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Образний зміст зачіски 

Однією з найважливіших характеристик форми зачіски (може бути в кінцевому рахунку 

самою важливою) є притаманне цій формі образний зміст (образність форми). Дійсно, 

навіть незачесаний (кошлата, нестрижена, неголена і т. д.) людина несе  якийсь образ 

("дикун", "хіпі", "чаклунка" і т. п.), зачіска ж певної форми, створена засобами 

перукарськими  технологіями (з урахуванням форми  одягу, часу і місця  використання і 

т. д.),  ще великою мірою служить позначенню того чи  іншого художнього образу. 

          Правда, вбільшості випадків це виражається не настільки прямолінійною, як у 

зачісц ідикуна. Часто художній образ, виявлення якого служить форма зачіски, сам по 

собі зовсім непростий. Та й сама форма викликає у глядача  різні  емоції, як правило, не 

безпосередньо, а по асоціації, аналогії  або контрасту, тобто  побічно, опосередковано, 

тому все богатство художньо-смислових, соціально-психологічних і естетичних  

відтінків образу, яке може позначити та чи інша форма зачіски, дуже  важко  висловити 

словами, тим не менше при сприйнятті  форми  зачіски ми все це  вловлюємо  досить  

чітко. 

Щоб  познайомиться зі способами вираження образного змісту  безпосередньо у формі 

зачіски, зробимо невеликий екскурс в історію  зачіски і розглянемо, як з розвитком 

класових відносин, зі зміною культури і побуту суспільства змінювалися засоби 

художнього  вираження, характер і форми  зачіски, і простежимо, як змінилася у зв'язку 

з цим  техніка  роботи  перукаря. 

         Іноді буває досить  погляду на зображення історичної зачіски, щоб професіонал з 

великою точністю визначив час її створення, соціальне становище її власника, його 

національність і т. п. І це не дивно, бо перукар, працюючи над зачіскою, переслідував 

чітку мету - за допомогою її форми надати привабливість образу свого клієнта, 

відображаючи естетичні погляди, властиве соціальній групі, до якої належить клієнт, 

характерні для даного історичного часу. При цьому він використовує прийоми роботи, 

властивий тільки його часу. С. П. Школярів у своїй книзі "Зачіски, головні убори та 

прикраси для сцени" (Мінськ 1975) пише, що, наприклад, у Давньому Єгипті, 

починаючи з періоду Нового царства, основним видом зачіски для чоловіків і жінок 

панівних класів була перука  з волосся, шерсті баранців, лубу, бавовняної і лляної 

забарвленою тканини. Чепуруни-аристократи іноді надягали особливо подвійний 

перуку. Фараон в повсякденному житті носив округлу перуку, зліплену з безліч кісок, 

просочену  запашними маслами, а в урочистих випадках одягав спеціальні  головні 

убори.У принців були такі ж перуки, але збоку шапочки або перуки у які  

прикріплювалась  накладна плетуча коса, іноді зібрана золотим кільцем в пучок. Слуги, 

прислуговуючі в храмах, садибах і при дворі, ходили в перуках з простих матеріалів. 

         У жінок найбільш типовими можна назвати дві перуки: плоска  зверху на тімені і 

формотворна з боків голови, знизу з рівно підстриженою масою волосся і напівкругла  

шлемо подобна  перука зі сплетеними кісками, що підкреслює округлість  голови.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


