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Анотація. У статті досліджується ґенеза  терміна “молодіжна 
мода”. Особлива увага звертається на один з її проявів – моду ву-
лиць, її виникнення, становлення течії,  джерела натхнення  дизай-
нерів. Розглядаються та  критично осмислюються праці авторів, які  
зверталися до теми молодіжної моди. 
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Молодіжна мода, або ж один з її проявів – вулична мода, 
є неодмінною складовою міської культури та сучасної індустрії 
моди. Це не лише популярне сьогодні  явище, його вплив став важ-
ливим фактором демократизації моди в другій половині ХХ ст.  

Вулична мода (англ. street-style або streetwear) – це різновид 
напряму в одязі, що не має прив’язки до субкультури або високої 
моди. Вона тісно пов’язана з бунтом молоді проти нав’язуваних 
стандартів, зокрема стандартів зовнішнього вигляду. У ХХ 
ст. вулична мода була орієнтована на заперечення всього,  що 
з’являлося в руслі офіційної моди. Дуже часто найепатажніші 
її представники належать до того чи іншого стилю субкуль-
тур, що стали основними виразниками ідей вуличної моди. 

До теми молодіжної моди зверталися багато дослідни-
ків, одна із них Ю. Музальовська, монографія якої “Явище 
молодіжної моди стрітстайл в контексті субкультурних рухів 
(друга половина XX – початок XXI століть)” [1] присвяче-
на проблематиці молодіжної культури і, зокрема, субкультур 
як  складових. У праці всебічно розглядається складне явище 
сучасної культури, термін “стрітстайл”, що отримав розповсю-
дження в західній науковій літературі, у нашій країні  швидше  
відомий  як  “антимода”,  або “вулична” мода.  

Варте уваги дослідження субкультурних напрямків моло-
діжної моди у праці А. Керві “Молодіжна субкультура США 
і  Великобританії з кінця 40-х по наші дні” [2], у якій подано 
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загальний огляд молодіжних субкультур, зважаючи на особли-
ві світи із символами престижу й зовнішніми ознаками.

Доречною у дослідженні цієї проблематики стала моногра-
фія Н. Побєди “Молодіжна субкультура” [3],  в якій подаєть-
ся аналіз наявних підходів до опису та типологізації субкуль-
тури на сучасному етапі. У роботі окреслені механізми виник-
нення та функціонування субкультури, які, на думку автора, є 
ключовими в подальшому дослідженні теми, а також запро-
поновано власну концептуальну схему опису та дослідження 
молодіжних субкультур. 

Неформальні молодіжні об’єднання аналізують у своїх 
працях С. Косарецька “Про неформальні об’єднання моло-
ді” [4], також В. Кулік та Т. Голобуцька, О. Голобуцький у 
колективній монографії “Молода Україна: Сучасний орга-
нізований молодіжний рух та неформальна ініціатива” [5].

“Молодіжна мода” – доволі широке поняття, яке охоплює 
не лише одягову моду, але й життя субкультури, манеру пове-
дінки, сленґ, мову жестів і  т. д. Термін “вулична мода” означає 
насамперед моду, яка не зійшла з подіумів, моду на вулицях міст.

Дотепер немає чіткої думки, чи можна вважати словоспо-
лучення “вулична мода” терміном, чи з часом буде прийнятий 
інший його варіант. Переважно використовується англійське 
словоcполучення street fashion, а також street style (в букваль-
ному перекладі – “вуличний стиль”),  що вже достатньо апро-
бовані в західній та російській літературі й означають  загалом 
тенденції та напрями, що стосуються і  повсякденного,  і  екс-
траординарного,  наприклад,  клубного, одягу, що виходить за 
рамки стандарту. Загальноприйнятим вважається твердження, 
згідно з яким вулична мода є соціокультурним явищем, органіч-
ною складовою молодіжної культури, тісно стикається з музич-
ними течіями, нетрадиційними видами спорту і  соціальними та 
політичними рухами, що виникають у молодіжному середовищі.

Як прояв демократизації суспільства та його поглядів на 
моду, вулична мода надає будь-якій людині можливість віль-
ного вибору способів вираження смаків, естетичних вподо-
бань, настрою,  соціальної чи політичної позиції [5].

Вулична мода тісно пов’язана із субкультурами. Від 40-х 
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років ХХ ст. різні субкультури змінювали одна одну, формую-
чи свій характерний стиль музики, одягу, поведінки, альтерна-
тивні до панівної культури. Стилі вуличної моди виник в суб-
культурах як альтернатива загальноприйнятій моді. 

Альтернативна культура розходиться за певними позиціями 
з основною, домінуючою в суспільстві культурою,  її цінності 
відрізняються від традиційних. При цьому альтернативна куль-
тура претендує на статус правильнішого, тобто справжнього, 
кращого способу життя або рятівної альтернативи розвитку. 

До альтернативної культури близьке поняття контркульту-
ри (від гр. “проти”) – у широкому значенні, напрям розвитку 
культури, який активно протистоїть “офіційній” традиційній 
культурі, ставить під сумнів панівні культурні цінності, норми і 
мораль, створює свою систему цінностей. Прикладами контр-
культури є молодіжні рухи та субкультури ХХ ст. У вужчому й 
конкретному значенні термін “контркультура” вживається для 
означення форми протесту проти культури “батьків”, що поши-
рилася серед американської молоді в 60-х — на початку 70-х 
років XX ст. Протест виявлявся у відмові від стандартів і сте-
реотипів офіційної культури, основні цінності якої — респекта-
бельність, соціальний престиж, матеріальне благополуччя [4].

У післявоєнні роки антимодою був рух бітників (від англ. 
beat generation — “розбите покоління”), які, проголосивши 
добровільну бідність, відпускали бороди, носили мішкуваті 
вельветові штани, светри грубої домашньої в’язки; рух гіппі, 
які повністю відкидали цінності й норми панівної культури, 
у тому числі одяг – коли в моді були геометрія, міні, короткі 
стрижки,  гіппі носили довгі спідниці  та рвані джинси,  довге 
волосся і етнічний одяг; стиль панків,  рокерів, металістів — 
шкіряний одяг з ланцюгами, заклепками та зловісною символі-
кою, який шокував добропорядних громадян. Найяскравішим 
протестом був зовнішній вигляд представників субкультур, що 
демонстрував повне заперечення прийнятих суспільством пра-
вил. Основним було — виділитися серед загалу, протиставити 
себе йому та шокувати оточення. 

Учасники стильових течій вуличної моди  протестували про-
ти різних речей. Представники “робітничих” течій — проти 
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прагнення більшості своїх товаришів виглядати  респектабель-
ніше, ніж вони могли собі дозволити. 

Кожна нова субкультура обов’язково викликала новий об-
раз і вимагала від своїх послідовників одягу та зовнішнього ви-
гляду, що разюче відрізнялися від панівних норм.

Будь-яка антимода, як оригінальне явище, існувала недов-
го. Завжди з’являлися прихильники, які вели нормальний спо-
сіб життя та одягалися протестно лише задля епатажу. Ідеї та 
елементи антимоди трансформувалися і вливалися в офіційну 
моду. Найепатажніші та екстраваґантні елементи (наприклад, 
зачіска панків – ірокез) хоч і не ставали популярними для 
більшості, але часто з’являлися на подіумах у колекціях відо-
мих дизайнерів.

Вулична мода почала не лише формувати зовнішній вигляд 
молодих людей, але й відтягувати на себе частину коштів мод-
ної індустрії. Офіційна мода не могла залишитися байдужою 
до цих факторів. У результаті склалася ситуація, коли моде-
льєри почали запозичувати ідеї на вулиці. Першим спробу 
зблизити моду з антимодою зробив Ів Сен Лоран – в основу 
своєї колекції “Бітник” 1959 р. він поклав ідею вуличної моди, 
використавши різноманітні елементи костюму молодіжних 
субкультур. Вів’єн Вествуд, наприклад, у певний момент пе-
реросла рівень молодіжних магазинів і почала адаптувати свої 
ідеї для подіумних показів, відчувши, що ці ідеї, вже звичні для 
прихильників вуличної моди, можуть стати сенсацією на поді-
умі. Багато модних домів давно відкрили лінії з виробництва 
джинсового одягу. Дизайнери, що спеціалізувалися на моло-
діжному одязі, не змогли обійти увагою основні тенденції, що 
з’являлися в руслі вуличної моди. Сьогодні модельєри свідомо 
орієнтуються на практичну вуличну моду і використовують її 
ідеї в сезонних колекціях. 

Взаємодія вуличної та подіумної моди є дещо однобіч-
ною. Достатньо широко використовуючи вуличну моду, її ідеї 
та знахідки для своїх пошуків, мода з подіумів практично не 
сприймається прихильниками вуличних стилів. Це можна по-
яснити первинною спрямованістю вуличної моди на заперечен-
ня всього, що з’являється в руслі моди офіційної. 

97



99

МОЛОДІЖНИЙ КОСТЮМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОДІ 1990-х  РОКІВ

Мода вулиць є джерелом натхнення не тільки дизайнерів, 
але й об’єктом прискіпливого дослідження тренд-гантерів – 
спеціалістів, які відстежують процес формування актуальних 
напрямів у моді, обґрунтовують нові модні віяння, структури-
зують їх і виокремлюють панівні. Ці прогнозисти майбутніх 
тенденцій співпрацюють з багатьма домами моди, а  резуль-
татами своїх досліджень полегшують дизайнерам процес роз-
пізнавання нових трендів. 

На відміну від моди подіумів, де присутня чітка спрямова-
ність на створення чогось нового щороку, щосезону, вулична 
мода, незважаючи на свою екстраваґантність і прогресивність, 
залишається дуже консервативною сферою моди. Це наслідок 
того, що кожна деталь уніформи будь-якого стильового напря-
му була в першу чергу символом, характерним атрибутом цьо-
го стилю. Такі речі не терплять змін і носяться спеціально для 
підкреслення приналежності до обраного клану, субкультури. 
Але це також відходить у минуле: сучасні субкультури не є 
настільки протестними, як у ХХ ст. Тепер можна носити все, 
і нікого це не здивує.

Субкультури пропонують вже готові цілісні образи – від 
зовнішнього вигляду до світогляду. Але сьогодні все менше 
людей схильні ототожнювати себе з якимось певним стильо-
вим напрямом. Кожний намагається не лише виразити одягом 
естетичні чи соціальні смаки, а більшою мірою хоче заявити 
власну індивідуальність, не використовуючи при цьому жор-
сткі схеми стилів вуличної моди. Тому якщо ідеї з подіумів ста-
ють частиною повсякденного одягу, вони вже не створюють 
нових течій, а старі субкультури, намагаючись зберегти себе, 
виявляються закритими для нових впливів.

Отже, вулична мода, вуличний стиль сьогодні – це яскраві 
кольори, образи, що запам’ятовуються, представники різних 
субкультур, оригінальні типажі. Зовнішнім виглядом молоді 
люди демонструють власний світогляд, часто вдаються до по-
шуку речей на секонд-гендах і базарах, особливо шанується 
переробка речей за допомогою ножиць і фарб. Адже головна 
мета — зробити свій образ неповторним і акцентувати увагу 
на власній індивідуальності. 
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Вулична мода є органічною частиною міської культури. Що 
розвиненіше і демократичніше суспільство, то більший розви-
ток отримує вулична мода. Людина в одязі підкреслює свою 
індивідуальність, виявляє смак, демонструє приналежність 
до тієї чи іншої субкультури. Вулична мода, що поширилася 
в субкультурах як протест проти офіційної, переходила в по-
діумні колекції дизайнерів. Сьогодні вулична мода є дуже по-
ширеним явищем і джерелом ідей для офіційної моди.

1. Музалевская Ю.  Явление молодежной моды стритстайл в контек-
сте  субкультурных движений (вторая половина ХХ – начало ХХІ веков). 
– СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2007. – 256 с. 2. Керви А. Молодежные 
субкультуры США и Великобритании с конца 40-х по наши дни. – Лон-
дон, 1997. 3. Победа Н. Молодежная субкультура / Одесский гос. ун-т 
им. И.И. Мечникова; Институт социальных наук. Кафедра социологии. 
– О.: АстроПринт, 1999. – 282 с. 4. Косарецкая С. О неформальных 
объединениях молодежи. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛА-
ДОС, 2004. – 159 с. 5. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Мо-
лода Україна: Сучасний організований молодіжний рух та неформальна 
ініціатива. – К.: Центр дослідження проблем громадянського суспіль-
ства, 2000. – С. 339. 6.  Привольнев К. Уличная мода — высокая мода. 
Диалог // Рынок легкой промышленности. – 2002.  – №26.

Annotation
Lozynska Hrystyna. Youth costume in European fashion 1990. The arti-

cle examines the genesis of the term “youth fashion”. Particular attention is drawn 
to one of its manifestations - street fashion , its origin, a formation of the current, 
inspiration sources of designers. Critically examined and comprehended the labor 
of authors, who applied to the theme of youth fashion.

Key words: street fashion, subculture, antymoda.

Аннотация
Лозынська Хрыстына. Молодёжный костюм в европейской моде 

1990-х годов. В статье изучается генезис термина “молодёжная 
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