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ЦИГАНИ  УКРАЇНИ  В  РАДЯНСЬКІ  ЧАСИ  ТА  В  РОКИ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Нині на південному заході України відомі дві територіальні групи циган 

балканської діалектичної підгрупи “урасаря” – “бессарабяня” та “прутяня”, що давно 
ведуть осілий спосіб життя. Волоська діалектна група складається з етнографічних груп 
циган, які довгий час проживали в оточенні східнороманських народів (молдован і румун) 
і східнороманських мов (відомі в Закарпатській області групи з Угорщини – “ловари” та 
Східної Румунії). В Україні представлені кількома групами. Традиційні місця розселення 
т.зв. “молдавських” або “бессарабських” циган (самоназва “ле рром ле чаче” – “справжні 
цигани”), відомих з часів Молдавського князівства ХІV ст., на українських землях: 
Одеська, Чернівецька, Київська та Донецька області. В Донецьку область т.зв. 
“кишиньовці” переселилися в 20-х рр. XX ст., а в Київську - після Другої світової війни. 
Келдерари (“келдераря” - від румунського “котляр”), одна з найчисленніших 
етнодіалектних груп циган у світі, масово почала переселятися на терени України з другої 
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половини XIX ст., в період так званої “великої келдерарської інвазії” із земель 
румунського Баната. 

На думку Л.Н.Черепкова, в ході активних міграцій кінця XIX ст. основне ядро 
банатських келдерарів об’єднало навколо себе і частково асимілювало келдерарів, які 
проживали на інших територіях. Про це свідчать залишки етнонімів попередніх 
територіальних підрозділів: “вунгри”, “гркуря” та ін., які нині розселені невеличкими 
групами на всій території України і є найбільш дослідженими (родиною Деметер з 
Москви), виданий словник цього діалекту. Ловари (“ловара” з угорської – “кінь”) 
етнографічно і лінгвістично близькі до келдерарів, але перш ніж потрапити на терени 
України, тривалий час жили в межах угорського етнічного ареалу. 

Ми вже зазначали, що офіційні статистичні джерела не завжди точно відтворюють 
справжню чисельність циган. Однак вони, залишаючись єдиним засобом суцільного 
обліку, дають можливість провести порівняльний аналіз. За даними Всесоюзного 
перепису населення 1926 р., в Україні налічувалося 13578 циган; за переписом 1959 р. - 
22515; 1970 р. - 30091; 1989 р. - 47 919 чол. Матеріали зазначених переписів свідчать про 
постійне (хоч і незначне) зростання чисельності циган. Серед них значний відсоток (понад 
половину осіб, які назвали рідною мову своєї національності), як і серед інших етносів, 
становить міське населення. Однак офіційні статистичні джерела щодо циган вимагають 
додаткових досліджень. Наприклад, за даними перепису 1989 р., у Закарпатській області 
їх налічувалося 12131 чол., тоді як спеціальне дослідження, проведене 1990 р., визначило 
там 20,2 тис. циган. Переважна більшість їх веде осілий спосіб життя в 49 поселеннях 
(таборах). Найбільші з них – у м. Береговому й Мукачевому (майже по 1250 чол.), 
Великому Березному та в Ужгороді на Радванці (до 1000) і Тельмані (300), селищі 
Середнє (до 750), Великій Доброні (400 - 600). 

Аналізуючи ситуацію становища циган Закарпаття, необхідно відзначити 
особливість, яка різко виділяє їх серед інших категорій населення. Це насамперед 
ізольованість від суспільства в побудованих за кастовими принципами циганських 
громадах. З одного боку - це позитив, оскільки внутрішньообщинні закони спрямовані на 
взаємопідтримку, але, з іншого боку, зберігаються замкнутість, неписемність, злидні, 
антисанітарія. 

Цікаво, що на відміну від інших етносів України, серед яких, крім мови своєї 
національності, поширена українська або російська, цигани у числі “інших” мов, якими 
володіють, назвали молдавську, румунську, угорську (такі займають друге місце за 
чисельністю після володіючих мовою “рома”). Цей факт відтворює ареали їх кочових 
мандрів і спектр міжетнічних взаємин. 

До осілості циган у колишньому СРСР примусово приводили, згідно із законами, 
що діяли протягом 1956 - 1962 рр., коли за кочування й “паразитичний спосіб життя” 
циган відправляли на п’ять років примусової праці. Зокрема, відомі указ Президії 
Верховної Ради СРСР від 5 жовтня 1956 р. “Про залучення до праці циган, які займаються 
бродяжництвом” і постанова Ради Міністрів СРСР від 5 жовтня 1956 р. “Про залучення до 
праці циган, які займаються бродяжництвом”. Якщо перший і другий пункти згаданих 
постанов декларували необхідність надання циганам робочих місць і створення 
нормальних умов життєдіяльності, то третій зобов’язував репресивні органи держави 
затримувати тих циган, які ухиляються від роботи і мешкають не за місцем прописки, та 
притягати їх до кримінальної відповідальності. Хоч у 1962 р. згаданий третій пункт 
постанови і було відмінено, однак у циганських общинах він свою справу зробив - цигани 
намагалися приховати свою етнічну приналежність. 

У духовному житті суспільства давні традиції можуть зберігатися досить довго, 
інколи вони виявляються більш сталими, ніж матеріальна культура, яка скоріше 
пристосовується до змін зовнішніх умов. Тому в мистецтві циган до нашого часу тією чи 
іншою мірою збереглися риси давньої спадщини. Циганська культура (за Клодом Леві-
Стросом) належить до т.зв. “гарячих культур”, завдяки своїй здатності сприймати готові 
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форми й елементи оточуючої народної культури, відповідним чином змінюючи їх функції, 
а в окремих випадках сприяючи збереженню зникаючих елементів (наприклад, 
демонології). Релігійні вірування і світоглядні уявлення циган за зовнішньою подібністю 
до традицій оточуючого населення містять багато архаїчних, ще мало досліджених 
прошарків (наприклад, культ “проклятих” речей, які можуть забруднити циган та численні 
ритуальні заборони “мехріме”). 

Серед традиційних занять циган головним, поряд з обміном коней та 
коновальським промислом, було ковальство із спеціалізацією по виготовленню тонких 
підков, пряжок, “циганських” голок і ножів. Похідними від ковальства були інші численні 
ремесла, пов’язані з обробкою металів і лагодженням металевих речей (котлярство, 
лудження, виготовлення прикрас із срібла та золота). Ковальство та коновальство в 
Україні вважали настільки спеціальними промислами, що в документах просто значились 
як “звичайний циганський промисел”. До традиційних занять циган належали водіння і 
показ приручених тварин, найчастіше карпатських ведмедів, виготовлення вугілля, 
саману, видобування “кіля” або земляного мила (Бахчисарай), перепродаж старих речей. 

Дуже поширеним було музичне ремесло циган. Кримські цигани-даулджи грали на 
весіллях на скрипці, зурні, даулі (турецькому барабані), а бессарабські - на кобзі, лірі, 
скрипці, а з кінця XIX ст. - гітарі. Крім уособлення безтурботності і веселощів, у циганах 
українці, як і інші народи, бачили посвячених у таємницю, чудо. Тому “робити” чудеса - 
один з важливих циганських промислів, в якому широко були задіяні жінки 
(пророкування, ворожба, пошуки скарбів, винищення мишей, щурів, лікування). 

В Україні циганський табір являв собою батьківську родову общину. І сьогодні 
роди відіграють важливу роль у житті циган. Одним з головних громадських інститутів у 
циганському середовищі є циганський суд – “сендо” (“кріс”), що складається з переважно 
літніх, досвідчених циган, які обирають із свого середовища головного — “баро-шеро” 
(“велика голова”). Стежачи за дотриманням звичаєвого кодексу циган “мангіпен” 
(“заповіт”), суд примиряв членів родин, впливав на шлюбні стосунки, накладав 
дисциплінарні покарання на винних тощо. Важливою нормою спілкування між циганами 
залишаються клятви (розрізняють легкі й тяжкі). У циган як кочового народу всі моральні 
принципи спиралися в першу чергу на кровну спорідненість, принцип поваги до старших. 
Інша сторона традиційних звичаїв виявлялась у деспотизмі чоловіка, утисках молодшого 
покоління, агресивному неприйнятті “чужого”. 

Конформіське ставлення циган до держави, їх низька політична активність 
пояснюються існуванням серед них “паралельного” життя з внутрішнім самоуправлінням. 
Тому актуальним залишається завдання по включенню циган у соціальну структуру 
суспільства і держави. Цигани як національна меншина в сучасній Україні перебувають 
перед реальною загрозою етнічної маргіналізації. Професійна, культурна і світоглядна 
неграмотність ставлять перешкоди процесам акультурації, але в плані маргіналізації вони 
відіграють діаметрально протилежну роль. 

У міжетнічних відносинах подекуди все ще має місце традиційна наявність 
антициганських настроїв. До циган ставляться з почуттям постійної підозри. Склався 
певний стереотип у суспільстві, що цигани - потенційне зло. Це відбивається у випадках 
дискримінації на роботі, в навчанні, медичному обслуговуванні, судових процесах. Це 
породжує зустрічну агресію з боку циган, що підтверджується даними опитування, 
проведеного Центром експертиз і прогнозів Інституту соціології НАН України на 
замовлення Державного комітету України у справах національностей та міграції. Зокрема, 
цигани хотіли б бачити серед членів родини 7,3% німців, 9,3% - угорців і 0% - молдаван, у 
середньому - 2,9%; серед близьких друзів - 6,0% угорців, 7,6% - поляків, 7,8% - румунів, 
4,1% - росіян і 0% - молдаван, у середньому - 4,1%; сусідами - 52,3% кримських татар, 
8,7% - румунів, 6,8% - росіян, у середньому - 8,7 %. Дані анкети стосовно роботи в 
багатонаціональних колективах збігаються з результатами соціально-демографічного 
обстеження умов життєдіяльності та проживання циганських сімей Закарпаття, і фіксують 
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явище втрати колективізму серед циган у виробничій сфері. За даними 1993 р., у цьому 
регіоні з 3632 циган працездатного віку лише 3082 мали соціальний статус, з них 2632 - 
робітники, 433 - колгоспники, 17 - службовці. До соціального прошарку (трудової 
інтелігенції) належало 17 представників циган. Звідси решта циганського населення у 
працездатному віці не була віднесена до якихось з прошарків суспільства, а рівень 
можливостей співпраці з представниками інших національностей становить лише 2,3%. 

Етносоціальні обстеження, проведені 1998 р. Інститутом соціології НАН України, 
показали також, що, мешкаючи переважно у великих населених пунктах, цигани 
дотримуються квартального способу розселення і своїми сусідами хочуть бачити 27% 
росіян, 18,8% - кримських татар, 18,4% - румунів, 17,1% - білорусів, 9,4% - євреїв, 
середній показник становить 14,5%. Пристосовуючись до переважної більшості 
населення, контактуючи з ним, цигани схильні швидко визначати рівень вимог різних 
етнічних груп, які проживають поруч з ними. При цьому вони ніколи не виступають 
ініціаторами соціальних контактів. Тому серед них високий відсоток небажаючих мати 
нічого спільного з іншими народами, який у середньому становить 67,6%. Для порівняння 
зазначимо, що серед болгар таких 92,1%, молдаван - 86,1%, румун - 62,1%, кримських 
татар - 8,7%. 

Однією із специфічних циганських проблем є надзвичайно низький культурно-
освітній рівень цієї меншини. За даними перепису 1989 р., по Закарпаттю вищу освіту мав 
лише один чоловік, середню спеціальну - 0,3%, загальну середню - 14,5%, початкову - 
83%. Причиною сегрегації циганських учнів у системі освіти дуже часто є “геттоізація” 
циган у поселення та міські райони. Школи, що розташовані в цих районах, часто 
вважаються “циганськими” й характеризуються гіршими умовами та якістю освіти, ніж 
інші. 

На початку 1990-х рр. зародилася ідея створення культурно-просвітніх об’єднань 
циган. 28 травня 1990 р. у м. Ужгороді було створено перше циганське об’єднання “Рома”. 
Пізніше було утворено ще три товариства – “Романі яг”, “Романі сом”, “Амаро дром”. 
Основні напрями їхньої діяльності - культура, гуманітарна допомога, захист прав. 

На сучасному етапі розвитку циганського етносу, на фазі становлення національно-
культурних товариств поряд із загальним позитивним результатом, який полягає у 
визначенні кола лідерів і реалізації низки конкретних акцій, подальшому його поступу 
перешкоджає гостра конкуренція окремих товариств між собою, низький професійний 
рівень керівництва ними, відсутність відповідних фахівців. 

Основними проблемами, на вирішенні яких зосереджена діяльність громадських 
об’єднань, є підвищення освітнього рівня циганської молоді та її працевлаштування, 
соціальні, культурні питання. Так, метою і завданням обласного циганського об’єднання 
“Форум ромен Українатар” (“Форум циган України”), яке діє в Києві, є збереження мови і 
культури циган, інтеграція їх в українське громадянське суспільство. Це об’єднання 
працює над створенням циганської бібліотеки, архіву, аудіо-відеотеки, має зв’язки з 
циганським парламентом Угорщини, циганськими організаціями Європи, Всесвітньою 
циганською Спілкою, представництвом циган в ООН та ін. Українські циганські 
товариства співпрацюють також з Міжнародною циганською організацією та 
Європейським центром прав циган (Будапешт), який видає вісник “Roma Rights”. У квітні 
1999 р. у м. Ужгороді почала виходити циганською, українською та угорською мовами 
газета Закарпатського ромського культурно-просвітнього товариства “Романі яг” 
(“Циганська ватра”). У Львівському відділенні Міжнародного фонду “Відродження” діє 
кілька програм на підтримку дошкільної освіти циганських дітей, допомоги культурним 
об’єднанням циган Закарпаття. 

За роки незалежності поки що зроблені лише перші кроки щодо підтримки 
культурного життя циганської меншини. Зокрема, Державний комітет України у справах 
національностей та міграції протягом 1997 - 1999 рр. надав національно-культурним 
товариствам циган на проведення різноманітних культурних заходів 12,3 тис. грн. 
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Державними інституціями надається підтримка у створенні картотеки “Діячі циганської 
культури” та діяльності цілого ряду творчих колективів циган - театру “Романс”, 
ансамблям “Циганські наспіви”, “Романі яг” із Закарпаття, “Габарде Іле” з Ізмаїла. В 1997 
р. у м. Ізмаїлі Одеської області відбувся Другий Міжнародний фестиваль ромської 
культури, в якому брали участь колективи Республіки Молдова, Київської, Одеської та 
Закарпатської областей України. 

Здійснюється робота щодо вивчення і збереження культурної спадщини 
циганського етносу. Останніми роками проведено ряд досліджень з питань культури, 
релігії та фольклору цієї меншини. У містах Самборі Львівської області та Білій Церкві 
Київської областей створені музеї з історії та культури циган України. 

Задоволенню етнокультурних потреб циганської меншини сприяла реалізація 
Комплексного плану розвитку культур національних меншин України до 2001 р. Однак 
економічна ситуація в державі не дає можливості сьогодні віднайти достатньо коштів, які 
б забезпечили розв’язання всього комплексу існуючих соціальних, економічних, освітніх 
та інших проблем циганської меншини. В той же час нині розробляється спеціальна 
державна програма, якою поряд з налагодженням тісної співпраці циганських 
громадських об’єднань з органами державної виконавчої влади та громадськими 
організаціями інших національностей передбачено також залучення міжнародного 
співтовариства - зарубіжних урядових інституцій, недержавних та міжнародних 
організацій - до вирішення проблем циган України, що сприятиме їхній громадській 
інтеграції в українське суспільство. 

Українські циганські товариства починають співпрацювати з Міжнародною 
циганською організацією та Європейським Центром прав циган (Будапешт). 
Сконсолідованість європейських циган за допомогою наукових, освітніх і культурних 
організацій сприяла формуванню спільних зусиль по компенсації втрат, яких цигани 
зазнали у Другій світовій війні (за різними даними, загинуло від 270 тис. до 500 тис. чол.). 
Безправність циганської меншини ще донедавна не давала можливості порушити питання 
про геноцид їхнього народу, який можна порівняти лише з Голокостом євреїв. В Україні, 
як і країнах ЄС, актуальним насьогодні є подолання негативного етнопсихологічного 
стереотипу циган з боку оточуючого населення, легалізація існування циганської 
меншини, залучення її до економічних, соціально-політичних та духовних джерел 
суспільного прогресу при збереженні етнічної своєрідності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


