
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ......  

 
Едва ли има нещо друго, което така вярно и прецизно да съхранява историческите промени, като 

облеклото на хората, от чието създаване ни делят хилядолетия. Началото на човешкото облекло е 

органически обвързано с началото на човешкото общество.  

Модата е съществувала под една ли друга форма от появата на облеклото при хората, когато са се 

обличали с кожи и текстил, и се е променяла във времето с развиване на обществото.  

                                                     Ще ви запознаем с някои любопитни факти в тази област: 

 

Памукът е суровина за изработването на облекла за около 

седемдесет века. 

 

Историята на полата. Знаете ли, че полата е второто най-старо 

дамско облекло в историята? Тя е предшествана единствено от 

кърпата, която се използвала за кръста. При Египтяните не само 

жените, а и мъжете носели поли. 

 

Цветът на дрехите показвал статуса  Днес избираме всички 

цветове, които може да ни харесат, в средновековието цветът на 

дрехите означавал позиция в обществото. Благородните винаги 

носели червени дрехи, търговците носели зелено, а скромните селяни се обличали в кафяво. Никой 

нямал право да носи цвят, който не съответства на статута му. 

Чадърът не е изобретен, за да предпазва от дъжда. Най-старата писмена справка за чадър датира от 

21 г. сл. Хр. Става дума за „устройство“, предназначено да предпазва човек от слънцето. Всъщност 

самата дума "чадър" или “umbrella”” произлиза от латинската дума "umbra", което означава сянка 

или сенчест. 

 

Първият моден дизайнер в историята  

Според много хора това е Чарлс Фредерик Уорт, който основава собствена модна къща през 1858 г. 

и създава тоалети за императрица Юджийн Френска. Неговата кариера е много важна за развитието 

на модната индустрия, каквато я познаваме днес. Той имал огромна конкуренция, а нещата, които 

правел, не били нещо съвсем ново. Сред конкурентите му била дизайнерката Роуз Бертен, която пък 

правела роклите на Мария Антоанета. 

 

Първите модни дефилета За пръв път баварската кралица Изабела представя пред кралица Анна, 

кралица на Бохемия, куклено преставление, в което за куклите са били изработени прецизни 

миниатютни модели на реални дрехи. Наречени по-късно „кукли-модели“, те се превръщат в 

популярни подаръци, а също – в дизайнерски инструменти. 

 

Първото модно ревю стартира в моден салон в Париж през 1880г., а през 1885г. в илюстрирана 

книга с име „Art et la Mode“ четири жени демоснтрират рокли. В началото само малка, отбрана 

публика е била канена на тези ревюта, а фотографи са били допуснати едва през 1840г. 

Търговците на дребно пренасят идеята за модни ревюта в САЩ през 1900г., а през 1903г. в Ню Йорк 

едно списание на име Ehrich Brothers организира първото американско модно шоу, за да привлече 

купувачи. Самите модни ревюта от онова време са били доста по-театрални, всяко шоу е имало свой 

разказвач, а ревютата са били изкючително тематични. 

 

 

 

 

 



Първото модно списание е издадено в Германия през 1586 г. 

                                 . 

 

Елизабет I толкова много обичала шапките, че направила задължително носенето им в неделя и на 

празници от всички жени на възраст над 7 г. Всеки, който отказвал да прави това е бил глобяван 

сурово. 

 

Париж се утвърждава като Световната модна столица през 1910 г., където са се създавали и 

шиели последните модни колекции, които са се продавали в стария и новия свят. 

 

Първата Седмица на модата се провежда през 1943 г. в Ню Йорк  

 

Тениските  Днес е трудно да си представим, че до 50-те години на миналия век тениските са били 

използвани изключително от мъже и само като бельо. Но през 1951 г. филмът „Трамвай наречен 

желание” е издаден с Марлон Брандо, в който актьорът се появява за първи път в бяла тениска. 

Неговият пример беше последван от Джон Уейн и Джеймс Дийн, които шокираха обществеността, 

като се появиха по телевизията в "бельо". Младите хора с ентусиазъм подхванаха нова мода и през 

60-те тениски вече не бяха бели и не изразяват нищо. 

 

Функцията на копчетата на ръкавите  Според информацията, преминала през вековете, не друг, 

а Наполеон Бонапарт заповядвал копчетата да бъдат зашивани на ръкавите, за да спре досадния 

навик, който войниците му имали, да забърсват хремавите си носове с ръкавите на саката си. 

 

Копчетата на мъжките и женските ризи са на противоположни страни 

Това е стара традиция, която води своето начало от отминали време, когато знатните дами се 

обличали с помощта на своите домашни помощници. Шивачите слагали копчетата така, че да са 

удобни за помощниците и по този начин копчетата на мъжките ризи се озовали от лявата страна, а 

на дамските – от дясната. 

 

Как черният цвят се превръща в най-стилния? 

Черното прави своя дебют като модерен цвят през 15 век. Тъмният и наситен нюанс е скъп и се 

постига трудно, тъй като изисква много пигментирана боя. В началото на 20 век, черният цвят е 

характерен за мъжките костюми и дрехите на жените, които скърбят, но парижките дизайнери го 

направили неизменна част от дефилетата след 1910 г. И докато заслугата често се приписва на Коко 

Шанел, тя и няколко други творци са отговорни за развитието на цвета, като Шанел дава своя принос 

с превръщането на малката черна рокля в истински хит. 

 

Джинси означават памучни панталони. Те са били носени от генуезките моряци. 

 

Дънките се превърнали в задължителен елемент в гадероба и за мъжете, и за жените  

Дрехите от деним за пръв път се появяват през 18 век, но започват да се използват активно през 19-

ти. До 1940 г. те вече са неизменна част от ежедневния гардероб на младите мъже, но в стила на 

жените навлезли чак след 1960 г. 

 



Gucci е създал най-скъпите дънки в света. Цената им беше $ 3,134. 

 

Кога идват на мода късите топове? 

Много преди Бритни Спиърс и Кристина Агилера да се осмелят да носят такъв тип дрехи, оперната 

звезда Лили Понс ги прави известни. През 30-те години на миналия век индийската култура влияе 

много на модната индустрия, а Понс избира да носи костюми, вдъхновени от нея, на сцената на 

операта Метрополитън. Скоро след нея холивудските актриси започнали да носят къси топове в 

своите филми. 

 

Високите токчета не са измислени, за да правят дамите по- секси; измислени са, за да 

предотвратят мъжете да паднат от конете си! Историята показва, че първите високи токчета са били 

носени от мъжете и те са предназначени да държат краката на мъжа в стремената, докато е в битка. 

Не след дълго високите токчета стават модни артикули и за жени. 

                                                       
 

Защо обувките Louboutin имат червена подметка?  

Червените подметки всъщност имат дълга история, като за пръв път се появяват в дните на крал Луи 

XIV. Разбира се, днес всички ги свързват с дизайните на Christian Louboutin, който през 1992 г. се 

вдъхновява от своя асистентка, която лакира ноктите си с червен лак Chanel. Тогава решава да тества 

същия цвят върху подметката на един от своите ранни дизайни и така се ражда една истинска 

легенда. 

 

Hermes е една от най-скъпите марки чанти в света. Цената за една чанта варира между $ 4,000 до $ 

120,000. Hanna Handbags ни разкрива тайната  - ключът към високата цена и търсенето на чанти 

Hermes е екстравагантният избор на тъкани: телешка кожа, щраусова, кожа на алигатор и луксозни 

детайли. 

 

Награда Гинес на Mouawad се присъжда през 2010 г. за създаването на най-ценната чанта в света - 

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse ($ 3.8M). 

 

                                                   


