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Coco Chanel – projektantka nieznana
Ze Stanis∏awem Krajskim rozmawia Agata Gardas

FOT. R. SOBKOWICZ

Na czym w∏aÊciwie polega tzw.
styl chanelowski?

W jednej z licznych biografii
Coco Chanel znalaz∏am informacj´ o tym, ˝e odebra∏a ona
staranne wychowanie katolickie. Jak do tego dosz∏o i czy ta
formacja mia∏a jakikolwiek
wp∏yw na póêniejszà prac´
s∏awnej projektantki?

– Chanel jako dziecko zosta∏a oddana
do sierociƒca prowadzonego przez
siostry zakonne. Sp´dzi∏a pod ich
opiekà ponad 10 lat. To one da∏y jej
podstawowe i Êrednie wykszta∏cenie,
nauczy∏y krawiectwa. Do innych szkó∏
ju˝ póêniej nie ucz´szcza∏a. Wszystko
wskazuje zatem na to, ˝e wychowanie
katolickie, jakie otrzyma∏a Chanel,
mia∏o decydujàcy wp∏yw na jej póêniejsze koncepcje i wizje. Filozofia
ubioru kobiecego zapoczàtkowana
przez Chanel wprost nawiàzuje
do funkcjonujàcego w katolicyzmie
za∏o˝enia dotyczàcego cz∏owieczeƒstwa i godnoÊci kobiety.

– Wydaje si´, ˝e Chanel w zasadzie
nie wykreowa∏a swojego w∏asnego
stylu, ale po prostu odkry∏a i po∏àczy∏a pewne obiektywne, najlepsze zasady kobiecego stroju i elegancji. Gdy
wkroczy∏a w Êwiat mody, obowiàzywa∏y tam kanony uwydatniajàce
g∏ównie p∏eç i tzw. seksapil. Zak∏adano, ˝e kobieta jest tylko swego rodzaju ozdobà Êwiata m´skiego, istotà,
która nie podejmuje praktycznie ˝adnych prac czy fizycznych czynnoÊci.
Stroje kobiet by∏y tak skonstruowane,
˝e noszàce je osoby mia∏y powa˝ne
k∏opoty przy schylaniu si´, a nawet
chodzeniu, nie mówiàc ju˝ np. o uprawianiu turystyki czy sportów. Charakteryzowa∏ je ponadto przepych, bogactwo, wieloÊç ozdób.
Chanel odrzuci∏a te kanony. Ubiór
kobiecy sta∏ si´ w jej uj´ciu prosty, wygodny, luêny i skromny. W ciàgu dnia
zakryte mia∏y byç plecy, ramiona, dekolt, nogi od kolan w gór´. Strój mia∏
byç z za∏o˝enia elegancki, a nie bogaty. Maskowa∏ p∏eç. Chanel odrzuci∏a
ubiory opi´te. Zasada „zero seksu”
mia∏a prowadziç do podkreÊlenia
cz∏owieczeƒstwa i godnoÊci kobiety,
uczyniç jà istotà powa˝nà, równà
m´˝czyênie. Powiedzia∏em, ˝e Chanel
odkry∏a tylko pewne obiektywne zasady. Zauwa˝my, ˝e je˝eli w podr´cznikach savoir-vivre’u mówi si´ o elegancji kobiety, to wymienia si´ te kryteria,

które spe∏niajà kreacje Chanel: tradycja, skromnoÊç, najwy˝sza jakoÊç. Gdy
zaleca si´ jakieÊ konkretne stroje, to
najcz´Êciej sà to ubiory w stylu chanelowskim. Ubierajàc kobiet´ na dzieƒ,
Chanel odwo∏ywa∏a si´ w stylu
do ubiorów m´skich – ˝akiet, marynarka, wymyÊlona przez nià sukienka
– szmizjerka, która powsta∏a praktycznie z wyd∏u˝enia klasycznej m´skiej
koszuli. W ubiorach wieczorowych
Chanel odkrywa∏a oczywiÊcie plecy,
ramiona i dekolty, ale z du˝ym umiarem i suknie te nadal by∏y skromne.
Tego typu kreacje zalecajà dziÊ na oficjalne wieczorne przyj´cia praktycznie
wszystkie podr´czniki savoir-vivre’u czy choçby biznesowej etykiety.
W jakiej mierze styl Coco Chanel jest odzwierciedlany we
wspó∏czesnej modzie?

– Styl chanelowski to dziÊ klasyka,
wzór elegancji. Obowiàzuje zatem
w biznesie, dyplomacji, w tzw. wielkim
Êwiecie. W modzie przeznaczonej dla
masowego odbiorcy, która zerwa∏a
z zasadami elegancji, wp∏ywy chanelowskie sà coraz mniejsze, ale równie˝
wyst´pujà, przede wszystkim w ubiorach przeznaczonych do pracy –
zw∏aszcza w kostiumach ∫ la Chanel.
Coco Chanel ∏àczy∏y pewne
zwiàzki z Polskà...

– Najbli˝szà jej przyjació∏kà by∏a Misia Sert, z domu Godebska, córka

s∏ynnego rzeêbiarza Cypriana Godebskiego. Chanel powtarza∏a cz´sto, ˝e wszystko jej zawdzi´cza w perspektywie formacji intelektualnej
i kulturowej. To tu mo˝na doszukiwaç
si´ wp∏ywów polskich na styl chanelowski. Tak wi´c np. jednym z wielkich
osiàgni´ç Chanel by∏a sukienka koktajlowa, która mia∏a u góry ca∏kowicie ods∏oni´te ramiona, a koƒczy∏a
si´ lekko poni˝ej kolan. Sukience towarzyszy∏ ˝akiecik, który powodowa∏,
˝e by∏ to ubiór uniwersalny i skromny.
˚akiecik ten kobieta mia∏a zdejmowaç na wieczór. Jej kreacja przekszta∏ca∏a si´ wtedy w strój wieczorowy. Zauwa˝my, ˝e by∏o to bliskie tradycyjnemu strojowi polskich kobiet
reprezentujàcych elity. Polki zawsze
ubiera∏y si´ troch´ inaczej ni˝ kobiety
Zachodu. Bardzo cz´sto bowiem musia∏y godziç obowiàzki aktywnej pani
domu z obowiàzkami towarzyskimi.
Poza tym w Polsce kobieta to z za∏o˝enia matka Polka, a nie kokota.
Dlaczego dziÊ znajduje si´ tak
wielu krytyków zarówno osoby,
jak i twórczoÊci projektantki?

– Chanel reprezentowa∏a tradycj´.
Na niej bazowa∏a i potrafi∏a jà tak
modyfikowaç, by wcià˝ by∏a aktualna.
Dzia∏a∏a, kierujàc si´ w istocie pewnymi podstawowymi zasadami chrzeÊcijaƒskimi. Zawsze dawa∏a wyraz swojej
wielkiej niech´ci do formacji lewicowej i liberalnej. Uczestniczy∏a nawet
w tajnych mi´dzynarodowych zabiegach dyplomatycznych zmierzajàcych

do zerwania podczas II wojny Êwiatowej sojuszu aliantów ze stalinowskà
Rosjà, czego lewica jej nigdy nie wybaczy∏a. Krytykowa∏a ostro wszelkie te
zjawiska w modzie, które uderza∏y
w godnoÊç kobiety i dobre obyczaje.
By∏a np. zdecydowanym wrogiem
spódniczki mini, okreÊlajàc jà ostro jako ubiór dobry dla kobiet lekkich obyczajów. Kobieta chanelowska jest powa˝na, pe∏na godnoÊci, trzymajàca
si´ starych zasad i tradycyjnych wartoÊci, a ponadto... wyzwolona, ale wyzwolona tylko z pewnego obowiàzujàcego na prze∏omie XIX i XX w. schematu, który sprowadza∏ kobiet´
do funkcji zwiàzanych z jej p∏cià. Kobieta chanelowska to bowiem osoba
dzia∏ajàca w Êwiecie rami´ w rami´
z m´˝czyznà, podejmujàca prac´,
dzia∏alnoÊç gospodarczà, spo∏ecznà,
s∏u˝b´ politycznà, robiàca karier´, ale
zachowujàca jednak wszystko to, co
zwiàzane z kobiecoÊcià oraz wartoÊciowe i pi´kne.
Chanel nie mieÊci si´ zatem w kanonach politycznej poprawnoÊci, jest
elementem obcym w lewicowej, liberalnej, pogaƒskiej wizji „nowego
wspania∏ego Êwiata”. Chciano by jà
wyeliminowaç. Jednak fakt, ˝e w dziedzinie mody, czy lepiej – kobiecego
ubioru i stylu ˝ycia jest ona tym, kim
Mozart czy Beethoven w muzyce powa˝nej, powoduje, ˝e nie mo˝na ca∏kowicie wyeliminowaç Coco Chanel
z kultury i ÊwiadomoÊci spo∏ecznej.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

ABC dobrego wyglàdu
Porad dotyczàcych stylizacji udziela Julita Wudarczyk, stylistka
i w∏aÊcicielka pracowni stylizacji iDEOstyling: www.stylizacja.biz
styka neutralna, tzn. pasujàca
do wi´kszoÊci kolorów z palety, to
bràzy i szaroÊci. Poniewa˝ sà to kolory neutralne, miksujà si´ ze
wszystkimi barwami. W tym sezonie
panuje wielka dowolnoÊç kolorystyczna, ka˝dy typ urody znajdzie
coÊ dla siebie.
Je˝eli chodzi o dodatki, to ca∏y
czas modne sà du˝e ró˝nokolorowe
torby, kreszowane, czyli zgniecione
na sta∏e, szale we wszystkich kolorach t´czy oraz du˝e korale, wiszàce d∏ugie kolczyki. JeÊli chodzi o buty, to w sklepach znajdziemy wszystkie style, kszta∏ty i wysokoÊci obcasa, panuje tu wielka dowolnoÊç. Ju˝
kolejny sezon w modzie sà buty
b∏yszczàce, wyszywane cekinami,
koralikami lub z∏otà nitkà.
W tym roku odchodzi si´ ju˝
od panterek i stylu safari, modne jest to, co jest wielobarwne
i kwieciste.
not. MMP

FOT. REUTERS

-pomaraƒczowe dodatki, balerinki
z kokardkà, na szyi apaszka i do tego materia∏owa kolorowa torba.
Bazujàc na tym samym stroju,
zmieniajàc detale, mo˝na w nieskoƒczonoÊç tworzyç ró˝ne style.
Dlatego tak wa˝ne jest, by te dodatki posiadaç, a kupujàc je, zwracaç uwag´, czy pasujà do naszego
stylu. Nie tylko czy nam si´ podobajà, czy majà ciekawy kolor, ale czy
pasujà do naszej palety kolorów,
czy jà ewentualnie uzupe∏niajà.
Wa˝ne jest, aby mieç równie˝ pomys∏ na swój styl. Warto sprawdziç,
czy do tych dodatków, które kupujemy, mamy pasujàce buty, torebki,
szal czy apaszk´. Je˝eli nie, to cz´sto potem te rzeczy zalegajà gdzieÊ
w szafie i ich nie nosimy.
W tym sezonie, jeÊli chodzi o kolorystyk´, modne sà wszystkie kolory t´czy – odcienie z ciep∏ej i zimnej
palety.
Obecnie najmodniejsza kolory-
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Dodatki stanowià uzupe∏nienie garderoby, nadajà lub podkreÊlajà
nasz styl. Klasyczne proste d˝insy
i niewyszukana czarna bluzka zmienià zupe∏nie swój charakter w zale˝noÊci od stylu dodatków z nimi
skomponowanych, takich jak: torebka, buty, bi˝uteria i szale.
Mo˝emy stworzyç na tej samej
bazie stroju zupe∏nie ró˝ne style,
zak∏adajàc ró˝ne dodatki, np.:
1. etniczny: awangardowo-rzemykowe japonki z koralikami,
do tego drewniane czy kamienne
korale oraz chusta w etnicznych
kolorach i wzorach;
2. po∏àczenie stylu klasycznego i m∏odzie˝owego: eleganckie
buty na wysokim obcasie, na szyi
sznury ró˝nokolorowych kamyczków i delikatnych pere∏ek – w bardziej klasycznym stylu, a do tego
du˝y szal wykoƒczony np. koronkà;
3. romantyczno-m∏odzie˝owy:
bardzo kolorowe, zielono-ró˝owo-

W tym sezonie panowie noszà krawaty wàskie, wzorzyste – przede
wszystkim w klasyczne paski o stonowanej kolorystyce, np. w odcieniach
szaroÊci, granatu w po∏àczeniu z niebieskim i czarnym, ale tak˝e (tylko
dla odwa˝nych) mo˝na wybraç czerwieƒ lub pomaraƒcz. Bardzo efektownie wyglàdajà pasy w kombinacji
bieli z czernià. Obok pasków pojawiajà si´ tak˝e delikatne wzory geometryczne np. ko∏a, romby, mozaiki,
a nawet wzory kwiatowe.
BB

Nieustanne stawianie siebie w centrum
rozmowy i mówienie o sobie samym
(i swoich sprawach) – sk∏onnoÊç tak cz´sta – jest przejawem braku wychowania,
gdy˝ uwidacznia tendencj´ do poddawania sobie osoby s∏uchajàcej, która
z dobrego wychowania czuje si´ w obowiàzku wys∏uchiwania niekoƒczàcych si´
relacji, co nie s∏u˝y niczyjemu po˝ytkowi,
bo nawet mówiàcemu nie przynosi ulgi.
Pomijanie w rozmowie zdarzeƒ
bez znaczenia jest jasnym przejawem
elegancji, która stara si´ wybieraç
najodpowiedniejsze i najbardziej interesujàce tematy, takie, które przez
swe bogactwo duchowe sà w stanie

poruszyç dusz´ s∏uchajàcego.
Do takich rozmów konieczne sà pomys∏y, a ˝eby je mieç, nale˝y czytaç,
myÊleç i rozwa˝aç, mieç zami∏owanie
do kultury w jej ró˝norodnych przejawach. To kultura w∏aÊnie wydobywa
nas z mia∏kiego Êwiata w∏asnego ja i
stawia wobec przestrzeni intelektualnych poszukiwaƒ.
Narzekania, rzeczy banalne, krytyki
i nieustanne aluzje personalne, utarte
frazesy (zm´czenie, zimno, upa∏) to nie
sà tematy, na które osoba chcàca byç
eleganckà mo˝e sobie pozwoliç. Nieliczni jednak zdajà sobie spraw´ z tych
szpecàcych nawyków.

