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ПРИЧИНИ  МІГРАЦІЇ  ЦИГАН  ДРУГОЇ  ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 
Після початкового розповсюдження в Європі протягом XV - XVI ст. циганські 

міграції були обмежені і мали локальний характер. Ситуація кардинально змінилася з 
другої половини XIX ст., коли відбулася т.зв. “велика келдерарська інвазія” (за кілька 
років великі маси циган змінили місця традиційного проживання і розселилися майже по 
всьому світу). Цей міграційний вибух був тісно пов’язаний із ситуацією в придунайських 
князівствах Валахії та Молдавії. Дискримінація в них циганського населення спонукала 
останніх переступити критичний міграційний поріг. 

Розглянемо основні причини цього явища. Відомо, що в XV ст. молдавський 
господар - князь Олександр Добрий (1400 – 1432 рр.), який досяг значних успіхів у 
централізаторській політиці, надав циганам князівства дозвіл на “користування повітрям і 
водою для життя, безперешкодне добування вогню та заліза для обробки”. 

Наприкінці XV - на початку XVI ст. придунайські князівства Валахія і Молдавія 
потрапляють у васальну залежність від Порти. Літописи фіксують, що за часів Стефана 
Великого (1458 – 1504 рр.) цигани ще були вільні й вербувалися на військову службу у 
прикордонних гарнізонах і фортецях. У кінці XV ст. у Валахії і Молдавському князівстві 
особливу категорію залежних людей становили холопи, головним чином іноплемінники, 
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насамперед цигани. Вони жили і працювали на господарському домені, або на землях 
окремих феодалів. Як холопи, цигани були оголошені власністю феодалів, які могли їх 
карати, дарувати, міняти або заповідати разом з членами їх родин. 

Найдавніша з відомих грамота, надана на приватне володіння циганами по 
пожалуванню в кабалу, належить князюванню воєводи Петра Рареша, датована 1529 р. З 
того часу часто зустрічаються жалувані грамоти на циган, як боярам “за службу”, так і 
монастирям “за милість”. І в усіх грамотах цигани називаються холопами, на відміну від 
царан, які в ті часи були кріпаками і називалися “вечинами”. Як зазначав М.Защук, цигани 
спочатку були закабалені урядом, а пізніше і шляхом продажу почали переходити у 
приватне володіння. Таким чином, у молдавському законодавстві відбувся розподіл циган 
на три класи: на державних, монастирських і боярських. Цей поділ вперше було 
зафіксовано в законах Василя, на прізвисько Акбаніт, виданих у 1646 р. 

Фактично всі цигани в тих князівствах опинились у статусі (юридично 
закріпленому і багато разів протягом наступних століть підтвердженому) рабів - коронних 
(князя), монастирських та боярських. Ситуація, що склалася на середину XIX ст., так 
описував один із сучасників: “Не можна й уявити про свавілля, що панувало в князівствах 
щодо циган, які були там кріпаками до останнього часу і звільнені без наділу землі, без 
будь-яких засобів до існування, й які вони добувають собі притаманними їм від природи 
ремеслами, потрібними на кожному кроці важким і нерухомим румунам. Цигани тому 
залишилися в князівствах такими, якими були вони в перший рік їх мандрування. Вони 
зімкнулися тісніше в своїх бандах; за ними залишилися привілеї конокрадів, ковалів, 
ворожбитів”. 

Звільнення від рабства розпочалося після приєднання Бессарабії до Російської 
імперії на початку XIX ст., а також під тиском громадської думки Європи на верхівки 
князівств. З 1818 р. князівське законодавство виділило такі категорії громадян: 
благородні, вільні робітники (цигани) та звільнені. В Органічному уставі Валахії (1830 р.) 
та в Громадянському кодексі Молдавії (1833 р.) вже визнавався за циганами статус особи 
(а не речі, як це було за часів римського права і в законах князівств), коли заборонялося 
безкарно вбивати і вільно продавати циган (і з ринків, включно). Циганам дозволялося 
вільно вступати у шлюб (хоча діти в шлюбі все ще вважалися рабами). 

Після завершення Кримської війни та підписання Паризького мирного договору, 
серед умов якого була відміна рабства в князівствах Молдавія та Валахія, були 
започатковані заходи щодо відміни рабства. Остаточне звільнення циган від рабства в 
князівствах було закріплено конституцією 1864 р. і завершилося 1878 р. Звільнення з 
рабства стало поштовхом до міграцій. А спонукала до цього соціально-економічна 
ситуація в регіоні і в світі в той період. Промисловий переворот і початок індустріальної 
епохи в європейських масштабах призвели до необхідності серйозної модифікації життя 
кочових циган у нових умовах. Це - потреба освоєння нових територій, розширення, а 
часто і зміни регіонально обмежених традиційних районів кочівлі. Великими групами 
цигани кількох категорій - аурарі (“золотопромисловці”), урсарі (“ведмежатники”), 
лінгурарі (“ложкарі”), лаєші (“бродячі”) та ватраші (“дворові люди”) вирушали в 
Трансільванію, а звідти розселялися по всій Європі, в тому числі масово на українських 
землях у складі Російської імперії. 

На початку XIX ст. російські урядові кола були надто зайняті урізанням прав 
українців на приєднаних територіях, тому в законодавстві ніяк не позначилося масове 
переселення циган у межі імперії на південному заході. Цей період в народній пам’яті 
зафіксувався як “вільні часи” і пізніше навіть частково міфологізувався. 

Більшість дослідників циганської історії вказують на відносну толерантність 
заходів російських урядовців. Мабуть, це було так, якщо порівняти їх з діями інших 
європейських монархій того періоду. Перші законодавчі акти були спрямовані на облік 
циганського населення, що дало підстави М.Плохінському та К.Паткову стверджувати 
тезу про послідовність дій уряду з надання громадянства і відсутність ігнорування або 
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переслідувань. “Російський уряд постійно дотримувався того правила, що цигани не 
повинні становити ні особливого племені, ні особливої народності, але повинні залишити 
мандрівне життя, безумовно, злитись із сільськими обивателями”. Однак численні спроби 
чиновників призвичаїти циган до землі, примусово перетворити їх на осілих, були 
заздалегідь приреченими на невдачу. 

Побоюючись шкідливого впливу на місцеве населення, поширеного серед циган 
бродячого способу життя, уряд протягом першої третини XIX ст. прийняв ряд заходів 
щодо поселення циган на вільних казенних землях для занять хліборобством і 
скотарством. Правила для поселення циган вперше були опубліковані 1800 р. Осілі 
цигани-землероби звільнялися від рекрутської повинності та від податей протягом 
чотирьох років після поселення. Згідно з положенням про устрій і управління 
Бессарабської області 1818 р. циганам дозволялося вступати до міщанських міських 
товариств. Циган, які перебували на приватновласницьких землях чи землях різних 
казенних відомств, зараховували до кріпосних селян. Заходи щодо переводу циган до 
осілого способу життя не мали особливого успіху. 

Нереалізованим залишився і проект 1785 р. переселення із східної Польщі в Крим 
500 родин циган. Указом від 18 грудня 1836 р. було затверджено положення Кабінету 
міністрів про “оселення корінних циган у Бессарабії на колишній основі” в кількості 782 
родини з наданням їм 9902 дес. землі й утворенням двох селищ: Каїр (141 буд.) і 
Фараонівка (146 буд.) (з 1947 р. - Крива Балка). Акція не була належним чином продумана 
і підготовлена, державні кошти пішли на вітер. 

Окремі постанови проти бродяжництва видавалися в 1809, 1811, 1818, 1839 рр. 
Імператор Микола І під час свого перебування в Південному краї на власні очі побачив 
недієвість усіх заходів, розпочатих у XIX ст., і знову видав наказ 1839 р. “Про оселення 
циган на вільних казенних землях”, визначивши при цьому кінцевий термін - 1841 р. 
Незважаючи на суворі заходи, якими супроводжувалося виконання наказу, цигани у 
більшості, як і раніше, продовжували кочувати. З 1856 р. циган залучали до відбування 
рекрутської повинності. 1861 р., одночасно з виконанням маніфесту про звільнення селян, 
було засновано Комісію для складання проекту положення про влаштування і покращання 
побуту кріпосних циган. Діяльність комісії, однак, не дала конкретних результатів. І з того 
часу в законодавстві постанов стосовно циган майже не зустрічаємо. Це дає підстави 
зробити висновок про практичну неспроможність імперського уряду законодавчим 
шляхом “цивілізувати”, змінити спосіб життя циган. Вирішення пов’язаних з цим проблем 
було перекладено на місцевих чиновників, які нерідко допускали свавілля, а цигани 
продовжували жити за своїми архаїчними, незрозумілими для більшості сучасників 
законами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


