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Для етнографів і фольклористів велику цікавість стано-
вить дах у світоглядних уявленнях різних культур, образ яко-
го присутній у міфах, легендах, епосі, казках, обрядових тек-
стах тощо. Будинок був не тільки матеріальним об’єктом, але 
й одним із ключових символів культури, тож постійно знахо-
дився в центрі уваги людських переживань. Тому особливо 
актуальним є дослідження його ролі в обрядах життєвого 
циклу. Дах особливо часто фігурував у обряді повернення 
зуба, який полягав у певному ритуальному поводженні з мо-
лочним зубом дитини, що випав. Різні семіотичні й симво-
лічні аспекти даху та обрядодій з ним, які становили собою 
закидання та перекидання через дах молочного зуба, значен-
ня покриття даху, стають зрозумілі через обрядові формули 
та вірування, що вибудовували майбутнє здоров’я малюка, 
появу в нього здорових постійних зубів, прихід у родину до-
бробуту. Усі деталі обряду повернення зуба були семантич-
но значущими і мали багато спільного у віддалених один від 
одного народів. Дослідити їх є метою автора. 

Об’єктом дослідження є викидання молочного зуба в об-
рядах народів світу, що мало регіональні варіанти, а предме-
том — роль у цих обрядах даху та його покриття, що про-
являлася в обрядодіях, обрядових формулах і супутніх віру-
ваннях, маючи свої етнічні й регіональні варіації.

 Методологічною основою дослідження є історико-
порівняльний метод у поєднанні з філософсько-
антропологічним підходом і методами герменевтики.

Ключові слова: етнографія дитинства, обряди переходу, 
будинок, дах, молочні зуби, міфологія.
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The roof in the worldviews of different cultures is of great 
interest for ethnographers and folklorists. Its image is present in 
myths, legends, epics, fairy tales, ritual texts and more. The 
house was not only a material object, but also one of the key 
symbols of culture, so it was always in the center of attention of 
human experiences. Therefore, the study of its role in the rites 
of the life cycle is especially relevant. In those of them related to 
childhood, the roof was especially frequent in the rite of return-
ing the tooth, which consisted of a certain ritual treatment of the 
baby tooth that fell out. Such a tooth was sent to a certain my-
thologized creature, mainly an animal, in order to «exchange» 
for another one. They did it by throwing it away. The target 
was often a mouse or other rodent, less often a bird, such as a 
crow or a magpie, endowed with the features of intermediaries 
between the worlds. A significant place in the rites was occu-
pied by the exchange formula: «Take the old (bad) one and 
give me the new (good) one». All the details of the rite of return 
of the tooth were semantically significant and had much in com-
mon in distant peoples. It is the author’s goal to explore them. 
The object of this study is the ejection of a baby tooth in the 
rites of the peoples of the world, which had regional variations, 
and its subject is the role of the roof and its covering in these 
rites, which manifested itself in rites, ritual formulas and con-
comitant beliefs, with their ethnic and regional variations. The 
methodological basis of the study is the historical-comparative 
method in combination with the philosophical-anthropological 
approach and methods of hermeneutics.

The basis of this work is the descriptions of the rite of throw-
ing a baby tooth on the roof of a house in the world, made in the 
19th—20th centuries, which show their common and distinctive 
features, the role of roofing in modeling the future health of the 
child. The results of the study are that they shed light on the 
role of the roof in this area of childhood ethnography, the sacred 
significance attributed to it as the boundary between worlds 
and the habitat of mythologized rodents or birds to which a 
baby tooth was given. Various semiotic and symbolic aspects of 
the roof and related rituals, which were throwing the baby tooth 
to and over the roof, the meaning of roofing, become clear 
through ritual formulas and beliefs that built the future health of 
the baby, the emergence of healthy permanent teeth, arrival of 
welfare to the family.

Keywords: childhood ethnography, transition rites, house, 
roof, baby teeth, mythology.



Костянтин РАХНО1138

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (161), 2021

Вступ. Дах як семантично й міфологічно наванта-
жена частина будинку відігравав важливу роль 

в обрядах життєвого циклу, починаючи з дитинства. 
Зростання дитини приносило з собою низку подаль-
ших переходів. Поява (випадання) першого зуба, 
кожний день народження, вступ до школи, наре-
шті досягнення соціального повноліття (наприклад, 
конфірмація) були в традиційній культурі пов’язані 
з певними обрядами [1, с. 19]. У Норвегії, напри-
клад, дитину вважали повноправною людиною піс-
ля появи першого зуба [2, c. 441]. Фіни гадали, що 
від зачаття, як в утробному стані, так і після поя-
ви на світ, дитина знаходилася в небезпеці, доки не 
отримувала духа-хранителя й не ставала особистіс-
тю. Зовнішнім виявом цього вважалася поява пер-
шого зуба [3, c. 470—471].

Об’єктом нашого дослідження є викидання мо-
лочного зуба в обрядах народів світу, що мало регі-
ональні варіанти, а предметом — роль у цих обря-
дах даху та його покриття, що проявлялася в обря-
додіях, обрядових формулах і супутніх віруваннях, 
маючи свої етнічні й регіональні варіації.

Методологічною основою дослідження є істо-
рико-порівняльний метод у поєднанні з філософсь-
ко-антропологічним підходом і методами герме-
невтики.

Основна частина. В обрядовості й звичаєвості 
дитячого циклу найбільше значення дах мав у обря-
ді повернення зуба, який полягав у певному риту-
альному поводженні з молочним зубом дитини, що 
випав. Дорослішання людини при цьому маркува-
лося фізично. Головною фізичною демаркацією змі-
ни у середньому дитинстві є втрата об’єкту — зу-
бів (ідентифікованих знаково як «дитячі», розмов-
но — як «молочні зуби», а науково як тимчасові 
зуби), супроводжувана кровопролиттям. Діти по-
чинають втрачати їхні передні зуби у віці близько 
шести років, точці, що зазвичай мислиться як по-
чаток середнього дитинства, й вони втрачають свої 
останні задні зуби перед дорослішанням, від десяти 
до дванадцяти років, себто наприкінці періоду роз-
витку [4, с. 200]. Такий зуб посилався певній міфо-
логізованій істоті, переважно тварині, з метою «об-
міну» на інший. Значне місце в обрядах посідала об-
мінна формула: «Візьми собі старе (погане), а мені 
дай нове (гарне)». Людина прагнула обміняти щось 
хворе, погане на здорове, хороше, красиве. Винаго-

рода мала компенсувати втрату й прискорити дорос-
лішання [4, с. 200—201]. 

Усі деталі обряду повернення зуба були семантич-
но значущими і мали багато спільного у віддалених 
один від одного народів. У ваджаґґа Кіліманджаро 
в Східній Африці, коли дитина втрачала молочний 
зуб, вона кидала його на дах хатини до ящірок, що 
гралися там, кажучи: «Маленька ящірко, ти маєш 
мій зуб: пошли мені кращий за нього». Якщо дитина 
не робила цього, вважалося, що її другий зуб швид-
ко не з’явиться [5, с. 50]. Кабіли в Північній Аф-
риці теж надавали великого значення втраті першо-
го зуба, який вважався наділеним протизаплідними 
якостями, як і всі молочні зуби. Це допомагає зро-
зуміти асоціацію між життям і першим зубом, так 
само, як і сили, приписувані останньому зубові. В 
одному ритуалі чоловік, який втратив свою статеву 
потенцію, мав витягти зуб у своєї мертвої й похова-
ної дружини, яка, як думали, «витягла його чолові-
чу силу». З цієї ж причини мати брала перший зуб 
своєї дитини й закидала його на дах. Вона ототож-
нювала його з металом і проказувала ритуальні за-
мовляння, щоб зробити наступний зуб зробленим зі 
срібла. У Кап Аокас сама дитина, якщо вона була 
старшою, здійснювала «викидання гнилого зуба» на 
черепицю даху або ж підкидала його в повітря й за-
кликала сонце: «О Сонце, я даю тобі мій запалений 
зуб. Дай мені зроблений зі срібла». Слід зазначи-
ти, що в кабільській мові слово для запалення й вог-
ню — одне й те ж [6, с. 89—90]. Народ акан у Гані 
кидав молочний зуб у простір між внутрішнім дахом 
будинку та зовнішнім. Таким чином зуб буде прихо-
ваний від інших людей [7, с. 116].

Превалювали, одначе, численні практики, щоб за-
охотити ріст нових зубів [8, с. 99]. Серед сакалава, 
значного племені Мадагаскару, коли перший молоч-
ний зуб дитини випадав, вона кидала його на дах бу-
динку своїх батьків, кажучи: «Я міняю цей хворий 
зуб на хороший». Велике значення у багатьох наро-
дів надавалося міцним різцям гризунів. В ораонів у 
Чота Наґпур в Індії діти мазали свої молочні зуби, 
що випали, кізяком і слиною, а потім кидали ці зуби 
на дах своїх хатин. Коли вони таким чином викидали 
зуби, то закликали мишей обміняти свої молочно-білі 
зуби на їхні молочні зуби, що випали, кажучи: «Хай 
мої будуть нові, а ваші старі». Серед шанів Бірми, 
коли дитина втрачала свої перші зуби, за це її часто 
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дражнили великі діти, які називали її «малим діду-
сем» або «бабусею». Якщо верхній зуб випав, його 
треба було кинути на дах будинку, і дитину вчили ска-
зати: «Маленькі миші, заберіть цей старий зуб і при-
несіть мені новий зуб». Непросто було для маленької 
руки кинути так далеко, але завжди був якийсь стар-
ший хлопчик чи чоловік, готовий допомогти. Хвилю-
вання було величезне, коли зуб не долітав до даху, 
або, приземлившись успішно, він котився униз і па-
дав на землю. Його треба було відразу знайти і ки-
нути знову. Нижній зубець треба було приховати се-
ред попелу вогнища, і в цей час робився такий же за-
клик до маленьких мишей [5, с. 51—52]. 

Такі заклинання були характерними також для ба-
гатьох країн Європи, включаючи Україну. У нідер-
ландських провінціях Гелдерланд, Південна Голлан-
дія, Зеландія, а також у фламандських провінціях 
Бельгії зберігалося багато пісеньок-формул «викли-
кання миші», які просять її замінити молочний зуб 
на постійний, міцний. Ось як співали діти в облас-
ті Бетюва (провінція Гелдерланд): «Мишо, мишо, 
принеси зуб, від якого не зможе більше «втекти» 
горіх». В провінції Зеландія з подібним проханням 
зверталися до кажана: «Летюча мишо, прийди уве-
чері в дім, принеси мені додому новий зуб. Мій ста-
рий зносився. Моя мама не повинна знати про це. У 
мого батька немає грошей...» [9, c. 375].

У Червоній Русі, коли в когось випадав зуб, ра-
дили кинути його на стріху, промовляючи слова: 
«Мишко, мишко, візьми зуб зіпсутий, а дай мені 
здоровий» [10, с. 1268]. Діти на Буковині й Гали-
чині наприкінці ХІХ століття, за спостереженнями 
етнографа Раймунда Кайндля, щоб отримати здоро-
ві і міцні зуби, кидали зуб, який випав, на дах. При-
мітним є те, що при цьому діти зверталися до миш-
ки: «Мишко, мишко, ось тобі кістяний зуб, дай мені 
за нього залізний» [11, с. 315]. У Таращі з такою ж 
примовкою кидали зуб на піч [12, с. 86], як і в де-
яких слов’янських і германських країнах. На Київ-
щині, коли в дітей випадали перші зуби, простолюд 
старався дбайливо, щоб вони не були згублені. Їх ви-
кидали діти на верх хати, мовлячи: «Мишко, мишко, 
на тобі зуб дерев’яний, а ти мені дай кам’яний або, 
принаймні, кістяний» [13, с. 153]. Гуцули вирваний 
зуб кидали на стріху, мовлячи: «Мишко, мишко, на 
тобі зуб кістьний, а мені дай желізний», — тоді зуби 
вже не болітимуть [14, с. 117].

Часом дах замінювався горищем. У Переяс-
лавському повіті Полтавської губернії наприкінці 
ХІХ століття дітям казали, що вирваний молочний 
зуб слід викинути на горище, стоячи до нього спиною 
і приказуючи: «Мишко, мишко! На тобі зуб кістя-
ний, а мені дай залізний!». Завдяки цьому, як вважа-
ли, постійні зуби виростуть міцнішими [15, с. 180]. 
У селі Драбівці Золотоніського району на Черкащи-
ні тричі повторювали замовляння: «Мишко, мишко, 
сидиш на горищі, забери в мене зуб костяний і гни-
лий, а дай мені дужий і молодий. Як не даси дужого 
й молодого, то дай мені золотого». Потім молочний 
зуб, що випав, потрібно було кинути на горище або 
на стріху [16, с. 214]. На Чернігівщині зуб кидали 
через голову на горище зі словами: «Мишка, миш-
ка, на тобі зуб костяний, а мені дай залізний!» [17, 
с. 8]. Так чинили в ХІХ столітті українці Наддінп-
рянщини й Галичини [18, с. 829]. У місті Єйську на 
Кубані, коли випадали зубив дітей, то їх змушува-
ли жбурляти зуб, який випав, на горище зі звернен-
ням: «Мишко, візьми собі зуб кістяний, а мені дай 
залізний» [19, с. 16]. Єврейські діти на Єлисавет-
градщині теж закидали свої молочні зуби на гори-
ще даху із проханням до миші дати їм залізний зуб 
замість кістяного [20, с. 317; 21, с. 178].

На Балканах перший зуб, який випав у дитини, 
кидали на дах чи просто догори, при цьому просили, 
щоб у дитини виріс зуб, як у миші, собаки чи іншої 
тварини з міцними зубами. Інколи такий зуб, облі-
пивши хлібом, кидали собаці [22, c. 91]. У Болгарії, 
коли випадав перший зуб, його кидали на дах зі сло-
вами: «Дай мені, вороно, залізний зуб, на тобі кістя-
ний». Ворон, ворона — поширений у міфологічних 
уявленнях образ, який пов’язує небесний, наземний 
і підземний світи. У болгарській міфології він ще не-
достатньо вивчений [23, c. 118]. Болгарська дівчин-
ка із Софії повідомила, що зуб потрібно перекину-
ти через плече на дах [7, с. 125]. Вважалося, що це 
може принести людині міцні зуби; тому, коли дити-
на міняла молочні зуби, кожен зуб, що випав, ки-
дали на дах будинку, кошари, сараю для зберігання 
зерна, з таким проханням до сороки: «На тобі, со-
роко, кістяний зуб, принеси залізний!». Болгари га-
дали, що сорока забере кістяний зуб до села Змей-
ково на краю світу, де мешкають самовіли й самоді-
ви, а принесе натомість залізний, тобто довговічний, 
міцний, яким людина буде користуватися до моги-
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ли [24, с. 160]. У селі Стакевці Белоградчицько-
го округу у північно-західній Болгарії, коли у ди-
тини випадав перший молочний зуб, цей зуб кида-
ли на дах вороні й приказували: «На тобі, вороно, 
кістяний зуб, дай мені золотий зуб», аби нові зуби 
були здоровіші й міцніші [25, с. 384]. Коли випадав 
перший молочний зуб у дітей болгар-переселенців із 
Південної Фракії й Малої Азії, вони брали той зуб 
і закидали на дах будинку зі словами: «На тобі кіс-
тяний, дай мені срібний», «На тобі, вороне, кістя-
ний зуб, дай мені залізний», «На тобі, вороно, кіс-
точку, дай мені сріблочко» [26, с. 323]. У болгар 
Добруджі, коли в дитини випадав перший із молоч-
них зубів, його вкладали у шматочок хліба, а дити-
на кидала його на дах, приказуючи: «Бабо Воро-
но (Горо), на тобі кістяний зуб, а ти мені дай заліз-
ний!» [27, с. 272]. Болгари України, коли випадав 
перший молочний зуб, кидали його через дах і ви-
мовляли традиційну фразу: «Бабо Вороно, на тобі 
кістяний, дай мені залізний» [28, с. 119]. Перший 
зуб, що випав, болгари села Главані в Болградсько-
му районі Одеської області, клали у шматок хліба і 
жбурляли на дах зі словами: «Бабо Зубо, на кістя-
ний зуб, дай залізний (або: золотий)» [29, с. 369]. 
Ці магічні прийоми (магія подібності, принцип similia 
similibus) мали на меті вплинути на зростання і міц-
ність зубів. При випаданні першого молочного зуба 
гагаузи заліплювали його в м’якушку і викидали на 
дах будинку, примовляючи: «Вороно, вороно, на тобі 
кістяний зуб, дай мені залізний» [30, с. 33]. Коли в 
сербського малюка у першій половині ХІХ століття 
випадав зуб, він повинен був перекинути його через 
будинок, промовляючи: «На тобі, вороно, кістяний 
зуб, дай мені залізний зуб». Так само мав вчинити й 
дорослий із вирваним хворим зубом, мовивши: «Все 
зло з тобою!», щоб більше жоден зуб не болів [31, 
с. 191, 280; 32, с. 54]. 

У греків Македонії на початку ХХ століття ди-
тина дбайливо зберігала впродовж певного часу свій 
зуб, а потім кидала його на дах у супроводі наступ-
ного виклику до ворони: «О люба вороно, ось зуб 
кістяний, візьми його, і віддай мені натомість зуб 
залізний, щоб я був у змозі жувати боби та гриз-
ти сухе печиво» [33, с. 20; 21, с. 180—181]. І че-
рез сімдесят років від грецької жінки з Немонаса у 
Македонії було записано, що зуб кидається на дах 
зі словами: «Вороно, візьми мій зуб і дай мені за-

лізний, аби я могла трощити кістки та гризти печи-
во» [7, с. 122]. У багатьох записах із Греції другої 
половини ХХ століття ворона вже не згадувалася, 
але зуб продовжував кидатися на дах із проханням 
дати натомість залізний [7, с. 123—124]. Також іс-
нують етнографічні відомості, що стосуються греків-
кіпріотів. У них, коли дитина втрачала перший (мо-
лочний) зуб, старша людина, як правило, мати чи ба-
буся, вела її у двір будинку, де зуб викидався на дах. 
Під час цього говорилися деякі слова, які повторю-
валися дитиною, наприклад: «Ах! Добра пані, я ки-
даю тобі шматок кістки. Ти повинна повернути мені 
залізний виріб, щоб дати мені змогу жувати залізо, 
а також галети». У районі Пафосу, кинувши зуб на 
дах, говорили: «Моє сонце, моє троєсонце і навко-
ло рівнини, я кидаю вам свій зуб і, будь ласка, зро-
біть мені новий, щоб дозволити мені жувати залізо, 
а ви жуватимете галети» [7, с. 130]. Йіфті, цигано-
подібне населення-парії у грецькій Македонії, яке 
живе у своїх селах ремеслом тютюнників, пастухів, 
плетільників тинів, чистильників взуття тощо, мали 
інший звичай у зв’язку з втратою молочних зубів. 
Перший, хто побачив загублений зуб, купував дити-
ні подарунок, наприклад, взуття чи одяг. Зуб збері-
гався у коробці впродовж одного року, а потім його 
кидали на дах, кажучи: «Візьміть старий, зараз у нас 
новий» [7, с. 133—134]. У селах іспанських Галісії і 
Андалузії зуб кидали на дах будинку з примовлян-
ням: «Новенький даше, візьми цей старий зуб і при-
неси мені інший — новий» [34, c. 324]. 

Такі ж обряди виконувалися на Поволжі і в При-
ураллі. У бесерм’ян теж особливі обряди робили з 
молочним зубом, який випав. Дитина сама завертала 
його в ганчірочку або закочувала в хлібну м’якушку 
й кидала через плече на дах будинку, хліва, ховала 
у щілину хати. Іноді цей зуб кидали в будку собаці, 
під піч — миші. При цьому зверталися до собаки 
або миші з проханням дати замість зуба, що випав, 
новий і міцніший [35, с. 66]. Пермські цигани мо-
лочні зуби дитини закидали на дах, звертаючись до 
пташки: «Чіріклію-жумгалію, я тобі даю зуб сріб-
ний, ти мені дай зуб золотий» [36, с. 37].

На дах жбурляли молочний зуб і в народів Кав-
казу, Закавказзя, Малої й Середньої Азії. У осети-
нів Туреччини, коли в дитини випадав молочний зуб, 
вона кидала його на дах, кажучи: «На тобі мій гни-
лий зуб, дай мені здоровий зуб!» [37, с. 196]. В інгу-
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шів молочний зуб загортали у хлібну м’якушку, так, 
аби вийшла тверда грудка, й потім кидали на дах. Це 
робили, щоб зуби не потрапили в нечисте місце [38, 
с. 103]. У ногайців молочні зуби, що випали в дити-
ни, замотували в шматочки тканини й закидали на 
дах хліва. Вважалося, якщо таким чином викинути 
молочні зуби, то нові виростуть міцними й красивими 
[39, с. 172]. Даргинці міста Ізбербаш ще на початку 
90-х років XX століття, за традицією, закидали та-
кий зуб на дах свого будинку і роздавали з цієї на-
годи солодощі родичам і сусідам [40, с. 196]. Коли 
випадав молочний зуб, даргинці-сюргинці теж ви-
конували певні магічні дії, щоб нові зуби росли міц-
ними. Так, у селі Урхніша дитина повинна була ки-
нути молочний зуб на дах або заховати де-небудь, 
примовляючи: «Мишко, ось твій трухлявий зуб, дай 
мій сталевий зуб», або «Візьми мій поганий зуб, дай 
твій хороший зуб» [41, с. 117]. В абхазів зуб, який 
випав, потрібно було не кидати, де трапиться, а за-
горнути в чисту ганчірку разом зі шматочками солі і 
вугілля — оберегами від злих духів — і закинути на 
дах будинку зі словами: «Даю тобі старий, дай мені 
новий». Формула обміну повторювалася, як прави-
ло, тричі, не сходячи з місця. Адресата звернення за-
значали не завжди. Якщо діти ставили питання, про 
кого йде мова, їм відповідають, що про мишку. Зуб 
кидала сама дитина або її мати. Стояли обличчям або 
спиною до будинку. В одному з варіантів намагали-
ся зуб перекинути через дах — вважалося, що тоді 
на тому боці в сімейства з’явиться новий будинок. У 
абазинів побутувало таке ж поводження з дитячим 
зубом: його з сіллю і вугіллям з вогнища закидали 
на дах із триразовим зверненням: «Даю тобі старий, 
дай новий». Адресат не називався, але лінгвістична 
форма звернення вказує на те, що ця істота — чо-
ловічої статі. Слово «зуб» при цьому табуювалося, 
бо інакше новий зуб виросте нездоровим [42, с. 150; 
43, с. 176; 44, с. 123—124; 45, с. 384; 46, с. 65—
66]. На відміну від нігтів, волосся, пуповини, послі-
ду, одягу, які, навіть фізично віддалені від людини, 
залишаються з ним в магічному зв’язку і тому їх не 
можна викидати, перший молочний зуб, який випав, 
у адигів слід неодмінно викинути. Вони також із сіл-
лю і вугіллям закидали зуб на дах будинку чи хліва. 
Адигський обряд повернення зуба докладно описа-
ний. У ньому фігурувало таке заклинання: «Залізо, 
вугілля, сир старить, старе м’ясо ламає, зуби старі 

віддаю, зуби молоді (мені дай)». З цими словами 
малюк брав зуб, який випав, шматочок деревного 
вугілля і сіль, зав’язував усе це в ганчірку і, ставши 
спиною до споруди з очеретяною стріхою, закидав 
правою рукою через праве плече на дах. Вуглина з 
вогнища у адигів наділялася магічними властивос-
тями. Вважалося, наприклад, непристойним насту-
пати на згаслу вуглину, а у ворожок на квасолі дім, 
домашнє вогнище втілювалося саме шматочком ву-
гілля. Тому у даному випадку вуглинка виступала 
як оберіг від злих сил. Якщо вузлик не падав на-
зад, дитина раділа тому, що у неї «хтось взяв» його 
старий зуб і скоро натомість дасть новий, гарний, 
як у ягняти [47, с. 40; 48, с. 37; 49, с. 61; 50, с. 91; 
51, с. 81]. Часом мова йшла просто про зуб ягняти. 
Білі зуби ягняти вважалися найкрасивішими в адиг-
ському уявленні, це була метафора ідеалу краси лю-
дини [42, с. 151]. Існував і інший варіант примов-
ки: «Гість-зуб гарний був, хай виросте ще кращий» 
[51, с. 81]. Косовські адиги зуб, який випав, закида-
ли на дах будинку, примовляючи: «Ікло випало, дай 
нам гарний зуб», «Ікло — гарний зуб, нехай Аллах 
дасть тобі зуб ще гарніший». Найкращим вважало-
ся вирваний зуб разом із ниткою закинути на дах або 
покласти в гніздо птаха. Говорили, що тоді у дити-
ни знову вирослі зуби будуть гарними [52, с. 37]. У 
черкесів відзначено не загортання в ганчірку, а вмі-
щення зуба в чув’як [42, с. 151]. 

У Картлі і Кахетії дитина повинна була кинути мо-
лочний зуб на дах або заховати де-небудь (в огорожі 
чи стіні), примовляючи: «Мишко, ось твій чавунний 
зуб, дай мій золотий зуб» або «Візьми мій поганий 
зуб, дай твій хороший зуб» [53, с. 53—54]. У мін-
грелів дитина мусила тричі покрутити зуб, який ви-
пав, над головою і закинути на дах будинку зі звер-
ненням до мишки, тоді на його місці виросте гарний 
зуб [54, с. 240]. У аджарців дитина повинна була 
це зробити, кидаючи зуб через плече. У деяких гру-
зинських обрядах повернення зуба зверталися не до 
миші, а до сонця — тоді в проханні завжди фігуру-
вав золотий зуб (золото всюди несе світлову симво-
ліку) [42, с. 151]. Згідно з повідомленням із Тебрі-
за, тюрки-азері в Ірані кидали зуб на дах, аби ворона 
забрала його, й просили її принести натомість фрукт 
до рота [7, с. 131]. У вірменів Покуття, коли в дити-
ни випадав перший зуб, його треба було кинути по-
зад себе на стріху дому, мовлячи: «Мишко, мишко, 
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візьми горщик, дай мені зуб залізний, а собі візьми 
кістяний» [55, с. 354]. Узбеки Фергани теж кида-
ли зуб на дах, закликаючи ворону забрати старий і 
принести новий [7, с. 131]. У таджиків Файзабада, 
коли випадав перший зуб, то його кидали у миша-
чу нірку, примовляючи: «Мишо-мишко, на, візьми 
це, мені золотий зуб кинь». Або закидали молочний 
зуб на дах будинку, примовляючи: «На, візьми мій 
старий зуб, мені срібний зуб дай» [56, с. 31]. Схо-
жий звичай побутував у таджиків верхів’їв Зерав-
шану. Коли у дитини випадав молочний зуб, то цей 
зуб закидали на дах будинку, кажучи: «Вороне, во-
роне, віднеси мій зуб, принеси мені бронзовий». А 
в селищі Панджруд зверталися до сороки зі сло-
вами: «Візьми мій дерев’яний зуб, дай бронзовий» 
[56, с. 29]. Оскільки зуб вважався носієм життє-
вої субстанції, перший втрачений молочний зуб ди-
тини в Західній Туреччині закидали на дах. Це за-
безпечувало, щоб наступні зуби росли рівно рядоч-
ком, мов черепиця [57, с. 112].

Кримські татари молочні зуби, що випали, кида-
ли на дах будинку з проханням до Всевишнього по-
слати здорові зуби [58, с. 15]. Закидали зуб, що ви-
пав, на дах зі словами: «Ось тобі кістяний зуб, дай 
мені золотий» [59, с. 233]. Казахи Сіньцзяну кла-
ли молочний зуб у шмат м’яса, який потім жбур-
ляли собаці, закопували зуб у ямку біля входу до 
юрти, алтайські казахи підвішували його на дере-
ві побіля місця, де була закопана пуповина, але бі-
женці до Туреччини швидко засвоїли звичай місце-
вого населення і вже в другій половині 1950-х років 
почали кидати зуб на дах або у вогонь. Молоді ка-
захи, які народилися й виросли у Туреччині, розпо-
відали шведському етнографові Інгвару Сванберго-
ві, що коли вони були дітьми, то кидали зуб на дах 
або клали у щілину в стіні. Останнє було доволі по-
ширеним серед турків в Анатолії. Казахська жінка 
з району Кайсері в Центральній Анатолії згадала 
фрагмент формули, яку вона використовувала, коли 
кидала зуб наприкінці 1950-х років: «Лелека, леле-
ка в повітрі, його яйце на сковороді, я кинула зуб на 
дах» [60, с. 386; 7, с. 133]. На півдні Балкан та в 
Анатолії, де зуб кидають на дах, як і в балканських 
слов’ян, викликається птах, зазвичай ворона. Серед 
турків це був найпоширеніший варіант. Так чинли і 
турки Болгарії. Тюркські народності Анатолії роби-
ли те саме. Зокрема, у селі Тахтачі в окрузі Анамур 

деякі люди повідомляли, що зверталися до ворони, 
кинувши молочний зуб на дах. Тахтачі — це група 
алавітської релігійної меншини, яка спеціалізується 
на лісових роботах. Рідше прикликалися інші пта-
хи, наприклад, журавель у юруків місцевості Са-
ліхлі у провінції Маніса в Егейському регіоні Ту-
реччини [7, с. 119—121]. Туркмени-афшар з Челі-
коя поблизу Саліхлі приказували: «Ростіть біліші за 
зуби ягняти, ростіть міцніші за зуби собаки. Якщо 
втратиш інший зуб, кидай його негайно на дах» [7, 
с. 121—122].

Проник цей звичай і на Американський конти-
нент. Літні афроамериканці із американського штату 
Кароліна наприкінці ХІХ століття вчили своїх дітей 
кидати зуб, який випав, над будинком і приказува-
ти при цьому: «Ось, пацюче, візьми цей старий зуб 
і дай мені твої молочно-білі зуби!» [61, c. 76]. Коли 
у дітей у Бразилії випадали молочні зуби, вони ки-
дали їх на дах і кричали: «Рамау, Рамау, візьми на-
зад свій поганий зуб і дай мені хороший». Хто такий 
Рамау, вже ніхто не знав [62, с. 116]. Як відомо, бо-
бер може перегризти тверді дерева. Отож серед інді-
анців черокі, коли ослаблений молочний зуб дитини 
витягнули або він випав сам, дитина бігала довкола 
будинку з ним, повторюючи чотири рази: «Бобре, 
постав новий зуб у мою щелепу!», після чого кида-
ла зуб на дах будинку [21, с. 180]. 

У Східній Азії зуб зазвичай кидали на дах; ця 
форма звичаю зустрічалася також на тихоокеанських 
островах і в Південній Азії [7, с. 128]. Індонезій-
ські діти теж вважали, що мають великий контроль 
над тим, наскільки прямо ростимуть їхні зуби. Коли 
маленькі індонезійці втрачали молочний зуб, їм про-
понували вийти на вулицю, стати спиною до будин-
ку і жбурнути зуб над дахом [63, с. 91]. Раніше на 
Раротонґа, в Тихому океані, коли зуб дитини вида-
ляли, то читали наступну молитву: «Великий щуре! 
Маленький щуре! Ось мій старий зуб. Молю дати 
мені новий». Тоді зуб кидався на солом’яну стріху 
будинку, тому що щури роблять свої гнізда в гни-
лій солом’яній стрісі. Причина звернення до щурів 
у цьому випадку була та, що щурячі зуби були най-
міцнішими з усіх відомих тубільцям. На архіпелагах 
Серанґлао і Ґоронґ, між Новою Гвінеєю і Сулавесі, 
коли дитина втрачала свій перший зуб, вона пови-
нна була кинути його на дах, кажучи: «Мишо, я даю 
тобі зуб, дай мені свій замість цього». На острові 
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Амбон звичай був такий же, а словесна формула — 
інакшою: «Візьми цей зуб, кинутий на дах, як част-
ку миші, і дай мені кращий навзамін». На островах 
Кай, на північний захід від Нової Гвінеї, коли дити-
на починала отримувати свої другі зуби, її піднімали 
на верхівку даху для того, щоб вона там поклала на 
зберігання, як підношення щурам, зуб, який випав. 
У той же час хтось кричав голосно: «О, щури, ось 
вам його зуб, дайте йому золотий натомість!» [21, 
с. 178—179; 33, с. 20]. Мабуть, будь-яка сильна зу-
бами тварина слугувала цій меті. Тож, коли зуб випа-
дав, сінгалезець кидав його на дах, говорячи: «Біл-
ко, дорога білко, візьми цей зуб і дай мені витонче-
ний зуб» [21, с. 180]. 

Сучасна китайська письменниця Ян Дате з про-
вінції Гуічжоу в оповіданні «Жерстяний дах» розпо-
відає: «Зазвичай, коли у нас змінювалися молочні 
зуби, слід було, за старим повір’ям, підібрати зуб, 
що випав, а потім, якщо це був верхній — закину-
ти його на дах будинку, а якщо був нижній — вики-
нути його в стічний колодязь. Якщо все зробити як 
слід, тоді новий зуб буде рости рівним і в правиль-
ному місці». Це простолюдний звичай, характерний 
для Східної Азії (Кореї та Північного Сходу Ки-
таю зокрема). Однак частіше була поширена прак-
тика, коли верхній молочний зуб закидали кудись 
вниз (наприклад, під ліжко, в стічний колодязь або 
під поріг), а нижній — кудись нагору (на дах, за 
дверну балку), щоб нові зуби росли рівно вниз і рів-
но вгору відповідно [64, с. 182]. Кореєць із Сеула 
засвідчив, що в них викликають сороку, коли вики-
дають зуб на дах, і виражається бажання, щоб со-
рока дала новий гарний зуб [7, с. 128]. У Кореї теж 
нижній зуб слід було кинути на дах, а верхній — під 
дім, щоб заохотити зуби рости відповідно вниз і вго-
ру. Кидаючи зуб на дах, корейські діти співали піс-
ню сороці — уособленню удачі. Вважалося, що со-
рока забере старий зуб і принесе новий [65, с. 57]. 
Деякі з японських інформаторів, в тому числі з То-
кіо, повідомляли, що вони кидають верхній молоч-
ний зуб у льох, тоді як нижній молочний зуб кида-
ють на дах. Етнографи зафіксували подібний зразок 
звичаю серед китайців Тайваню, але ті клали верхній 
зуб у отвір у стіні будинку [7, с. 128]. Також відомо, 
що японці кидали верхні молочні зуби, коли ті випа-
дуть, під ринву дому, а нижні на дах, і при цьому ка-
зали: «Зуби мої заслабі, через це замінюю їх на зуби 

духа Оні», тобто демона-велетня [66, с. 384; 18, 
с. 830; 67, с. 181]. За іншими даними, зуб із верх-
ньої щелепи мав бути кинутий на підлогу зі словами: 
«Хай зуб займе своє місце»; зуб із нижньої щелепи 
мав бути кинутий на дах зі словами: «Хай зуб Оні 
(демона-велетня) займе своє місце». Тоді вдруге ви-
росте добрий зуб [68, с. 493]. Слід згадати, що Оні 
був персонажем фігурної японської черепиці — оні-
гавара. Знову ж таки, чадари, невелика каста ткачів 
і сільських сторожів в центральних провінціях Індії, 
навпаки, не кидали перші зуби дитини на черепич-
ний дах, тому що вони вважали, що якщо це зроби-
ти, її наступні зуби будуть широкими і некрасивими 
як черепиця [5, с. 17].

Таким чином, сам дах і матеріал його покриття ві-
дігравав важливу роль у моделюванні майбутнього 
здоров’я дитини. Абхазьке перекидання зуба через 
дах дому, щоб з’явився новий будинок, підкреслює 
ту думку, за якою момент випадання дитячих зубів 
сприймається настільки значним, що дії, тоді скоє-
ні, впливають на все життя людини. В усіх обрядах 
повернення зуба є центральний момент, яким є пере-
дача молочного зуба істоті хтонічної природи. Однак 
при цьому миша посідає особливе місце. Ця істота в 
міфології низки народів Центральної та Передньої 
Азії, Кавказу, Європи, на думку культуролога Яна 
Чеснова, тісно пов’язана з народженням людини і 
взагалі з її генеративною діяльністю [42, с. 152]. Ет-
нолог Едмунд Шнеєвайс пояснював кидання першо-
го зуба з примовлянням до мишки жертвоприношен-
ням домашнім духам, які перебували там, куди ки-
дався зуб. На це вказував і звичай вірменів, коли зуб 
кидався на домашнє вогнище, а адресувався дідові, 
тобто предку [69, с. 20—21; 70, c. 56]. Разом з тим, 
у малоазійських греків існує уявлення, що миші спус-
тошують будинок при подружній зраді. У білорусів і 
українців відзначено таке повір’я: якщо не задоволь-
нити прохання вагітної, то миші згризуть одяг люди-
ни, що відмовила їй. У росіян зі святим Миколаєм 
Чудотворцем, покровителем дітей, пов’язаний цикл 
міфологічних оповідей, у яких він звільняє якусь до-
брочесну людину від мишей і щурів. У Франції та 
Німеччині святий Миколай перетворився на героя 
казок, здатного грою на флейті впливати рівним чи-
ном на дітей і гризунів. Хтонічний аспект міфології 
миші очевидний. Про нього красномовно говорить 
давньоєгипетський переказ про народження мишей 
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із грудок землі в околицях міста Фіви. Але у миші є 
й небесні конотації, хоча вони менш виражені. У де-
яких міфологіях це останнє значення миші виступає 
явно, як, наприклад, в удмуртів: пташка-миша по-
слана Шайтаном на небо, щоб добути рушник вер-
ховного Бога — тільки з його допомогою Шайтан 
зміг своїм фігурам, зробленим з глини, піску і зем-
лі, надати людиноподібні форми. Міфологи підкрес-
люють ці медитативні функції миші — зв’язок між 
небом і землею. У цьому аспекті миша виявляєть-
ся причетною до давньогрецького культу Аполлона 
Смінфейского, хоча в сюжетиці відповідного міфу 
сонячний бог виступає ворогом мишей (пригадай-
мо звернення до сонця в кабілів) [42, с. 152]. Оче-
видно, миша тут виконує двояку функцію: з одного 
боку, вона є символом плодючості, достатку («щоб 
зубів був повний рот»), з іншого — це магічна дія 
на дитину, у якої повинні бути такі ж міцні, гострі 
зуби, як у гризуна [9, c. 375]. У досліджуваному 
обряді важливий жест, який вказує на медіативну 
функцію миші, — зуб, який випав, піднімають над 
головою і кидають вгору. Кидання вгору зуба з сіл-
лю (хтонічно-земний символ) і вугіллям (вогненно-
небесний символ) ще більше вводить обряд у систему 
відносин землі і неба, тобто воно космологізується. 
Тепер стає до кінця зрозумілим адигське позначен-
ня вагітності метафорою миші, що потрапила в діж-
ку: ця метафора говорить не тільки про появу в тілі 
жінки зародка ззовні, але і вказує на те, що життя 
зароджується в єднанні процесів земного і небесно-
го рівня. Звернення до молочного зуба дитини, що 
випав, — один з них. Деякі вчені гадають, що всі 
ці звернення можна розкрити тільки через міфоло-
гему народження, оскільки зуб, що випав, надсила-
ється, як правило, тій сутності, в образі якої уявля-
ється зародок [71, с. 51, 81, 88; 42, с. 150, 152]. Ед-
мунд Шнеєвайс розглядав мишу як тварину, в подобі 
якої поставала душа. Він нагадував, що у силезьких 
віруваннях душа саме в подобі миші покидає спля-
чу людину, мишачі нори на могилах вказують на не-
спокійну душу, про Гамельнського щуролова і інші 
легендарні образи [69, с. 21]. Роль білки як медіа-
тора між світами теж широковідома, наприклад, зі 
скандинавської міфології. Приблизно таке ж зна-
чення мало віддавання зуба сороці чи вороні, теж 
поширене на величезному ареалі. В основі звичаю 
лежить уявлення про магічну здатність птахів роду 

Cоrаrе певним чином впливати на ріст зубів дитини 
[30, с. 33]. З огляду на те, що в Чехії й Словаччи-
ні молочний зуб адресувався бабі Язі, можна при-
пустити, що й ворона, маючи владу над людськими 
кістками, будучи посередником між небом і землею, 
дає новий зуб як птаха, присвячена могутній Язі, що 
сама уявлялася зубатою старою [72, с. 95]. Недар-
ма до неї зверталися як до «баби Ворони».

Висновки. Таким чином, обряд повернення мо-
лочного зуба у багатьох народів світу, включаючи 
й українців, передбачав його повернення могутнім 
надприродним істотам, які найчастіше уявлялися в 
зооморфній або антропоморфній подобі, та обмін на 
новий, постійний зуб. Переважно обряд зосереджу-
вався на першому зубі, що випав, але міг поширю-
ватися також на всі молочні зуби. Словесні форму-
ли, що його супроводжували, були приблизно одна-
ковими. Серед локусів, у які викидався зуб, помітне 
місце займають дах, стріха, важливі насамперед як 
межа між світами та місце перебування міфологізо-
ваних гризунів або птахів, яким віддавався молоч-
ний зуб. Кинутий туди з відповідними примовками, 
зуб перетворювався на магічний предмет, який мав 
сприяти щасливій долі і здоров’ю дитини. З поя-
вою рівного і впорядкованого керамічного покриття 
даху — черепиці, бажані постійні зуби стали уподі-
бнюватися саме до неї.
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