
MODA I CIAŁO, TKANINA I ZNACZĄCY. 

CZY UBIÓR MA COŚ WSPÓLNEGO Z PODMIOTEM NIEŚWIADOMEGO? 



Teza do udowodnienia:

Ubiór jest dowodem na to, że człowiek jest podmiotem mowy, a jego 
nieświadome jest ustrukturyzowane jak język. 



dwie trawestacje…

• Freud – po niemiecku – radość, frajda: ‘ubiór i jego stosunek do 
nieświadomości’ 

• Bond – po angielsku – więź: ‘znaczący’ 



ZNACZĄCY… nazwiska

• Lacan

• Tkaczow 



Pytania – 1 seria: 

• Dlaczego człowiek się ubiera? 

• Czy moda to tylko naśladownictwo? 

• Dlaczego mody (wzornictwa) jest tak dużo?

• Jak moda ma się do psychoanalizy? Intuicyjnie - czy można wyobrazić sobie dwa bardziej odległe 
światy ludzkiej… no właśnie czego? Egzystencji? Świadomości? Normy?

• Czego dotyczy moda, a czego dotyczy psychoanaliza? 

• Dlaczego człowiek zaczął się ubierać?

• ‘Habit kocha mnicha’ - Czy chodzi o to, że ubiór ma jakąś ludzką funkcję? Czy możemy mu nadać 
jakąś ludzką funkcję? Czy zdolny jest do uczuć? 

• Czy ubiór służy do tworzenia całości z tym kto go nosi? 

• Czy ubranie służy temu, żeby zakrywać czy żeby odkrywać? W jaki sposób służy zakrywaniu? I 
czego? A w jaki sposób służy odkrywaniu? I Czego? 

• W jaki sposób nieistniejące ‘szaty cesarza’ mogły być uznane za najmodniejsze z modnych? I czy 
nagość to wszystko co możemy odkryć? 



Wikipedia

1. Cel praktyczny − osłona przed zimnem, ochrona przy pracy;

2. Cel obyczajowości (etyczny) − szanowanie intymności własnej i 
innych, nieprowokowanie;

3. Cel ozdobny − zdobi człowieka, podnosi jego godność;

4. Cel seksualny − zwraca uwagę u potencjalnego partnera 
seksualnego;

5. Cel reprezentacyjny − dana moda reprezentuje poglądy człowieka, 
jego ideologię, światopogląd.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka


Pytania – 2 seria

• Czym jest w takim razie nasze ja? 

• I czy coś jeszcze poza nim mamy? 

• Albo raczej czy czymś jeszcze poza nim jesteśmy? 



??? 



Adam i Ewa – niedobór beta-karotenu?



Od tego czasu człowiek zaczął się ubierać



Św. Marcin



Włos żaby = znaczący





trzecia seria pytań i… mało satysfakcjonująca 
odpowiedź

• Co poza usatysfakcjonowaniem 
potrzeb kieruje naszym życiem? 

• Jesteśmy ubrani, jesteśmy 
najedzeni, jest nam ciepło. 

• Czego więcej możemy chcieć? 

• A raczej dlaczego czegoś więcej 
możemy chcieć?



Odpowiedź… 



rzecz trudniejsza i zwrot akcji – tzw. final twist 
– coś okazuje się nie takie jak się wydawało



nieoczywisty wniosek i zapowiedź dalszego 
ciągu…



Ciąg dalszy nastąpi….

9 maja 2016 godzina 20:30 – MiTo

29 maja 2016 godzina 20:30 – MiTo

6 czerwca2016 godzina 20:30 - MiTo

13 czerwca 2016 godzina 20:30 - MiTo


