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Мода так чи інакше стосується всіх сфер суспільного життя. Вона не обмежується лише 

одягом або дизайном інтер’єру, віковими категоріями чи сферою зайнятості. За новими 

тенденціями слідкують різні люди - представники різних сфер суспільства. Мода виступає як 

механізм формування суспільних настроїв і масової свідомості і це питання знаходить 

відображення у працях дослідників таких, як Д. Ольшанський, Ю. Лотман, Р. Бартон, та ін. 

Найбільшого відображення мода досягла у свідомості жінок! Так як кожна жінка сама 

по собі індивідуальна: за характером, за зовнішністю й не існує певних законів для всіх 

представниць прекрасної половини людства. Ось чому кожна жінка намагається 

самовиразитись, що зароджується в свідомості і поширюється на різні сфери діяльності 

жінок, зокрема й на моду. Яскравим представником і еталоном краси є Коко Шанель [2]. 

Коко Шанель - жива легенда в світі моди, (19 серпня 1883 - 10 грудень 1971р.) - 

французька жінка-модельєр, яка розкріпачила душу і свідомість. Виявивши у своїй особі 

вільну, незалежну жінку, вона подарувала слабкій статі відчуття власної значущості, красу 

свободи і незалежності. Вплив Коко на високу моду виявився настільки сильним, що її - 

єдину з історії моди - журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей XX століття.  

Коко Шанель, справжнє ім'я Габріель Бонер Шада народилась в місті Сомюр. Дочка 

селянки і дрібного торговця, в дитинстві пізнала справжню нужду. Сирітство і бідність стали 

для Габріель першими "університетами" її життя. Мати померла, коли Габріель ледь 

виповнилося дванадцять, а пізніше її з чотирма рідними братами та сестрами залишив батько 

- Альберт Шанель. Діти були під опікою родичів. Родині бабусі Габріель ледь вдавалося 

зводити кінці з кінцями, і вони не замислюючись вирішили, що дітям краще провести деякий 

час в монастирському притулку. Але від своїх предків з Коко успадкувала непохитність і 

стійкість перед труднощами, віру в краще і прагнення до досконалості. Все подальше життя 

Коко Шанель прагнула забути про своє сумне дитинство, складала легенди, придумувала 

неіснуючих тіток, в будинку яких вона нібито виросла [4, 1]. 

Перші кроки в професійному житті Г. Шанель робила в місті Мулен, де в 17 років 

навчилася шити, а в 1903 р (20 років) влаштувалася на роботу швачкою. Габріель у вільний 

час співала в кабаре. Улюбленими піснями дівчини були «Ko Ko Ri Ko» і «Qui qua vu Coco»,  

за що їй і дали прізвисько - Коко. Габріель не досягла успіху в якості співачки, однак під час 

одного з її виступів офіцер по імені Етьєн Бальзан був зачарований нею. На той момент їй 

було 25 років. Вона переїхала жити до нього в Париж і оселилася в його замку, де їй довгі 

роки судилося виконувати роль жалюгідної утриманки.  

Габріель, чиї наряди відрізнялися майже чоловічою простотою, викликала справжній 

скандал, з'явившись в чоловічій краватці. Капелюшки, які вона робила, подобалися відомим 

актрисам та іншим помітним дамам з товариства Бальзана, які зробили Шанель хорошу 

рекламу.  



У 28 років вона пішла до Артура Етьєна, який вельми серйозно поставився до заняття 

Габріель і запропонував їй відкрити свою першу майстерню. Однак, цей союз був не тільки 

професійним, а єдинним коханням всього її життя. 

У 1912 році Коко відкрила свій перший Будинок моди, а протягом року будинок моди 

перемістився на вулицю Камбон, 31, де і перебуває донині, якраз навпроти готелю «Ріц». У 

самому серці Парижа Шанель вершила долю французької моди.  

Навесні 1916 року, знаменита актриса Жанна Ренуар раптово з'явилася в першому 

дамському костюмі від Шанель і викликала захоплення преси. Ідея Шанель полягала в тому, 

щоб трансформувати англійську чоловічу моду в жіночу. Вона перетворювала все, до чого 

торкалася. Жакети, блузки з краватками, запонки - все, що вона запозичила у чоловіків, 

завдяки їй перетворювалося і несло в собі істинну жіночність і елегантність. Габріель 

Шанель переодягнула парижанок в одяг, який дозволяє фігурі вільно рухатися, а жіночому 

свідомості - відпочити від постійної напруги. Вона була воістину великим "філософом 

моди"! У процесі творчості вона ніколи не малювала свої моделі, але творила їх за 

допомогою ножиць і шпильок, прямо на манекенницях. Досить було пари ножиць і точних 

рухів рук, щоб з тканини виникла розкіш". 

Кар'єра Шанель починає рости вгору і її успіх перевершує всі межі, коли в 1921 році 

Коко випускає свої знамениті парфуми «Chanel N 5», які приносять їй ціле багатство. Історія 

знаменитого аромату почалася вельми просто. Габріель Шанель - кравчиня, яка обшивала 

наймодніших дам Парижа, - раптом захотіла випустити духи, які б відповідали її дуже 

сміливим нарядам. У ті часи жінка повинна була пахнути ніжною фіалкою, скромною 

незабудкою, в крайньому випадку терпкою трояндою. Жіночі духи не володіли складними 

запахами - це були моноаромати.  

Незабаром Шанель заводить роман з найбагатшою людиною Англії - герцогом 

Вестмінстером, цим вона завойовує популярність в Англії. Герцог завойовує серце Габріель. 

Нарешті вона знаходить плече, на яке могла спертися. З Вестмінстером Коко Шанель 

поводилася, як маленька дівчинка, боязка і слухняна. Вестмінстер хотів одружитися на 

Шанель, але цей шлюб не відбувся. Розповідають, що одного разу вона сказала коханому: 

"Навіщо мені виходити заміж за тебе, адже Коко Шанель єдина на світі, в той час як є вже 

три герцогині Вестмінстерскі". У 1932р. Шанель представляє свої колекції в замку 

Вестмінстера, до цього часу ніяких відношенні з герцогом вже не було.  

У 50 років Шанель перебувала на піку майстерності і керувала роботою більше 2000 

робітниць. Незважаючи на величезний успіх моделей Шанель, ця мода протрималася лише 

одне літо. У 1939 році Габріель закрила всі бутіки і будинок моди, тому що почалася Друга 

світова війна. Багато кутюр'є виїжджали з країни, але Коко залишилася в Парижі. 

Після закінчення війни вона виїхала до Швейцарії на 14 років, де доглядала за хворим 

туберкульозом, раком і виразкою шлунку геніальним нацистським розвідником, достроково 

звільненим з-під тюремного ув'язнення після Нюрнберзького процесу, колишнім 

бригаденфюрером С. С. Вальтером Шелленбергом, який став її останнім коханням [3, 1]. 

Шанель шалено зацікавила кінематографів. У 1950-1960-ті рр. співпрацювала з різними 

голлівудськими студіями, створювала костюми для фільмів, одягала акторів у Голлівуді. 

Поза екраном багато зірок також воліли одяг від Шанель, наприклад, Одрі Хепберн, Ліз 

Тейлор, Грета Гарбо, Марлен Дітріх, Ромі Шнайдер, Грейс Келл. 

Вона завжди пливла проти течії, жила, надходила, домагалася тріумфів всупереч, 

руйнуючи традиції, прокладаючи нові шляхи. Ця велика жінка стала справжнім новатором, 



генієм моди, яка вже за життя стала живою легендою, надихаючи романістів, 

кінематографістів і навіть музикантів.  

У неділю, 10 січні 1971 у віці 87 років Габріель померла від серцевого нападу в готелі 

Рітц. Її друзі були поруч. Похована Шанель в Лозанні у Швейцарії, на надгробку могили 

стоїть знак Шанель і зображені голови п'яти левів. Коко Шанель – найвідоміша жінка в світі 

моди минулого сторіччя. Мадмуазель Шанель мала велику вагу серед інтелігенції. До її 

думки прислухалися, до неї зверталися за порадою і за допомогою [3]. 

Проте тільки схвалення визнаними авторитетами модного співтовариства забезпечує 

модельєрові статус людини творчої. Ключове значення в цьому процесі має тип 

організаційної структури системи на момент вступу до неї дизайнера, а матеріальні 

результати праці – не головний критерій в процесі виявлення творчого генія [5]. 

На підставі викладеного вище можна з легкістю сказати, що мода зародилася стихійно і 

спонтанно, але зусиллями зацікавлених осіб перетворилася на штучний і контрольований 

людьми соціально-культурний феномен, вплинула на свідомість людей. Велику роль у 

зародженні і встановлені моди належить Коко Шанель, яка виявивши у своїй  особі вільну, 

незалежну жінку подарувала слабкій статі відчуття власної значущості, красу свободи і 

незалежності. Власним прикладом вона доводить, що жінка може досягнути всього що хоче, 

для цього не так важливо багата вона чи ні, відома, чи тільки починає свій творчий шлях - 

найголовнішим є бажання, талант, наполеглива праця та віра у власні можливості.  

Відповідно, людина не народжується творцем, а стає ним, тобто одержує статус творчої 

особи. 
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