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У науковій літературі тема міфології волосся не є 
новою. Зазвичай акцент здійснюється на його 

соціальному аспекті, в т. ч. весільних обрядах й іні-
ціатичних посвяченнях. Разом з цим, маловивчени-
ми залишаються окремі питання, зокрема роль во-
лосся в лікувальній магії. Відомо, що в традиційній 
культурі захворювання асоціюється з негативним 
впливом потойбічних істот або осіб до них причет-
них, що вказує на певну жанрову відособленість лі-
кувальних текстів. Однак помітним залишається їх-
ній зв’язок з обрядами переходу, оскільки магічне 
лікування «має справу» з лімінальними істотами, що 
пояснює специфічні назви окремих тілесних органів, 
пов’язаних з лікуванням. Мова йде про лексеми во-
лосся / чуб / коси. Власне волосся є родовим по-
няттям і може стосуватися як природного, так і люд-
ського, оскільки асоціюється з тілесною рослинніс-
тю, на що указує його етимологія: слов. volos 
зіставляється з іменем слов’янського «скотьего бога» 
Волоса 1 і споріднене з авест. varðsa — «волос лю-
дини і тварини»; д-інд. válças — «гілка», гр. λάχνη, 
λάχνος — «шерсть», лит. valaĩ — «волосся кінсько-
го хвоста» [13, т. 1, с. 343], англ. wool — «вовна». 
В окремих контекстах може зіставлятися з поняттям 
шерсть — ознаки дикої / хижої природи, що асо-
ціюється з неупорядкованістю / хаосом 2. Звідси во-
1 В окремих слов’янських мовах лексеми волос / колос / голос; 

ц-сл. власъ / гласъ / класъ; пол. wlos / glos / klos схожі за 
звучанням і граматичними ознаками. Пор. з рос. приказками, 
де неврожай асоціюється з рідким волоссям: «Колос с волос, и 
колосу колос подает голос», «Колос от колоса  — не слыхать 
и голоса». Відповідна смислова варіативність пояснюється 
схожими міфологічними характеристиками. Волос — «тілесна 
рослинність», не залежить від руху сонця, може рости в 
темний час доби / в холодну пору року. Колос — природ-
на рослинність, залежить від сонячного руху, росте лише в 
світлий час доби / в теплу пору року. Порівнюється з іншими 
поняттями з основою на коло: колотити — «здійснювати 
кругові оберти за рухом сонця», рос. бить в колокол — 
варіант «зустрічати сонце», колода  — «деревина, що має 
округлу форму», рос. колодец — «забудова округлої форми». 
Смислові співвідношення волосся з рослинністю простежу-
ються у замовлянні: «Волос, волос, вийди на колос». Обидва 
поняття (волос / колос) діють в межах спільного семантич-
ного поля, пов’язаного з рухом сонця, де волос асоціюється з 
темрявою і холодом (звідси лит. welis — «покійник»; welsі — 
«душі померлих»), колос — із сонячним світлом і теплом. Го-
лос в цьому контексті позначає озвучення процесу зростання, 
протиставляється «мертвій» тиші як ознаці потойбічного (пор. 
з рос. «У кого колос, у того и голос», а також заборонами 
галасувати на похоронах).

2 У міфології вовна виступає атрибутом дикого / тваринного, 
тобто того, що належить потойбічному і протиставляється © А. ТЕМЧЕНКО, 2016
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Розглядаються міфологічні уявлення слов’ян, що стосу-
ються ролі волосся в лікувальній магії. У міфології волосся 
є об’єктом, над яким здійснюються магічні маніпуляції, зо-
крема на його густоту і довжину, що має сприяти росту 
молодих пагонів, збільшенню кількості худоби, народжен-
ню дітей. З метою запобігання закручуванню і плутанню 
волосся важливим видається його правильне упорядкуван-
ня. Як правило, розчісувати волосся заборонялося у «жі-
ночі дні» (середу, п’ятницю), але рекомендувалося в «чо-
ловічі» — вівторок і четвер. Важливого значення набува-
ють інші запобіжні дії. Волосся ретельно закривали від 
«чужого ока», яке може бути шкідливим, а також дбали, 
щоб стрижене волосся не попало до відьми, яка, перекру-
тивши його, «перекрутить» і «зав’яже» здоров’я/урожай. 
Це пояснює, чому способи заховування стриженого волос-
ся нагадує поховання «нечистих» покійників (придавлю-
вання каменем, закопування на перехресті, спалювання).
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лос — «нарив на пальці, нозі, спричинений інфек-
ційним запаленням».

Культурними еквівалентами волосся виступають 
чуб / коса. Цікавими в цьому плані є міфологічна, 
соціальна, статева і вікова складова зазначених по-
нять: 1) чуб / коса — укладене або заплетене во-
лосся, тобто окультурене, упорядковане; 2) чуб / 
коса  — волосся на голові у молодого чоловіка / ді-
вчини, обидва поняття є ознакою репродуктивного 
віку; 3) на противагу волоссю, яке покриває інші час-
тини тіла (зокрема його низ), чуб / коса є знаком 
голови (тілесного верху): укр. коса споріднене з 
лит. kasà — «коси», д-ісл. haddr (пранім. *hazda-)  — 
«коси на голові у жінки», пор. з ірл. cír — «гребінь» 
(з *kēsrā) [13, т. 2, с. 344]; укр. чуб співвідносить-
ся з гот. skuft  — «волосся на голові», сер-
в-н. schopf  — «чуприна, вихор» [13, т. 4, с. 375]. 

Ймовірно, що значеннєві розмежування культур-
ного і природного, зокрема волосся (низу) і 
чуба / кіс (верху) виникло пізніше, на що вказує 
маловживаність лексем чуб / коси в замовляннях. 
Превалювання лексеми волосся в лікувальних об-
рядах пояснюється її «стандартністю», а відтак зна-
ченнєвою поліфункціональністю, оскільки воно од-
ночасно пов’язане з двома світоглядними система-
ми — скотарством (волос / вол) і землеробством 
(волосова борідка на полі). Обрядова семантика во-
лосся пояснюється асоціативними зв’язками, утво-
реними на основі зіставлення росту волосся з веге-
тативними властивостями рослин (пор. з казкови-
ми сюжетами кидання гребня, внаслідок чого 
виростає густий ліс), а його кількості — з розмно-
женням худоби і народженням дітей. Звідси відсут-
ність волосся на голові у чоловіків (облисіння) 
сприймалась як ознака імпотенції [2, с. 55—62], 
асоціюючись із відсутністю волосся в нижній час-
тині тіла як знаку статевої зрілості. Прикладом мо-
жуть бути звичаї й обряди слов’янських народів, де 
довжина і густота волосся стимулює урожай і до-
статок. У росіян Володимирської губернії існував 
звичай катати перше яйце, знесене молодою куркою 
(найменше, а відтак найрідше), по голові стар-

свійському / людському (пор. вов-на — «хутро барана», 
але вов-к). Звідси мотиви заклинання пошесті — «чу-
жої / шкідливої волохатості». В культурі хутро / вовна 
худоби є знаком достатку (пор. укр. скот, блр. скоцi ́на, 
д-р. скотъ — «майно»). 

шої / першої дитини (з найгустішим волоссям), при-
мовляючи: «Курочка, курочка, знеси стільки яєчок, 
скільки у дитини волосків» (найменше має стати 
найбільшим / рідке — густим). 

Схожі обряди побутували в інших народів, зо-
крема македонці з Охриди, продавши худобу, гла-
дили грошима свою бороду, заклинаючи: «Скіль-
ки волос у цій бороді, стільки хай буде багатства» 
(пор. д-р. Волос вважався також богом торгівлі); 
серби торкалися монетою волосся на голові і боро-
ді, супроводжуючи це такими словами: «Щоб так 
зійшло збіжжя». Поляки з передмість Жешова на 
Святвечір скуйовджували волосся зі словами: 
«В’яжись, жито, в’яжись», натомість словенці ба-
жали господарю стільки телят, свиней і лошат, 
скільки волосся на голові. На Смоленщині в день 
святого Юрія жінки зривали одна в одної хустки 
і смикали за коси «щоб у господаря жито було гус-
те і високе, як коси», на Вітебщині жінки розпус-
кали волосся, коли м’яли льон, «щоб був волок-
нистим і м’яким», напередодні Великодня те ж 
саме робили літні жінки, «щоб у було стільки ону-
ків, скільки волосся на голові». Обряди зворотної 
дії (урожай → коси) побутували у Сербії і Маке-
донії, де дівчата на свято Юрія розчісувалися на 
полі, «щоб були густі коси, як жито, і бути здоро-
вими» [3, с. 81].

Смислові зіставлення волосся / кіс з урожаєм, 
плідністю худоби пояснюють, чому вони сприйма-
лися як осереддя життєвої сили. Довге жіноче во-
лосся, заплетені коси вважалися ознакою здоров’я, 
тому епітети «довге волосся», «руса коса» стають 
обрядовими і вживаються поряд з подібними за 
значенням словосполученнями: «біле тіло» (чис-
те / хрещене [8, № 316]); «червона кров»: «Од-
говораю рожу от знойного тіла, от жил, от костей, 
отговораю рожу водяную, витреную, от білих кос-
тей, от чирвоної крові, жовтих мозгов, от довгих 
волосов» [8, № 321]; «жовта кость» («жива»), 
«біле лице» («чисте»): «Тут вам (уроки) на сто-
ять, жовтої кості не ломить, червоної крові не су-
шить, білого лиця не білить, русої коси не сушить, 
щирого серця не в’ялить». Пор.: «(уроки) тут вам 
не бувати і жовтої кості не ламати, і червоної кро-
ві не ссати, і білого тіла не сушити» [9, с. 52, 55]. 
З контексту видно, що висушування «русої коси» 
асоціюється з ламанням кістки, «висиханням» кро-
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ві і «в’ялінням серця», що зближує семантику ті-
лесної рослинності — волосся з тілесною воло-
гою  — кров’ю. У традиційній медицині «уроки» 
пов’язанні із забиранням життєвої сили шляхом ви-
сушування, тому місцем перебування цієї недуги є 
«сухі місця»: «Уроки <...> гуляйте і буяйте, сухе 
дерево ламайте» [9, с. 54]. У цьому аспекті під-
тверджуються змістові паралелі волосся (як анало-
гу рослинності) з природною мокротою, дощем, а 
також з богом підземного світу / вологи Волосом 
і богинею рослинності Мокошшю (див. Іл. Антро-
поморфні вишиті жіночі фігури [5, с. 91]). У жіно-
чих громадах архаїчних землеробських культур по-
бутували танці, виконавці яких час від часу то опус-
кали, то піднімали голову, закидаючи її назад, 
внаслідок чого волосся падало вниз або підлітало 
вгору, що мало імітувати дощ і зростання молодих 
пагонів (життєдайна сила жіночого волосся мала 
сприяти вегетативному процесу). Обрядові танці 
виконували весною для прискорення визрівання 
злаків [6, с. 82].

Крім «кількісних показників» (довге, густе, не 
сухе волосся) важливим видається правильне упо-
рядкування цієї кількості (запобігання утворення 
безладу). Вважалося, що заплутане / нерозчесане 
волосся може провокувати тілесний / природний 
хаос і навпаки. У зв’язку з цим зрозумілою стає се-
мантика «колтуна», симптомами якого є скручене 
і злипле волосся. Причиною цього захворювання 
може бути вихор або негативні дії відьом, які здат-
ні наслати недугу шляхом навмисного заломлюван-
ня і скручування колосся. Самочинне зрізання 
«колтуна», як і заломум / закрутки з колосків, не 

дозволялося, оскільки могло призвести до смерті 
хворого або неврожаю. Зазвичай відповідні дії 
здійснювали знахарі, відсилаючи хворобу на зів’ялі 
«цвіт / траву» або «чисті поля», тобто місця, де 
відсутня рослинність (щоб не провокувати зало-
ми): 1) «Ішлі трі мужчини, і трі женшчіни, угово-
рялі каўтуни, <...> і яни уговорялі, ў чісто полє 
ссилалі, а у чістом полє холод»; 2) «Каўтунє і 
каўтуніцу <...> ідзіцє на чорний цвіт, на чорную 
траву» [8, № 617, с. 620]. 

У зв’язку з цим вважалося за правило запліта-
ти волосся («перетворювати» його на коси кон-
центричними рухами з право на ліво / посолонь), 
що може розцінюватись як запобіжний засіб на 
ймовірне «викрадення» життєвої сили у дівчини 
внаслідок випадкового (чужого / шкідливого) за-
ломлювання / закручування (здійснювалося «про-
ти сонця»). Натомість для заміжніх / «плідних» 
жінок заборони посилювалися, зокрема заборо-
нялося ходити «простоволосими» / «не запнути-
ми», що пояснює обрядову семантику жіночих го-
ловних уборів. Непокрите / незахищене волосся 
не лише жінок, але й чоловіків могло стати причи-
ною уроків (крім висушування уроки виникали 
внаслідок перекручування / заплутування волос-
ся): 1) «Як з чоловіка уроки — під шапку, з баби 
уроки — під чипець, а дівки уроки — під гребі-
нець»; 2) «Прістрекі, урокі, пєреходи, паддуі і 
падвєі <...> хлопоцкіє под шатром, жаноцкіє под 
шеломком, дзєвоцкіє под касою»; 3) «Прачиста 
Божа Матєр с прєстолу ўставала, Нінє пристрє-
кі — урокі шєптала. Парабоцкіє — пид шапоч-
ку, дєвацкіє — пид хусточку, жоночьі — пид ча-
пєц, папуўскіє — пид рясу, жидоўскіє — пид яр-
молку» [8, № 219, 238, 248, 251]. 

З цього приводу були неписані заборони «сві-
тити волоссям» жінкам. Порушення табу перед-
бачало ритуальне покарання міфічними істотами: 
«дворовий утягне» (Череповецький повіт), «з’їсть 
вовк» (поляки-гурали), «грім уб’є» (росіяни), піс-
ля смерті коси могли перетворитися на змій (бол-
гари з Родоп в районі Златограду). На Полтав-
щині говорили: «Сонце плаче, коли баба світить 
волоссям» [3, с. 79]. Отже, незаплетене / непри-
крите волосся демонструє незахищеність / до-
ступність для шкідливих дій потойбічних істот не 
лише окремої людини, але й усього роду, прово-

Фрагмент українського рушника, Рівненщина, поч. ХХ ст.
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куючи неврожай, засуху, моровицю, відсутність 
світла і тепла тощо.

Порушення табу дозволялося під час лімінальних 
обрядів, коли змінювалися соціальний статус жінки. 
Дівчині розплітали коси перед першою шлюбною 
ніччю — перехід в стан жінки. Дружина в знак жа-
лоби за померлим чоловіком могла бути «простово-
лосою» — перехід в стан вдови [1, с. 53] (пор. чо-
ловіки до нашого часу на похоронах знімають голо-
вний убір). За свідченнями Н. Гагаен-Торн, в 
албанців донедавна існував звичай, коли вдова, се-
стри і дочки померлого відрізали під час похорон собі 
волосся. На думку вченої, це «стверджує владу по-
кійника над людиною і може пояснюватися як пере-
дача частина замість цілого, волосся — замість усієї 
людини (викупна жертва. — А. Т.), але, з іншого 
боку, це може трактуватися як передача своєї магіч-
ної сили на допомогу покійнику» [3, с. 83].

Отже, відрізання волосся може бути рудимен-
том архаїчних обрядів, коли разом з чоловіком хо-
вали дружину, про що свідчать археологічні зна-
хідки періоду Київської Русі, а також записи Ібн-
Фалдана. Разом з тим, виникає питання щодо 
доцільності передачі магічної сили покійному. Скла-
дається враження, що у такий спосіб живий нама-
гається не стільки допомогти покійнику, стільки 
зберегти з ним зв’язок, тобто заручитися його під-
тримкою і магічною силою, яку використовувати-
ме з певною метою. Напевно, що жінки не завжди 
прагнули зберегти контакти з покійним чоловіком 
(можливо, за умови нещасливого подружнього 
життя або тривалої хвороби), але невиконання об-
ряду могло спровокувати шкідливі дії покійника, 
перетворивши його на «живого мерця». Волосся 
символізувало зв’язок з потойбічним, який вста-
новлюється чи нівелюється обрядом. Зважаючи на 
це, заборонялося викидати стрижене волосся, 
оскільки його життєвою силою могли скористати-
ся особи, наближені до потойбічного, зокрема відь-
ми. Здійснивши над волоссям магічні маніпуляції, 
можна було керувати тим, кому воно належало ра-
ніше, навіть «навернути в іншу віру» (українці) [12, 
с. 586, 587] або навести смертельну недугу, при-
копавши його на кладовищі (словаки) 3. 

3 Залежно від віку, статі й часу регламентували також стри-
ження волосся. У гуцулів забороняли стригти у вівторок 
і п’ятницю, в кашубів і поляків у день Івана Купала 

Словенці вірили, що разом з волоссям з бороди 
(ознака статевої зрілості) можливо відняти у чоло-
віка силу і здоров’я, зробивши старого молодим і 
навпаки (старість розуміється як відсутність потен-
ції). У зв’язку з цим існували заборони на те, як 
правильно (з погляду обряду) приховувати стриже-
не волосся. Способи його знищення схожі на обря-
дове знешкодження нечистих покійників або відьом. 
Так, на Чернігівщині очеси закопували на перехрес-
ті, спалювали, придавлювали каменем, щоб відьма 
не могла зробити закрутку або його не підхопив ви-
хор (псування урожаю). У зв’язку з тим, що стри-
жене волосся залишається важливим засобом ма-
гічного впливу, регламентували час і місце його роз-
чісування (оскільки з’являються очеси), що надає 
цій побутовій дії лімінальних ознак. Сербки розчі-
сувалися лише в понеділок, вівторок і четвер, укра-
їнки — у вівторок, четвер і суботу. Словацькі ді-
вчата, щоб мати довгі і густі коси, розчісували їх під 
вербою (знак росту) у Страсний Четвер і співали: 
«Верба, верба, дай мені коси довжиною у три поя-
си». Аналогічний ритуал на святий вечір здійсню-

(кульмінації вегетації), «щоб не сіклись коси». Майже в 
усіх слов’янських народів існує звичай не стригти дитину 
до одного року, яка в цей період вважається найменш за-
хищеною. У зв’язку з цим для перших пострижин вибира-
ли сприятливі дні, зокрема новолуння, «щоб коси скоріше 
росли», у болгар і лужичан — повнолуння, «щоб на голові 
було багато волосся», у росіян і білорусів заборона стригти 
дитину до одного року мотивувалася небезпекою «відрізати 
дитині язик», тобто призупинити її розвиток. Серби на 
окремих територіях не стригли дітей до семи років, «щоб 
не зістригти їхнього розуму». В Україні і Білорусі існувало 
табу на стрижку пастуха з дня стятого Юрія до Кузьми і 
Дем’яна (рудименти вшанування Волоса). Порушення за-
борони могло призвести до захворювання худоби, поганого 
окоту і нападу вовків на овець.

Стрижені коси використовували як «стимулятори» росту. 
Їх відносили до плодового дерева, клали під вербу, «щоб коси 
росли, як верба», закопували в мурашник. У Словенії стри-
жені коси спалювали, «щоб вогонь зміцнив ріст волосся», на 
Поліссі їх кидали у швидку воду, «щоб коси росли швидко 
і густо». Стимулювання росту волосся відбувалося у певні 
дні й вважалося прерогативою жінок. Сербки клали коси у 
взуття під каблук, «щоб коси були довгі до п’ят», хорватки 
після перших пострижин ховали волосся дитини «під коник 
житла чи сволок». У Пиринському краї напередодні дня Со-
рока Мучеників жінки замочували тридцять дев’ять лозин 
винограду, після чого мили коси цією водою, «щоб вони були 
довгі». Болгарки з Пловдиву, побачивши веселку, кричали: 
«Райдуга п’є воду з моря, мої коси хай будуть до п’ят» [3].
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вали українки — мешканки Східної Словаччини. 
На Полтавщині говорили: «У середи сорок дочок і 
кожна може вирвати по волоску, вискубти усі коси», 
тому в цей день тижня не розчісувалися і не чесали 
коноплі («коси рослини») 4. На Чернігівщині вва-
жали, що коси жінок, які розчісуються у середу і 
п’ятницю, розлітаються по дванадцяти дворищам, 
звідси й виникає захворювання «волос». Сербки не 
розчісувалися у п’ятницю «щоб вовки не різали ху-
добу» або в день похорон «щоб голова не боліла і 
не випадали коси» 5.

 Впадає в очі заборона розчісуватися у «жіночі» 
і постні дні — середу і п'ятницю, натомість спри-
ятливим днем вважався «чоловічий» четвер (день 
Громовика), що додатково указує на зв’язок жіно-
чого волосся з родючістю і дощем. Підтверджен-
ням цьому є те, що незаміжні сербки-боснійки най-
сприятливішим днем для розчісування вважали 
день святого Юрія («чоловіче» свято). При цьому 
під ноги клали товсту мотузку, «щоб коси були та-
кими ж товстими, як мотузка» 6 (передача продук-
тивної сили людині). Демонстративне розчісуван-
ня волосся дівчиною, як знак упорядкованого «цьо-
го світу», знаходиться в спільному семантичному 
полі з іншими обрядами відтворення, зокрема ліку-
вальними: 1) «Уроки <...> ідіть на очерета, на бо-
лота, у своє міста, де парубок огню не креше, де ді-
вка русої коси не чеше, де півнячий глас не захо-
дить, де вітер верби не колише»; 2) «<...> де вітер 
не завіває, де сонечко не зогріває, де парубок ко-
нем не проїжджає, де дівка коси не чеше, де пар-
ні на улиці не співають, де дівки косами не ма-
ють»; 3) «<...> де дівка косою не має, парубок 
топором не рубає, де птиця не літає, людський глас 
не заходить» [9, с. 51, 52, 54].
4 В середу, так само як у п’ятницю, дотримувалися заборони 

на жіночі роботи, пов’язані з прядінням, тканням, а відтак 
миття голови. Порушники табу могли бути покараними. 
Наприклад, жінка, яка миє голову у середу, могла овдовіти 
(волосся трактується як можливість народження дітей), хто 
пряде — ризикує захворіти на кольки, уроки. Відповідно 
проти середи і п’ятниці заборонялася подружня близькість 
[7, с. 66—69]. 

5 Випадання кіс асоціюється із семантикою втрати достат-
ку / здоров’я й асоціюється з головним болем, тому існував 
звичай залишати пасмо волосся після стрижки дітей, «щоб 
залишилося щастя» (Західна Сербія).

6 На святого Юрія виганяли на пасовисько худобу, що вказує 
на те, що цей день є початком циклу зростання.

 «Маяння» / чесання кіс має тотожне значення 
з іншими життєдайними процесами, зокрема кре-
санням вогню, співом півня, людським голосом, ві-
янням вітру, що пояснює звичай розпускати косу 
під час здійснення магічних дій, пов’язаних з ме-
теорологічною та приворотною магією. Внаслідок 
обрядового «маяння» косою викликали дощ і ча-
рували парубків, що співвідносить дощ, який «за-
пліднює» лоно землі, з чоловіком, який запліднює 
жіноче лоно. Цікавим є те, що обрядове розчісу-
вання коси (упорядкування скуйовдженого волос-
ся) неможливе у місцях відсутності порядку — по-
тойбічному світі, де: «сонечко не гріє», «вітер не 
віє», «півнячий глас не заходить», тому під час по-
хорон чоловіки знімали шапки, а жінки розпліта-
ли коси. Звідси прикрите / заплетене волосся лю-
дей 7 протиставляється «розпу ще ному волоссю» 
потойбічних істот — русалок, вил, мавок, відьом, 
які у такий спосіб намагаються шкодити живим: 
«Архистратий Михаїл, Гавриїл, Уриїл <...> виді-
ли диво престрашне, чудноє; і вишло з моря сім-
надцять жен, просто нагіє, роспоясавше, розпу-
щені волоса» [9, с. 92]. 

Упорядковане і причесане волосся «на голові» є 
знаком упорядкованості «в голові». Наявність ску-
йовдженого волосся є ознакою «вітру в голові», 
що може бути причиною причинності («із міра 
прішло семдєсят баб, такіє головатиє, косматиє, 
такіє вирочковатиє, такіє рилатиє, такіє мохна-
тьиє» [8, № 553]) або виникнення хвороб: «Би-
ває вітер (чоловіка) схваціць, а до(к)тори хворо-
би нє прізнаюць. Чоловєка будзє рвоткі браць, на 
поцяготкі, з вєтру биває ілі хто лєчицца, якая сука 
на воздух пускає, да попадзє чоловіку  — може 
ето бить» [8, № 283]. Семантичний ряд голова / 
вітер зустрічається в інших текстах, зокрема при-
казках: «Вітер в голові», як ознака пустоти (пор. 

7 Семантика прикритого волосся має подвійну апотропну 
функцію. Таким чином захищали волосся (душу людини) 
від можливого ушкодження. Тут актуальними є асоціації 
волосся / достатку / урожаю / здоров’я. В інший спосіб 
так захищали від мимовільного ушкодження інших. В 
цьому разі розпущене волосся зіставляється з еротичною 
поведінкою (пор. розпущений — «той, хто не дотримується 
норм традиційної моралі»), і наближення до неупорядкова-
ного світу природи (пор. з розпущеним волоссям відьом, 
які, таким чином, здійснювали шкоду упорядкованому — 
«розчесаному» світу людей).
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з віруваннями, де вихор і сильний вітер є уособлен-
ням «нечистого» або весілля відьми з сатаною [14, 
с. 38—40]); «Як у дурного на хаті» у значенні 
безладу / хаосу. В певному контексті ці вислови 
є знаковими, оскільки позначають порушення кос-
мічного порядку.

Крім захисної функції, прикривання / заплітан-
ня волосся мало соціальний підтекст. Оскільки до-
вжина й упорядкованість волосся презентує про-
цес відтворення взагалі, важливого значення на-
буває еротичність, як його складова частина. 
Регу лювання цього процесу здійснюється обря-
дом. Вважалося, що розпущене (неприкри-
те / «оголене») волосся ніби презентує еротичність 
(«оголеність») жінки (пор. розпущений — «без-
соромний»). В українців «заміжня жінка <...> по-
верх очіпка пов’язувала хустку, щоб не можна було 
побачити її волосся. Як випадає з-під очіпка пасмо 
волосся, начебто ненавмисне забуте, це розумілося 
як ознака безсоромного кокетства» 8. За прелюбо-
діяння порушники звичаєвого права позбавлялись 
ознак сексуальності і життєвої сили шляхом риту-
ального обрізання коси [10, с. 279]. На думку 
М. Сумцова, таке постриження є символічним ви-
разом (культурним пережитком) смертної кари 
шляхом відрубування голови, яке застосовувалося 
в країнах Західної Європи [11, с. 293]. На нашу 
думку, ця дія є знаковою і не передбачає страту 
(пор. рудиментом архаїчного звичаю співумирання 
дружини разом з чоловіком є символічне покладан-
ня до могили пасма її волосся [15, с. 166]). Нато-
мість відрізання коси може позначати позбавлен-
ня соціальних ознак незайманості, оскільки магіч-
на сила волосся була використана «не за 
призначенням», тому його обрізали (позбавляли 
цієї сили). Зіставляється з легітимним відрізанням 
коси нареченій як знаку переходу в рід чоловіка,. 
На думку Н. Гаген-Торн, означає повноту влади 
над нею, позбавлення дівочої волі [3, с. 88] і зі-
ставляється з бриттям голови рабам, позбавляючи 
8 Життєдайна сила волосся може проектуватися на головний 

убір. На весіллі наречену садили на хустку (ж.) чи шап-
ку (ч.), щоб у неї народжувалися дівчатка і хлопчики [4, 
с. 508]. На думку Н.І. Гаген-Торн, обрядові функції голов-
ного убору суттєво відрізняються від натільного одягу, який 
вказує лише на рід занять, вік і стать його носія. Натомість 
головний убір слугує магічним захистом і засвідчує 
соціальний статус власника [3, с. 77]. 

їх таким чином родової приналежності (сили і під-
тримки роду) 9. 

Отже, у міфологічних уявленнях слов’ян волос-
ся сприймається як осереддя життєвої сили, місце 
перебування «тілесної» душі. У зв’язку з цим воно 
є важливим магічним об’єктом, над яким здійсню-
ються обрядові маніпуляції на його густоту і довжи-
ну, що має сприяти росту молодих пагонів, збіль-
шенню кількості худоби, народженню дітей. З ме-
тою запобігання закручуванню і плутанню волосся 
важливим видається його правильне упорядкуван-
ня, яке регламентується обрядовими дозволами і 
заборонами. Як правило, розчісувати волосся за-
боронялося у жіночі дні (середу, п’ятницю), але ре-
комендувалося в чоловічі — вівторок і, найчасті-
ше, четвер (в дохристиянські часи в це день здій-
снювали обряди заклинання дощу, а відтак 
достатку і росту). За логікою міфу це виглядає як 
символічне парування, що мало провокувати відпо-
відні наслідки (сватання, дощ, урожай, приплід у 
худоби тощо). Крім цього, розчесане (упорядко-
ване) волосся виконує функцію магічного запобіж-
ника щодо виникнення тілесного і космічного хаосу, 
а саме: хвороб  — колтуна (переплутування, випа-
дання волосся), уроків (висушування, пере кручення 
волосся); негативних атмосферних явищ, пов’язаних 
з крутінням / ламанням / «випаданням» урожаю 
(вихору, вітру, граду); деструктивних дій відьом 
(закруток, заломів). 

У слов’янських мовах є окремі поняття, що по-
значають упорядковане волосся — коса / чуб (во-
лосся стає косою, коли його заплітають). На відмі-
ну від заплутаного волосся, правильно заплетена 
коса молодої дівчини (за рухом сонця з вплетени-
ми стрічками-оберегами) є зразком для правильно-
го і рівного росту (своєрідного заплітання) урожаю, 
плідності худоби і птиці. У цьому контексті важли-
вого значення набувають інші запобіжні дії. Волос-
ся ретельно закривали від «чужого ока», яке може 
бути шкідливим, а також дбали, щоб стрижене во-
лосся або очеси не попали до відьми, яка, перекру-
тивши його,  «перекрутить» і  «зав’яже» 
здоров’я / урожай. Це пояснює, чому способи за-
ховування стриженого волосся нагадує поховання 

9 Однаково вибриті раби начебто утворюють новий рід безправ-
них і однакових істот, які візуально є ідентичними, що також є 
своєрідною ініціацією приниження і соціального знищення.
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«нечистих» покійників (придавлювання каменем, 
закопування на перехресті, спалювання).

Прикривання волосся заміжніми жінками може 
трактувалися також як засіб магічного захисту, 
оскільки його репродуктивна сила після одруження 
належана не конкретній особі, а роду в цілому. Зні-
мання головного убору зменшує захист, що пояснює, 
чому простоволосу жінку може забрати домовий, 
убити грім, з’їсти вовк. Натомість, коли волосся роз-
пускали навмисне, встановлені заборони набували 
зворотного ефекту, що пояснює візуальне уявлення 
про відьму як оголену простоволосу жінку.

Оскільки волосся асоціювалося з ростом і наро-
дженням, воно було елементом шлюбної еротики. 
Навмисне показування волосся заміжньою жінкою 
розцінювалося як безсоромне кокетство, а втрата 
цноти передбачала позбавлення дівочого приві-
лею  — демонструвати свою еротичність, тому їй мо-
гли обрізати коси. Інакше кажучи, довжина і густо-
та волосся свідчило про потенційну родючість вза-
галі. Втрата цноти розцінювалась як порушення 
процесу запліднення / народження, тому «рослин-
ність голови відрізали або псували», віднімаючи косу 
чи вимазуючи волосся або ворота дьогтем [10, с. 294; 
11, с. 294]. Не випадково в дохристиянські часи во-
лосся ототожнюється з д-р богинею врожаю і до-
статку Мокошшю. 

Під час екстремальних ситуацій дія табу припи-
нялася. Знімання головного убору, відрізання / роз-
пускання волосся дозволялося на похоронах або під 
час епідемій / епізотій. Знімаючи шапку на похо-
ронах перед покійним, чоловік виказував повагу до 
покійного, який набував статусу пращура. Відрізан-
ня волосся жінками можуть бути рудиментом люд-
ських жертвоприношень, або у такий спосіб нама-
галися зберегти зв’язок з померлим. Інколи ці 
зв’язки навмисне руйнували. Мова йде про запобі-
гання перетворення покійного за «живого мер-
ця» / вампіра. Для цього кадили очесами коноплі 
над труною, попіл і залишки яких клали у домови-
ну (імітація кремації, спалювання несправжньо-
го / двійника свого волосся і покладання у могилу 
разом з чоловіком). 
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Andrij Temchenko 

THE MYTHOLOGY OF THE HAIR  
IN THE MEDICAL PRACTICE OF SLAVS
The article focuses on the mythological ideas of Slavs about the 
role of hair in the medical practice. Hair is the object over which 
the magical manipulations were carried out. Its thickness and 
length should contribute to growth of young shoots, increasing the 
number of livestock, the birth of children. Attention is paid to the 
great role of carrying of the hair in order to avoid confusions and 
twisting. It was forbidden to comb hair in «women day» (Wednes-
day or Friday), but recommended in a «male day» — Tuesday 
and Thursday. The important role of other preventive actions is 
mentioned. Hair must be carefully hided out of the «strange eye», 
which can be harmful. The witch formed another trouble. She can 
tie knots, «twist and tie human health». This explains why the 
methods of conserving hair are similar to inhumation of «sinful» 
defunct (stone crushing, digging at the crossroads, cindering).
Keywords: hair, magic, taboo, ritual, days of week.

Андрий Темченко

МИФОЛОГИЯ ВОЛОС  
В ЛЕЧЕБНЫХ ПРАКТИКАХ СЛАВЯН
В статье рассмотрены мифологические представления 
славян, касающиеся роли волос в лечебной магии. В ми-
фологии волосы являются обьектом, над которым осу-
ществляются магические манипуляции, в частности над 
их густотой и длиной, что должно благоприятствовать 
произрастанию молодых побегов, увеличению количе-
ства скота, рождению детей. С целью предотвращения 
закручивания и смешения волос важным кажется его 
правильное упорядочивание. Как правило, расчёсывать 
волосы запрещалось в «женские дни» (среду, пятницу), 
но рекомендовалось в «мужские» – вторник и четверг. 
Важное значение приобретают другие предотвращаю-
щие действия. Волосы тщательно закрывали от «чужого 
глаза», которое может навредить, а также заботились о 
том, чтобы остриженные волосы не попали к ведьме, ко-
торая перекрутив его «перекрутит» и «свяжет» здоро-
вье/урожай. Это обьясняет, почему способы прятанья 
остриженных волос напоминают похорон «нечистых» 
покойников (придавливание камнем, закапывание на 
перекрестке, сжигание.
Ключевые слова: волосы, магия, табу, обряд, дни недели.


