
Одяг і суспільство (твір на суспільну тему)

Що б там не говорили, а перше враження про людину складається за її  зовнішнім
виглядом. Кожному з нас хочеться вдягатись елегантно і  вишукано. Хороший смак
завжди був ознакою вихованості. Слово мода  наштовхує нас на думку про одяг, хоча
означає більш широке поняття.  Навіть переклад цього латинського слова, що означає
«засіб», «манера»,  тісно пов'язаний із багатьма сферами людської діяльності. Але
зв'язок її  з одягом найбільш помітний. 

Погляди на моду більшою мірою суперечливі. Згадаймо хоча б, як  розвивалася мода.
Життя в печері не вимагало від одягу певних естетичних  особливостей. Існувала
практична потреба зігріти тіло, запобігти його  пошкодженню. З цією метою
використовувалися різноманітні підручні  засоби, які згодом і стали поштовхом до
створення костюма. Поступово, з  розвитком цивілізації, до одягу почали ставитися ще й
як до окраси. А  поняття краси в усіх народів було своє. Погляди на моду змінювались зі 
зміною суспільних устроїв, нерідко на них впливали навіть дивацтва  впливових осіб, які
нерідко використовували довжину одягу для  приховування власних фізичних вад (Карл
VIII ховав за довгим одягом свої  жахливі ноги, а Людовік XIV запровадив парик, щоб
приховати лисину). 

Ідеологія радянського періоду нашої історії породила нову  естетику в цілому і одягу
зокрема. Суворість фронтового життя вимагала  простоти і практичності в роки
громадянської війни та повоєнної  відбудови, зручності і доступності — в подальші роки.
Мода відзначалась і  національними мотивами, і інтернаціональними настроями залежно
від  історичного періоду. 

Мода змінюється, обновляється, і кожний із нас повинен знайти в  ній головне.
Мистецтво одягатись полягає в умінні комбінувати між собою  предмети одягу,
застосовуючи те, що личить. Деякі модниці, намагаючись  бути індивідуальними, точно
копіюють відомі моделі. Необхідно зрозуміти,  що еталону в моді не може бути, інакше
людина втратить свою  індивідуальність. Мода полягає не в підкоренні певному зразку, а
у  виборі свого власного" стилю, у визначенні, що тобі личить. Якщо ж  людина не має
власного смаку, то, на мій погляд, вона виглядає смішно і  жалюгідно. Відомий модельєр
Зайцев вважає, що мода полягає у постійному  конфлікті нового зі старим. А суперечки,
спричинені нею, свідчать про  небайдуже ставлення людини до моди. У мене є
переконання в тому, що  краще відстати від моди, ніж іти поперед неї. Я думаю, що
людині, яка не  має власного смаку, загрожує перетворення на жертву моди. Наш одяг 
повинен бути універсальним, щоб ми. могли впевнено почувати себе за  будь-яких
обставин.
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