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Celem artykuáu jest analiza inspiracji religijnych pojawiających siĊ we wspóáczesnej modzie, z uwzglĊdnieniem róĪnic w podejĞciu do poszczególnych religii. Z jednej strony wykorzystanie motywów religii Dalekiego
Wschodu potĊguje autorytet Ğwiata mody, z drugiej zestawienie nagich kobiecych ciaá z symboliką chrzeĞcijaĔską czy muzuámaĔską jest przejawem kontestacji religijnych nakazów.
W artykule udowadniane jest, Īe pojawiające siĊ w modzie inspiracje religijne są przejawem szerszego zjawiska
związanego z procesem laicyzacji kultury i poszukiwaniem nowych form duchowoĞci. Poruszana jest równieĪ
kwestia mody, która demaskuje represyjny charakter religii w sferze ludzkich popĊdów i seksualnoĞci, a takĪe problem komercjalizacji wschodnich praktyk i religii. Analiza semiotyczna fotogra¿i pozwoliáa mi na sprawdzenie
i udowodnienie postawionych wczeĞniej hipotez badawczych. Taki sposób analizy ujmuje bowiem zarówno
warstwĊ denotacyjną fotogra¿i, jak równieĪ caáy kontekst kulturowy, w którym osadzony jest twórca, odbiorca
i dzieáo, w tym wypadku fotogra¿a mody.
Sáowa kluczowe: symbol, religia, moda, ciaáo, reklama

1. WSTĉP
Jedni nazywają ją rozkoszną zarazą (Szlendak, Piotrowicz 2007), inni wizualnym jĊzykiem mającym wáasną gramatykĊ, skáadniĊ oraz sáownictwo (Davis 1992: 3), jeszcze
inni traktują ją jako swoisty wyróĪnik Ğwiata ludzkiego (KuczyĔska 1983: 6). Moda, bo
o niej mowa, dotyczy bowiem nie tylko wytworów ludzkiej dziaáalnoĞci, ale równieĪ przeĪyü, poglądów i zachowaĔ czáowieka, dlatego jest czĊstym przedmiotem naukowych analiz.
Poszczególne dyscypliny nauki starają siĊ ją analizowaü wedáug wáasnych paradygmatów
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; dfaber@interia.pl
** Artykuá ten, z racji ograniczeĔ formalnych, przedstawia jedynie kilka wybranych przeze mnie fotogra¿i, które
są ilustracją dla prezentowanych tez i wniosków. Obszerną analizĊ czternastu sesji zdjĊciowych i pokazów
mody ukazujących symbolikĊ wybranych religii (chrzeĞcijaĔską, islamską, buddyjską, hinduską oraz Īydowską)
zawaráam w pracy licencjackiej pt. Symbolika religijna we wspóáczesnej modzie, promotor: prof. Katarzyna
Skowronek. Praca zostaáa obroniona w 2011 roku na Wydziale Humanistycznym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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i teorii, by wytáumaczyü sukces tego fenomenu oraz jego ekspansjĊ w inne sfery ludzkiego
Īycia. Istotną kwestią jest rozumienie procesu tworzenia, a potem noszenia ubraĔ, jako zjawiska spoáecznego, które wpáywa na Īycie jednostki. ModĊ naleĪy zawsze interpretowaü w odniesieniu do czasu i miejsca, w których powstaáa, gdyĪ jest ona zazwyczaj reakcją na zmiany
zachodzące w danym okresie w kulturze, sztuce, religii czy gospodarce. Wynika z tego jasno,
Īe badając modĊ, badamy spoáeczeĔstwo (por. Craik 2009, Kawamura 2005, Barnard 2007).
Czy zatem modĊ moĪna traktowaü jako znak przemian zachodzących obecnie w kulturze? Analizując wykorzystanie w modzie symboliki religijnej, nawiązującej przede wszystkim do chrzeĞcijaĔstwa, ale równieĪ do kultury islamu czy religii Dalekiego Wschodu –
buddyzmu, hinduizmu – postaram siĊ odpowiedzieü na tak postawione pytanie. W zgromadzonym materiale badawczym pojawiają siĊ prowokacyjne poáączenia sacrum z nagoĞcią
i erotyką – dotyczy to zwáaszcza chrzeĞcijaĔstwa oraz islamu, a takĪe zupeánie nowe przetworzenie ĞwiĊtych przedmiotów i postaci. Z drugiej strony religie Dalekiego Wschodu ciągle ukazywane są jako bardziej „uduchowione”, kontemplacyjne, nastawione na harmoniĊ
czáowieka z przyrodą. Widoczna jest róĪnica w podejĞciu, rozumieniu i przedstawianiu
poszczególnych wierzeĔ i kultów. A przyczyn takiego zróĪnicowania w przekazie moĪna
doszukiwaü siĊ wáaĞnie w przemianach duchowoĞci wspóáczesnego czáowieka – laicyzacji
spoáeczeĔstwa zachodniego, prywatyzacji religii, ruchach New Age, kulturze obnaĪania.

2. MODA – PRÓBA DEFINICJI
Podanie jednej, precyzyjnej i wyczerpującej de¿nicji mody zdaje siĊ byü zadaniem
bardzo trudnym. Jest to spowodowane tym, Īe wszyscy, czy tego chcemy czy nie, bierzemy
udziaá w procesie jej tworzenia, i kaĪdy uĪytkownik rozumie ją nieco inaczej. SiĊgając do
Sáownika mody Eli i Andrzeja Banachów moĪna przeczytaü, Īe
[moda – przypis autorki] ogranicza siĊ raczej do form naszego zachowania i jest stale zmieniającym siĊ dąĪeniem do upodobnienia w objawach Īycia zbiorowego. I dlatego, Īe interesuje siĊ
ksztaátem, a nie treĞcią, przejawia siĊ najlepiej w ubraniu, w stroju, w tym „opakowaniu” ciaáa
czáowieka, a moĪe i jego istoty (Banach, Banach 1962: 184).

Takie rozumienie mody, jako „opakowania” ciaáa czáowieka, dzisiaj juĪ nie wystarcza.
Obecnie nie chodzi juĪ tylko o formĊ, o krój stroju czy jego kolor, ale o system znaczeĔ, który siĊ za tym kryje. Trudno teĪ zgodziü siĊ z tezą, Īe w procesie kreowania wáasnego stylu
i dobierania odpowiednich ubraĔ wyraĪa siĊ jedynie dąĪenie do spoáecznego ujednolicenia. Georg Simmel w eseju na temat mody udowadniaá, Īe dla jej ustanowienia istotne
są dwie tendencje – z jednej strony chĊü upodobnienia do reszty spoáeczeĔstwa poprzez
naĞladowanie stylu innych, z drugiej odwieczne dąĪenia do zmiany i indywidualnoĞci, chĊü
wyróĪnienia siĊ (Magala 1980: 180–213).
Szerzej zjawisko to widzi Rene König, pisząc w swojej ksiąĪce PotĊga i urok mody:
Moda jest bowiem w istocie, jak powiedziano, zjawiskiem spoáecznym obejmującym wszystkie
dziedziny Īycia i dlatego trzeba ją rozpatrywaü z róĪnych punktów widzenia (König 1979: 7).
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Zatem badacz powinien analizowaü nie tylko utylitarne i praktyczne postrzeganie stroju,
który sáuĪyü ma (albo raczej miaá) jedynie zakryciu ciaáa, ale stosowaü róĪne perspektyw –
antropologiczną, socjologiczną, ¿lozo¿czną – w celu uzyskania obrazu záoĪonej caáoĞci, jaką
jest Ğwiat mody. Moda postmodernistyczna zrywa bowiem z funkcjonalnym i jednoznacznym
rozumieniem ubioru. Upadek „wielkich narracji”, gáoszony przez Jean-Francois Lyotarda,
który jest cechą charakterystyczną ponowoczesnoĞci, dotyczy równieĪ Ğwiata mody. Nie
moĪna juĪ mówiü o jednym centrum, które wyznaczaáoby obowiązujący styl na najbliĪsze
sezony. Do tej pory takim miejscem byá ParyĪ, uznawany za Ğwiatową stolicĊ mody (Breward,
Gilbert 2006: 44), dyktujący trendy, które póĨniej przyjmowano w innych czĊĞciach Ğwiata.
DziĞ takich miejsc jest kilkadziesiąt, by wymieniü tylko Nowy Jork, Londyn, Berlin, Mediolan, Tokio, Oslo. Mamy wiĊc do czynienia z koĔcem uporządkowanej ewolucji stylów, kaĪdego dnia w innym miejscu na ziemi ktoĞ wpada na pomysá tego, co mogáoby staü siĊ modne.
Styl sezonów, który czasami panowaá nawet kilka lat, zastąpiáy mikrotrendy pojawiające siĊ
z dnia na dzieĔ i obowiązujące miesiąc lub dwa. Tak szybkie zmiany powodują chaos i zagubienie wĞród konsumentów, jednoczeĞnie stwarzając niezwykáe moĪliwoĞci wyboru. Taka
róĪnorodnoĞü pozwala uĪytkownikom mody na ciągáe negocjowanie wáasnej toĪsamoĞci,
eksperymenty z postrzeganiem i rozumieniem páci czy „nakáadanie stylistycznych masek”
(Muggelton 2004: 59–60), by choü na chwilĊ staü siĊ kimĞ innym. Jest to równieĪ odpowiedĨ
kreatorów na zmiany, które zachodzą w otaczającym ich Ğwiecie.

3. MODA I RELIGIA – POWIĄZANIA
Wzajemne relacje i powiązania Ğwiata mody i religii nie są niczym nowym ani zaskakującym, róĪne religie w róĪnym stopniu wpáywaáy i wpáywają na strój swoich wyznawców. DziĞ mamy do czynienia jednak z zupeánie nowym zjawiskiem, w którym twórczoĞü
pewnych Ğrodowisk modowych staje siĊ znakiem przemian religijnych i duchowych wspóáczesnego czáowieka.
Religie wymagają od wyznawców okreĞlonego stylu ubierania siĊ, narzucają im pewną modĊ, zwáaszcza kobietom. Akcentując przede wszystkim godne i skromne postawy
w Ğwiątyni i w Īyciu, okreĞlają to, co stosowne i niestosowne w kwestii ubioru (Olson
2011: 47–50). RównoczeĞnie okazuje siĊ, Īe wspóáczesna moda zachodnia wymknĊáa siĊ
surowej kontroli autorytetów religijnych, coraz Ğmielej odkrywając kobiece ciaáa, zwracając tym samym uwagĊ na ich atrakcyjnoĞü ¿zyczną i rozbudzoną seksualnoĞü. Jednak, jak
podaje Sáownik mody:
(...) w pewnych wypadkach moda jest bezwzglĊdna: tam, gdzie dane spoáeczeĔstwo, wojsko czy
zakon oparte są na zasadzie Ğlepej subordynacji, kostium jest tego wyrazem (Banach, Banach
1962: 184).

W krajach fundamentalizmu islamskiego, który jest najbardziej radykalny w kwestii
zasáaniania ciaáa, kobiety nadal okrywają caáą sylwetkĊ, áącznie z twarzą – zakáadając
burki, albo przynajmniej wáosy – nosząc hidĪab (Morrison 2004: 1–22).
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Stosunek religii do mody rzadko bywa obojĊtny, ale zachodzące w jej áonie zmiany
wpáynĊáy na to, jak dziĞ projektanci patrzą na symbole religijne, ĞwiĊte ksiĊgi czy postaci
bogów. A co z kultem skromnoĞci, zakrywania kobiecego ciaáa, by nie kusiü mĊĪczyzn?
Edward Sapir w krótkim eseju na temat mody pisaá, Īe jest to gáówny argument, którym
posáugują siĊ przeciwnicy i krytycy mody:
Atakowali ją i atakują duchowni i satyrycy, poniewaĪ kaĪdy nowy styl ubioru, przykuwając uwagĊ do ksztaátów ludzkiego ciaáa, jawi siĊ krytykom jako nieskromny (...). Ludzie nie chcą byü
skromni, lecz o tyle, o ile pozwala im na to strach, chcą byü ekspresywni, tj. nieskromni (Brozi
1995: 130).

Wspóáczesna moda daje nieograniczone wprost moĪliwoĞci wyraĪania siebie, swojej
toĪsamoĞci, páci poprzez ubiór, jednoczeĞnie jej twórcy biorą aktywny udziaá w dyskusji
na temat duchowoĞci i jej przejawów w ponowoczesnych spoáeczeĔstwach.

4. MODA A RELIGIE MONOTEISTYCZNE
4.1. CHRZEĝCIJAēSTWO

ĝwiĊte przedmioty oraz elementy stroju zaczerpniĊte z chrzeĞcijaĔstwa, w szczególnoĞci krzyĪ, róĪaniec oraz habit zakonny, są najczĊĞciej wykorzystywanymi wzorami
w projektach najwiĊkszych kreatorów i domów mody – Yves’a Saint-Laurenta, Aleksandra
McQueena, Jeana Paula Gaultiera czy Pierre’a Balmaina1. Jednym z najczĊĞciej spotykanych stylizacji jest stylizacja modelki na zakonnicĊ, z wykorzystaniem charakterystycznych
elementów stroju zakonnego2. W takiej wáaĞnie tematyce utrzymana jest sesja fotogra¿czna
La Tentation du Diamant dla francuskiej edycji „Vogue’a” z 2009 roku. Wszystkie fotogra¿e koncentrują siĊ na twarzy modelki, jej ramionach i fragmencie biustu; jej wáosy i szyja
są szczelnie okryte biaáym welonem przy jednoczesnym zaakcentowaniu róĪowych ust
oraz paznokci (zdjĊcia 1 i 2).
Tytuá caáego cyklu La Tentation du Diamant (The Temptation of the Diamond) wyraĨnie
zarysowuje obszar znaczeniowy, do którego odwoáują siĊ te fotogra¿e, a moĪna go táumaczyü dosáownie jako „kuszenie diamentami”. Stoi to w wyraĨnej opozycji do habitu i welonu
1

2
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Porównaj z sesjami fotogra¿cznymi, w których modelki noszą stroje od najsáynniejszych projektantów: sesja
zdjĊciowa Faith dla Numéro, luty 2010: http://fashiongonerogue.com/numero-110-bianca-balti-by-camilla-akrans/ [2.04.2010]; sesja zdjĊciowa Messe Noire dla Numéro, sierpieĔ 2010: http://fashiongonerogue.com/
miranda-kerr-numero-115-sebastian-kim/ [2.04.2011].
Porównaj z innymi sesjami fotogra¿cznymi poruszającymi tĊ tematykĊ: sesja zdjĊciowa Dark Habits dla
Dedicate Magazine, czerwiec 2010: http://fashiongonerogue.com/ashley-smith-greg-gex-dedicate-magazine/
[2.04.2011]; sesja zdjĊciowa La Mauvaise Éducation dla Numéro, czerwiec–lipiec 2010: http://fashiongonerogue.com/miranda-kerr-greg-kadel-la-mauvaise-education-numero-114/ [2.04.2011]; sesja zdjĊciowa Conversation with God, brak informacji o miejscu opublikowania sesji: http://www.behance.net/gallery/Conversation-with-God/383511 [2.04.2011]; Sesja zdjĊciowa Blush, Mirrin Magazine, wiosna 2010: http://fashion-spreads.
blogspot.com/2010/04/alisa-erlikh-by-mckenzie-james-in-blush.html [2.04.2011].

Moda jako wyraz przemian duchowych i kulturowych wspóáczesnego czáowieka?...

modelki oraz kolorystyki pojawiającej siĊ na fotogra¿ach. Jak pisze Andrzej Derdziuk:
„stanowiąc znak dziewictwa, welon wskazuje na odáączenie siostry zakonnej od Ğwiata,
gdyĪ sáuĪy ona wyáącznie Bogu” (Derdziuk 2003: 97). Tutaj pozy modelki zakonnicy stoją
w wyraĨniej opozycji do narzuconej jej przez peánioną funkcjĊ skromnoĞci. Zupeánie inaczej rozumiana jest równieĪ kolorystyka, która zostaáa wykorzystana w tych stylizacjach.
W tekstach o modzie biel nabiera nowych znaczeĔ – kojarzona jest z kobiecoĞcią, zmienia siĊ
z niewinnej w kuszącą, grzeszną; jest to równieĪ symbol luksusu, splendoru i elegancji. Kolor
róĪowy natomiast, który pojawia siĊ na ustach i paznokciach modelki, moĪe byü kojarzony
z kobiecoĞcią, delikatną erotyką i piĊknem (Rejakowa 2008: 98).

ZdjĊcie 1. „Vogue” Francja, grudzieĔ 2009,
fotograf: Cedric Buchet

ZdjĊcie 2. „Vogue” Francja, grudzieĔ 2009,
fotograf: Cedric Buchet

http://forums.thefashionspot.com/f78/vogue-parisdecember-january-2010-laetitia-casta-mert-alasmarcus-piggott-91782-10.html

http://forums.thefashionspot.com/f78/vogue-parisdecember-january-2010-laetitia-casta-mert-alasmarcus-piggott-91782-10.html

W podobnej religijnie konwencji utrzymany byá pokaz polskiego projektanta – Arkadiusa – zatytuáowany Virgin Mary wears the trousers, który odbyá siĊ w 2002 roku w Londynie
w ramach London Fashion Week. Show rozpoczynaáo wejĞcie na wybieg modelki, która dopiero w momencie dojĞcia do koĔca platformy zostaáa oĞwietlona i ukazaáa siĊ widzom z ogoloną gáową, w koronie cierniowej, ze záotym sercem z wizerunkiem Maryi przyczepionym
do piersi i róĪaĔcem oplatającym jej rĊce. W momencie, w którym modelka próbuje rozáoĪyü
rĊce okazuje siĊ, Īe róĪaniec jest jednoczeĞnie áaĔcuchem, który niewoli jej ruchy (zdjĊcie 3).
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Przekaz jest dosyü czytelny – religia staje siĊ wiĊzieniem dla kobiety, ogranicza swobodĊ jej
ruchów, zmusza do postĊpowania wedáug okreĞlonych reguá i zasad.
Równie ciekawy jest projekt, w którym modelka wystĊpuje „ubrana” w nagi kobiecy
manekin, a na szyi przewieszoną ma záotą kapáaĔską stuáĊ (zdjĊcie 4). MoĪna odczytywaü
tĊ kreacjĊ jako krytyczne ujĊcie sytuacji KoĞcioáa Katolickiego w Polsce. Stuáa, symbol
godnoĞci i wáadzy kapáaĔskiej, zestawiona zostaáa ze sztucznym plastikowym manekinem,
co moĪe obrazowaü skostnienie instytucji koĞcielnych w Polsce. KoĞcióá przestaá byü postrzegany jako Īywe Ciaáo Chrystusa, przypomina bardziej ów sztywny manekin, który
opiera siĊ jakimkolwiek zmianom i reformom.

ZdjĊcie 3. Projektant: Arkadius,
kolekcja: Virgin Mary wears the trousers
Londyn 2001

ZdjĊcie 4. Projektant: Arkadius,
kolekcja: Virgin Mary wears the trousers
Londyn 2001

http://arkadius.com/anotherplanet/vmt/index.html

http://arkadius.com/anotherplanet/vmt/index.html

W projektach Arkadiusa pojawiają siĊ równieĪ inspiracje symboliką maryjną3, które
jednak nawiązują do szerszego zjawiska, którym jest religijnoĞü ludowa w Polsce. Pojawia
siĊ zatem modelka „ubrana” w obraz Matki BoĪej, w ozdobnej pozáacanej szacie, gigantycznej koronie na gáowie, dookoáa której doczepiono wieniec dwunastu gwiazd (zdjĊ3
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Por. pokaz mody Jeana Paula Gaultiera, wiosna–lato 2007, brak tytuáu: http://fashiongonerogue.com/harpersbazaar-indonesia-november-2010-nicoline-patricia-malina/ [2.04.2011]; sesja zdjĊciowa Ave Maria dla rosyjskiej edycji „Harper’s Bazaar”, lipiec–sierpieĔ 2010, http://moonglowlounge.wordpress.com/2010/06/20/
tanya-dziahileva-harpers-bazaar-russia-julyaugust-2010-ave-maria/ [2.04.2010].
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cie 5). CaáoĞü nawiązuje do popularnej w polskich koĞcioáach estetyki barokowej, która
cechuje siĊ przepychem i bogactwem. TĊ kreacjĊ moĪna równieĪ odczytywaü poprzez
odniesienia do specy¿ki kultu maryjnego w Polsce, który ob¿tuje w liczne i róĪnorakie
przedstawienia Matki BoĪej (Cruz 2000: 401–407, Greger 2003: 95–104).

ZdjĊcie 5. Projektant: Arkadius, kolekcja: Virgin Mary wears the trousers, Londyn 2001
http://arkadius.com/anotherplanet/vmt/index.html

Arkadius jest jednym z nielicznych polskich projektantów, który chce manifestowaü
swoje poglądy poprzez modĊ, a jego kreacje bardziej przypominają dzieáa sztuki, instalacje
czy performance niĪ modĊ uĪytkową. W wywiadzie udzielonym w 2007 roku dla „Fashion
Magazine” mówiá:
Moje pokazy mody byáy jednak same w sobie przedstawieniami teatralnymi niosącymi zawsze
ze sobą jakieĞ przesáanie dla widza. Miaáy inspirowaü ludzi, áamaü konwenanse i dawaü im do
myĞlenia (Borkowska 2008).

4.2. ISLAM

Podobnie rolĊ mody postrzega Hussein Chalayan, brytyjski projektant tureckiego pochodzenia, którego „pokazy mody bardziej przypominają artystyczne instalacje niĪ zwykáą
prezentacjĊ strojów” (Svendsen 2006: 92), niosąc niekiedy bardzo wyraĨny ideologiczny
przekaz. Za przykáad niech posáuĪy pokaz mody zatytuáowany Between, który odbyá siĊ
w 1997 roku i prezentowaá kreacje na sezon wiosna–lato 1998. Wszystkie zaprezentowane
75

DOMINIKA FABER

podczas tego pokazu projekty odwoáywaáy siĊ do stroju muzuámanek – burek, nikabów, czadorów czy hidĪabów (Morrison 2004: 1–22). Pomimo, Īe burka i nikab nie są wytworami
islamu, gdyĪ istniaáy jeszcze przed jego powstaniem (àucyk 2011: 94–95), to dziĞ w nieodáączny sposób wiąĪą siĊ z muzuámaĔską kulturą i tradycją. Pokazy mody wykorzystujące elementy tradycyjnego stroju muzuámanek stają siĊ gáosem w spoáecznej debacie nie tylko nad
ich ubiorem, ale równieĪ nad pozycją i rolą, jaką przypisano im w islamskim spoáeczeĔstwie4.
Caroline Evans w komentarzu do pokazu H. Chalayana pisaáa:
Wszystkie modelki, wystĊpują z zakrytymi twarzami, a w trakcie trwania pokazu okazuje siĊ, Īe
z caákiem zakrytych przeobraĪają siĊ w zupeánie nagie. Intencją Chalayana jest bowiem umieszczenie kobiety pomiĊdzy dwoma Ğwiatami – Wschodem i Zachodem, dwoma terytoriami, dwoma
kulturami (cyt. za: Stoykov 2008, táumaczenie wáasne).

Wymowny jest zatem tytuá pokazu – Between – oznaczający ‘pomiĊdzy’. Jego wieloznacznoĞü Ğwietnie oddaje np. strój modelki, która na gáowie ma naáoĪone drewniane,
owalne pudeáko z wyciĊtym wąskim paskiem na oczy i ubrana jest w przypominającą
czador dáugą, czerwoną sukienkĊ z przyszytymi do tuáowia rĊkawami uniemoĪliwiającymi
jakiekolwiek ruchy rĊkami (zdjĊcie 6), czy teĪ kreacja modelki w biaáej plisowanej spódnicy i eleganckiej koszuli, której rĊkawy siĊgają jej do kolan.
Muzuámanki mieszkające na Zachodzie Īyją bowiem pomiĊdzy dwoma zupeánie róĪnymi krĊgami kulturowymi, których przedstawiciele dają im sprzeczne wskazówki, jak naleĪy
Īyü i w co siĊ ubieraü (por. Shirazi 2000: 113–131; Bouzar, Bouzar: 2010). H. Chalayan,
próbując wczuü siĊ w sytuacjĊ tych kobiet, áączy w swoich kreacjach zupeánie odmienne
elementy – dáuga sukienka nawiązująca poprzez symbolikĊ póáprzezroczystego materiaáu do
wyzwolenia seksualnego Europejek poáączona zostaáa z drewnianym nikabem, który w jednoznaczny sposób odwoáuje siĊ do ortodoksyjnych nakazów obowiązujących muzuámanki.
Wydaje siĊ jednak, Īe w projektach Chalayana nie chodzi tylko o godzenie ze sobą
dwóch Ğwiatów. Pokaz koĔczyá siĊ bowiem dosyü specy¿cznym przedstawieniem – oczom
widzów ukazywaáa siĊ zupeánie naga modelka z zasáaniającą twarz maską; tuĪ za nią, na
wybieg wchodziáa kolejna naga postaü, tym razem jednak hidĪab zasáaniający twarz, wáosy
oraz ramiona, siĊgaá jej do pĊpka; nastĊpna modelka równieĪ ubrana byáa w tradycyjny
strój muzuámaĔskich kobiet, ale byá on odpowiednio dáuĪszy i siĊgaá jej do kolan; ostatniej
z kobiet hidĪab siĊgaá do poáowy áydki (zdjĊcie 7).
Tytuá PomiĊdzy moĪe siĊ zatem odnosiü równieĪ do wewnĊtrznego rozdarcia tych kobiet,
które Ğwiadome swojej cielesnoĞci i kobiecoĞci muszą ukrywaü swoje ciaáa przed spojrzeniami
obcych mĊĪczyzn. Najlepiej ten swoisty performance koĔczący pokaz Between táumaczy
Lubomir Stoykov, autor wyczerpującego artykuáu na temat twórczoĞci Chalayana:
We wszystkich tych projektach chodzi o udowodnienie tego, Īe nadanie muzuámaĔskim kobietom
tej samej toĪsamoĞci poprzez nikab, niszczy ich indywidualnoĞü i moĪliwoĞü bycia inną od reszty
kobiet (Stoykov 2008, táumaczenie wáasne).
4
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Porównaj: pokaz mody Erkana Coruha, jesieĔ–zima 2010, The Men & Women of Allah: http://www.trendhunter.com/trends/erkan-coruh [2.04.2011]; pokaz mody Miguela Adrovera, jesieĔ–zima 2001, Meeteast: http://
purplebills.blogspot.com/2011/02/miguel-adrover.html [2.04.2011]; pokaz mody Paula Smithsa, wiosna–lato
2009, bez tytuáu.
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ZdjĊcie 6. Projektant: Hussein Chalayan, kolekcja Between, Londyn 1998
http://www.husseinchalayan.com/#/past_collections.1998.1998_s_s_between.8/

ZdjĊcie 7. Projektant: Hussein Chalayan, kolekcja Between, Londyn 1998
http://ellenmcintyre.co.uk/fashion/eastern-delights-or-fundamentalist-fashion/

MuzuámaĔskie kobiety, róĪniące siĊ kolorem wáosów, rozstawem oczu, ¿gurą, po zaáoĪeniu burek lub nikabów – najbardziej rygorystycznej wersji zasáony – stają siĊ nie do
odróĪnienia, tracą swoją toĪsamoĞü w oczach obserwujących je ludzi.
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5. MODA A RELIGIE DALEKIEGO WSCHODU
Inspiracje Dalekim Wschodem, tamtejszą kulturą, religią i obyczajami, równieĪ
obecne są w modzie od dawna (Boucher 2003). Jest to kolejna próba prze¿ltrowywania
elementów Orientu do kultury zachodniej. Orient, bĊdąc pewnym sztucznym konstruktem, wyobraĪeniem stworzonym przez Zachód, staje siĊ jednoczeĞnie przeciwwagą dla
tej kultury (Said 2005: 29–39). Religie Dalekiego Wschodu – buddyzm, hinduizm, konfucjanizm – tra¿ają do mentalnoĞci Europejczyków m.in. dziĊki modzie, która jednak
traktuje takie wierzenia dosyü powierzchownie, powielając mit „uduchowionego” Dalekiego Wschodu. Obszar ten traktowany jest jako Ĩródáo alternatywnej wobec chrzeĞcijaĔstwa formy duchowoĞci, która nie opiera siĊ na zhierarchizowanej wáadzy koĞcielnej,
ale na samodoskonaleniu kaĪdej jednostki.
Sesja zdjĊciowa Seven Days In Tibet dla indonezyjskiego wydania czasopisma „Harper’s
Bazaar”, skáadająca siĊ z dziewiĊtnastu fotogra¿i, inspirowana jest kulturą, obyczajami
oraz poáoĪeniem geogra¿cznym i architekturą Tybetu. Wszystkie fotogra¿e przedstawiają
modelkĊ – AzjatkĊ – w bardzo kolorowych stylizacjach, które zostają skontrastowane ze
spokojnym, czasem nawet monotonnym krajobrazem ukazanym w tle. Na potrzeby artykuáu wybraáam dwie fotogra¿e, które zanalizujĊ szczerzej. Pierwsza z nich (zdjĊcie 8)
przedstawia modelkĊ siedzącą w charakterystycznej pozie na skraju jeziora, z uniesionymi
w medytacyjnym geĞcie rĊkoma. Wszystko tu ma wymowĊ symboliczną: woda, uáoĪenie
dáoni, pozycja, w której siedzi kobieta.
W buddyzmie, podobnie jak w hinduizmie, ukáad dáoni symbolizuje stan umysáu i jako taki odgrywa istotną rolĊ w wyraĪaniu znaczenia dharmy (...). Dla wtajemniczonych ich [dáoni – przypis
autorki] symbolika jest bardzo przejrzysta: záączone kciuki i palce wskazujące obu dáoni przypominają koáa, a zatem takĪe dharmĊ (...), dáonie uáoĪone w okreĞlony sposób na kolanach symbolizują medytacjĊ (Atkinson 2009: 375).

Druga fotogra¿a przedstawia podobną sytuacjĊ – modelka uchwycona zostaje podczas
medytacji z tybetaĔskim mnichem (zdjĊcie 9). Ubrana w charakterystyczny strój nawiązujący do ubioru buddyjskich mniszek, w rĊku trzyma máynek modlitewny, który sáuĪy do
powtarzania mantr zapisanych na zewnĊtrznej powierzchni máynka.
Z uwagi na to, Īe najpotĊĪniejsze inwokacje to takie, które odmawia siĊ w myĞlach lub cichym
szeptem, najefektywniejszym sposobem recytacji mantr są obroty máynka w ciszy. To akt obracania máynkiem jest zasáugą religijną i przynosi báogosáawieĔstwa (...) (Willis 2002: 78).

Równie istotna dla TybetaĔczyków jest architektura i poáoĪenie topogra¿czne budowli,
zwáaszcza Ğwiątyni czy klasztoru, o czym pisze we Wprowadzeniu do buddyzmu tybetaĔskiego John Powers:
Konstrukcje o religijnym znaczeniu odgrywają duĪą rolĊ w umacnianiu toĪsamoĞci mieszkaĔców Tybetu. PodróĪując przez obszary wpáywów tej kultury, regularnie napotyka siĊ imponujące
budowle, umieszczone czĊsto na stromych zboczach, jakby lewitujące miĊdzy ziemią a niebem
(Powers 2008: 254).
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ZdjĊcie 8. „Harper’s Bazaar” Indonezja, listopad 2010, fotograf: Nicoline Patricia Malina
http://fashiongonerogue.com/harpers-bazaar-indonesia-november-2010-nico-line-patricia-malina/

ZdjĊcie 9. Harper’s Bazaar Indonezja, listopad 2010, fotograf: Nicoline Patricia Malina
http://fashiongonerogue.com/harpers-bazaar-indonesia-november-2010-nico-line-patricia-malina/

Fakt ten wykorzystali autorzy sesji zdjĊciowej Seven Days In Tibet. Táem dla wiĊkszoĞci fotogra¿i są bowiem klasztorne mury i budowle Lhasy, które harmonijnie wspóágrają
z kolorami i krojami eksponowanych tu kreacji. Czy jednak inspiracje czerpane z buddyzmu
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i przekazywane dziĊki modzie kulturze Zachodu pogáĊbiają wiedzĊ odbiorców na temat tej
religii i kultury? Skupiając siĊ jedynie na zewnĊtrznych jej przejawach, stereotypizuje siĊ
przekazy o religiach Dalekiego Wschodu, wciąĪ powiela opowieĞü o mistycznej duchowoĞci tych regionów oraz unika krytycznego spojrzenia na doktrynĊ, kult oraz wspólnoty
poszczególnych religii.
Interesującym wydaje siĊ zestawienie kolorowych, bogato zdobionych strojów, biĪuterii i dodatków z kulturą i religią Tybetu. Czy z pomocą takiej wáaĞnie mody moĪna uciec
od samsary – cyklu wiecznych narodzin i Ğmierci?
Jedną z najwiĊkszych przeszkód jest fakt, Īe doczesne istnienie peáne jest puáapek, które mamią
nieostroĪnych i czynią ich Ğlepymi na surowe realia Ğwiata (Powers 2008: 66).

Wydaje siĊ, Īe moda moĪe byü jedną z takich puáapek.

6. PRÓBA INTERPRETACJI
JuĪ ta krótka i bardzo pobieĪna analiza przedstawionych fotogra¿i pozwala dostrzec
wyraĨną róĪnicĊ w postrzeganiu i prezentowaniu poszczególnych wierzeĔ i kultów przez
projektantów i fotografów mody. W odniesieniu do inspiracji chrzeĞcijaĔstwem i elementami kultury islamu modĊ moĪna rozumieü jako przestrzeĔ, w której demaskuje siĊ represyjny
charakter religii w sferze ludzkich popĊdów i seksualnoĞci. Michael Foucault, opisując
dziaáania szeroko pojmowanej wáadzy, która próbuje nadzorowaü ludzkie pragnienia, pisaá
równieĪ o przedstawicielach KoĞcioáa:
Ale i duszpasterstwo staraáo siĊ wpáywaü po swojemu na pragnienia, choüby dlatego, Īe poddaáo je
caáoĞciowej i starannej dyskursywizacji: wpáywaü, rzecz jasna, przez okieáznanie i odepchniĊcie (…)
(Foucault 2010: 27).

Wbrew ogólnym poglądom, wieloĞü dyskursów wcale nie przynosi jednostce wolnoĞci, wrĊcz przeciwnie, kaĪe jej nieustannie opowiadaü i wysáuchiwaü róĪnych historii
na temat seksu, które zostaáy zdominowane przez interpretacjĊ i punkt widzenia lekarzy,
pedagogów, duchownych i polityków. Sesje zdjĊciowe Dark habits, La Tentation du Diamant i La Mauvaise Éducation, które Ğmiaáo zestawiają zakonny habit z nagoĞcią, cielesnym poĪądaniem i zmysáowoĞcią modelek, z jednej strony zostają wáączone w proces
dyskursywizacji seksu, z drugiej jednak starają siĊ uwolniü ludzkie popĊdy i zachowania
spod wáadzy religii. Takim próbom sprzyja prywatyzacja religii, w ramach której zarówno
toĪsamoĞü seksualną, jak i preferencje seksualne kaĪdy ustala sam, a standardy i przepisy dotyczące seksu wyznaczane przez duchownych przestaáy powszechnie obowiązywaü
(Szlendak 2004: 45–57).
Czy jednak wyzwolenie kobiety poprzez modĊ nie prowadzi do ponownego jej zniewolenia? Byü moĪe mamy do czynienia z „mitem emancypacji”? Jean Baudrillard pisze,
Īe zarówno o kobiecie, jak i o jej ciele moĪna powiedzieü, Īe „wszystko to, w imiĊ czego
80

Moda jako wyraz przemian duchowych i kulturowych wspóáczesnego czáowieka?...

zostają »wyemancypowane« – wolnoĞü seksualna, erotyzm, rozrywka – przeksztaáca siĊ
w system kurateli i kontroli, system wartoĞci »opiekuĔczych«” (Baudrillard 2006: 184).
KobiecoĞü zostaje nierozerwalnie związana z seksualnoĞcią. Tylko w ten sposób rozumie siĊ i wyzwala kobietĊ, która zostaje wáączona w „mit emancypacji”. Uwolnienie siĊ
spod wáadzy religii, mĊskiej dominacji, nierównoĞci spoáecznych wcale nie staje siĊ obszarem autonomii jednostki, ale miejscem, w którym wáadzĊ sprawuje siĊ poprzez system
produkcji i konsumpcji.
Czasopisma, w których pojawiáy siĊ analizowane sesje zdjĊciowe – „Vogue”, „Harper’s
Bazaar”, „Numero” – promują nowy wzorzec kobiety – wyzwolonej seksualnie, z idealną
sylwetką, zawsze zadbaną, ubraną w kreacje najsáawniejszych projektantów. Jednak kobiece
ciaáo w momencie, w którym staáo siĊ produktem marketingowym, zaczĊto traktowaü przedmiotowo – modelki są jedynie „wieszakami” prezentującymi stroje od kreatorów mody.
A zwrócona kobietom wolnoĞü seksualna moĪe staü siĊ przyczyną frustracji, gdy nie speánią
oczekiwaĔ swoich partnerów.
Pojawia siĊ równieĪ zarzut kierowany pod adresem wspóáczesnej kultury o promowanie nagoĞci i skandalu, które znacznie wpáywają na wzrost sprzedaĪy okreĞlonych produktów. Brian McNair okreĞla taką kulturĊ mianem „kultury obnaĪania”:
Pod nazwą „kultura obnaĪania” rozumiem medialną dostĊpnoĞü seksu, nagoĞci na pokaz i ekshibicjonizmu, których ob¿toĞü rzucaáa siĊ w oczy w spoáeczeĔstwach kapitalistycznych koĔca
dwudziestego wieku i które nadal, juĪ w wieku dwudziestym pierwszym, stanowią jedną z ich
najbardziej widocznych i kontrowersyjnych cech (McNair 2004: 5).

W kulturze obnaĪania wyróĪnia siĊ postawĊ porno-chic, która staje siĊ postmodernistycznym przeksztaáceniem porno w artefakt kultury, wykorzystującym ciaáo kobiety
nie tylko do komercyjnych celów. Pod koniec lat 70. rozpoczĊto badania nad porno-chic,
rozumianym jako sfera kulturowych przeksztaáceĔ pornogra¿i w Ğwiadomą i ironiczną grĊ
z odbiorcą i krytyką. Mamy tu do czynienia z ukazaniem norm seksualnych i zachowaĔ
obowiązujących w danym spoáeczeĔstwie, co skutkuje nabywaniem wiedzy na ten temat.
Jest ona jednak przedstawiana w okreĞlony, nierzadko bardzo schematyczny i upraszczający sposób. Co wiĊcej, za takimi przekazami stoi zwykle okreĞlona ideologia, która dostrzegalna jest jedynie przez nielicznych (McNair 2004: 127–179). ĝwiat mody bardzo
chĊtnie wykorzystuje tĊ stylistykĊ, by wzbudziü w odbiorcach zainteresowanie, a nierzadko
i oburzenie w reakcji na zestawienie np. krzyĪa i nagiego ciaáa modelki.
NagoĞü zestawiona z elementami symboliki religijnej, tak charakterystyczna dla sesji
zdjĊciowych poĞwiĊconych tematyce „wyzwolonych zakonnic”, realizowana jest przede
wszystkim w pismach francuskich i amerykaĔskich. Kobiety w habitach nie pojawiają
siĊ wprawdzie czĊsto w tamtejszej przestrzeni publicznej, ciągle jednak strój ten konotuje
wspólne dla przedstawicieli kultury Zachodu znaczenia – wiąĪe zakonnice z konkretną religią oraz przypisuje im pewne cechy usposobienia i zachowania, które mogą byü odbierane
pozytywnie lub negatywnie (Trzebiatowska 2006: 189–192).
Wykorzystanie zakonnego habitu Ğwiadczącego o skromnoĞci i oddaniu Bogu kobiety,
która go nosi, i zestawienie go z czerwonymi szpilkami, diamentami czy wyzywającym
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makijaĪem wzmacnia siáĊ przekazu, sprawia, Īe komunikat tra¿a do odbiorców i zostaje
zapamiĊtany. Taka stylizacja sprawia, Īe kobieta zakonnica ponownie staje siĊ widoczna
dla otoczenia, a w efekcie moĪe staü siĊ obiektem mĊskiego poĪądania. PrzyzwoitoĞü
kobiety czĊsto ocenia siĊ bowiem na podstawie jej stroju, makijaĪu czy fryzury, a ideaá
skromnoĞci i niewinnoĞci w kulturze judeochrzeĞcijaĔskiej miaá byü realizowany poprzez stroje mające czyniü kobietĊ niewidzialną dla otoczenia (Buczkowski 2005: 280).
Taka idea bliska jest fundamentalistom islamskim, którzy dbając o godnoĞü kobiet, jak
sami twierdzą (Abdalati 1993: 241–294), nakáaniają je do caákowitego zakrycia ciaáa,
wraz z twarzą i dáoĔmi. Wydaje siĊ wiĊc, Īe Hussein Chaleyan swoim pokazem mody
Between wygáasza czytelny manifest w obronie muzuámaĔskich kobiet, pokazując, Īe
pod dáugimi burkami, które upodabniają do siebie wszystkie noszące je kobiety, kryją
siĊ indywidualne jednostki. I znowu kobieta staje siĊ widzialna dla Ğwiata zewnĊtrznego,
a moda, która dostarcza przede wszystkim bodĨców wzrokowych, chĊtnie podejmuje
tĊ tematykĊ.
Przetworzenie symboliki religii monoteistycznych – w tym wypadku chrzeĞcijaĔstwa i islamu – moĪna interpretowaü równieĪ (a moĪe zwáaszcza) w odniesieniu do
przemian religijnych i duchowych, które mają miejsce we wspóáczesnej kulturze. Proces
zeĞwiecczenia Zachodu, który „(…) produkuje coraz wiĊcej jednostek patrzących na
swoje wáasne Īycie bez dobrodziejstwa interpretacji religijnej” (Berger 1997: 150), dotyka równieĪ Ğwiata mody. Laicyzacja nie oznacza jednak Ğmierci wiary czy religii, jest
to Ğwieckie spojrzenie na sacrum, krytyka i dyskusja nad teologią, religijnymi nakazami
i przepisami. Symbole religijne zostają przeniesione ze ĞwiątyĔ i koĞcioáów wprost na
Ğwiatowe wybiegi, gdzie kreatorzy mody dowolnie nimi dysponują. Czy jednak mamy
do czynienia z aktem bezmyĞlnego ich bezczeszczenia? Krystyna Czerni, analizując zjawisko wykorzystania ĞwiĊtych symboli w sztuce (co moĪna równieĪ odnieĞü do Ğwiata
mody), stara siĊ dokáadnie sprecyzowaü przedmiot, który poddawany jest artystycznej
„obróbce”.
Dla interpretacji wszystkich tego typu kontrowersyjnych i agresywnych pomysáów artystycznych zasadniczą kwestią wydaje siĊ sprecyzowanie przedmiotu agresji czy drwiny i trafna
identy¿kacja atakowanych wartoĞci. Bardzo czĊsto bowiem kwestionowane jest nie tyle samo
sacrum, ile jakaĞ jego karykatura, jego faászywie odbierana namiastka; atakowany bywa nie
bezpoĞrednio Chrystus, Bóg, ale „chrzeĞcijaĔstwo stosowane”, religia czy nawet tylko jej forma
kultowa (Czerni 1989: 194).

Inaczej proces ten rozumie Irena Borowik, pisząc o „dekompozycji wiary” – wspóáczeĞnie coraz wiĊkszą rolĊ w sferze sacrum odgrywają emocje i wáaĞnie poszukiwanie owej
ĞwiĊtoĞci. Laicyzacja i desakralizacja nie są wiĊc negacją istnienia pierwiastka religijnego
w Ğwiecie, ale brakiem wiary w zinstytucjonalizowane formy duchowoĞci na rzecz pluralizmu, indywidualizmu, eklektyzmu (Borowik 2003: 45). Proces ten moĪe wiĊc przebiegaü
w dwóch kierunkach – z jednej strony laicyzacja, którą rozumieü moĪna jako caákowite
zeĞwiecczenie Īycia, z drugiej – uwolnienie sfery religijnej od warstwy zjawiskowej, naleciaáoĞci magicznych, mitologicznych czy ideologicznych.
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Poszukiwanie sacrum, niekoniecznie „oczyszczonego”, jest powszechne wĞród przedstawicieli ruchów New Age, bardzo popularnych we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie zachodnim. New Age jest pojĊciem, które wymyka siĊ sztywnym reguáom de¿nicyjnym,
stając siĊ „terminem parasolem”, obejmującym niesáychaną liczbĊ róĪnorodnych grup
i toĪsamoĞci. Ruch Nowej Ery moĪe byü rozumiany jako specy¿czny typ ĞwiadomoĞci,
promujący samorozwój i samopoznanie czáowieka. W poszukiwaniu wáasnej toĪsamoĞci
bierze siĊ pod uwagĊ marginalizowane do tej pory obszary ludzkiej egzystencji: emocje,
ciaáo, sny, marzenia (Kubiak 2005: 11–18). Praktyki w ramach New Age przypominają
nieco te realizowane w religijnoĞci potocznej (Hall 2007). Mamy tu do czynienia z sensualizmem, oddziaáywaniem na wszystkie zmysáy czáowieka poprzez wykorzystywanie
zapachów, obrazów i kolorów, ĞwiĊtych proszków, kamieni i Ğwiec, budowanie oátarzyków.
Bardzo istotna jest równieĪ wraĪliwoĞü mirakularna, wyczulenie na sprawy niezwykáe,
dziwne i tajemnicze, które jednak nie wiąĪą siĊ z tradycyjnymi wyobraĪeniami na temat
Boga i jego mocy sprawczej, ale z kosmiczną energią czyniącą cuda. Wydaje siĊ wiĊc, Īe
praktyki New Age, zwáaszcza w Polsce, stają siĊ kontynuacją ludowego katolicyzmu –
przede wszystkim w wymiarze, który wydobywa wagĊ pierwiastka magicznego. Dochodzi
równieĪ do zmiany w pojmowaniu ĞwiĊtych przedmiotów, symboliki oraz obrzĊdów, które
stają siĊ jednymi z wielu elementów sáuĪących czáowiekowi do uzyskania harmonii i wewnĊtrznego spokoju (Hall 2007: 290–325).
W Ğwietle przeprowadzonej analizy wydaje siĊ, Īe symbole religijne „wyszáy” z ukrycia, zostaáy przeniesione ze ĞwiątyĔ do zupeánie nowych, Ğwieckich przestrzeni, co nie
oznacza jednak umniejszenia ich znaczenia. Inspiracje religijne, czĊsto szokujące, mogące
raniü ludzkie uczucia, wykorzystuje siĊ, by krytykowaü nie tyle podstawowe zasady wiary
czy istnienie Boga, ale spoáeczne funkcjonowanie i przetworzenie boskich nakazów i objawieĔ. Z tego teĪ powodu w niniejszej pracy pojawia siĊ analiza fotogra¿i i projektów, które
krytycznie podchodzą do skostnienia w polskim KoĞciele, niewolenia kobiet poprzez ubiór,
religijnych nakazów skromnoĞci, idyllicznego wizerunku Dalekiego Wschodu, którego religie jawią siĊ jako a¿rmujące jednoĞü czáowieka z naturą, zalecające samodoskonalenie
i samopoznanie.
W drugiej poáowie XX w. nastąpiáa nowa, wielka ekspansja kultury Orientu. Jak niegdyĞ Azja, tak
w latach szeĞüdziesiątych Ameryka staáa siĊ Īyzną glebą dla sáowa Mahometa, Buddy, Kriszny.
Z caáego Ğwiata páynąá ku niej potok ekspertów i proroków, za jedyne bogactwo mających „sekrety
dawnego Wschodu (Tokarski 1984: 42).

Owa ekspansja widoczna jest równieĪ w modzie, zwáaszcza w stylach etno i folk, które
czerpiąc z orientalnych tradycji i kultur, próbują byü w pewnej opozycji do konwencjonalizmu i masowoĞci pozostaáych modowych trendów. Stąd teĪ liczne pokazy mody i sesje
zdjĊciowe poĞwiĊcone aspektom religijnym i duchowym Dalekiego Wschodu.
Dla potrzeb tej pracy dokonaáam analizy tylko jednej takiej sesji fotogra¿cznej, która
jednak dobrze obrazuje sposób ukazywania Dalekiego Wschodu w zachodniej modzie.
SkoĞnooka modelka, prezentująca kolorowe, momentami bardzo orientalne kreacje na tle
Ğwiątyni w Lhasie, sielankowy krajobraz, piĊkne kolorowe stroje i uĞmiechniĊty starszy
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mĊĪczyzna w stroju mnicha z róĪaĔcem w dáoni sprawiają, Īe w gáowie widza tworzy siĊ
idylliczny obraz Dalekiego Wschodu przepeánionego mistyką. O początkach fascynacji
religiami Dalekiego Wschodu na Zachodzie pisaá Bartáomiej DobroczyĔski:
Religie Wschodu zapraszaáy zniechĊconą i sfrustrowaną máodzieĪ Ameryki i zachodniej Europy
do fascynującej podróĪy w Nieznane, a tym, którzy by siĊ na nią zdecydowali, obiecywaáy trudne do zlekcewaĪenia korzyĞci: poznanie samego siebie, wnikniĊcie w tajemnice WszechĞwiata,
panowanie nad wáasnym ciaáem i umysáem. Maáo tego, obiecywaáy zdobycie tych skarbów nie
w hipotetycznym Īyciu przyszáym czy teĪ z wyroków nieprzewidzialnej áaski BoĪej, ale wyáącznie dziĊki wáasnym wysiákom, zdyscyplinowanej praktyce medytacyjnej oraz Ğcisáej wspóápracy
z wybranym nauczycielem duchowym (DobroczyĔski 1997: 44).

W efekcie szkoáy jogi i medytacji zaczĊáy ĞwiĊciü triumfy równieĪ w katolickiej Polsce, a ksiĊgarnie oferują bogaty wybór róĪnego rodzaju poradników i leksykonów odwoáujące siĊ do nauk i praktyk Wschodu, z których przykáadowo wymieniü moĪna takie
pozycje, jak Tao zdrowia Daniela Reida, Joga sztuka Īycia Donny Farhi, ĩyciowe Aikido
Santorskiego, Pawáa Bernasia i Pawáa Olesiaka czy Spokój z kaĪdym oddechem: codzienne
medytacje uzdrawiające Īycie Hanh Thich Nhata. Wschód staje siĊ niejako autorytetem
w sprawach samodoskonalenia, podąĪania wáaĞciwą ĞcieĪką, samorealizacji. W podobny
sposób przeksztaáca mistykĊ Wschodu zachodnia moda.
Jednak komercjalizacja wschodnich praktyk i religii:
(...) prowadzi wielu duchowo uĞpionych i niewyrobionych religijnie adeptów do przekonania,
Īe wystarczy na przykáad dwa razy dziennie poĞwiĊciü siĊ zalecanym przez „oĞwieconych guru”
praktykom, aby osiągnąü spokój ducha i niczym niezmącone szczĊĞcie – a nierzadko sukces ¿nansowy (DobroczyĔski 1997: 105).

Byü moĪe tak wáaĞnie jest w przypadku kampanii modowych, sesji fotogra¿cznych
i pokazów mody, które mają nakáoniü odbiorców do kupna prezentowanych ubraĔ i tym
samym przyczyniü siĊ do sukcesu ¿nansowego projektanta/domu mody. Inspiracje, które
czerpią z kultury Wschodu nie są pogáĊbione, twórcy takich projektów wiedzą, Īe proste
i czytelne odwoáania mocniej przyczynią siĊ do ich sukcesu. Z drugiej strony odbiorcy
zaintrygowani widocznym w modzie wpáywem Dalekiego Wschodu byü moĪe pogáĊbią
swoją wiedzĊ na temat jego kultury i duchowych praktyk.
To wáaĞnie „duchowoĞü”, staje siĊ pojĊciem kluczowym, pomocnym w zrozumieniu
nie tylko zainteresowania religiami mistycznymi i ich wykorzystaniem w modzie, ale równieĪ odbiorem samej mody. Jak postulują bowiem Katarzyna Skowronek i Zbigniew Pasek,
duchowoĞü staáa siĊ uniwersalną i ponadreligijną kategorią:
Uznajemy, Īe okreĞla ona (wszelkie, istniejące w obrĊbie religii, jak i poza nią) dąĪenia czáowieka
do przekroczenia jego doczesnej, zastanej kondycji, dąĪenia do transgresji tak w wymiarze spoáecznym, jak i indywidualnym przez jednostkĊ, zwykle w imiĊ wartoĞci uznawanych przez nią za
wyĪsze, pozytywne, dobre (Skowronek, Pasek 2011: 81).

Czy zatem w kontekĞcie poddanego analizie materiaáu badawczego moĪemy mówiü
o duchowoĞci mody? JeĞli za akt transgresji uznamy przekraczanie religijnych norm i zasad
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dotyczących ludzkiej seksualnoĞci, to zapewne tak. WyĪszą wartoĞcią staje siĊ tu wolnoĞü
w wyraĪaniu siebie, swoich potrzeb i ludzkich popĊdów, które táumione przez religijne
zakazy, ponownie zostaáy odkryte. Co wiĊcej, kaĪdy projektant, tworząc kolekcje na nadchodzące sezony, stara siĊ wykraczaü poza zastane schematy i na nowo interpretowaü
obecne w Ğwiecie mody tematy i wzory.
Józef Kozielecki, twórca koncepcji transgresyjnej, wyróĪnia kilka przejawów transgresji, w tym ekspansjĊ i twórczoĞü (Kozielski 1997: 54–56), które Ğwietnie charakteryzują
zachowania zarówno projektantów mody, jak i ich klientów. Nieustanna zmiana trendów
wymusza na odbiorcach mody podąĪanie za nowoĞcią i aktualnoĞcią, co wiąĪe siĊ z ciągáym poszerzaniem zasobów wáasnej szafy. Jednak ekspansjĊ mody moĪna równieĪ rozumieü jako zwiĊkszanie Ĩródeá inspiracji, z których czerpią projektanci oraz jako wkraczanie
w niedostĊpne do tej pory dla mody sfery Īycia spoáecznego. O twórczej transgresji pisze
Kozielecki, Īe: „(…) rozszerza ona dotychczasowe granice poznania, otwiera nową przestrzeĔ, której dotychczas nikt nie dostrzegaá” (Kozielski 1997: 56). W tym wáaĞnie kontekĞcie moĪna interpretowaü pokazy mody haute couture, których celem nie jest utylitarnoĞü,
ale twórcza manifestacja poglądów, przekonaĔ i pomysáów projektantów. W tym miejscu
moda wkracza w obszar sztuki.
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FASHION AS A SIGN OF SPIRITUAL AND CULTURAL TRANSFORMATIONS.
RELIGIOUS SYMBOLISM IN SELECTED PHOTO SHOOTS AND FASHION SHOWS
The main purpose of this article is to explore religious inspirations which appear in contemporary fashion and
to reveal the differences in introducing particular religions.Fashion industry uses eastern religious motifs to
strengthen the authority of the fashion world, on the other hand, associates naked female bodies with Christian
or Muslim symbolism as a refusal of religious dictation. In the article, it is proved that religious inspirations
appearing in fashion became a sign of a wider phenomena, which is related to the process of secularization
and at the same time exploration of new forms of spirituality. Also addresses the question of fashion which
exposes the repressive character of religion which intends to control human impulses and sexuality, as well
as the problem of commercialization of eastern practices. Semiotic analysis of photography allowed me to
test and prove the hypotheses raised earlier. This research method recognizes not only what the literal layer of
photography is but also the whole cultural context which includes artist, his work and receiver.
Key worlds: symbol, religion, fashion, body, advertising
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