігу подій. Синхронія моди
відкриває широкий спектр ідентичностей і створює ситуацію вільних, на перший
погляд, виборів. «Культурна гегемонія» [А.Грамші] зумовлює процеси
переакцентуації споживання на недовготривалі товари, обсяг постійно різко зростає.
Як результат – швидкоплинність та мобільність речей у житті індивіда, що
послаблює почуття відповідальності людини, її здібностей до спротиву. Слід
зазначити, що світ речей оновлюється з фантастичною швидкістю, змінюється
ставлення до нього у бік легковажності і знецінення. Людина рішуче спопеляє та
знищує своє минуле, задовольняючи короткотривалі потреби у форматі культури
супермаркету.
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Скорочення сучасного відбувається паралельно з процесами трансформації
уявлень про минуле і майбутнє: їх зближення і взаємодію. Спостерігається
перетворення теперішнього у точку на віртуальній мапі історії, через яку людина
конструює своє минуле, забігаючи вперед. Маркетингові стратегії зумовлюють
очікування у майбутньому щодо минулого. Це визначає суб’єктивні акценти при
конструюванні, наприклад, прогнозів щодо модних тенденцій наступного сезону з
урахуванням важливості моменту «тут і тепер». Г. Люббе вважає, що «ніколи
раніше теперішнє не було у змозі сприймати себе, у випереджаючій самоісторізації,
у якості майбутнього минулого» [3].
Що стосується другого пункту, то у форматі моди найбільш виразно
відбуваються процеси розмивання меж високого та масового у зв’язку
звикористанням маркетингових стратегій у культурі з метою у будь-який спосіб
заволодіти увагою споживача. Конкуренція брендів на ринку одягу приводить до
використання різних технологій – зникає міцний зв’язок ціни і якості, що
призводить до появи феноменів скритого та відкритого конс’юмеризму, коли
відрізнити справжню річ від підробки може тільки обізнана у цій сфері людина.
Фірмові магазини пропонують клієнту набувати власної ідентичності через носіння
на своєму тілі певного лейблу, який маркує звичайні речі, які нічим не
відрізняються від інших, але несуть у собі певну продаваєму ідею Шуму (наприклад,
світові зірки футболу можуть „продавати” і одяг, і напої, і навіть чіпси). Звичайно,
одним із найважливіших факторів успіху бренду є реклама у мас-медіа, яка
використовує багато засобів маніпуляції свідомістю споживачів.
Сьогодні освіта, віра, діяльність, мода, відпочинок та дозвілля
універсалізуються з орієнтацію на західні стандарти. Але просування різноманітних
брендів, створення міжнародних організацій, об’єднання для вирішення конфліктів
та захисту перед загальною загрозою – всі ці процеси відбуваються з урахуванням
локальної специфіки. Таким чином, фіксуємо парадоксальне поєднання
протилежних явищ глобалізації та локалізації, що стає можливим, на мою думку,
завдяки маркетинговим стратегіям сучасної культури як нової форми її існування,
яку Д.Сібрук назвав – ноубрау. Вона набирає сили в умовах перетворення
Постмодернізмом чіткої вертикалі високого та низького у культурі на
плоралістичну горизонталь, яку займає стримкий та рухливий мейнстрім,
поглинаючий у себе і периферію.
Відомі Доми моди та могутні бренди визначають стильові тенденції
мейнтсріму, часто запозичаючи ідеї на периферії. Наприклад, народні мотиви
можуть бути актуалізовані на рівні моди, але при цьому традиційний костюм
залишається незмінним, постійним, комерціалізується та тиражується лише його
ідея. Оригінальність колекцій Лілії Пустовіт полягає у використанні українських
орнаментів, архаїчних колористичних засобів і технологій. Популярність її
пропозиції в масах забезпечена поширенням чистого знаку, який втратив свій
первинний зміст. Аналогічні процеси відбуваються з субкультурами: формальні
елементи актуалізуються певними модними варіантами, лишаючи смислове
навантаження у конкретній субсфері. Таким чином, мода пропонує певні симулякри
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ідентичностей, на основі яких можна говорити про кризу ідентифікації сучасної
людини у межах культури супермаркету та «одноразових стаканчиків».
Таким чином, ідентичність людини у контексті суспільства споживаняя
визначається тим, що вона купує, який бренд обирає. Яскравим прикладом
маркетингу культури стає розмивання модою вікових та гендерних параметрів.
Перетворення ідеї молодості у певний бренд, який добре продається не тільки у
сфері одягу, дозволяє розширити межі молодіжного стилю як у бік дитинства, так і
в сторону літнього віку.
Говорячи про симулятивний досвід моди, необхідно визнати, що головним
критерієм сучасності є інформація, доступ до неї та можливості її спотворення. Ми
говоримо про ринки інформації, визначаємо її обсяг, обговорюємо питання
власності на неї, тобто сприймаємо її як річ. Медіа простір сплетений зі скандалів і
сенсацій, з обговорення на публіці інтимного та особистого, з чуток та
неперевірених даних. Слід зауважити, що сучасна людина довірливо сприймає світ
таким чином, яким його позиціонують ЗМІ. При наявності невблаганного зниження
якості медіа продукції проблематичними стають подібні процеси «культивації»,
через які люди розглядають кожен аспект суспільного життя, відповідно формуючи
цінності та погляди. Радикальну форму вплив медій набуває у концепції
simulacrum Ж.Бодріяра, яка стосується того, що різниця між образом та дійсністю
поступово втрачається індивідом. Мас-медії надають невичерпний запас псевдообразів та уявлень про світ, які заступають досвід, для багатьох його віжко
відрізнити від дійсності. У роботі „Символічний обмін і смерть” філософ наводить
приклад моди, знаки якої, на його думку, не мають ніякої внутришньої
детермінованості, тому набувають свободу числених симулятивних комбінацій.
Таким чином, мода – це ретельно сконструйований мас-медіями текст, який формує
матеріальне наповнення ринків, але не зобов’язує до тотального повторення.
Всепроникнення електронних медій докорінно змінює людський досвід,
який раніше традиційно був сегментований ролями і соціальними ситуаціями та
розділений між приватним та громадським вимірами. Зараз відбувається зміщення
акцентів на групові ідентичності, зв’язок яких з самими медіями можна розглядати
у форматі простору і часу. Місцеві, етнічні ЗМІ допомагають підтримувати тривалі
ідентичності та культурну автономію, а міжнародний медіаконтент більше
пов’язаний з поверховими та короткотривалими явищами як мода, стиль, смак
тощо. Інтернет створює умови для виникнення так званих «віртуальних
псевдогромад», які об’єднують людей навколо спільних інтересів та ідей. На основі
цих процесів деякі науковці, серед яких і Кастельс, використовують термін
«мережеве суспільство» (на відміну від інформаційного), яким позначають таку
форму суспільства, що дедалі більше організовує свої зв’язки через медійні мережі,
які поступово заступають та доповнюють суспільні мережі особистої комунікації.
Подібну соціальну структуру треба протиставити центрально-периферійній моделі,
яка демонструє численні вертикальні та горизонтальні кола комунікації, що
перетинаються (була властива традиційним ЗМІ). На мою думку, в обох випадках
мережі можуть рівноцінно слугувати як ізоляції, так і єднанню.
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Розглянуті фактори складають мозаїку сучасного суспільства, де людина
набуває символічних рис Homo currens. Вона знаходиться у постійному русі, який
не має принципової направленості, не визначається імпліцитними мотиваціями, але
провокується швидкою зміною навколишнього світу, кліп-форматом сучасного
телебачення, прискоренням транспорту та зростанням дискомфорту від цього.
Подібні умови лишають людину можливості зупинитись на секунду і замислитись
над ситуацією, критично сприймати події, тому що будь-які спроби збивають ії з
хвилі стрімкого життєвого потоку сучасності та перетворюють на аутсайдера.
Створюється нова «мораль забігання вперед», яка не несе глибокого осмислення та
переживання, змінюються звичні форми трансляції знань, способи спілкування та
релаксації, буденні практики.
Хосе Луіс Рамірес («Homo Instrumentalis: Роздуми про панування технології
і відмову від свободи») підкреслює зростаючу інструментальну активність сучасної
людини у процесі адаптації до швидкоплинної реальності і звертає увагу на
симптоматичну трансформацію її тілесності, яка пов’язує внутрішнє з зовнішнім:
зір, слух чи органи руху. Як бачимо, сьогодні мобільний телефон став
продовженням, частиною тіла, яку необхідно декорувати і постійно оновлювати.
Вказана річ допомагає здійснювати функції взаємодії з середовищем і являє собою
«інструмент-знаряддя», який постійно доповнюється додатковими засобами на
службі творчої діяльності. Рамірес пише: «Історія людського розвитку свідчить про
невпинний пошук нових завдань, які людина ставить перед собою, і нових засобів
задля їх здійснення. Від природного каменя як зародкового знаряддя до сучасної
інформаційної системи людина вчиться інструменталізувати все, що знаходить на
своєму шляху, і з допомогою інших, попередніх і простіших засобів витворювати
щораз складніші, з дедалі більшим часово-просторовим засягом» [5]. Орудний стан
людини призводить до відчуження у двох випадках. Перший має місце, коли
відбувається плутанина засобів для досягнення цілі з самими цілями, яку можна
побачити і в сфері моди. Другий випадок поступово набирає оборотів після того, як
людина втрачає контроль над технологією та опиняється у неї в полоні. На цю
небезпеку ще у 90-х роках вказував Ніл Постмен у виступі на конференції, яка була
присвячена перспективам комп’ютерного удосконалення [4, с.260-270].
Ці тези перегукуються з думками М. Епштейна, який більш радикально
піднімає проблеми відчуження у епоху Постмодерну [6]. Наприкінці ХХ століття
реальність не просто втрачає сенс і параметри порядку та закономірності, але все
більше загрожує зникненням. Загальний субстрат людського досвіду
перетворюється на мозаїку відносних картин світу, що сприяє поширенню відчуття
неповноцінності – нездатності співвідносити себе з навколишнім інформаційним
середовищем. Шанси людини адекватно реагувати на збільшення культурних
інновацій з кожним днем зменшуються, що спричиняє травматичний ефект,
подолання якого відбувається за допомогою додаткових засобів, без яких сучасна
людина не уявляє свого існування.
Як результат описаних процесів на наших очах створюється нездорове
суспільство, яке відчуває на собі тиранію теперішнього важливого моменту і
швидко просувається вперед у майбутнє. Мода стимулює процеси фрагментації
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соціокультурного простору, постійно порушучи межі високого та масового,
унікального та глобального, центру та периферії, реального та симульованого
заради маркетингових успіхів в форматі конс’юмеристського суспільства.
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Нечипоренко А.Ю. «Мода как фактор трансформаций социокультурного пространства»
Статья поднимает вопросы влияния моды на структуру социокультурного пространства.
Автор рассматривает три аспекта культурных трансформаций: пространственно-временной,
маркетинговый и симулятивный. Опыт исследования в первой сфере показывает, что явление моды
стимулирует процессы ускорения темпа жизни, быстрого обесценивания информации, что влечет
непродолжительное и нестабильное существование явлений в окружающем человека мире.
Обращение к моде как феномену, порожденному обществом потребления, доказывает, что она
активно внедяет в пространство культуры маркетинговые статегии и методы. Являясь одним из
способов конструирования реальности, мода формирует образы действительности.
Ключевые слова: Постмодернизм, мода, информационное общество, консьюмеризм,
идентичность.
Nechiporenko A. “Fashion as a factor of sociocultural transformation”
The questions of fashion influence into sociocultural sphere are pointed out in this article. Author
conciders three aspects of cultural transformations: time, marketing and simulation. In the first place it was
said about fashion as a factor of the speeding up of lifetime. In the second place phenomen of fashion was
discussed in the context of consumer society. And the last part of the article is devoted to fashion as one of the
ways of constructing reality.
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