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«Свобода — 
це завжди 
стильно»

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання не нудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити у 
свій успіх!

Коко Шанель
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Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають 
як ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, а з 
такими книжками це буде просто 
зробити. Навіть дорослим цікаво 
читати та дізнаватись щось нове 
про легендарних особистостей. 
А для дитини це чудова мандрів-
ка по життю хлопчика чи дівчин-
ки, котрі в кінці розповіді стають 
людьми, які увійшли до історії 
людства. Справді, дуже вдала 
ідея!

Дмитро Карпачов, 

практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я сам читав книжки 

цієї серії своїм дітям. Це диво-
вижна серія! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і як 
не варто. Дає приклади як дося-
гати поставлених цілей. Для цьо-
го в кожній главі є підготовлені 
запитання, відповідаючи на які, 
дитина запам’ятовує найголо-
вніше та робить власні висновки. 
Обов’язково читайте своїм дітям! 
Читайте разом з ними. Читан-
ня – це найкращий процес для 
розвитку та основа для великих 
досягнень у житті! Я Знаю – Ти 
Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 

батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 

особистості та бізнесу, 

автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій 
найуспішніших людей. Її  можуть читати як діти, так 
і дорослі. Це незвичайна серія. Її написано в захопливій 
і доступній формі. Головні герої книжок – видатні осо-
бистості, які досягли надзвичайних результатів завдяки 
наполегливій праці та  невичерпній вірі у  власні сили. 
Наприкінці кожного розділу  – запитання, які допомо-
жуть дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» навчать дитину досягати цілей, не бо-
ятися труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити 
в успіх!

У книзі, яку ви тримаєте в руках – повчальна історія 
про дівчинку-сироту, котра змінила світ, розповідь про 
відому Коко Шанель. З  історіі життя цієї неймовірної 
жінки дитина дізнається, що успіху в житті може досяг-
ти кожен, хто його прагне, а сім’я та відносини – це най-
головніше.

Пам’ятайте: батьківське читання – один із найбільш 
емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли ви чи-
таєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже цьо-
го потребують...



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну 
гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова се-
рія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» до-
поможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних людей. Але 
наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дити-
ни» та  відповідають потребам сучасного покоління. Кожен 
із  батьків мріє виростити свою дитину щасливою й  успіш-
ною. Освіта посідає в цьому процесі чи не найважливіше міс-
це. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отри-
мувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона 
по-справжньому захопиться знаннями і зможе запам’ятати 
необхідне.

Зазвичай дітям не  надто подобається вчитися, щось зуб-
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими геро-
ями, співпереживати їм, учитися разом із ними й долати пе-
решкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою, 
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями. 
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книж-
ки дають зрозуміти, що визначний успіх не  приходить сам 
собою, він підвладний лише тим, хто багато та  плідно пра-
цює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже 
будь-яка невдала спроба – це ще один крок, який наближає 
до мрії.

У  дорослому віці ми приймаємо обставини такими, яки-
ми вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. Та не всі 
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здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні книжки- 
біографії допоможуть дитині зростати впевненим лідером 
із власною думкою й поглядами на світ. А батьків надихнуть 
на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допо-
можуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи ма-
тір’ю.

Наприкінці кожного розділу є  вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й  цікаве. А  також 
наштовхнуть на  роздуми, як стати першим у  своїй справі, 
так як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейн-
штейн, Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі 
Хепберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да  Вінчі, Марія Кюрі, 
 Вільям Шекспір.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографіч-
ні нариси для дітей» надихають проводити вільний час ра-
зом із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро 
говорити з  дитиною про важливе, зміцнює стосунки з  нею 
й додає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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РОЗ ДІЛ ПЕРШИЙ

Небажана 
дівчинка



Коли хочете бачити світ 
згори – махайте крилами, 
а як без крил народилися – 
не заважайте їм рости.

Коко Шанель

По правий берег річки Луари, що у Франції, роз-
ташовується чудове містечко Сомюр. Над річ-
кою здіймається величний замок. Зусібіч його 
обступають сірі дахи старих будинків із  пома-

ранчевими димарями. Через річку перекинувся диво-
вижний кам’яний міст, збудований два з  половиною 
століття тому. 

Такий само вигляд старовинного і гарного місто мало 
і  в  1883 році. І  того року, 19 серпня, в  одній не  надто 
заможній сомюрській родині відбулася важлива по-
дія  – на  світ з’явилася дівчинка. Манюня була милою 
і  кумедною, хоч її  батьки й  не  бачили в  дитині нічого 
особливого. У цій сім’ї вже була одна донька, тож мама 
з татом не надто зраділи ще одному голод ному роту. 

Дівчинка нічим не вирізнялася з-поміж інших дітей, 
та й ім’я їй вибрали найзвичайнісіньке як для Франції – 
Ґабрієль. Її батьки – Жанна й Альбер Шанель – тоді ще 
не знали, що цій крихітці в майбутньому судилося пере-
вернути світ моди догори дриґом. 
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Марні сподівання
Ґабрієль не  любила згадувати дитинство. Ще  б пак, 

адже батько не збирався сидіти вдома з дружиною і діть-
ми. Чоловікові видавалося, що ці маленькі згорточки 
в колисках, що з’являлися на світ одне за одним, не ма-
ють стати на заваді його пригодам. Тож одного дня він 
зібрав свої речі й подався світ за очі. 

Ніхто достеменно не  знав, куди саме вирушив бать-
ко. Чи то до Америки, а може, в Африку. Можливо, він 
полював на бізонів у преріях або катався на величезних 
слонах у савані. Діти могли тільки уявляти. Листів тато 
ніколи не писав, та й подарунків своїм численним дітям 
не надсилав. Та все одно Ґабрієль його любила.

Мама, котра лишилася з купою дітлахів, геть занепа-
ла духом.

«От повернеться батько, і заживемо!» – часом повто-
рювала вона. Однак переважно мама Жанна нарікала 
на  долю, бо бідолашну жінку все життя переслідували 
біди: спершу її полишив чоловік, а потім вона тяжко за-
недужала. 

У  маленької Ґабрієль склалося враження, що тато  – 
людина-свято. Ось повернеться батько – і враз усі вони 
щасливо заживуть! І  більше не  лунатимуть у  будинку 
мамині зойки, усі радітимуть життю. У Ґабрієль та її се-
стер нарешті з’являться нові сукні, а не ці жахливі ста-
рі лахи, що їх їм віддають сусідські дівчата. Носити той 
одяг було просто нестерпно. До  того  ж сусідки завжди 
зловтішалися, коли бачили Ґабрієль у чужому одязі.
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Спершу це дуже засмучувало дівчинку. Та якось вона 
подумала: «Та ну їх!» По-перше, ображатися на цих заде-
рикуватих дівчат – нижче її гідності. А по-друге, невдовзі 
повернеться батько, і в неї буде найкраще вбрання!

Тато повернувся, коли Ґабрієль виповнилося одинад-
цять. Однак приїхав він не  для того, щоб подбати про 
сім’ю. Померла мама, і п’ятьох дітей потрібно було ку-
дись дівати. Батько не вигадав нічого ліпшого, як відда-
ти хлопчиків у підмайстри, а дівчаток до притулку. Так 
Ґабрієль і дві її сестри – Джулія та Антуанетта – опини-
лися під наглядом у монастирі Обазін.

То була похмура будівля із сірого каменю, зведена ще 
за лицарської доби й часів хрестових походів у 1134 році. 
Всередині було холодно і  неприємно, але подвір’я там 
виявилося розкішним. Повсюдно росли дерева й квіти, 
за  якими доглядали черниці, посеред клумб дзюрчав 
водограй. А  оточували монастир мальовничі пагорби. 
Щоправда, їх Ґабрієль бачила дуже рідко: вихованкам 
притулку заборонялося виходити за браму.

Батько поїхав, пообіцявши повернутися, коли знайде 
кращий притулок. Та тільки знову обдурив.

Ґабрієль щодня подумки розмовляла з батьком.
«Татусю,  – казала вона йому,  – я  часто мию голову 

жовтим милом, бо ж знаю, що тобі не до вподоби запах 
брудного волосся!»

Ґабрієль ставало значно легше на душі, коли вона по-
думки розповідала батькові про день у нудному притул-
ку. Ці «розмови» були для неї промінчиком світла. На-
віть трішечки забувалися кпини дівчат, котрі дражнили 
її сиротою.
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Справжня дитяча 
дружба і втеча 

Неймовірною втіхою для маленької Ґабрієль були 
канікули. Татова сестра, тітка Луїза, забирала сестер 
із Обазіну до Варенна. То була ще одна мальовнича міс-
цина, однак у  монастирі Ґабрієль сиділа під замком, 
а у Варенні дівчинка мала змогу гуляти і спостерігати 
за всім, що відбувається надворі.

О, то була справжня воля! Ніхто її не змушував брати 
за наказом ложку під час обіду, не потрібно було вбира-
тися в однакові нудні сукні, котрі носили геть усі дівча-
та у притулку. Можна було читати, багато читати! 

На горищі в тітки Луїзи Ґабрієль знайшла любовні ро-
мани, зібрані з газетних вирізок і зшиті грубою ниткою. 
Дівчата в цих романах любили і страждали, і Ґабрієль пе-
реживала разом з ними. Вона насолоджувалася історія-
ми, в яких шляхетні розбійники перемагали негідників 
і рятували чарівних дівчат, а потім брали з ними шлюб.

Усі ці неймовірні історії Ґабрієль переказувала Адрі-
єн – своїй тітці, трохи молодшій од неї за віком. Адрієн 
стала найкращою подругою Ґабрієль на все життя. Вона 
була дуже вродливою – не такою, як оті дівчата з при-
тулку. І як ніхто інший заслуговувала на те, щоб її серце 
підкорив шляхетний розбійник! 

Однак батьки Адрієн були зовсім іншої думки. Перед за-
вершенням школи їй підібрали нареченого, і це був зовсім 
не красень з любовного роману. Старий Поль не вразив сер-
ця ані своєї майбутньої нареченої, ані її вірної подружки.
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І Ґабрієль збунтувалася. Вона запропонувала Адрієн 
утечу – у кращих традиціях любовного роману. Адрієн, 
страшенна боягузка, спершу опиралася, але під натис-
ком Ґабрієль зрештою здалася. Достоту, як у любовних 
романах, дівчата зв’язали одяг і  спустилися самороб-
ним канатом з вікна. Юним авантюристкам тоді здава-
лося, що вони вирушають у захопливу подорож!

Що  ж, подорож справді виявилася захопливою, та, 
на жаль, нетривалою. Дівчат швидко впіймали й повер-
нули назад. Однак не до Обазіну. Черниці вжахнулися 
від зухвалості вихованок і  відмовилися приймати їх 
до закладу.

Не встигла Ґабрієль зрадіти, що нарешті завершилися 
її «тортури» монастирем, як її замкнули в іншій «в’яз-
ниці». То був пансіон інституту Богоматері у старовин-
ному містечку Мулен. По суті, цей заклад нічим не від-
різнявся від притулку в  Обазін, де заборонялося геть 
усе. Можна було лишень молитися і вивчати кравецьку 
справу – мусять же ж дівчата опанувати хоч якусь спе-
ціальність! І  на  це гріх скаржитися, адже фах швачки 
відіграв величезну роль у  житті Ґабрієль, визначивши 
подальше її майбутнє.
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Запитання:
  Чому Ґабрієль не любила згадувати дитинство? 

  Куди сестри потрапили після смерті матері?

  Хто став найкращою подругою Ґабрієль?

  Чому Ґабрієль і Адрієн утекли з монастиря?

  Який фах дівчата опанували в пансіоні 
містечка Мулен? 
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РОЗ ДІЛ ДРУГИЙ

Ковток 
свободи



Якщо хочете, щоб ваша воля 
була виконана, не варто 
вмовляти, а чи кричати, 
достатньо лише зажадати 
цього. Одначе робити це слід 
так, аби ніхто не подумав, що 
можна вчинити інакше.

Коко Шанель

Завершивши навчання, Ґабрієль і  Адрієн вла-
штувалися кравчинями у крамниці «Свята Ма-
рія». Тут торгували геть усім: приданим для 
наречених, тканинами, капелюшками, гачками 

та ґудзиками.
Подружкам доручили дрібний ремонт одягу, а ще до їх-

ніх обов’язків входило залучення клієнтів. Здавалося б, 
нічого складного. Церуй чужі мережива й мило усміхайся 
панночкам у багатошарових, як святковий торт, сукнях. 
Та непосидющій Ґабрієль невдовзі набридло потурати за-
можним панночкам. Її  творча натура прагнула пригод, 
а  виявилося, що в  крамниці годі й  шукати тих пригод. 

Грампери, власники «Святої Марії», здавалися по-
другам справжніми тюремниками – вони контролювали 
дівчат удень і вночі. Вдень Ґабрієль і Адрієн працювали 
під пильним оком власників, а вночі спали у крихітній 
кімнатці під дахом крамниці. Про розваги, ба  навіть 
прогулянки, й мови бути не могло.
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Самостійне життя
І  настав день, коли Ґабрієль вже несила було мири-

тися з таким життям. Вона почала вмовляти Адрієн по-
їхати від набридливих Грамперів. Однак та вагалася. 
І не тому, що хотіла залишитися. Насправді дівчина бо-
ялася засмутити рідних, а  ще її  тривожила думка, що 
Грампери виженуть геть їх із крамниці. І тоді вони з Ґа-
брієль не матимуть де заробити собі на шматок хліба.

Адрієн боялася всього, а Ґабрієль – нічого. Вона вва-
жала, що як докласти зусиль, усе якось влаштується, 
і свято вірила в успіх. До того ж їй так хотілося бодай 
інколи зазирати до кондитерської! А містер і місіс Грам-
пер дівчатам цього не дозволяли.

Зрештою Ґабрієль умовила Адрієн, і дівчата переїха-
ли до крихітної, вбого умебльованої кімнатки. Певна 
річ, нове помешкання розташовувалося не  в  бурхли-
вому центрі Мулена. Дівчата поселилися на  вуличці 
Пон-Гінге, де дуже тхнуло сирістю від річки, а  сама 
вулиця за дощової погоди перетворювалася на брудне 
місиво. Однак віднині вони стали самостійними!

Другим ковтком став похід до кондитерської. Ґабрієль 
мріяла про неї відтоді, як довідалася про чаювання. І ось 
як це було...
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Секрети чаювання 
Якось Адрієн захворіла, і Ґабрієль сама поїхала до за-

мовниці. Розкішного замку господині вона дісталася 
близько полудня. Однак з’ясувалося, що клієнтка ще на-
віть не  прокинулася. Ґабрієль застала її  в  ліжку. Дама 
в  пишному пеньюарі видалася дівчині справжньою ко-
ролевою. А позолота на бильцях ліжка й безліч прикрас 
неабияк вразили сироту. То он як живуть клієнтки, котрі 
приїжджають до крамниці у власних екіпажах!

Певна річ, Ґабрієль завважила, що у  величезному 
замку була всього одна ванна. Не сховалося від пильно-
го ока дівчини й те, що мадам не завадило б як слід ви-
мити волосся. І, звісно, вона побачила плями поту під 
пахвами майже на  всіх сукнях. Але то  були дрібниці. 
Ґабрієль хоч і не поважала мадам за неувагу до гігієни, 
однак при цьому страшенно заздрила їй. Її впевненості, 
а надто її причетності до  іншого світу – світу, за яким 
бідна дівчина могла лише підглядати в  щілинку.

Заможна дама збиралася переробити кілька суконь. Ні-
чого складного: дещо оновити, десь підшити нові мережива, 
десь прикрити вишивкою плями. Усе це Ґабрієль вирішила 
виправити на місці. Так вона провела в замку цілий день 
і стала свідком п’ятигодинного чаювання. Цю моду госпо-
диня привезла з Англії. В Обазіні не було такого звичаю.

Відтоді Ґабрієль охопило бажання випити чаю з  ті-
стечками. І  щойно Адрієн одужала, дівчата подалися 
до  цукерні «Спокуса». На  щастя, накопичених грошей 
вистачило і на чай, і на доволі дорогі тістечка.
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Зі швачки у співачки
Дівчата налагодили власне життя: впродовж тижня 

вони сумлінно працювали, а у вихідні вирушали на про-
гулянку. І неодмінно зазирали до цукерні, де пили чай 
із тістечками, ласували фруктовим морозивом і задив-
лялися на кавалеристів.

  Ці військовики привертали увагу всіх дівчат міста. 
Браві вояки служили в полку, що розташовувався по той 
берег річки, на якій стояло місто Мулен. Щовечора кра-
сені в  одностроях з’являлися на  вулицях міста: високі 
вусані, виряджені в  блакитні піджаки, яскраво-черво-
ні шаровари й кумедні кепки з величезними козирками. 
Коли військові проходили повз, на їхніх кепках кумедно 
підскакували величезні пір’їни. Дівчата були в  захваті 
від хвацьких молодиків.

 Удень кавалеристи вчащали до кондитерських, а вве-
чері сиділи в кав’ярні «Ротонда». Ґабрієль із Адрієн самі 
не могли відвідувати «Ротонду», адже це було дуже не-
пристойно. Тож лишалося подругам чекати, коли їх туди 
запросить котрийсь із красенів у червоних шароварах.

Однак кавалеристи не  помічали простих дівчат. Усі 
вони були аристократами і  ходили на  побачення тіль-
ки з розкішними жінками. Ці дами носили дорогі хутра 
і золоті прикраси. А що було в Ґабрієль та Адрієн? Самі 
лишень латані сукні!

Добре все обміркувавши, Ґабрієль вирішила, що вони 
з  Адрієн повинні влаштуватися в  «Ротонду» співачка-
ми. Згодом вона не могла згадувати цю історію без смі-
ху. Дівчата увірвалися до кабінету директора кав’ярні. 
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Ґабрієль з  порога заявила, що вони хочуть тут працю-
вати й готові хоч зараз підписати контракт. Від страху 
в Ґабрієль трусилися жижки, і щоб це приховати, вона 
поводилася надміру самовпевнено.

Від нахабства двох худорлявих дівчат у  директора 
кав’ярні мало мову не  відібрало. А  коли він нарешті 
отямився, то попросив щось заспівати. Що дівчата мог-
ли заспівати? Пісні, що їх навчили у  церковному хорі 
в Обазіні? А чи жартівливих пісеньок, яких виспівували 
гуляки на вулицях? Це було б цілковитим фіаско!

Однак Ґабрієль не  збиралася відступати  – дівчина 
була не зі слабкодухих. Раптом несподівано навіть для 
самої себе вона стала руки в  боки і  хвацько заспівала 
модної пісеньки «Ко-ко-рі-ко». У цих куплетах доводи-
лося зображати півнячий крик.

– Ко-ко-рі-ко! Ко-ко-рі-ко!
З кабінету дві скромні швачки вийшли щасливими – 

у руках вони тримали річний контракт. Ґабрієль і Адрі-
єн мали виступати на сцені під час відпочинку основно-
го складу співачок. Щоправда, директор не  призначив 
плати за роботу, зате він дозволив дівчатам збирати ча-
йові після кожного виступу.

Адрієн категорично відмовилася співати. Вона знову 
злякалася, і не допомагали ніякі вмовляння. Помірку-
вавши, дівчата вирішили, що Ґабрієль співатиме, а Адрі-
єн збиратиме гроші, обходячи публіку з капелюхом.

Нарешті дівчата потрапили в  омріяну «Ротонду»! 
Та ось тільки всередині кав’ярня виявилася суцільним 
розчаруванням, адже нітрохи не відповідала уявленням 
Ґабрієль і  Адрієн про життя артисток. Гримерна була 
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крихітною і брудною, вкрита шаром пилу й повсюди гу-
ляли протяги. У залі стояв важкий запах їжі й алкого-
лю. А вигуки, вереск і звуки ненастроєного піаніно ча-
сом заглушали спів Ґабрієль, яку всі прозвали Коко...

Єдиною втіхою були овації, які зривали дівчата під 
час виступів. Публіка любила цю худеньку завзяту Коко 
і її вродливу «сестричку». На сцені Ґабрієль щоразу ви-
ступала наче востаннє в  житті, а  Адрієн із  мовчазною 
усмішкою обходила залу з капелюшком у руках.

Жага до змін
Успіх так затьмарив розум Ґабрієль, що її душа зно-

ву прагла змін. І на літо дівчина вирішила їхати співати 
до Віші. Це було невелике містечко по другий бік річки 
Альє. Його червоні шпичасті дахи та ковані балкони не-
наче зійшли зі сторінок старовинної казки. Тут любили 
бувати багатії. Місто славилося мінеральними джерела-
ми, тому вишукано вбрані дами часто приїздили сюди 
підлікувати здоров’я. «Віші – курорт, – думала Коко, – 
там зовсім інша публіка! Там мене може запримітити 
керівник м’юзик-холу або навіть оперети!»

Адрієн, звісно, від страху впала в паніку. Одначе Ґа-
брієль знову вдалося її вмовити. І дарма. У Віші їх чекав 
справжнісінький провал. Кому  ж потрібні дві співач-
ки-нездари та ще й у розпал сезону?!
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Заплакана Адрієн повернулася до  Мулена, а  Коко 
залишилася у  Віші сама. Вона була впевнена, що змо-
же прорватися на велику сцену. Причому не в Мулені, 
не у Віші, а в самому Парижі. Але тут вона дала маху. 
Дівчина не  пройшла жодного прослуховування. Адже 
мало бажання стати співачкою, для цього ще й потрібен 
голос. І не допомогли навіть наполегливі репетиції. Ґа-
брієль не взяли на жодну сцену.

Увесь сезон дівчина пропрацювала у  Віші, розлива-
ючи воду курортникам, а  потім повернулася до  Муле-
на. У «Ротонді» ж ніхто і не згадав про веселу співачку 
Коко – таких тут були десятки.

Ґабрієль вже готова була повернутися до колишнього 
життя скромної швачки, аж раптом з’ясувалося, що вір-
на подруга Адрієн їй у цьому вже не помічниця. Адже 
сором’язлива красуня... закохалася! І не в простого міс-
тянина, а в барона де Нексона. Він був із заможної роди-
ни, але його рідні ніколи не прийняли б бідної Адрієн. 
Закохані довго приховували свої почуття і повінчалися 
тільки після смерті батька Нексона.

Ґабрієль тим часом замислилася про власне майбут-
нє. Вона прагла більшого, але змінити життя без чужої 
підтримки, без монетки в кишені, на той час було склад-
но. Розраховувати на те, що тато залишить їй спадок, ді-
вчина теж не могла.

Якось випадково вона побачила його на  ярмарку. 
Батько торгував усякою всячиною і мав доволі неохай-
ний вигляд. Ґабрієль запевнила сама себе, що помили-
лася. Хіба може цей жахливо одягнений чоловік бути 
її  батьком? Звісно, ні! Альбер Шанель  – вродливий, 
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білозубий, завжди усміхнений! Напевно, зараз він десь 
в Америці. Сидить у своєму розкішному будинку в окса-
митовому кріслі, почитує газету й  позирає на  золотий 
кишеньковий годинник на  ланцюжку. Так, він в  Аме-
риці, переконувала себе Коко. І він обов’язково приїде! 
Не зараз, потім. А тим часом вона мусить змінити світ.

Запитання:
  Чим займалися дівчата у крамниці «Свята Марія»?

  Який крок вони зробили, щоб стати самостійними?

  Про що мріяла Ґабрієль після відвідування господині 
розкішного замку?

  Ким працювали дівчата у кав’ярні «Ротонда»?

  Чому нашу героїню почали називати «Коко»?

  Яка доля Адрієн? Чому вона не змогла продовжити 
займатися шиттям разом із Ґабрієль?

  Кого Ґабрієль випадково побачила на ярмарку? Яке 
на неї це справило враження?
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РОЗ ДІЛ ТРЕ ТІЙ

Капелюшкова 
революція



Ви ніколи не матимете 
другого шансу справити перше 
враження.

Коко Шанель

Ґабрієль була першокласною кравчинею і про моду 
знала не з чуток. Їй було дуже жаль представниць 
жіночої статі. Чому? Господи, взяти лишень їхнє 
вбрання! 

Тоді була мода на розкішні шовкові сукні з довгими 
шлейфами, величезні капелюхи з  пір’їнами та  високі 
підбори. Коли ось так убрана мадам або мадемуазель 
проходила повз, то мала доволі красивий вигляд, наче 
в  театрі. Однак Ґабрієль знала, що насправді ходити 
в усьому цьому було невимовною мукою!

Для тонкої талії жінку затягували в  корсет. Заш-
нурувати самостійно його жінка не  могла, це робила 
покоївка, а  часом навіть дві. Через корсет дами за-
ледве дихали, тому ходили повільно. Під вечір затис-
нуте величезною кількістю застібок тіло було вкрай 
змученим.

Ззаду під сукнею, нижче талії, прив’язувалися тур-
нюри. Натоді це було модне пристосування, на  вигляд 
як подушечка. Турнюр підкладали, щоб фігура жінки 
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видавалася пишнішою. Але Коко здавалося, що жіноч-
ки від цього скидалися на гусок.

Волосся модниці укладали в складні зачіски, фіксую-
чи його спеціальною помадою і прикрашаючи намистом, 
квітами або діадемами. Якщо дама збиралася надвір, 
і до того складну зачіску увінчував величезний капелюх 
із пір’їною, який ледь пролазив у двері. Робити такі за-
чіски було складно, тому жінки намагалися зберегти їх 
на якомога довший термін. А тому від красунь у шовках 
доволі часто линув неприємний запах брудного волосся.

Довгі подоли і шлейфи підмітали тротуари. А запах 
поту перебивали літри парфумів. Ґабрієль мала тонкий 
нюх, тому такі запахи доводили її мало не до сказу. 

І  в  цьому світі Коко постановила докорінно все 
змінити.
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Цікаве знайомство
Усе почалося, коли Ґабрієль виповнилося 22 роки. 

Вона зустріла Етьєна Бальсана, завсідника «Ротон-
ди» – симпатичного сержанта із дуже заможної роди-
ни. Брюнет середнього зросту з  модними на  той час 
акуратними вусиками був схиблений на  конях. Він 
витрачав на скакунів шалені гроші, розводив їх у сво-
їй стайні й ніколи не втомлювався говорити про них.

Він розповідав, а  Ґабрієль слухала. Так і  почалася 
їхня дружба. Трохи згодом Бальсан запропонував Коко 
погостювати в  його сільському маєтку. Ґабрієль охоче 
погодилася і незабаром переїхала до нього. У неї з’яви-
лася чудова кімната, особиста ванна, прислуга, смачна 
їжа й розваги. Вчорашня вихованка притулку опинила-
ся у справжнісінькому замку! Вечорами з іншими гостя-
ми маєтку вона реготала до сліз над історіями про дитя-
чі витівки Бальсана, а вдень навчалася верховій їзді.

Відпочивши від колишньої метушні, Коко зрозумі-
ла: що більше не витримає й дня байдикування! На ща-
стя, заняття саме знайшло Ґабрієль. Його дівчині під-
казало... люстро. Гості Бальсана були одягнені дорого 
й розкішно. А Ґабрієль бачила в своєму відображенні 
лише бідну Попелюшку, котра випадково потрапила 
до палацу без бальної сукні і кришталевих черевичків.

Коко вирішила приміряти вбрання своєї нової знайо-
мої – з корсетом, оборками і квіточками – за останньою 
модою. Можливо, вона і  собі справить таке? Та,  поба-
чивши себе у дзеркалі, Ґабрієль не знала, сміятися їй чи 
плакати: вбрання висіло на ній як на жердині, і вигляд 
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вона мала не красуні, а опудала в мереживі та пір’ї. Ді-
вчина дуже засмутилася.

Та  раптом з’ясувалося, що власниці сукні сподо-
бався капелюшок, виготовлений Коко. Ґабрієль охо-
че подарувала головний убір своїй новій подрузі. 
І не встигла озирнутися, як під її дверима вишикува-
лася черга зі світських дам. Усі вони просили, а точні-
ше вимагали, і собі такі само капелюшки! Надто вже 
сподобалися місцевим чепурухам маленькі, акурат-
ні й  елегантні головні убори, шити які вміла тільки 
вона, Ґабрієль!

Невдовзі майже всі знайомі дами Бальсана носи-
ли головні убори, на  той час доволі незвичні на  ви-
гляд. Капелюшки були невеличкими, не  оздоблени-
ми великою кількістю пір’я, квітів та  іншої мішури. 
На  іподромах усі погляди були прикуті до  головних 
уборів, над якими поворожила Коко. А потім лунало 
запитання: «Де ви придбали такого незвичайного ка-
пелюшка?»

Так у  Ґабрієль з’явилися постійні клієнти. 
Коли їхня кількість перевалила за  третій десяток, 
Коко зрозуміла, що повинна відкривати власну 
майстерню.

Однак відкривати майстерню і крамницю у малень-
кому містечку їй здавалося глупством. Ґабрієль одра-
зу  ж поставила собі за  мету столицю  – Париж. Адже 
там її капелюшки зможуть купувати всі охочі! Та й клі-
єнтів у столиці значно більше. Квартира Етьєна в Па-
рижі розташовувалася у престижному районі, тож ціл-
ком годилася для її капелюшкової майстерні. 
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Так Коко Шанель стала призвідницею капелюшко-
вої революції. Та перш ніж світ збурила нова мода, Ґа-
брієль і самій довелося пережити справжнє потрясіння: 
Коко... закохалася!
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Перше кохання 
і перша крамниця

Якось в  Іспанії, у  компанії пристрасних любителів 
коней, Ґабрієль зустріла друга Бальсана, Артура Кейпе-
ла. Він був прекрасним: вродливий зеленоокий брюнет 
із  білосніжною усмішкою, чудовим почуттям гумору 
й  вишуканими манерами. Артур був розумним і  бага-
тим, але простим у спілкуванні. Він розумів людей і ба-
чив у них особистостей. Тому Кейпела любили всі. Друзі 
прозвали Артура Боєм, і він аніскілечки не ображався.

У  присутності Боя серце Коко тріпотіло, наче спій-
мана пташка. Артур дивився на  Ґабрієль і  бачив у  ній 
не  бідну кравчиню, а  талановиту, розумну й  чарівну 
жінку, готову підкорювати світ. Хіба Ґабрієль могла 
встояти? Вона закохалася раз і назавжди.

А що ж Бой? Він теж закохався у Коко. І це було не-
ймовірно! Коко купалася в його турботі і обожнюванні. 
Саме Артур допоміг їй із  відкриттям першої крамни-
ці. Щоправда, відкрили вони її не в Парижі, а в Довілі, 
але то була крамниця! До того ж Довіль розташовував-
ся неподалік від Парижа – лишень кілька годин їзди. 

Це містечко заснував один герцог спеціально для 
того, щоб паризькі багатії мали персональний курорт. 
Там було тепле для купання море і не таке палюче сон-
це, як на півдні, адже Довіль розташовувався на півночі 
країни, на березі Ла-Маншу.

Вбрані наче на бал дами повагом прогулювалися мі-
стом або спостерігали за  спортивними змаганнями. 
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Коко страшенно дратували багатошарові сукні та вели-
чезні капелюхи.

І  Ґабрієль з  Артуром вирішили запропонувати цим 
дамам акуратні капелюшки з  соломки. Бой пригледів 
місце для крамниці: невелике приміщення на  вули-
ці Ґонто-Бірон, неподалік од казино і  дорогого готелю 
«Нормандія».

Закипіла робота. Ґабрієль вирішила, що, крім капе-
люхів час братися за одяг, і зрозуміла, що сама не впо-
рається. У  помічниці вона покликала подругу Адрієн 
і  молодшу сестру Антуанетту. Дівчата допомагали їй 
шити, а ближче до вечора Ґабрієль використовувала їх 
як моделей. Дівчата гуляли набережною або централь-
ною вулицею Довіля в  капелюшках від Коко. А  після 
прогулянки демонстративно заходили до крамниці з ви-
віскою «Шанель».

Така реклама дуже ефективно спрацювала: довелося 
наймати ще дівчат і швиденько їх навчати, бо ж новим 
замовленням не  було кінця-краю! Дами у  величезних 
важких капелюхах, прикрашених фруктами й опудала-
ми птахів, з  радістю прощалися з  цим знаряддям тор-
тур і брали те, що їм пропонувала Коко, – легкі, стильні 
та зручні головні убори.
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Війна на порозі
Однак невдовзі сталося дещо несподіване, від чого 

здригнувся не  лишень Довіль і  не  тільки Франція, 
а  й  увесь світ. Почалася Перша світова війна! Довіль 
перебував далеко від зони бойових дій, але хвилі ката-
строфи досягли і його муру. Багатьох знайомих призва-
ли до армії. Багато хто поспіхом повернувся до Парижа. 
Одна по одній зачинялися крамниці, а згодом і рестора-
ни, припинило роботу казино. Місто спорожніло.

Бой порадив Коко не  згортати справи. І  мав рацію! 
Невдовзі крамниця виявилася єдиним у місті відкритим 
закладом, де можна було придбати одяг. Війна затяг-
нулася, до Довіля почали прибувати нові й нові люди, 
які їхали з небезпечніших місць. Хоч-не-хоч, а всі дами 
в Довілі стали клієнтками Ґабрієль. Бізнес Коко не ли-
шень не занепав, а й став прибутковим!

Після справжньої революції у  світі капелюшків Ґа-
брієль як ніколи наблизилася до перевороту у світовій 
моді. Нехай це й дивно звучить, але в цьому їй допомогла 
саме війна. Бо раптом з’ясувалося, що наряди з рюшами 
й капелюхи з величезним пір’ям зовсім не потрібні під 
час догляду за хворими в госпіталі або під час раптово-
го переїзду. Дами, які йшли працювати сестрами мило-
сердя, мали потребу у простому і зручному одязі. І саме 
таке вбрання шила Коко Шанель.

І до Ґабрієль потекли гроші рікою. Невдовзі Коко від-
крила другу крамницю, цього разу в містечку Біарриц, 
неподалік од кордону з Іспанією. Для цієї справи їй бра-
кувало коштів, і знову їй допоміг Бой.
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Вілла «Де  Ларральд», де вони відкрили бутик, ста-
ла тріумфом Коко Шанель. На Ґабрієль уже працювали 
шістдесят найманих працівниць, але й цього виявилося 
мало! На  віллу по  обновки кинулися іспанські аристо-
кратки. Вони охоче віддавали свої гроші, тільки  б ли-
шень мати сукню або капелюшок від Коко й одягатися 
так, як у Парижі. В осередку багатих модниць ім’я Ша-
нель стало синонімом вишуканого смаку.

Ґабрієль не  розгубилася і  ставила на  цінниках влас-
них виробів захмарні ціни, та  однаково її  одяг миттє-
во розлітався. Висока вартість лишень додавала това-
рам шику.

Коли справи у крамниці налагодилися, Ґабрієль дору-
чила її красуні Антуанетті, а сама повернулася до Пари-
жа. Тепер у неї були бутики в Біарриці, Довілі, і два ате-
льє в Парижі. Коко більше не шила сама, для цього вона 
мала триста найманих працівниць. Ґабрієль працювала 
над створенням фасонів і забезпечувала роботою вели-
чезну кількість швачок. Дівчатам вона платила добре, 
однак натомість багато вимагала. Тих, хто не викладав-
ся на  повну, Ґабрієль негайно звільняла. Адже її  одяг 
мав бути тільки найвищого ґатунку! З часом якість ста-
ла візитівкою Коко Шанель.
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Запитання:
  Чому Коко було шкода тогочасних дам?

  Яку роль у житті Ґабрієль відіграла поїздка 
до сільського маєтку Етьєна Бальсана?

  Хто допоміг Шанель відкрити першу крамницю 
у Довілі?

  Як війна позначилася на бізнесі Коко Шанель?
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РОЗ ДІЛ ЧЕ ТВЕР ТИЙ

Перемога 
над Полем  
Пуаре



Моду не можна назвати 
«модою», коли її не носять 
повсюдно.

Коко Шанель

Гарне лишень те, що зручне.

Коко Шанель

Якось до  ательє Коко Шанель завітала сама ба-
ронеса Діана де Ротшильд. Це була казково ба-
гата й  дуже примхлива пані з  відомої на  весь 
світ династії банкірів. Зазвичай вона одягала-

ся у  Поля Пуаре  – прославленого паризького кутюр’є.
Понад десять років Пуаре диктував жіночу моду. Він 

як ніхто інший любив усі ці багатошарові сукні, капе-
люхи й  пір’я. Він знав, як зробити, щоб жінка вигляд 
мала томний і тендітний, ніби порцелянова лялечка.

Своїми примхами баронеса де Ротшильд геть висна-
жувала майстра Пуаре.

Вона вертіла кутюр’є, як хотіла, вважаючи, що гро-
ші все компенсують. Однак майстер теж мав гордість. 
Якось, коли знатна дама дозволила собі чергову заба-
ганку, Пуаре не стерпів і виставив Діану за двері.
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Опісля скривдженій баронесі й  порекомендували 
Коко Шанель. До того ж виявилося, що Пуаре ненави-
дить цю «провінційну вискочку». Він навіть не вважав 
Ґабрієль модельєром і не втомлювався називати її стиль 
«цілковитим неподобством»!

Так Діана де Ротшильд і з’явилася в ательє Коко. Оби-
дві дами мали дуже непростий характер. Їхня зустріч 
більше скидалася на невелику битву. Всі працівниці бу-
тика принишкли, намагаючись не пропустити жодного 
слова з розмови Ґабрієль і баронеси...

Діана де Ротшильд вважала, що легко знайде заміну 
Пуаре і крутитиме новим модельєром так само, як і ста-
рим. Можливо, в іншому ательє так усе і сталося б. Од-
нак баронеса потрапила не  до  кого-небудь, а  до  Коко, 
яка сама себе називала найпершим віслюком у  світі! 
Вона як ніхто інший вміла поводитися з примхливими 
аристократками і ставити їх на місце.

Зазнавши цілковитої поразки в  сутичці характерів, 
Діана скромно присіла на стілець і почала слухняно ви-
бирати із запропонованих моделей. Ба більше: вона по-
годилася на всі умови мадемуазель Шанель. По-перше, 
шити для баронеси Коко буде тільки те, що придумала 
сама, а по-друге, всі примірки будуть лишень у салоні 
Шанель. Адже бідоласі Пуаре постійно доводилося від-
правляти своїх майстрів до будинку баронеси.

Після демонстрації Діана де Ротшильд була в  неви-
мовному захваті. Вона не  тільки замовила у  Шанель 
цілий гардероб, а  й  привела до  неї всіх своїх подруг 
і родичок.
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Невдовзі Пуаре збагнув, що сів у калюжу. Адже тепер 
у  «вискочки» Коко одягалися не  лишень усі представ-
ниці родини Ротшильдів, а й добра половина паризьких 
знатних дам!

«За  кілька років я  подолала шлях від невідомої 
кравчині з  Мулена до  провідного кутюр’є Парижа!»  – 
раптом усвідомила Коко.

Війна тривала, фабрики працювали з  перебоями, 
склади порожніли, і  раптом з’ясувалося, що змаліли 
запаси тканини. Ґабрієль сполошилася: ще трохи – і їй 
просто не буде з чого шити!
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Фантазія і сміливість 
творять чудеса навіть 
із примхливого 
трикотажу

На одному зі складів Ґабрієль натрапила на величез-
ні запаси джерсі. Це була еластична трикотажна ткани-
на бежевого кольору, з якої шили... чоловічі кальсони. 
Коко подумала, що такого жінки ще не бачили, і скупи-
ла весь матеріал.

Звісно, Коко намучилася з цією тканиною. Джерсі – 
примхлива: розтягувалася на всі боки, загиналася, зов-
сім не  слухалася! А  ще вона також не  облягала талію, 
а в довгих сукнях мала безглуздий вигляд.

Ґабрієль замислилася: а що як...
І в її ательє закипіла робота! День і ніч дівчата працю-

вали, не шкодуючи сил, щоб підкорити примхливе джер-
сі. Адже мадемуазель Шанель задумала щось особливе.

Коли Ґабрієль представила Біаррицу нові моде-
лі, місто було приголомшене! У  сукнях від Шанель 
була відсутня... талія. Але головне жахіття полягало 
не в цьому. Наряди відкривали не тільки щиколотку, 
як це було прийнято раніше. Нові сукні були трохи 
нижче колін і відкривали ікри ніг! Неподобство!

Ото ґвалт здійнявся! 
– Скандал! – кричали поважні матрони.
– Мадемуазель Шанель втратила сором!  – додавали 

охоронці моралі.
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Одначе багато жінок оцінили винахід Коко. Сукні 
без талії чудово приховували недоліки фігури, а вкоро-
чені подоли відкривали поглядам стрункі гарні ніжки. 
Шемізьє  – так назвали ці сукні-сорочки від Шанель. 
У  таких нарядах можна було спокійно ходити, сидіти, 
лежати й бігати. Вони були зручними, елегантними і су-
часними. До того ж після війни вже ніхто не хотів повер-
татися до знарядь тортур – корсетів.

Наряди Коко насамперед пасували струнким жін-
кам – таким, як вона сама. Мода на пишні форми відій-
шла в  минуле разом із  корсетами й  сукнями Пуаре.

З довжиною сукні Ґабрієль більше не експерименту-
вала. Бой якось жартома запропонував їй обрізати плат-
тя вище колін, і Ґабрієль усерйоз замислилася над такою 
моделлю. Вона довго стояла біля дзеркала, піднявши 
сукню і  розглядаючи свої коліна. Спереду вони були 
красивими, а от ззаду... На її думку, підколінні чашеч-
ки в багатьох дам мали не надто гарний вигляд. І Коко 
вирішила: сукні повинні бути трохи за коліно, і крапка!

Незабаром придумані Коко наряди стали відомі не ли-
шень у Європі, а й в Америці: місцевий модний журнал 
рекламував її шемізьє. Саме Ґабрієль невдовзі придума-
ла жіночі штани, полотняні костюми, блузи у  вигляді 
матроски і трикотажні кофтини. Згодом вона винайшла 
спідницю-дзвіночок завдовжки до середини ікри.

А ще Коко придумала біжутерію – недорогі прикра-
си, які, на  відміну від коштовностей, можна було но-
сити завжди і скрізь. До того ж їх міг придбати кожен! 
Шанель не  просто перемогла Поля Пуаре. Вона стала 
законодавицею нової моди і частиною світової історії.
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Запитання:
  З чиєю «допомогою» Коко вдалося «перемогти» 
Поля Пуаре?

  Що зробила Ґабрієль, коли закінчилися всі запаси 
тканини?

  Яке нововведення вона запровадила в дизайн сукні?

  Як назвали сукні-сорочки від Шанель?
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РОЗ ДІЛ П’ЯТИЙ

Маленька 
чорна сукня



У кожного в житті має бути 
сильне кохання.  
Бодай на кілька років, 
на кілька годин,  
бодай на мить, однак має бути.

Коко Шанель

Справи Ґабрієль просувалися доволі успішно. 
Вона стала відомою кутюр’є, диктувала моду 
Парижу й  половині світу. Коко мала кілька 
крамниць і сотні робітниць, багатих замовниць, 

гроші та славу. Здійснилося все, про що маленька сиріт-
ка з  притулку навіть не  наважувалася мріяти. Тільки 
от стосунки з Боєм погіршувалися.

Раптом з’ясувалося, що Артур... соромиться Ґабрієль! 
Бой приховував їхні стосунки від спільних знайомих. 
На людях вони ніколи не обіймалися, з ресторану завж-
ди виходили порізно. Про весілля навіть мови не було. 
Бой хотів закріпитися в  колі аристократів, зайняти-
ся політикою, а там і досі не приймали людей, нижчих 
за статусом. Ці люди ніколи б не прийняли шлюб Арту-
ра з Ґабрієль. Коко не відповідала його суспільному ста-
ну. А він бо ще не знав про її дитинство в притулку!

Пара дедалі рідше зустрічалася. 
– Не  сумуй, люба, я  невдовзі приїду! – казав їй 

і на кілька місяців їхав до Англії.
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Коко з головою поринала в роботу. Певна річ, робота 
приносила їй неабияке задоволення і  стабільний при-
буток, однак без Боя вона дуже сумувала. Ґабрієль так 
хотілося частіше бачити його зелені очі, чути його го-
лос, обіймати його або просто перебувати з ним в одній 
кімнаті!

У  хвилини туги Коко поривалася зібрати валізи 
й податися до Англії на пошуки коханого. Утримували 
її лише спогади про нещасну матір, яка колись, забувши 
про гордість, переслідувала чоловіка, батька Ґабрієль. 
Коко ж була дуже гордовитою! 
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Новий виклик собі 
й усьому світові 

Одного вечора, вкотре почувши від Боя «невдовзі при-
їду», Ґабрієль страшенно розлютилася. Вона немов пере-
неслася в холодні стіни притулку в Обазіні та знову стала 
тією маленькою дівчинкою, яка відчайдушно чекала зу-
стрічі, тільки не з Боєм, а з татом. Татусю так подобався 
запах чистого волосся! Бою теж подобався. Він узагалі 
дуже любив довге волосся Ґабрієль, чорне й густе. Коко 
заплітала його в довгу косу і викладала навколо голови. 
Рука Ґабрієль сама потягнулася по ножиці...

Дивлячись на відрізану косу, яка лежала на столику 
біля люстра, Коко зрозуміла: сирітки Ґабрієль більше 
немає. Разом із довгим волоссям мадемуазель Шанель 
наче відтяла все своє минуле. Більше їй нічого боятися.

Ґабрієль вважала, що чоловік не  повинен соромити-
ся своєї коханої тільки тому, що вона не  народилася 
в палаці.

«Важлива сама людина, а не те, що стоїть за нею!» – 
сказала вона.

Коли Ґабрієль уперше вийшла у світ з новою зачіскою, 
вона викликала справжній фурор. Спектакль (а ця подія 
відбувалася в театрі) більше нікого не цікавив – усі дами 
й чоловіки дивилися тільки на Коко! Здавалося, ще тро-
хи, і вони позвертають собі шиї. Чорне кучеряве волосся 
Коко лишень трішки прикривало вуха!
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Відрізавши волосся, Ґабрієль протестувала проти 
власної долі. А  виявилося  – знову започаткувала нову 
моду! Адже невдовзі після цього коротко підстриглися 
майже всі француженки. Навіть старезні бабусі  – і  ті 
спокусилися на коротку стрижку.

Прочитавши в  газетах про епідемію стрижок, якою 
Коко Шанель заразила жінок, Бой нарешті повернув-
ся. І, як не дивно, схвалив новий образ Ґабрієль. Поми-
лувавшись її, як він висловився, «безладом на голові», 
Артур знову поїхав. Як завжди, у нього були важливіші 
справи. І, як завжди, він пообіцяв «недовзі приїхати».
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Розчарування у коханні 
й перший автомобіль 

Коли Коко побачила Боя наступного разу, він уже 
взяв шлюб зі  знатною красунею Діаною Лістер, донь-
кою британського лорда. Ґабрієль програла в цьому не-
рівному бою.

Почувши новину, мадемуазель Шанель вдала, що їй 
байдуже. І  тільки залишившись на  самоті, Коко дала 
волю сльозам. Їх було так багато, що вистачило б на цілу 
ванну. Коко не могла ні їсти, ні спати, вона мало не за-
хворіла від розпачу.

Щоб хоч якось відволіктися, Ґабрієль з головою по-
ринула в роботу. На той час її ательє вже так розросло-
ся, що довелося придбати цілий особняк на вулиці Кам-
бон. Будинок № 31 назавжди став Будинком Шанель.

А потім Шанель придбала автомобіль. Це був розкіш-
ний темно-синій «роллс-ройс» із  чорними шкіряними 
сидіннями. В салоні не було ані оксамиту, ані мережи-
ва, як в автомобілях інших дам. Заінтриговані паризькі 
чепурухи знову перейняли моду в Коко.

Одначе розкіш не здатна була заповнити порожне-
чу в  душі Ґабрієль. Вона щосили прагла забути Боя. 
Згодом вони поновили спілкування, та вже як друзі. 
Ґабрієль навіть шила сукні для його дружини й не ви-
казувала, як їй боляче бачити його з іншою жінкою.

Взявши шлюб заради вигоди, невдовзі Бой про це дуже 
пошкодував. Досить скоро його стосунки з  дружиною 
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зійшли на пси, він засумував за своєю Коко і намагався 
якомога частіше з нею бачитися. 

Однак невдовзі доля назавжди відібрала Артура в Коко. 
У грудні 1919 року Бой потрапив у страшну аварію – під 
час руху в автомобіля луснула шина...

На похорон Ґабрієль не поїхала. Вона не хотіла бачи-
ти мертвого Боя, їй вистачило одного погляду на поні-
вечений автомобіль. До того ж це дозволило їй залиши-
ти в пам’яті живого Артура, а не його знекровлене тіло 
в труні.
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«Народження» 
маленької чорної сукні

На згадку про коханого Ґабрієль ввела в моду чорний 
колір. Вона не могла офіційно носити жалобу, оскільки 
не була заміжня за Артуром, а просто вдягатися у чорне 
в ті часи вважалося непристойністю.

Чорний колір після війни носили багато жінок – вдо-
ви, матері й  сестри загиблих. Темні сукні асоціювали-
ся зі  скорботою. Але Ґабрієль укотре довела: правила 
існують для того, щоб їх порушувати. Маленьку чорну 
сукню, яка лиш трішки прикривала коліна, із заокруг-
леним вирізом і довгими вузькими рукавами Коко зро-
била найпоширенішим одягом.

Шанель усіх переконала, що таку сукню можна вби-
рати до будь-якої нагоди вранці, вдень і ввечері. Білі ко-
мірці й манжети надавали сукні ділового стилю, яскра-
вий шарф або брошка  – ошатності, а  дорога прикраса 
пасувала на вечірньому заході. 

Маленька чорна сукня, що її придумала Шанель, ста-
ла синонімом елегантності й вишуканості. Якоїсь миті 
Ґабрієль збагнула, що яскраві сукні занадто відволіка-
ють увагу від особи. Простота ж чорної сукні тільки під-
креслює красу та індивідуальність жінки. А ще цей на-
ряд був демократичним – його могли собі дозволити як 
багаті дами, так і найбідніші дівчата й жінки.

Клієнтки швидко оцінили переваги маленької чорної 
сукні й наслідували приклад Коко.
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Запитання:
  Через що Коко дуже сумувала?

  Що вона придумала через жалобу?

  Для клієнток якого соціального кола призначалася 
маленька чорна сукня?
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РОЗ ДІЛ ШОС ТИЙ

Шанель № 5



Парфуми говорять про жінку 
більше за її почерк. Парфуми – 
невидимий, однак незабутній, 
неперевершений модний 
аксесуар. Він сповіщає про 
появу жінки й нагадує про неї, 
навіть коли вона йде…

Коко Шанель

Як має пахнути жінка? Ґабрієль часто турбу-
вало це питання, однак відповідь на  нього все 
не  йшла. Коко була впевнена в  одному: це аж 
ніяк не має бути запах кухні, бруду або поту.

Натоді парфуми мали квіткові аромати. Троянда, кон-
валія, бузок, фіалка... Або все разом. Пахощі були не-
тривкі, і, щоб зберегти аромат, жінки виливали на себе 
по  півфлакона щодві-три години. Тхнуло від красунь 
за кілометр. Від такого шаленства приторних і терпких 
запахів Коко мало очі не виїдало!

Ні, ні і  ні! Жінка має пахнути ненав’язливо,  – вва-
жала Ґабрієль. Запах парфумів повинен ледь витати, це 
має бути натяк. Він повинен змушувати принюхувати-
ся, а не втікати на свіже повітря!

Коко мріяла про ідеальний запах. Хотіла, щоб він 
був ненав’язливим, але водночас врізався в  пам’ять. 
Вона мріяла про такі парфуми, щоб на вечір вистачило 
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маленької крапельки. І щоб запах із  часом не вивітрю-
вався, а посилювався, навіть трохи змінювався. Але хто 
робив такі парфуми у Франції? Як виявилося, ніхто!

Ґабрієль була впевнена, що такі парфуми ідеально па-
суватимуть новій жінці. Жінці, яку вона, Коко Шанель, 
витягла з цих жахливих корсетів, що не дають дихати, 
підстригла й позбавила гігантських капелюхів, що зава-
жають ходити. Їй було прикро, що така оновлена, сучас-
на, впевнена в собі жінка все ще пахне несмаком, суміш-
шю лілій, троянд, конвалій і бузку.
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Доленосна зустріч
Ні, з  парфумами обов’язково слід було щось ви-

рішувати! І  щойно вона це чітко усвідомила, як доля 
звела її з Ернестом Бо.

Ернест був сином французького парфумера й хіміком 
за фахом. Юність він провів у Росії, там його батько слу-
жив у  великій парфумерній компанії. Вона постачала 
парфум російським князям і царям, тож на вишуканих 
пахощах Бо знався, як ніхто інший. 

Коко й  Ернест познайомилися у  Грассі, на  серед-
земноморському узбережжі Франції. Це дивовижне кві-
туче місто, яке зусібіч оточують трояндові та лавандові 
поля, наповнюючи повітря п’янкими пахощами. Грасс 
вважають батьківщиною французької парфумерії. Ще 
в XVI столітті тут виробляли ароматичні олії і постача-
ли їх до всіх країн Європи.

Тонни рожевих пелюсток у  Грассі збирають тільки 
на світанку, доки сонце ще не встигло обпалити їх своїм 
південним подихом. Пелюстки зривають, а потім пере-
творюють на трояндову олію. 

Ці пахощі вважалися ароматом Франції. Усі шалені-
ли від нього. Всі, тільки не Ґабрієль.

Коко любила троянди, їхній тонкий аромат, одначе 
жінок, які пахли виключно трояндовою олією, вона вва-
жала нездарами. Саме так вона висловилася під час пер-
шої їхньої зустрічі.

Ернест розреготався. Він реготав так сильно, що 
на його очах виступили сльози. Віддихавшись, чоловік 
поліз у кишеню піджака. Разом із шовковою хустинкою 
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він витягнув маленький флакончик. Хустинкою Ернест 
витер мокре обличчя, а з флакончика зняв пробку і про-
стягнув її Ґабрієль.

Вже на відстані Коко відчула щось незвичайне. Цей 
аромат, ув’язнений у  маленький непоказний флакон-
чик, мав шлейф! Аромат був різким, солодкуватим і дещо 
незавершеним. Але він бентежив, примушуючи ніздрі 
Коко роздуватися, а  серце  – шалено калатати в  гру-
дях. Ось воно! Нове диво, яке Ґабрієль покаже світові.

– Це альдегіди,  – пояснив Бо, побачивши інтерес 
в  очах Шанель. Ґабрієль похитала головою, натякаю-
чи, що не розуміє, про що йдеться. Коли Ернест почав 
висловлюватися хімічними формулами, вона відмах-
нулася.

– Облиште це. Краще скажіть, як довго триматиметь-
ся цей аромат? – поцікавилася вона.

Ернест знову почав пояснювати, але Коко зрозуміла 
тільки одне: запах дуже стійкий. Жінці досить однієї 
краплі на шию або зап’ясток, щоб інтригуючий аромат 
протримався впродовж вечора. Складний букет розкри-
ватиметься новими й  новими нотами, залишаючи не-
повторне враження.
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Справжній прорив 
у парфумерії 

Ґабрієль дуже пощастило: ніхто досі не брався за пар-
фуми Ернеста Бо, адже вони виходили надто дорогими. 
Однак Коко ціна не  цікавила. Вона сказала Ернестові, 
що заплатить будь-які гроші, якщо він створить їй «аро-
мат елегантної жінки». Габріель розуміла, що стоїть 
на порозі чергової революції. Цього разу – в парфуме-
рії. Жінкам неодмінно сподобається ідея однієї крапли-
ни на  зап’ястку, і  вони ладні будуть віддати будь-які 
гроші, аби лиш заволодіти таким ароматом.

Ернест погодився. За певний час він покликав Коко 
у гості й виставив на столику п’ять пронумерованих єм-
ностей. Це були навіть не флакони, а звичайнісінькі ап-
течні пляшки, закупорені корками.

Ніколи досі Ґабрієль не  відчувала подібного. Таких 
ароматів не  було в  жодному найдорожчому магази-
ні. Адже хімік Бо винайшов синтетичні парфуми – він 
створив те, чого не  існує в  природі. То  була не  троян-
да, не  жасмин, не  лаванда. То  було щось непоясненне 
і бентежне, що змушувало знову і знову підносити корок 
до носа. Фантастичний аромат!

Певна річ, Ґабрієль могла придбати в  Ернеста всі 
п’ять ароматів. Але вона вирішила не  квапитися. Для 
початку їй потрібен був усього лиш один. Той, що справ-
ді призведе до революції, стане одним-єдиним символом 
нової жінки Коко Шанель.
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Ґабрієль знову обвела поглядом ряд ємностей і, зва-
жившись, тицьнула пальцем у  пляшечку з  номером 
п’ять. Парфум отримав назву «Шанель № 5», а замість 
флакона Коко вирішила залишити аптекарську ємність, 
в якій Ернест їй приніс цей божественний аромат. Зго-
дом вони наклеїли на флакони ярлички, на яких красу-
валися дві переплетені літери «С». Цей логотип назавж-
ди став фірмовим знаком Коко Шанель.

У  Грассі Бо почав виробництво парфумів Шанель. 
Коко, як завжди, вимагала найвищої якості, і хімік до-
кладав усіх можливих зусиль. Вони кілька разів коригу-
вали пробку, адже з нещільним корком парфуми швид-
ко вивітрювалися і  втрачали всю свою принадність. 
Нарешті парфум готовий! 
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Новий аромат 
підкорює світ 

«Шанель № 5» Коко вирішила випробувати на пари-
жанках. Перша спроба відбулася на  очах у  враженого 
Ернеста Бо. В ресторані вона непомітно збризнула пар-
фуми на сукні кількох жінок. Згодом половина рестора-
ну принюхувалася, відверто озираючись на жінок. 

Спрацювало!
Першу партію парфумів Коко подарувала своїм знайо-

мим. Усі без винятку флакони вона просто роздала. Але 
отримали їх тільки дами з вищого світу: ті, хто міг поши-
рити чутки про новий винахід Шанель по всій Європі.

Не минуло й кількох днів, як парижанки заговорили 
про нові парфуми Ґабрієль. Усі цікавилися, де можна 
придбати такий вишуканий аромат. Коко Шанель замо-
вила Ернесту ще партію і поставила високу ціну за кож-
ний флакон. Але, як і тоді з капелюшками, вона не про-
гадала. Жінки без вагань розставалися з грошима, аби 
лиш пахнути не гірше за інших!

Усі вмить забули про «Солодку конвалію» і «Чарівні 
сади Семіраміди». Париж поринув у  аромат від Коко. 
А  через кілька років парфум «Шанель № 5» став най-
більш продаваним у світі.
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Запитання:
  Про який аромат для жінок мріяла Ґабрієль?

  Зустріч із ким принесла Шанель надію на створення 
аромату «елегантної жінки»?

  Чому Коко вибрала тільки один аромат?

  Який логотип був зображений на пляшечках нових 
парфумів?
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РОЗ ДІЛ СЬОМИЙ

Війна



Усе в наших руках,  
саме тому їх не можна 
опускати.

Коко Шанель

Друга світова війна заскочила Ґабрієль зненаць-
ка. Та чи можна бути готовим до війни?

Перед тим Францію охопили страйки. Ро-
бітники виходили на  вулиці й  вимагали під-

вищення платні, а  також нормованого робочого графі-
ка. Коли ж вимоги не виконувалися, вони продов жували 
страйки.

Коко наївно вважала, що ці народні хвилювання 
її  оминуть. Та  й  яка потреба страйкувати її  дівчатам? 
Адже вони отримували дуже пристойну платню – знач-
но більшу, ніж в усіх кравчинь країни. До того ж під ке-
рівництвом Шанель прості робітниці ставали вмілими 
майстринями. Їх не  раз намагалися переманити інші 
модельєри.

Звісно, мадемуазель Шанель була дуже вимогливою 
і  не  терпіла неохайної роботи. Вона різко поводилася 
з  ледащицями. Та  водночас Коко дбала не  лишень про 
гаманці своїх дівчат, а  й  здоров’я і  зовнішній вигляд. 
Її працівниці отримували красиву форму і щороку за ра-
хунок мадемуазель Шанель відпочивали на  курорті.
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Коко вважала, що дівчата оцінять її турботу й не візь-
муть участі у протестах, що охопили всю країну. Однак 
жорстоко помилилася. Одного дня кравчині прийшли 
на  роботу, але крамниця так і  не  відчинилася. Дівча-
та просто сиділи всередині приміщення за зачиненими 
дверима, весело гомоніли поміж собою і наспівували пі-
сень! Як і інші працівники у Франції, вони хотіли, щоб 
їхні права захищала профспілка, а робочий день не за-
тягувався до пізньої ночі.

На той час у французьких робітників справді майже 
не  було прав. Якщо виникала суперечка з  господарем, 
працівник майже не мав шансів відстояти власну точку 
зору. Здавалося б, Коко, яка і сама в юності натерпілася 
від пихатих роботодавців, як ніхто інший мала б розумі-
ти протестувальників. Але бунт робітниць Будинку Ша-
нель Ґабрієль сприйняла як особисту кривду.

Коко довго ображалася, та  зрештою пішла на  по-
ступки. На носі був новий сезон, хтось мав шити осінню 
колекцію. Певна річ, у неї була думка найняти нових ро-
бітниць, та на їхнє навчання пішло б чимало часу. Тож 
Ґабрієль здалася. Вона підписала з дів чатами контракти 
і скоротила робочі години. Та так і не пробачила їм. Усі 
знали її непростий характер!
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І знову війна завдає удару
Однак справжній удар був попереду... Не  встигла 

Коко оговтатися після страйку й  повернути життя Бу-
динку Шанель у звичне русло, як у вересні 1939-го Па-
риж охопила війна. Почалася загальна мобілізація – чо-
ловіків забирали в армію. Жінки, які могли дозволити 
собі вбрання від Шанель, подалися за океан – до Амери-
ки, де не було війни. А тим, хто залишився у Франції, 
було не  до  нових суконь і  капелюшків. Самотні жінки 
думали тільки про те, як пережити окупацію і прогоду-
вати родини.

Коко вирішила закрити Будинок моделей. Вона звіль-
нила практично весь персонал. Залишила тільки тих, 
хто продавав парфуми в крамниці. Це був великий удар 
для всіх працівниць і ще більший – для самої Шанель. 
Але нічого не можна було вдіяти. Зупинилися текстиль-
ні фабрики, що постачали їй тканини. Шити було ні 
з чого. Та й кому потрібен вишуканий одяг, коли по всій 
Європі ллється кров? Шити ж військову форму або фар-
тухи для медсестер у  госпіталях Ґабрієль категорично 
відмовилася. Фартухи пошиють і без неї, наживатися ж 
на війні їй не хотілося.

Ґабрієль залишилася ні з чим. У неї не було улюбленої 
роботи, не було родини, яка могла б підтримати. Адже 
навіть рідні брати й  сестри згадували про Коко тільки 
тоді, коли мали потребу в грошах. Друзів теж не було: 
багато хто залишив її  в  ці роки  – просто поїхали або 
зачаїлися.

69



У неї не було навіть її Парижа! Всі кудись бігли, на ву-
лицях стояв сморід від палаючих на  околиці складів, 
магазини й ресторани зачинилися. Місто уподібнилося 
до великої психіатричної клініки. Ґабрієль навіть зраді-
ла, що встигла закрити ательє.

Коли Франція здалася німцям, Ґабрієль проплакала 
весь день. Окупанти розвісили в Парижі нацистські пра-
пори  – червоні полотнища зі  свастикою в  білому колі. 
Місто заполонили вояки в  нацистських одностроях. 
Єлисейськими полями, центральною вулицею Парижа, 
щодня крокували колони німців.

Німецьке начальство оселилося в  готелі «Рітц», де 
багаті французи, та  й  сама Шанель, зазвичай оренду-
вали апартаменти. То  була величезна розкішна будів-
ля на Вандомській площі. Тож не дивно, що впала в око 
окупантам.

Зайняли і номер Ґабрієль. Тільки дивом її речі не ви-
кинули на смітник – один з німецьких офіцерів у розгу-
бленій жінці впізнав знамениту мадемуазель Шанель, 
в якої купував парфуми для своєї дружини.

Звиклій до  розкоші Ґабрієль довелося погодитися 
на дві маленькі кімнатки з вікнами на вулицю Камбон. 
Але найприкріше вражало перешіптування за спиною: 
одні говорили, що Коко зрадила Францію, закривши 
ательє. Другі звинувачували її в зраді за те, що, навпа-
ки, не припинила продавати парфуми! І так погано, і так 
не можна. Як вчинити правильно?! Треті взагалі звину-
вачували її у співпраці з нацистами.

Ґабрієль намагалася не зважати на пересуди. Вона до-
помагала армії як могла – власним коштом екіпірувала 
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цілу роту, в якій служив її друг, знаменитий актор Жан 
Маре. Але про цю допомогу Шанель не розводила – хва-
литися їй не дозволяла гордість.

Як і  більшість французів, Коко просто хотіла закін-
чення війни. Хотіла, щоб Єлисейськими полями більше 
не  ходили колони солдатів. Хотіла, щоб Париж знову 
жив без продовольчих карток. Мріяла, щоб люди не бо-
ялися одне одного, припинили шукати ворогів і шпигу-
нів, щоб життя потекло звичним руслом.

А  ще вона дуже хотіла працювати. Вона так мріяла 
знову взяти в  руки ножиці! Так хотіла клацнути ними 
і відкраяти від тканини зайвину! Так мріяла побурчати 
на робітниць, які знову щось напартачили! І так хотіла 
принюхуватися, вловлюючи запах власних парфумів, 
і  радіти, помічаючи на  вулиці елегантну даму в  одязі 
від Шанель!

Ґабрієль просто хотіла жити. А для цього всього лиш 
потрібно було, щоб німці покинули Францію. О, як вона 
цього прагла!

Її бажання здійснилося тільки в серпні 1944-го, коли 
в Нормандії висадилися об’єднані війська. Почався ве-
ликий наступ, що тривав аж тиждень. Багато крові тоді 
пролилося в Парижі. Але 26 серпня 1944 року на Єлисей-
ські поля вийшли парижани й радісно вітали своїх виз-
волителів під керівництвом генерала Шарля де Голля.
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Запитання:
  Як Ґабрієль сприйняла бунт робітниць 
Будинку Шанель?

  Як вплинула Друга світова війна на бізнес Коко?

  Про що мріяла героїня під час війни?

73



РОЗ ДІЛ ВОСЬМИЙ

Відлюдниця



Ми любимо людей за те добро, 
що зробили їм самі,  
а ще за їхні недоліки,  
котрих не помічаємо в собі.

Коко Шанель

У 1944 році Коко виповнився 61 рік. На той час 
вона вела відлюдницьке життя. Ґабрієль мало 
куди виходила, їй зовсім не хотілося нікого ба-
чити. Але виходити все ж довелося. Треба було 

активно займатися парфумерною крамницею, парфуми 
продавалися погано, парижанам було не до вишуканих 
ароматів.

«Найлихіші часи навіть не  воєнні, коли всі знають 
ворога в обличчя, а повоєнні, коли ворогами стають усі 
проти всіх», – раптом збагнула Коко.

Річ у тому, що після звільнення Парижа в країні по-
чався активний пошук зрадників. Усі підозрювали всіх, 
і всі писали одне на одного бридкі доноси. Когось звину-
вачували в шпигунстві, когось – у співпраці з окупанта-
ми. Найбільше перепадало жінкам, адже вони залиша-
лися в  окупованих містах і  продовжували працювати, 
навіть якщо доводилося мати справу з нацистами. Але 
вони не могли вчинити інакше, якщо хотіли прогодува-
ти дітей і вижити самі.

75



Ґабрієль однією з перших потрапила «під приціл». О, 
це не дивина! Адже вона продавала окупантам  парфуми! 
Та ще й відмовилася залишити своє помешкання, коли 
поруч оселилися німці! І як тут довести, що неможливо 
стати зрадником Батьківщини тільки тому, що ти нама-
гаєшся зберегти власну гідність.

Одного ранку до  її  номера в  «Рітці» завітали кілька 
озброєних чоловіків. Вони були кепсько одягнені і  від 
них жахливо смерділо. Як не  крути, Коко була моде-
льєром і виробником парфумів, вона не могла не звер-
тати уваги на  їхній зовнішній вигляд. Чоловіки відре-
комендувалися «Комітетом із  зачистки». Вони були 
переконані, що очищують Париж од зрадників. Ґабрієль 
звинуватили у співпраці з окупантами й заарештували.

Коко привезли в якесь страшне місце й посадили на-
впроти суворого чоловіка в  окулярах, від якого також 
не надто приємно пахло. Почався допит. Ґабрієль довго 
мучили дурними запитаннями і  звинувачували у  всіх 
гріхах. Їй було байдуже, що про неї думають ці нечем-
ні «чистильники». Де вони були, коли її рідний Париж 
здався окупантам? Вочевидь, десь переховувалися або 
боягузливо відступали! І це вони насмілилися засумні-
ватися в її любові до Франції!

Коко страх як кортіло плюнути в  обличчя цьому го-
ловному, який мучив її своїми нетактовними запитання-
ми! Але Ґабрієль взяла себе в руки й пояснила, що вона 
ніяк не могла співпрацювати з окупантами. До політи-
ки стосунку вона не мала, військових секретів не знала, 
а її ательє не працювало ще до приходу німців. Про яку 
співпрацю може йтися?!
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Одначе які б аргументи не наводила Коко, було зро-
зуміло, що «Комітет» так просто її  не  відпустить. Ґа-
брієль збиралися надовго запроторити до в’язниці. Аж 
раптом... пролунав телефонний дзвінок. Суворий чо-
ловік в окулярах сполотнів, почувши голос у слухавці. 
А  потім звелів відпустити мадемуазель Шанель. Адже 
за  Коко подзвонив сам Вінстон Черчилль, прем’єр-мі-
ністр Великої Британії, який зіграв одну з ключових ро-
лей у завершенні Другої світової війни.

Умова була тільки одна  – Ґабрієль мусить покину-
ти Францію і таким чином припинити всі розмови про 
себе. Знаменита королева моди повинна була стати не-
видимою і  нечутною, непомітною. Мадемуазель Ша-
нель мала стати ніким!
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Тихе життя в іншій країні
Ґабрієль вирішила не випробовувати долі й подалася 

до  Швейцарії. Ця маленька красива країна, східна су-
сідка Франції, в ті часи прихистила багатьох, переважно 
тих, хто шукав спокою і розради після страшної війни.

Життя у  Швейцарії справді було тихим. Ця тиша 
здалася Ґабрієль справжнім раєм. «Тут усе так, як має 
бути, – говорила Коко. – Тут почуваєшся в безпеці, все 
працює, всі люди серйозні». Вона навіть пошкодувала, 
що не поїхала сюди відразу після закриття свого ательє. 
Адже так вона могла  б уникнути і  зустрічі з  «Коміте-
том», і дурних перешіптувань за спиною.

Ґабрієль придбала невелику віллу, яку називала сво-
їм «маленьким швейцарським будиночком». Порівняно 
з  маєтками, які Коко мала у  Франції, це і  справді був 
скромний будиночок, але їй тут подобалося. Шанель 
прожила в ньому майже десять років.
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І знову в любій Франції!
До  улюбленого Парижа Ґабрієль Шанель поверну-

лася, коли їй виповнився 71 рік. Більше ніхто нікого 
не  підозрював, ніхто не  писав доносів, і  вулицями на-
решті можна було ходити не озираючись. Здавалося, те-
пер спокійно видихни й  займися улюбленою справою. 
Та не так усе просто!

Повернення до улюбленого міста виявилося не таким 
радісним, як Коко собі уявляла. Про неї забули, її одяг 
вже не  хотіли купувати всі модниці світу. У  продажу 
були тільки її парфуми – «Шанель № 5», але цього було 
так мало для Ґабрієль!

У  повоєнній моді домінували чоловіки. Найвідомі-
шими модельєрами серед них були француз Крістіан 
Діор та іспанець Крістобаль Баленсьяґа. Діор повернув 
у  моду вузькі спідниці, які почали називати «дрібо-
тушками», адже ходити в  них можна тільки дрібними 
кроками. Він повернув і  криноліни, знову ввів у  моду 
величезні жіночі капелюхи, талії затягнув у  корсети, 
а до суконь пришив шлейфи, що змітали із землі порох. 
Діор назвав свій підхід New Look («новий погляд»). Але 
Коко здавалося, що повернулися часи Пуаре. Де зруч-
ність, де практичність, де сучасна жінка?!

Коко дивилася на нову моду, бурчала і – молодшала! 
Здавалося, їй не сімдесят, а знову двадцять два, і вона 
стояла на  порозі нової капелюшкової революції. Коко 
Шанель кинули виклик, і вона готова була його прийня-
ти. Ґабрієль належало знову завоювати світ моди. Цього 
разу назавжди.
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Запитання:
  Хто заступився за Коко Шанель перед «Комітетом 
із зачистки»?

  Куди їй довелося поїхати із любої Франції?

  Яку ситуацію в світі моди застала Ґабрієль, коли 
повернулася?

81



РОЗ ДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Повернення



Коко Шанель не буде,  
та неодмінно залишиться  
стиль Шанель –  
комфортна елегантність.

Коко Шанель

Будинок Шанель не працював ось уже чотирнад-
цять років. Дівчата й жінки втомилися від руй-
націй війни. Неначе на  противагу їй вони по-
любили образи тендітної, розкішної, одягненої 

в  парчу «ідеальної жінки». Жінки, яка не  має нічого 
спільного з бідами колишніх років. Таку моду пропону-
вав Діор, і дами слухалися. Від Шанель у цьому світі по-
казного благополуччя залишилися тільки її  знамениті 
парфуми.

Коко йшов сімдесят другий рік, і конкуренти, та й жур-
налісти теж, вже списали «стареньку» з рахунків. Але Ґа-
брієль була не з тих, хто здається.

У 1953 році мадемуазель Шанель гостювала у тієї са-
мої примхливої баронеси де Ротшильд у  Нью-Йорку. 
Дочка баронеси вперше виходила у  світ, і  їй потрібна 
була гарна бальна сукня. Побачивши, який наряд нап-
нула дівчина, Коко вжахнулася – модний, але страшен-
но потворний. Не втримавшись, вона схопилася за но-
жиці й почала все перекроювати. У хід пішла... фіранка 
з шовкової тафти.
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За  кілька годин бальна сукня була готова. Бароне-
са і  її  дочка остовпіли  – вона була чудовою! Всі гості 
на  балу тільки й  запитували, хто її зшив. А  почувши, 
із захопленням повторювали: «Шанель!»

84



Цілковитий провал 
у Парижі

Знову відчувши в руках голку й ножиці, Ґабрієль вже 
не могла зупинитися. Їй хотілося творити! Коко замис-
лила показати в Парижі нову колекцію. Відкрити влас-
ний Будинок моделей означало для неї воскреснути.

Мадемуазель Шанель з  головою поринула в  роботу. 
Але підготовка нової колекції вимагала чималих ко-
штів, і Ґабрієль вирішила продати свою улюблену віллу 
«Ла Пауза» на Рив’єрі. Цей будинок звели за її особли-
вим замовленням. Сходи в  ньому були точною копією 
сходів притулку в Обазіні. Шкода продавати, але це не-
обхідність. Робота для Ґабрієль була понад усе.

У лютому 1954 року весь Париж завмер в очікуванні – 
Коко Шанель ось-ось представить своє нове творіння. 
Стане воно успішним, а  чи провальним? Журналісти 
потирали руки в  очікуванні сенсації. Конкуренти боя-
лися, що вона знову запанує на модному Олімпі.

Квитки на показ були вмить розкуплені. Всі вершки 
Парижа зібралися в  одному місці. Натовп репортерів 
і модних критиків нетерпляче тупцяв у проходах. 

Почалося!
Що довше Коко, ховаючись угорі своїх знамени-

тих дзеркальних сходів, вдивлялася в  обличчя гостей, 
то чіткіше розуміла – це провал! Холодні й стримані об-
личчя, а часом навіть кислі міни свідчили: її колекцію 
Париж не прийняв!
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І вже наступного дня статті в газетах пролили світло 
на  ситуацію. Париж, який звик до  «нового погляду», 
показної розкоші й тендітності, сприйняв зручні, прак-
тичні наряди Коко як повернення до моди довоєнних ча-
сів. Це були примари минулого...

Наступного дня, оговтавшись від розчарування, Ґа-
брієль викликала до себе манекенниць. Вона влаштува-
ла ще один показ колекції. Тепер – тільки для себе.

«Ні,  – думала Коко, розглядаючи свої творіння,  – 
це зовсім не  примари. Це зручний, елегантний сучас-
ний одяг, який можна носити не  лишень на  подіумі, 
а й на вулиці». Так, це не «новий погляд», але Ґабрієль 
була впевнена: невдовзі жінкам набридне це жахіття. 
Вони знову захочуть нормально дихати, нормально хо-
дити й нормально сидіти у своїх сукнях. Адже вони че-
рез це вже проходили. А це означає, що всі знову потре-
буватимуть Коко.

Париж поки що не готовий повернутися до Шанель? 
Ну і нехай! Замість Парижа Коко завоює весь світ!
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Hello, Америко!
І  Ґабрієль подалася до  Америки. Там трохи інакше 

дивилися на моду, та й ритм життя був швидшим. Клі-
єнтки оцінили моделі одягу Коко Шанель  – елегантні 
та зручні, створені не для ляльок у вітринах, а для діло-
вих жінок.

В Америці нова колекція Коко мала шалений успіх. 
За океаном Ґабрієль запустила масове виробництво сво-
го одягу. Тепер придумані Коко жіночі твідові костюми, 
маленькі чорні сукні й костюми з тасьмою могла придба-
ти кожна жінка. Модниці були в захваті від її розкішних 
вечірніх суконь, суконь-тунік, суконь-болеро, костюмів 
для коктейлів та вечірок.

Париж дивувався. Працювати для натовпу?! Створю-
вати тисячі копій?! Це було так незвично для тогочасної 
Європи! Але те, що одяг Коко носили на  вулицях геть 
усі, було для неї знаком вищого визнання. Ось вона, 
справжня мода, що зійшла з подіуму!

Америка повернула Шанель до  життя. За  океаном 
її одяг носили Марлен Дітріх, Ґрета Ґарбо, Мерилін Мон-
ро, Одрі Гепберн та інші голлівудські актриси, дружини 
президентів, політиків і багатіїв. Вони прибували до Єв-
ропи в нарядах від Коко Шанель і пахли її парфумами.

Шанель повернулася!
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Запитання:
  Яка подія повернула Шанель до улюбленої роботи?

  Яке рішення прийняла Коко після провалу колекції 
в Парижі? 

  Як це позначилося на її кар’єрі?
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РОЗ ДІЛ ДЕСЯТИЙ

От і все



За власний успіх,  
за право займатися  
улюбленою справою  
я заплатила долі  
самотністю.

Коко Шанель

Життя  – не  костюм, казала Коко Шанель. 
Його не можна перекроїти і перешити. Але 
шкодувати за  минулим теж не  варто: що 
було, те було. Слід дивитися тільки впе-

ред, жити майбутнім і ні про що не шкодувати. Інакше 
майбутнє буде марним. 

Звісно, Ґабрієль було про що шкодувати. Вона втрати-
ла коханого, не вийшла заміж, не стала матір’ю. З кимось 
вона бувала надто різкою, з кимось – надміру доброю, якісь 
можливості втратила без вороття, але все те залишилося 
у минулому. Та Коко мала теперішнє і майбутнє – улюбле-
ну роботу, всесвітнє визнання і усвідомлення того, що вона 
здійснила справді щось вартісне.

Коко була впевнена, що як через багато років у шафі 
бодай в  однієї жінки зі  ста знайдеться маленька чорна 
сукня, значить її робота була не марною. І якщо чоловік 
обернеться вслід жінці, вловлюючи аромат «Шанель № 
5», значить, усе було недаремно. Недаремно маленька 
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сирітка з  притулку вчилася шити, мріючи про краще 
життя. Недаремно юна дівчина співала «Ко-ко-рі-ко» 
в  «Ротонді». Недаремно молода жінка торгувала капе-
люшками в Довілі, і недаремно так багато працювала.

В останні роки робота давалася Ґабрієль важко: у неї 
боліли руки, не  згиналися коліна, а  очі не  сприймали 
яскравого світла. Але її мода продовжувала жити. Кра-
суні-актриси з’являлися в її сукнях на екранах кінотеа-
трів, світські дами пахли її парфумами, і тисячі жінок 
на вулицях європейських і американських міст носили 
створені нею сукні та  костюми. Ґабрієль знала: одного 
дня, вже зовсім скоро, Коко Шанель піде назавжди. Але 
залишиться «стиль Шанель» – зручна елегантність.

Ґабрієль Шанель померла вранці 10 січня 1971 року. 
Перед смертю Коко довго хворіла, однак замість того, 
щоб дбати про власне здоров’я, вона невтомно працю-
вала. Адже на носі була весняна колекція, люди чекали 
новинок від Шанель. Як вона могла всіх підвести?

Не  дивно, що серце Коко не  витримало  – їй було 
87 років!

Ґабрієль знайшла покоївка готелю «Рітц», де мадему-
азель Шанель провела останні роки свого життя. Вона 
так і  не  переїхала з  цього готелю. Звісно, Коко могла 
дозволити собі найрозкішнішу квартиру. Та  й  не  ли-
шень квартиру – її грошей з лишком вистачило б вику-
пити всі будинки на вулиці Камбон, де розташовувався 
Будинок Шанель. Але навіщо? Жити одиначкою для неї 
було нестерпно. А в «Рітці» завжди вирувало життя.

Присутність людей у   готелі – постояльців, покоївок, 
привітних дівчат за  стійкою реєстратури, офіціантів 
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у готельному ресторані – створювала відчуття дому. Ось 
швейцар бачить її повернення, ось його рот розтягуєть-
ся в усмішці й ось він чемно нахиляє голову.

«Добрий вечір, мадемуазель! Раді вас бачити! Як ми-
нув день?» – незмінно запитує він, відчиняючи перед 
нею двері.

Поховали Ґабрієль Шанель у  Швейцарії. Тій самій 
старій добрій Швейцарії, де після страшної війни вона 
знайшла спокій на  якийсь час. Прекрасна країна зно-
ву зустріла її  тишею і  умиротворенням. Цього разу  – 
назавжди.
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Запитання:
  Як ти вважаєш, що для Ґабрієль було мірилом успіху?

  Де вона провела останні роки життя? Чому?

  Де поховали Коко Шанель?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

1883 – 19 серпня у французькому місті Сомюр 
з’являється на світ Ґабрієль Шанель.

1895 – помирає мама Ґабрієль, Жанна Деволь. Ґабрієль 
і двох її сестер, Джулію та Антуанетту, віддають 
до сирітського притулку в Обазіні.

1902 – Ґабрієль із подругою Адрієн переїжджає 
до Мулена і влаштовується працювати 
у крамницю «Свята Марія».

1905 – Ґабрієль їде до Віші, щоб спробувати себе 
на великій сцені і стати співачкою. Там зазнає 
невдачі й повертається до Мулена.

1910 – Коко відкриває свою першу капелюшкову 
крамничку на вулиці Камбон у Парижі.

1913 – відкриття магазину модного одягу в Довілі.
1914 – початок Першої світової війни.
1916 – Коко створює сукню-шемізьє з джерсі.
1917 – з легкої руки Ґабрієль стає модною коротка 

жіноча стрижка.
1917 – Шанель входить до кола знаменитих режисерів, 

художників, композиторів, артистів. Серед 
них – С. Дягілєв, В. Ніжинский, Б. Кохно, С. 
Лифар, І. Стравінський, П. Пікассо, С. Далі, 
Ж. Кокто та ін.

1918 – коханий Шанель Артур Кейпел бере шлюб 
із Діаною Лістер.
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1919 – відкриття Будинку Шанель на вулиці 
Камбон, 31.

1919 – в автокатастрофі гине Артур Кейпел.
1921 – Ґабрієль знайомиться з парфумером 

Ернестом Бо, який створює для неї парфуми 
«Шанель № 5».

1926 – поява знаменитої маленької чорної сукні.
1936 – страйк у майстернях Коко Шанель.
1939 – початок Другої світової війни. Коко закриває 

Будинок Шанель на вулиці Камбон.
1944 – Коко Шанель залишає Париж і їде 

до Швейцарії.
1954 – 71-річна Ґабрієль повертається у світ високої 

моди після 15-річної перерви. На вулиці 
Камбон знову відкривається Будинок Шанель.

1971 – 10 січня у віці 87 років Коко Шанель помирає 
в готелі «Рітц», що в Парижі.
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