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ПОЯВА  ЦИГАНСЬКОГО  НАСЕЛЕННЯ  НА  ТЕРИТОРІЇ  УКРАЇНИ 

Цигани становлять яскравий приклад розсіяної етнічної спільноти. Вона являє 
собою сукупність осіб однієї національності, що втратила внаслідок певних історичних 
чинників свою власну територію і проживає у вигляді дисперсних груп серед іноетнічного 
населення. Відсутність власної державності визначає міжнародно-правовий статус циган 
як транснаціональної меншини. 

За даними перепису 2001 р., загальна чисельність циган в Україні становить 47,6 
тис. осіб (0,1% від усього населення України). З них 14 тис. чол. проживають компактно в 
Закарпатській області. Проте ці статистичні дані є приблизними в зв’язку з недостатньою 
дослідженістю циганського етносу, неповною його паспортизацією і поширеним серед 
циган небажанням визначати свою справжню етнічну приналежність. 

Нині майже 70% українських циган - мешканці міст, їх поява на території України 
була викликана багатьма чинниками соціально-політичного й економічного характеру, як 
новітніми, так і давніми. На динаміку чисельності та географічне розміщення циганської 
спільноти різною мірою впливали міграційні процеси, характер природного відтворення, 
етнокультурні взаємини, а також адміністративно-політичне підпорядкування українських 
етнічних територій у минулому. 

Значною мірою сучасні етносоціальні процеси й ступінь збереження циганами 
традиційних рис залежать від особливостей їхнього формування. Побіжно розглянемо в 
історичному аспекті ці питання, перш ніж аналізувати ключові проблеми циганської 
спільноти, рівень її самоорганізації, соціально-демографічну специфіку умов 
життєдіяльності й міжетнічні стосунки. 

Для самовідтворення й адаптації циган вирішальне значення мав не стільки рівень 
розвитку їхнього соціально-економічного розвитку, скільки їх стосунки з оточуючим 
суспільством, з яким вони вступали в контакти.  

Залишивши терени свого формування (Індію) не раніше X ст., циганські групи 
втратили можливість контактів з етносами, які населяли їхню давню прабатьківщину. З 
іншого боку, з Індії вони донесли деякі елементи культури й способу життя, що й досі 
вирізняють їх від навколишнього населення. Однак усвідомлення спільності походження і 
своєї відмінності сформувалося внаслідок конфронтації вже з іноетнічним середовищем. 

Ще з індійського періоду головною етноподільною ознакою циган був кочовий 
спосіб життя. В подальшому кочівля ще більшою мірою відрізняла їх від осілих народів. 
Отже, можемо припустити, що поряд з усіма об’єктивними історичними умовами рушієм 
циганських груп до країн з осілими господарсько-культурними типами була 
неусвідомлювана потреба в збереженні кочового способу життя. Особливо велике 
значення має той факт, що цигани на нових теренах жили розпорошено, без постійних 
зв’язків з іншими етносами і водночас перебували в залежності від населення, яке 
виробляло і забезпечувало їм життєве благо. 

Специфіку, а саме – “секундарний” (вторинний або другорядний) характер кочівлі 
у циган підкреслював свого часу академік О.П.Баранников: “Цигани кочують і можуть 
кочувати тільки серед осілого населення, і при тому, з досить високими формами 
господарства... Цигани перекочовують туди, де більше людей. Навесні вони приїздять до 
великих міст, їздять по ярмарках та ін. Характер їхніх промислів протягом століть такий, 
що вони можуть жити тільки серед населення, що живе стало. З іншого боку, їхні 
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промисли... вимагають від циган, щоб вони розпорошилися на невеличкі групи, бо жоден 
район не може прогодувати сили людей, які живуть такими промислами”. 

Таким чином, пошуки засобів існування призвели до постійного розпаду 
споріднених циганських груп на невеликі частини, які зближувалися з оточуючим 
населенням, що подекуди викликало ворожість у стосунках між окремими циганськими 
групами. 

Несприятливі умови розвитку циганського етносу, зокрема, політика прямої або 
завуальованої денаціоналізації та соціально-економічної дискримінації, які проводилися 
щодо них у минулому, призвели до нинішнього стану, в якому перебувають цигани, і не 
тільки в Україні. Існує нагальна проблема поступово подолати згубні тенденції, які 
тривають ще з часів їхнього переселення в Європу від XV ст. Правові засади для цього 
створив закон “Про національні меншини України” від 25 червня 1992 р., який гарантує 
усім національним меншинам права на вільний розвиток. В останні роки у різних регіонах 
України з’явилася низка громадських культурних організацій, які спрямовують свої 
зусилля на збереження циганської мови, підвищення освітнього рівня циган, дотримання 
прав людини в циганському середовищі. 

За своїм походженням мова циган належить до новоіндійських мов північно-
західної Індії. Вона формувалась у XI - XIV ст. на теренах Візантійської імперії (увібрала 
багато перських, вірменських, грецьких та інших запозичень) і залишилася монолітною до 
масового переселення циган в Європу на початку XV ст. Частина переселенців з Індії 
асимілювалася. Лише європейські цигани зберегли свою мовну, антропологічну та 
культурну самобутність. Циганська мова в умовах ізоляції від індоарійського мовного 
середовища існує на території Європи у формі діалектів. Вона належить до 
молодописемних мов, які розвиваються в умовах переважного білінгвізму її носіїв-циган. 
Унаслідок тривалих мовних контактів і певних історичних обставин різні діалекти 
потрапляли до певних мовних союзів, наприклад, балканського, що ускладнило 
завершення процесу формування єдиної циганської мови. 

В Україні ця мова представлена чотирма великими європейськими циганськими 
діалектами: балканським, волоським, карпатським та українським. Три перші принесені 
циганами з територій їх попереднього розселення, а останній сформувався безпосередньо 
під впливом української мови. У мові циган України відчутні також польські, татарські та 
російські впливи. Сучасні науковці ставлять питання про розвиток правил орфографії і 
пунктуації на основі “офіційно неписьмової” мови циган, які живуть в Україні - ромської 
мови. 

Тип етнічної спільності циган вченими визначається по-різному. Діапазон думок 
дуже широкий - від повного відкидання наявності у циган етноспецифічних ознак до 
віднесення їх до народності - і може бути згрупований так: 1) “Соціальний прошарок, що 
загубив свою етнічну специфіку” (Ф.Шерегі); 2) “Вільний конгломерат бродячих племен” 
(Б.Адріанов); 3) “Національна (громадянська) меншина” (У.Петро), мінорна етнічна 
спільність, “меншина” стосовно іншої частини суспільства; 4) “Племінна спільність” 
(Л.Моногарова); 5) “Розсіяна етнічна спільнота” (А.Шевченко), “міжгрупова метаетнічна 
спільність” (Е.Марушиакова); 6) “Народність” (Є.Друц, О.Гесслер). 

Найбільш визнаним є, на наш погляд, визначення циган як міжгрупової етнічної 
спільності. Визначальною ознакою цієї стадії є існування у формі етнодіалектних або 
етнографічних груп. Такі групи становлять основну ланку в соціальній структурі 
циганської спільноти, їм притаманні такі риси, як комунікативність, локальні прояви, 
розподіл праці з орієнтацією на різні культури, переважання діахронних інформаційних 
зв’язків, консервативність сімейного й громадського побуту. 

В Україні розрізняють окремі циганські групи за професійною діяльністю; 
способом життя; мовою чи діалектами; географічними ознаками; релігією; рангом у 
ієрархічній структурі; рівнем самосвідомості і почуттям етнічної виключності; 
етнонімами. 
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Перші писемні згадки про циган на сучасних теренах України в історичних 
документах (грамоти польських королів, львівські актові книги, литовський статус) 
стосуються XV ст. Про те, що цигани з’явилися порівняно рано на українських землях 
Польської держави свідчать актові дані, зокрема, згадки в саноцьких актових книгах під 
1428 і 1436 рр. та у львівських за 1428 і 1455 рр. Вперше повідомлення про призначення 
циганам особливих воєвод з місцевого населення з’явилося в 1501 р. 

Практика переслідування циган, поширена в Західній Європі, поступово 
розповсюдилася і в Польщі. Першу постанову про вигнання циган за межі країни було 
видано на сеймі 1557 р., а потім підтверджено 1565 р. З того часу цигани почали масово 
перекочовувати на малозаселені прикордонні території, якими на той час були південні 
українські землі. У зв’язку з тим, що місцеве населення переховувало циган, які 
пропонували різні ремісничі, зокрема, ковальські послуги і до того ж розважали людей 
музикою, ворожбою, показом приручених тварин, сеймова конституція 1578 р. 
спрямувала політику гоніння також проти тих, хто надавав притулок і підтримку кочовим 
циганам. Вони оголошувалися “банітами”, тобто підлягали вигнанню з країни разом із 
циганами. Литовський статут 1588 р., подібно до сеймових конституцій, закріплював 
думку про неприпустимість присутності кочовиків (в тому числі циган) на території Речі 
Посполитої, оскільки ті, “коли уходять в чужі землі, переважно ворожі, можуть робитися і 
шпигунами”. 

Після 1624 р. польські королі підпорядковують циган управлінню і суду 
спеціальних осіб, ймовірно, із середовища циган, названих “циганськими королями”, 
“старшинами”, які при призначенні отримували королівську грамоту. Чотири такі грамоти 
(1651, 1704, 1706, 1715 рр.) були знайдені І.Каманіним у луцьких та летичівських актових 
книгах. Зберігся також текст грамоти 1705 р., надрукований чеським професором 
А.Прохаскою із саноцької актової книги Львівського центрального архіву. 

Як циганські королі керували своїми підлеглими невідомо, оскільки дослідниками 
не зафіксовано жодного їхнього розпорядження або письмового рішення. На думку 
І.Каманіна, “королі” призначалися з незаможної польської шляхти і не мали особливого 
впливу серед підпорядкованого їм циганського населення Речі Посполитої, зобов’язаного 
сплачувати першим “пожитки і складки”. 

Циганському королю для здійснення своїх повноважень необхідно було постійно 
переїжджати з місця на місце, аби судити й накладати покарання на винних циган. Через 
те, що останні могли не визнавати цієї влади або ухилятися від виконання її вимог, у 
грамотах завжди був припис судовим, урядовим, міським, приватним установам надавати 
підтримку і допомогу циганським королям. 

Останніми циганськими королями були Ігнатій Марцинкєвич до 1780 р. і Ян 
Марцинкєвич з 1788 р. Виникнення в Речі Посполитій цієї посади можна пояснити тим, 
що традиційно духівництво, дворяни, городяни, селяни і навіть окремі народи мали власні 
суди, а загальними королівськими судами користувалися лише тоді, коли позивачі 
належали до різних станів. Цигани в суперечках між собою судились у свого племінного 
судді, а з тяжбами між різними циганськими групами приїздили раз на рік до свого короля 
в містечко Мир у Мінській губернії. Титулування в Речі Посполитій старшин для циган, 
які, згідно з офіційними документами іменувалися “королями”, містило в собі певну 
частку гумору. “Інститут циганського короля, - писав М.Плохінський наприкінці XIX ст., - 
уже не застав циган Лівобережної України, але спогади про це і досі живуть серед 
малоруського населення Поділля в приказці “сивий, як циганський король”. 

Таким чином, посада циганського короля не давала особливих привілеїв, а данина 
не могла бути значною. Тому не дивно, що у відомих грамотах серед циганських королів 
зустрічаємо імена маловідомих, неродовитих польських шляхтичів, товаришів 
жовнірських рот, які, ймовірно, надали особисто польському королю або магнатам якісь 
послуги. Незважаючи на спадковість цієї посади, грамоти видавалися майже кожного ро-
ку. Це можна пояснити лише переходом останніх за першої нагоди на кращу посаду. В 
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зв’язку із зазначеним, можна погодитися з висновком І.Каманіна, що серед циганських 
королів навряд чи завжди були цигани, незважаючи на традиційну уяву про циганську 
приналежність останніх. 

У середині XVII ст. циган не виділяли ні в правах, ні в привілеях на лівобережних 
українських землях. Відомо, що деякі з них приєднувалися до визвольної боротьби. 
Зокрема, в “Реєстрах всього Війська Запорізького” значилися такі прізвища козаків: 
Васько Циган, Федір Циганський, Степан Циганчук, Герасим Циганин, Дмитро Циганчик, 
Васько Циганченко та ін. Масовий (здебільшого примусовий) перехід циган в українських 
землях на осілість розпочався з другої половини XVIII ст. (переписи фіксують появу сіл: 
Циганівка Каменецького повіту Подільської губернії, Цигани Червоноградського повіту в 
Галичині та ін.). 

У XVII - XVIII ст. цигани Лівобережної України, розселені спорадично серед 
українського населення, також поділялися на 10 полків. На чолі полків стояли старшини 
або отамани, які в часи існування відкупу циганського збору призначалися відкупщиком, а 
після скасування відкупу, як представники циган - Військовою Генеральною канцелярією. 
Цигани отримували право просити про призначення того чи іншого свого представника 
отаманом. Поділ циган на полки і призначення циганських отаманів не завжди збігалися з 
поділом Малоросії на полки. Так, в архівних документах Малоросійської Колегії в 
Харкові, які досліджував М.Плохінський, на 1751 р. згадувалося лише 7 отаманів. “Циган 
малоросійських” (цей термін часто вживався у діловій документації) у XVIII ст. згадували 
поряд з “волоськими”, які управлялися своїми отаманами. 

О.П.Баранников переконливо доводив, що вже на початку XVIII ст. існувала  
значна кількість осілих циган, які утворили окрему так звану “українську” етнографічну 
групу циган. В одній з неопублікованих праць О.П.Баранникова знаходимо його нотатки 
початку 1930-х років стосовно осілих українських циган: “Давні українські цигани майже 
всі живуть осіло. Вони оселялись дворами по 40-50 осіб в різних містах, особливо 
степових, де жвавіше йде торгівля кіньми. Ще меншими групами живуть вони по селах. 
До останніх часів найзвичайніша і найбільш поширена професія циган - осілих і кочових - 
була торгівля кіньми, менджування кіньми, міна (циганською - таперувен). Вони майже не 
кочують, правда, їздять по ярмарках, але рідко далеко. Вони не так міцно прив’язані до 
своєї оселі, як українці, але ж до цього вимагають їхні промисли, виїздять за 50-70 верст, а 
то і... відходять від звичаїв ... в зв’язку з кризою циганства”. 

Осілі цигани живуть серед українців вже кілька століть і зазнали досить значної 
асиміляції. Наприклад, в Ізюмі вони жили стало з другої половини XVIII ст. Про це 
свідчить окреме циганське кладовище. Тоді ж осілі цигани жили в Слов’янську, трохи 
пізніше — в інших містах. Цигани кажуть: “Живемо тут з дідів та прадідів”. 

Цигани, як і більшість інших етнічних груп у містах, мешкають поруч на одній 
вулиці чи на одному кутку. Усі “циганські” вулиці, як правило, розташовувалися на 
околиці міста, а хати цигани будували там, де раніше стояли їхні шатра. 

Одиницею збирання податків був шатер. Спостерігалося досить значне майнове 
розшарування у циганському середовищі. Зустрічалися люди багаті, заможні, менш 
заможні та бідні, які існували лише подаяннями. Так, відомий документ про позику, 
надану батуринським циганом Василем Миною іншому цигану в сумі 200 крб. (на 1772 р. 
це була досить значна сума). Цікаво, що в усіх документах відзначалася повна відсутність 
осілих циган-землеробів, а ті, які жили осіло, “бавилися циганськими промислами, і були 
нарівні з кінними малоросійськими промисловцями”. Наприклад, циган Янківський жив 
осіло, сплачував загальнонародні повинності і займався тим, що скуповував для казенного 
заводу кобилиць. 

Українські цигани сплачували до Військової Малоросійської скарбниці визначений 
оброк. У кінці XVII ст. і на початку XVIII ст. його збір був на відкупі. Наприкінці року, в 
якому закінчувався строк відкупу, проходила триразова публікація: оголошувалося по 
містах, містечках, селах і хуторах, чи не бажає хтось узяти циганський збір на відкуп. 
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Таким чином, держава не вступала сама в зносини з циганським населенням. Бажаючий 
повинен був подати заяву до канцелярії і з’явитися на торг. Хто давав більше, за тим і 
залишався відкуп. З відкупщиком укладався контракт: відкупна сума вносилася по 
закінченні кожного року в січні наступного. Відкупщик мав запросити поручителів 
“добрих і пожитних”. Від нього вимагалося не обтяжувати циганське населення зайвими 
податками, а брати з них стільки, скільки потрібно за їх ремеслами (відповідно до 
спеціального реєстру). 

З 1757 р. циганським отаманам було надано право суду над циганами, а також їх 
зобов’язували утримувати циган від “непристойностей”. Циганську “автономію” було 
скасовано в 1765 р., відколи кожен із циган зобов’язаний був обрати для себе місце 
постійного мешкання й увійти під відомство сотенних і полкових правлінь на рівні з 
іншими. Якщо хтось бажав, то міг залишитись у будь-якого власника як вільний підданий. 
З того часу в Лівобережній Україні кочові цигани вперше оголошувалися поза законом, 
що зменшило їхні зв’язки з місцевою владою, але ніяк не з оточуючим українським 
населенням. За малоросійськими правами, цигани становили клас, який був значно 
нижчим за посполитих простонародних громадян. Так, за тілесні ушкодження, завдані 
поранення чи за вбивство цигана стягувалася сума вдвічі менша, ніж за посполитого 
селянина. 

Подальша доля циган на Правобережній Україні пов’язана з універсалами 
Київської громадянсько-військової комісії. Ця комісія вживала заходів, щоб примусити 
циган до осілого способу життя. Зокрема, було визначено річний термін, який надавався 
для обрання циганами місця постійного проживання, а по закінченні року вони вважалися 
бродячими і їх переслідували. Через деякий час комісія доповідала про перехід на осілість 
окремих циган, які впевнені в своїй особистій свободі в майбутньому й у відсутності 
небезпеки бути закріпаченими. Судячи з документів, досліджених І.Каманіним, масовий 
перехід циган на осілість розпочався з другої половини XVIII ст., коли переписи 
фіксували назви сіл: Циганівка біля м. Балина Каменецького повіту Подільської губернії, 
Цигани біля м. Озерян Червоноградського повіту в Галичині та ін. 

Цигани Правобережної та Лівобережної України, які прибували з придунайських 
князівств Молдавії і Валахії, та частково з Польщі в XVI - XVII ст. (“серви”, “влахи”) 
утворили у XVIII ст. окрему “українську” (за Л.Н.Черепковим) етнодіалектну групу, яку 
чітко визначив у 20-х роках XX ст. академік О.П.Баранников й тим самим розширив 
класифікацію циганських діалектів, складену Ф.Міклошичем. Осілі і розпорошені серед 
українського населення, вони в наш час помітно асимілювалися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


