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Наукова Л 1т е р а т у р а  про циган починаеться з тих час1в, коли ц и ган и  
прийшли у Зах1дню Европу.

В1д европейських 1сторик1в ми д!знавмося, що цигани прийшли з Бал- 
кан!в. Зв1дк1ль прибули вони на Балкани, стар1 европейськ! автори не 
знали.

Сам1 цигани, або сказати краще, 1хн1 ватажки називали себе нащад- 
ками египтян, 1 тому думка про египетське походження циган була дуже 
поширена в Зах1дн1й Еврош.-Насл1дки цього старого погляду збереглися 
ще й дос1 у назвах, що 1'х дано циганам у р1зних мовах; наприклад, 
англ!йШ й по сей час називають циган Оурху, тобто египтяни, угорц1 — 
РЬагао перек, себто фараон1в нар1Д. Та й на Укра1'н1 1нод1 нав1ть селяни 
називають циган „хвараонами*. Серед селянства такий погляд поши- 
рюеться через те, що майже вс! цигани 1 тепер вважають себе за егип
тян. У мо1х мандршках для досл1дження циган багато раз!в доводилося 
чути, як цигани дуже пишаються тим, що вони — египтяни. Завзят! ци- 
ганськ1 нацюнал1сти, а 1х е чимало, дуже твердо додержуються тако! 
думки.

Проте науковими дослЦами давно вже визнано точно, що цигани 
вийшли з 1ндП. Це стало щлком ясно п1сля прекрасно!' пращ А. Р. Ро11-а'). 
Про 1НД1Йське походження говорили й деяк1 шш! автори кшця 18 1 по
чатку 19 ст0 л1ття, але А. Р. Ро11 дов1в це, пор1внюючи факти р)зних ци
ганських Д1ялект1в з мовою хинд1, що поширена у центральна 1 зах|дн1й 
-ЧЭСТИН1 П1ВН1ЧН01 1ндп.

Рг. М1к1о$1сНа) поставив соб1 завдання з’ясувати шляхи, що ними ци- 
тани прийшли з 1нд11 в Европу, 1 показав, що вони йшли через Перс1ю, 
М. А31Ю, Греччину, Балкани, Румунпо 1 т. д.

Виявити це можна було т1льки детальною а н а л 130ю циганських д1я- 
лект1в, переважно 1хньо1 лексики та морфологИ. Анал1зуючи лексику 
р1зних циганських Д 1ял ект!в , Рг. М1к1оз1сй раз-за-разом зн1мае р1зн1 хро- 
нолопчно-язиков! шари: перший шар — лексичш й формалып елементи 
мози того народу, що серед нього перебувають цигани в сей час, дру- 
гий — елементи мови найближчого сус1ди, коли на його територи цигани 
жили рашше, дал! — дальжших сусЫ в 1 т. д. Решта дае шдоар1йськ1 
елементи цигансько! мови.

*) А. Р . Р о И .  — 01е 2!йеипег ш  Еигора ипй А$1еп. На11е I ТЬ. 1884, И ТН. 1885.
2) Р г. МI к 1 о 5 1 с Ь. — ОЬег сПе ^ап^егип^еп йег г^еипег Еигора'5. \У»еп 1872— 1880 1 Ве1- 

Лга$»е гиг Кепп(п15 дег 212еипегтигк1аг1еп. \У1еп 1876. ,

У*р. ишанн. — 1.
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П1д час анал!зи ■ цигансько! фонетики Рг. М1к1оз1сЬ зробив у своТй 
прац1 деяк! методологичн1 помилки через те, що в той час, коли в1н пи
сав, новошд1йськ1 мови не були як СЛ1Д досл!джен1. Одна його помилка 
в1дбилася й на його розум1нн! вих<дного пункту лря мандр!вок циган. 
Вш знайшов у фонетиц! циганськцх д!ялект1в деяк! риси, що 1х можна 
було зрозумйти тальки з дардських д!ялект!в, себто тих д1ялект)в, що 1х 
вживають деяЮ др1бн1 г!рськ1 народи, як1 живуть у Пмалаях коло кордону 
п1вн1чно-зах)диьо1 1ндН. Цю помилку виправлено т!льки три роки тому, 
коли проф. К. Ь. Тигпег1) показав, що фонетика й морфолопя циганських 
д|'ялекпв стоить у найт1СИ1шому зв’язку з центральною групою нових 
шдоарШських мов, себто групою д!ялект1в хинд!. Коли ми пристанемо до 
погляду К. Ь  Тигпег-а, то легко можемо зрозум!ти 1 дардськ1 в п л и в и  на 
циганськ! д!ялекти: коли цигани вийшли 13 центрально'1 частини 1ндИ, 
вони мус!ли йти через ту територЛо, де Ж и в у ть  народи, що вживають 
дардських Д1ялект1в; перебуваючи та м ,  цигани могли набути й дечог& 
з дардських д1ялект1в. •

Для М1к1о51с11-а також було не зовс)м ясно, в яких стосунках стоять 
Д1ялекти рос!йських, або взагал! п!вн1чних циган Рос)! до д1ялект|'в укра
шських циган. Правда, анал!зуючи лексику тих записйв, що 1'х зробяено 
на територи Украши, в!н каже: „01е гизз1зсНеп 2щеипег ЬаЬеп йет 2еиб- 
шззе 1Ьгег Мипйаг! гиГо^е, еЬейет ип<ег Сшесйеп, Ви1§агеп ойег ЗегЬеп,. 
Кишипеп, Мацуагеп, Оеи1$сЬеп ипй Ро1еп {*е1еЫ. ЭосЬ Лез уоп йеп 
погс1ги5518сЬеп Я^еипегп, с1|е БргасЬе Йег зй<1гиз815сЬеп 21§еипег етЬаИ «ге- 
йег такуапзсЬе, посй с1еи1зсЬе, посй епйИсй ро1тзсйе Е1етеп1е“ а).

Як бачимо, у Миклош1ча висновок про окремй шляхи украшських 
циган зроблено на п!дстав! негативних фактш, тобто вгдсутности угор- 
ських, н1мецьких та польських елемент!в у говфках украшських, або 
точщше Швденних циган.

М1клош1ч грунтуеться переважно на тих в1домостях, що вш 1х д1став 
через акад. 5сЫе{пег-а в!д Ш. уоп Кбрреп-а: „Аиз зешеп МШЬеЛип^еп,— 
каже Мжлош1ч, — ег§|Ь4 81сЬ, йазз сИе 1т 5йс1оз1еп ипзегез ШеШЬеЛез \ у о й -  

пепйеп И^еипег шсМ е1\ыа аиз Аз1еп, зопйегп, \*г!е а11е аЬп^еп 21деипег 
Еигора’з, аиз <3ег еигора!зсйеп Не1ша( сМезез Уо1кез, аиз Ог1есйеп!апс1, аиз- 
&е\уапс1ег1 з1пс1; ез егйеШ 8 1 с й  Йагаиз 1егпег, Йазз з1е ги Йег Огирре Йег гитиш- 
зсйеп 21деипег §егаЫ( \уег<1еп тйззеп: йаШг зргесйел у о г  а11ет сИе Ьаи1уегйэИ- 
шззе, Й1е Негг уоп Кбрреп пШ тиз1егЬа11еп Оелаи1§кеИ Ъеге1сйпе1 Йа1“ 3).

До М1клош1чево1 думки пристав I К. П. Патканов1). Вш каже: .го
воря о нарЪшях и говорах цыганъ, нельзя распределять ихъ по государ-

') К. Ь. Тигпег.  — ТЬе розШоп о! 1Ье Котап! ш ]п<1о-Агуап. ЕйшЬиг^ ЦшуегаЛу Рге$5. 
1927. Оурву 1.оге 5ос1е1у.

’ ) Р г. М I к I о 5 1 с Н. — ОЪег (Ке ^апйегип^еп..., III.
*) ШМет.
*) К. П. Паткановъ. — Нисколько словъ о нарЪч1яхъ закавказскихъ цыгань: Ьоша и Ка

рачи. СПБ. 1887.



ствамъ, в предьлахъ которыхъ они живутъ... цыганы, живущ1е въ Росс1и, 
по языку распадаются на цыганъ русскихъ (сЬверно-русскихъ и южно- 
русскихъ), финляндскихъ, закавказскихъ (армянскихъ боша, персидских!» 
Карачи, турецкихъ), литовскихъ, польскихъ и т. д.“

Як бачимо, К. П. Патканов на перший погляд п1шов дал! М1клош1ча 
1 проводить дальн1шу диференц!яц1ю, але ж дуже легко виявити його 
велику помилку, нав1ть пор1внюючи з М]клош1чем. М1клош1ч одр!зняе ро- 
с1йских циган ((Не пог(1ги5815сЬеп 21§еипег) од украшських (с11е 5с1с1ги551- 
всЬеп 21{*еипег), К. П. Патканов говорить про росШських („русских") ци
ган I протиставляе 1х „финляндськимъ", „литовськимъ* и т. д. Дал1 по- 
кажемо, що такий погляд шлком помилковий.

М1клош1ч1в погляд п!дновляе Генр1х Вислоцький у „Исторж Челове
чества* '). У сво!й статт! про циган в1н пнше: „Южно-русск1е цыгане 
большей частно пришли некогда прямо изъ Румын1и, а не окольнымъ пу- 
темъ черезъ Польшу”.

М 1клош1ч об'еднуе украшських циган 13 румунеькими й каже, жбито 
за це „зргесйеп у о г  а11ет (Не Ьаи1уегЬаНп155е, сПе Негг у о п  Кбрреп тИ  
ти$1егЬа(1еп Оепашдкей Ъеге1сНпе1 На1“ . Проте, переглянувши матер1яли 
у о п  Кбрреп-а, т1, певна р1ч, що Тх надруковано, серед його 74 сл!в ми 
не зыайдемо майже н< одного фонетичного явища, що тдтримувало б 
М1клош1чеву думку.

До того ж важко грунтуватися на матер1ялах у о п  Кйрреп-а, бо вш 
бачив коло Таганрогу циган, що 1хали з бйська на Москву, 1 трудно 
сказати, до яко» групи належали щ цигани.

Отож не дивниця, що й граматики цигансько! мови в Роса 1 автори 
окремих статт!в у Росп 1 закордоном аж н1як на це не зважають I мають 
циганську мову 1 циган у европейськШ частин 1 кол. Рос1! за щось едине, 
одноман1тне: думку про окрем^сть будь-якоГ групи украшських циган не 
доведено жодними позитивними Л1нгв1стичними фактами.

Року 1927 я звернув увагу на те, що гов1рка циган м. Слав'янського 
багато дечим р1зниться В1Д п1вшчних гов1рок, також 1 тамтешн! цигани 
не дуже под1бн! сво'ш побутом до швн!чних циган, себто циган лен1н- 
градських, московських та шших. Дальшш! спостереження показали, що 
т! риси, як! я знайшов у циган слав’янських, е й в шших говйрках: 
у Артем1вському, 1зюм1 й по шших м1стах.

У сво!й невеличшй статп „Про д1ялект циган Артем1всько1 округи" г) 
я писав: .Коли грунтуватися на сам)й 1нд|йськ1й частит лексики й форм. 
МОВИ ЦИХ циган, ТО можна ВИЯВИТИ СК1ЛЬК1СТЬ рис, ЯК1 не Т1ЛЬКИ 0ДР13- 
няють украшських циган в1д циган швшчних (себто великоруських та
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') Исторг Человечества. Всеыйрпая исторг под ред. Гельмгольца. Рос. переклад, т. V  
стор. 408—417.

*) О. Б а р а н  н I ков. — Про д1ялект циган Артемгвсько! округи Науковий зб!рник Ленш- 
градського Товариства дослинишв укражськоТ ]СТорЛ , письменства та нови. Ки1в 1928.
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б1лоруських), але й св1дчать за те, що тут ми маеыо особливий д!ялект, 
дос! невшомий на територИ Союзу взагал! й УкраТни зокрема*. .

Я назвав там там риси: 1) © у трет1й особ! зайиенника, себто у фор
мах: уои, Ф01, Vоп^— «вш, вона, вони*: у п1вн!чних гов1рках щ фории 
будуть уои, уо/, уопе, 2) к, що в1дпов1дае давн1и 1нд1йським к 1 % реред 
палятальними нового походження (не давньо-1нд!йськими), вимовляеться 
як дуже м’яке С, наприклад 1е Иегё „робити*; 3) так само загально ци- 
ганське АА, себто давньо-!нд!йськ1 кк, %к, вимовляеться як дуже м’яке СН, 
або с; Пхег ,хатач д!м*,—  сет, 1'х1тё „вдома, у хат1“ ; 4) зникнення члена.

У ШзнШпй стаги .Оп 1Ье 1егш „1Ье Оур^ез о( Киз81а*') я додаю ще 
деяк1 риси, характери! для украшських циганських д1ялект!в, себто 
5) зм1ну 5 у к та х у формах Мигит-а: Ьи тагеНа „ты будеш бити*, 
атё  тагаНа „мы будемо бити", 1 у формах ргаезепз-а: атё  тагах  ,ми 
б’емо"; у д1ялектах п!вн1чних циган ц1 форми звучать (и тагёза, а тё  
тагаза\ 6) форми 1пПпШу-у па ё: 1е тагё, — п1вн1чне 1е тагёз; 7) форми 
ргае!еп!ит-а д!еслова „бути“ : те  з1'от, Ы  $1'ап, Vои зРа 1 ш .— у п1вн1ч- 
них д1ялектах те  здтаз, (и зйпаз, уои запав; 8) Зак1нчення ёпйЧго 
у йменнях числових порядкових: ЛеёёпЛЧго .десятий” — у п1вн1чних д!я- 
лектах: йеНб.

Грунтуючись на цих фактах, я кажу в ц!й пращ, що деяка частина 
украшських д1ялект1в значно р!зниться в!д Д1ялект1в п!вн1чних, а через 
те вживати терм1на .руськч цигани", або ,д1ялект руських циган' не 
можна, тому що е ще й о крем 1 д!ялекти на УкраТн!. Ц1 д 1я л е к ти  т а к  р!з- 
няться в1д П1ВН1ЧНИХ Д1ялект1в ,  що треба зробити висновок, що украТнськ! 
цигани прийшли 1накшими шляхами, н!ж 1нш1 цигани Союзу.

Меж) цих .украшських* циганських д1ялект1в у той час мен1 ще не 
були ясш, 1 т!льки дальн1ш! мандршки серед циган 1 спостереження Тхн1х 
Д1ялект(в та побуту дозволили мен! В1дсунути ц! меж! далеко на п!вшч' 
1 на швдень од Артем1вськоТ округи.

У сво'1'й статт! про д1ялект циган м. Б 1Лгорода2) я показую, що вс1 
Т1 риси, що ми Тх бачили у Д 1я л е к та х  Артем1всько '1 округи, ми можемо 
знайти й у д1ялект! б1логородських циган. Мало того, щ риси були за- 
значеш вже в найдавн!ших записах В. Зуева 3), ! це св!дчить про те, що 
,укра!нськ1* цигани жили серед украшц!в уже давно, 1 прийшли на те- 
ритор!ю, де живуть укра!нц1, шяк не п!зн!ше в1д 17 стол!ття.

Нарешт! у своТй останшй надруковашй прац!4) я зазначаю, що на 
територИ, де живуть украшц!, е не один, а дек!лька „Д1ялект)в украТн- 
ських циган": од Чорного та Оз1вського моря до Б1лгорода 1дуть д!ялекти 
1'хег, од Б1лгорода на Курщин! та на Ворон1жчин1 1дуть Д1ялекти схег, 
а дал! вже, в Орловсьюй губ., 1дуть дйялекти рос!йських циган.

') А. В а г а п п I к о V. — Оп 1Не 1егше ,1Ье Оур51ез о! Кивзда*. ОАН. 1928.
а) А. В а г а п п 1 к о V. — Оп 1Не Ша1ес( о! Ше Оур$1е5 о( Ве1рого<1. РАН. — В, 1929.
') Путешественные Записки Васнлья Зуева от С-Петербурга до Херсона в 1781—1782 г. 

СПБ. 1787, стр. 178-182. '
*) А. П. Б а р а н н и к о в .  — Об изучении цыган СССР. Ленинград 1929.
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У  сво!й велик!й праШ .ТЬе Оурзу 01а1ес(з о( (Не 1)кга1па\ що эдана 
для друку в ВУАН, на п!дстав! матер1ял1в, э)6раних протягом трьох ро- 
к1в майже на всШ територИ, де живуть украТнц!, я покаэую, що неза
лежно в1д пол!тично-адм1шстративних меж РадянськоГ Укра1нн „украТн- 
ськ1 цигани живуть скр1эь, де живуть украТнщ, I нав1ть заходять трохи 
дал1 на п1вн1ч.

Поза межами Радянсько! Украши ,укра!нськ1“ цигани живуть у шв- 
денних частинах кол. Курсько! та Ворон1зькоТ губ., а також на Кубан1. 
Д1ялекти цих циган розпадаються на деюлька груп: на Л1вобережн1й 
Укра1н1 в1д Оз1вського моря до Б1лгорода 1дуть д1ялекти Схег, на швн1ч 
од Б]лгорода майже до само! Орловсько! губерн1 йдуть д1ялекти схег, 
на ПравобережнШ Укра1н1 поширен1 д!ялекти (хег, а у зах1дн1х частинах 
кол. Под1льськоТ та Волинсько! губ. 1дуть Д1ялекти /схег.

Отож майже з ус1х боюв д1ялекти украшських циган становлять 
окрему етнограф1Чну групу, що р1зниться в1д 1ншнх циган. Сам1 укра- 
Тнськ! цигани називають себе .украГнськими", або .малоруськими* цига- 
нами, а на швноч1 „хохлами*, руськ1 цигани називають украшських 
„серей* (зет ), або .сербами*, або ж .хохлами". Руських циган украшськ! 
цигани називають „польськими*, або .н1мецькими“. Так саме звуть себе 
й руськ! цигани.

На той факт, що .украшсью* цигани, нав!ть т!, що живуть на тери
торИ УкраТни, являють собою окрему етнограф1чну групу,— вказували 
деяк1 Д о м и н и к и  циган у КурськШ та Ворон1зьк1й губ. У „Списк-ь насе- 
ленныхъ м*стъ Курской губерн1и“ ми читаемо: .В  Курскую губерн!ю, 
по всей вероятности они (цигани) пришли съ Запада, можетъ быть, еди
новременно съ малоросаянами, или вслЪдъ за ними; по крайней мЪрЬ, 
по языку и нЪкоторымъ привычкамъ они ближе къ малороссамъ, ч^мъ 
къ великороссам!.' *). I д(йсно, давн1 укра!нськ1 цигани так зжилися 
з украшцями, що Тх нав1ть не можна в1др1знити в1д  украГнц!в. У мов1 
1хн1й безл1ч запозичень 13 украТнсько! мови 1 вся синтакса щлком укра- 
Гнська. Як я про це буду говорити дал1, рина мова для них буде укра- 
Тнська, 1 розмовляти циганською мовою вони навчаються п1зшше, шж 
украГнською.

Усе щойно сказане стосуеться ильки тих циган, що живуть на Укра- 
1н1 поспйно; вони кочували серед украТншв не шзн1ше, як у 17, а може 
1 в 16 стол1гп. Кр1м цих циган (еред укра!нц1в тимчасово перебувають, 
а часом 1 оселяються, особливо останшми роками, 1 1нш1 цигани. Ро- 
с1йськ1 цигани, що у свойому кочуванн1 можуть заходити дуже далеко, 
часто !здять I серед украТншв. 1ше част1ше на територ1ю УкраТни захо
дять цигани з Криму або з-за кордону. I до тих 1 до тих наци цигани 
часто ставляться вороже: вони не люблять 1 „н1мц1в“ , себто роайських 
циган, 1 дуже зневажають кочових .плащуватих* циган, або як 1х 1нод1

■) Списокъ населенных!» нЬстъ по свЬдЪн1яыъ 1862 года. Курская губершя. СПБ. 1868.
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називають „кельмеш!в“ . „Кельмеш!*, себто цигани, що кочують усе життя 
I приходять 1з Криму та з-за кордону, „це— найпосл!дн| цигани*,'як ка- 
жуть наш! цигани. .

Треба сказати, що коли виключити деяких циган лен!нградських та 
московських, що вже майже зовсш вшрвалися в!д циганства, украУнськ! 
цигани найкультурн!ш1 спом1ж ус!х циган, що живуть на територй Союзу 
взагал!. Цей факт св!дчить про те, що наш) цигани живуть стало ран!ше, 
н1ж як1 1нш1.

кторичних в1домостей про те, коли цигани прийшли на територ!ю 
УкраГни, ми не маемо. Коли грунтуватися пльки на юторичних доку
ментах, то можна думати, що на#давн1шими на територп Союзу будуть 
цигани б1лоруськ1, бо у прив1ле! 1501 року литовського князя Олександра 
говориться про „стародавш права циган” у литовсько-б1лоруськ1й дер
жав!. 1з цього можна думати, що б1лоруськ1 цигани прийшли на тери- 
тор1ю Б1лоруси ще у 15, а може й у 14 стол1тт1, як про те гадае Зьм. 
Даугяла'); в!н каже: „цыганы эьяв1Л)ся на беларуска-л)тоускай тэрыторьн 
шмат гадоу раней, чым часы вял!кага князя Александра. Магчыма, при 
яго бацьку Каз1меру (1440— 1492), а може 1 у часы В1таута (1392— 1430)“ .

Можливо, що украТнсью цигани прийшли на територйю УкраГни трохи 
шзЮше, нш б1лоруськ1 цигани на територш Б|лоруси, а може ми т!льки 
не маемо 1сторичних вщомостей, 1 на украТнську територ1ю цигани прийшли 
одночасно з тим, коли вони прикочували на Б1лорусь.

Про 1стор1Ю циган на УкраГш ми маемо пльки одну статтю М. Пло- 
хинського2), що грунтуеться на арх!вних документах. М. Плохинський 
гадае, що на Украшу, „вЪрн-Ъе въ северо-западную часть ея, они про
никли изъ Польши, а въ юго-западную изъ Валах1и... Въ документахъ 
архива Малоросс1йской Коллегж мы имЪемъ цЪлый рядъ указан!й на пе- 
реселеше цыганъ изъ Польши; в XV I в. и в начале X V II в. выселен1е 
ихъ изъ центральныхъ частей Польши къ окраин-Ь, т. е. въ Малоросс1ю, 
было значительнее... къ концу XV I столЪт1я они, должно быть, кочевали 
по всей Малоросс1и“. М. Плохинський каже, що вже на початку XV III сто- 
Л1ття, кр1м кочових циган, було чимало й оалих циган.

Про промисли цих стародавн!х циган М. Плохинський пише: „во 
всЬхъ документахъ мы встр-Ьчаемъ таюя выражен!я: .бавятся обыкно- 
веннымъ цыганскимъ промысломъ", .бадаются обыкновеннымъ цыганскимъ 
промысломъ". Одинъ изъ главныхъ промысловъ составляла торговля ло
шадьми... особенно же любимымъ занят1емъ была м-ьна лошадей... По
стоянное обращен1е съ лошадьми должно было научить цыганъ уменью 
ухаживать за ними, т. е. развить среди них коновальск1й промыселъ.

Зьм.  Д а ^ г я л а . — Цыганы на Беларуси (Нстарычны варыс). Наш Край, Менск 1926, 
№ 12 (15), стор. 25—34. *

*) М. П л о х и н с к 1 П. — Цыгане старой Малороссш (по архивньшъ документамъ). Этно
графическое ОбозрЫйе. М. 1890, № 4, стр. 95—117.
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И действительно, мы встречаемъ въ Малороссж цыганъ коноваловъ: въ 
Чернигов* живуть цыгане Иванъ Белоусенко да Никита Р.омановичъ, 
занимающиеся коновальскимъ промысломъ; въ сотне Слабинской однимъ 
шатромъ жнлъ цыганъ коновалъ Андрей Бринзенко. Далее однимъ изъ 
важныхъ промысловъ цыганъ былъ промыселъ кузнечный... изъ живу- 
щихъ въ Слабинской сотне пяти хозяевъ цыганъ четыре занимаются 
кузнечнымъ промысломъ. Кроме этихъ занят1й, у цыганъ была масса дру- 
гихъ способовъ для пр!искан!я себе дневного пропитан!я; таковы: во
рожба или гаданье, заговариван1е отъ разныхъ болезней, отъ укушен1я 
змей; въ крайнемъ же случае цыгане прибегали къ попрошайничеству, 
и даже къ воровству... Во всЪхъ занятшхъ цыганъ немаловажную роль 
играли обманъ и надувательство, а очень часто процветали и более 
противозаконный занят1я, напримеръ конокрадство*.

„Летомъ цыгане обыкновенно перекочевывали съ места на место, везде 
находя подножный кормъ для лошадей и посещали конныя ярмарки; зи
мой же они нанимали где-нибудь  ̂ помещеше для себя и для лошадей, 
платя за себя и за прокормъ лошадей известную плату".

У Польськ1Й держав1 цигани мали куценьку автоном!ю 1 навггь свого 
„короля” . Цей „король* жив у м1стечку Мир на Б1лорус1, обирали його 
вс! польськ! цигани, а затверджував польський король. „Институтъ цы- 
танскаго короля, — каже Плохинський,— уже не засталъ цыганъ левобе
режной Украины, а коснулся только цыганъ правобережной. Воспоми- 
нан!е объ этомъ живетъ и теперь среди малорусскаго населен!я Подол1и 
въ поговорке: „Сывысь (сывый еси) якъ цыгансюй король*.

Про права циган Л1вобережноТ УкраТни М. Плохинський розпов1дае 
так: „Цыгане левобережной Украины, какъ и малоросс1Йск1е обыватели, 
-разделились на десять полковъ; во главе каждаго полка стоялъ цыган- 
ск!й атаманъ. Цыганск1е атаманы, во все время существовашя откупа 
цыганскаго сбора, назначались откупщиком, хотя, вероятно, и съ ведома 
правительства; а по уничтоженш откупа атаманъ, какъ представитель 
всего цыганскаго населен!я, назначался Войскоьой Генеральной Канце- 
ляр1ей, причемъ цыгане имели право просить о назначены того или дру
гого лица атаманомъ*.

„На обязанности атамановъ было ведать подвластное имъ цыганское 
населеше: во все время существования откупа они были обязаны соби
рать съ цыганъ оброкъ... Имели ли атаманы въ своихъ рукахъ полицей
скую и судебную власть во время существован1я откуповъ цыганскаго 
оброка, трудно сказать за недостаткомъ матер(ала; по уничтожении же 
откуповъ в 1757 году имъ было дано право суда и расправы между 
членами цыганскаго населешя, а также на обязанности атамановъ было 
удерживать цыганъ отъ „непристойностей*.

Циганську автоном1ю скасовано 1765 року, коли „каждый из цыганъ 
обязанъ былъ выбрать себе место постояннаго жительства и поступить 
лодъ ведомство сотенныхъ й полковыхъ правленШ наравне съ другими
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обывателями; если же кто желалъ, то могъ остаться за какимъ угодно 
ему влад’Ьльцемъ, какъ вольный поддаиый*.

Кр1м статп Плохинського, ми маемо дуже мало праць про украТнських 
циган. Здеб1льшого т1, що е, подають т1льки статистичн! даш, та й то 
на шдстав! книжки П. Кеппена; дехто з авторш лае циган, .скитающихся 
из одного города въ другой и составляющихъ более язву, нежели при
быль НовороссШскаго населешя"').

Юридичн1 акти рос1йськоТ держави дають чимало матер1ялу для кто- 
рГ( циган 1 особливо для 1стор11 тих заход1в, шо Тх уживала держава, 
щоб заохогити циган взагалй й украТнських циган особливо — до ХЛ160- 
робства. У П. Кеппена ми читаемо:

„1733 г. В именномъ указе и в высочайшей резолюцж... по случаю 
учреждена слободских полков: Сумскаго, Ахтырскаго и Изюмскаго по- 
велено было: въ добавокъ на содержан1е полковъ сихъ определить 
сборы съ цыганъ, какъ въ Малой Росс1и съ нихъ собираютъ, такъ и въ- 
Слободскихъ полкахъ и въ Великорос^йскихъ городахъ и уездахъ, при- 
писаннмхъ къ Слободскимъ полкамъ, и для того сбора определить осо- 
баго человека, такъ какъ цыгане въ перечень не написаны. При семъ. 
случае... объяснено было, что цыганъ въ перепись писать было невоз
можно, потому что они дворами не живутъ*2).

Року 1763 .цыгане Белгородской губерн!и (коихъ по переписямъ ока
залось 4441 душъ и из них только 11 человЬкъ пожелали избрать по
стоянное водвореше), отданы были для сбора съ нихъ окладной суммы 
откупщику изъ цыганъ Миненку, который платилъ за то казне по 591 руб. 
58У< коп. въ годъ. Для бездоимочного сбора подати съ цыганъ предо
ставлено им было выбрать изъ среды себя добраго сборщика, а цыганъ. 
безъ паспортовъ не отпускать отъ местъ жительства".

Року 1783 .указом сената предписано было повсеместно положить 
всех никуда еще не приписанныхъ цыган-н въ равный съ прочими госу
дарственными крестьянами окладъ... съ темъ, чтобы все они въ удобныхъ- 
и приличныхъ местахъ поселены были и праздно нигде не шатались*. 
У другому акт1 цього ж таки року не дозволяеться „давать паспортовъ 
на отлучки отъ настоящих местъ жительства, и безъ паспортовъ отлу
чившихся нигде не терпеть” .

Року 1792 указ велить циган кол. Катеринославсько! губерш „при
числить къ поселянамъ казенного ведомства и снабдить землею, не пре
пятствуя, впрочемъ, перечисляться въ мещанство и цехи*.

Року 1800 „Сенатскимъ указомъ строжайше подтверждено было не
пременно исполнять изданныя о поселен1и цыганъ указашя, — а нигде не

')  А. СкальковскШ — Опытъ статистмческаго опнсашя Новороссийска го края. Одесса 1850,. 
ст. 317-320.

’) П. Кеппенъ— Хронологически) указатель ыатерааловъ для нсторш инородцевъ Европей
ской Росс1и. СПБ 1861. Цыганы, 480—487.
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записанных приписывать тамъ, где таковые пойманы будутъ; при томъ 
указаны были и друг1е меры къ удобному поселешю и водворение цы- 
гавъ. В указе этомъ между прочимъ объяснено было: 1) что въ нЪкото- 
рыхъ губерн!яхъ водворенные цыгане привыкли къ хлебопашеству и сель
ской оседлости, въ других губершяхъ цыгане вышли въ купцы и мЪщаЪе... 
2) что мног1е изъ цыганъ явились къ назначеннымъ для поселен1я ихъ мЪ- 
(тамъ, но не принявъ земель, опять скрылись въ неизв-Ьстныя места*.

Року 1802 .указомъ Сената предписано было единожди навсегда для1 
пресЪчешя безпорядковъ и наглостей отъ бродяжничествующихъ цыганъ, 
разделить таковыхъ на малыя части и разселить по сележямъ... казен- 
нымъ селен1ямъ и помещикамъ, у кого окажутся цыгане, воспретить 
выдачу отъ себя паспортовъ цыганамъ.

Року 1811 „именнымъ указомъ сенату... повелено было непременно 
кончить причислеше цыганъ въ сословйя къ 1 января 1812 года... а съ не- 
причислившимися... цыганами поступать какъ съ праздношатающимися 
вообще".

У 1839 и 1840 роках царський уряд знову велить „принять меры къ  
пресечешю бродяжничества цыганъ и къ водворешю ихъ". Под1бш за- 
кони видавано ще дек1лька раз1в, але вже з того факту, що вони повто- 
рюються багато раз1в, видно, що дуже помггннх наслщюв на вс!й тери- 
торИ РосН ц! укази не мали, 1 п1сля 1850 рок1в царський уряд зовс!м 
перестав думатн про циган.

Один юрист кшця минулого стол1ття, В. В., писав: „по оффищальнымъ 
сведеншмъ племя это не обитаетъ въ Росс1и..-. оффкщальная наша ста
тистика как будто вовсе не знаетъ ихъ. Законодательство наше не при- 
знаетъ цыганъ инородцами". Наприюнщ свое! статп В. В. зазначае при
чини неусшху царських указ(в: не знали тих, для кого писали закони: 
.До техъ поръ, пока не будутъ собраны более точныя сведен1я о числе, 
образе жизви и особенностяхъ заняпй цыганъ, предлагать как1я-либо 

. меры значило бы повторять прежнюю ошибку, когда издавали законы, 
не зная въ точности техъ, кого эти законы касались* ')•

Хоч циган у РосГ! знали дуже мало, а про вкра'шських циган не знали 
н1чого, не знали навггь, що е окрема група украшських циган, проте не 
можна сказати, щоб циганами не щкавилися. Майже швтори сотн1 авто- 
р1в писали про роайських циган. А ле. з цього довгого ряду автор1в 
т1льки два-три знали циганську мову, та й то тмьки мову московськнх 
циган, що з ними пили велик! пани по р1зних кафе-шантанах та ресто
ранах. Коли деяк1 автори й пишуть про украшських циган, то завжди 
повторюють, що украшсью цигани н!чим не р1зняться в|д 1нших.

Т1льки в наш| часи, коли вс1 нащональш меншост1 здобули людських 
прав, можна провадити наукове вивчання цнган. Треба лльки сказати,

')  В. В. — Юридическое положен!е цыганъ въ РосС1И. Юридическое ОбспрЬже, 1882, № 60, 
ст. 67-80.
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т о  коли пивчення кожного народу, що зовсш не мае своеК Л1тератури 
I с н о Г х культурных сил, с проблема луже пажка, то вивчати циган ще 
трулнппе, бо цигани до «ах  не-ниган ставляться часто дуже вороже,
;1 неликою тдозрою й недов1р’ям. Т ут  даються вшчути Т1 страшенН1 
утиски, що IX эазнавали по шлш Европ! цигани протягом понад 400 рокю.

Ми знаемо. що н.чв1ть толД. коли цигани тьтьки прикочували до 
Нпропи. до них ставилигя з Шдозрою 1 скоро стали гнати Тх, як
дикого зв 1ра. Причин цьому декмлька. Передуем Европа не могла
зрозум1ти психологИ цього народу. Цигани не дбали про неру- 
хоме май но, не залишалися на одному мкщ  й кочували. Цигани дуже 
нсдбало ставплися до рел1пТ Для Европи 14—16 стол!ть так! „безбож
ники" були страшенними ворогами. Нарешт! цигани наважувалися на* 
чуже майно, стали красти. Через це майже по вс1х европейських держа
вах видано багато закошв, що мали на мет1 зовс^м знищити 1 звести ш 
на що циган. У Нгмеччин! за кони 16 стол!ття в ел 1л и нс1х дорослих ци
ган убивати, у жшок I хлонШв до 18 рокш треба було в!др)зати уиЯ; 
пО'пм IX катували I, нарешт!, висилали за меж1 держави. Под1бн1 закони
були й по 1нших державах, а в деяких департаментах Франц!! циган
уС1х — 1 ж^нок 1 дггей — винищено. Ц] ДИВОВИЖН1 закони мали силу майже 
в щл1Й Зах 1дн1Й Енрогп аж до середини 18 стол1ття. Ось через щ закони 
1 страшент' утиски, до цигана тепер приступити дуже важко, 1 тальки 
тод1, коли хоч трошки розмовляеш Циганською мовою, вш почннае го
вори! и ;» тобою.

Для того, «цоб науково тдш ти до циган, треба пригадати, що цигани 
внйшли з 1ндп, I знати дещо про ту психолопю, що розвиваеться тд о  
вплнвом кастовоТ оргатзашТ.
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В 1нд1К 1 по сей чпс кнус каста Лот. Цч каста багатьма сторонами 
под!бна до циган. Члени цк! кастн живуть 13 вироблення р1зми\ речей 
1з дерева, роблять сита, решета тото . Крш  того, вони ствуни , таи тори 
га музики, а коли не мпжуть прожити з цих промисив, то т е  й крадуть. 
Ж ш ки 1НОД1 удаються до проституци. Ввесь час ця каста кочуе по вай
П 1В Н 1Ч Н 1Й 1н Д П .

Можемо думати, т о  сучасш 1нл1йськ| (/от-и е близька р|дня евроней- 
оьким циганам. За це говорить не ткте.ки те, т о  промисли циган 1 Лот-1 н 
схож!, але й те. що й назви обох цих народ!» звучать луже близько: 
цигани називають себе гот „чолов!К, циган", гота „люди, чоловши, ци- 
гани” , а церебрально Л е звук дуже под1бний в тд^йських мовах до г (р).

Спочатку мабуть I г о т - и, себто цигани, I Л о т - и були тЬтьки музиками. 
Страшенна сила радж!в, царш, царшв та киязш старо!' ]ндп вшрвали  
предков циган I Л о т - ’т  В1Д трудового життя I зробили Тх артистами; при 
1ХН1Х дворах вони муали були сгпвати, танцювати, гратн тощо. Каст(?ва 
система старо! 1 ндзг вимагала, щоб д(ти залишалися и Т1Й самш каст! 
1 жили тими самими промислами. що й Ухн] батьки. Через це вс! нащадки 
цих артистш м уС 1ЛИ стати артистами ж. Коли них „артистов- стало за- 
яадю  багато та, кр^м того, ! радж! заменяли, то Ц1 надв1рш* артисти не 
мали з чого жити. Вдатися до якого 1ншого промислу вони не могли, 
бо кожний промисел становин монополии якоТеь кастн, 1 тому щ предки 
циган мус!ли красти; крад!жку теж визнавалн „к.чстовим промислом“ 
деяких каст, т о  кочували по пжш чтм IнД1'Г, отож цигани пристали й до 
цих каст.

Що таких артистш стало надто багато, ми дпнаемося хоч би 
з того факту, шо в перш!м тисячолцт! нашоУ ери один пшйський
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пар п о д ар ував  перськом у ш а х о в !  аж 12 тнсяч артиспв, про що чи
таемо у Ш ах-Н аме Ф ф д о в с к

3  п очатку  д р у г о го  тисячолПтя нашо) ери й дуть  наЧзди мусульман на 
ш »п 1чну 1нд1ю: М усул ьм ан и  зр у й и у ва л и  майже всю цю кр а ш у . Безл1Ч 
р л д ж т  та царк!в убили, а тим, щ о зосталнся жив), бул о  вж е не до ар- 
гистш. Через це цигани не могли житн сво!м основном промислом 
артистичним 1 зосталися без х л 1ба.

Вони не могли взятися до ш ш о го  промислу не п л ь к и  через те, що 
тут  стояла на завад! кастова  система, а и тому, що протягом к ы ь к о х

сто лп ъ  б ули  в ш р в а ш  В1д пращ  ! 
I, шукаючи х.иба, вв ес ь  час ман-
ДруваЛИ ПО ВС1Й П1ВН1ЧШЙ 1ндП. |
Тепер, коли в 1ндП вони вже не I
могли прожити, вони йдуть  до 
А ф г а ш с т а н у  й Перси, а дал! через 
М алу  А 31ю приходять до  В 1зантй. 
Т и ь к н  у  В|занти воин могли зали- 
шитися на довш ий час, бо В 1зан- 
п я .  де в ш часи почннався в ж е  I 
занепад, д у ж е  кохалася  в зрти- 
стах, ! тому цигани могли викори- 
стати сво ю  осн овну професпо. Про- |
те, шо цигани жили у  В(занти !
довго, с.шдчить б агато  л ж п п стн ч -  
них ф актш . \  д 1ялектах  у с !х  евро- |
пенськнх циган багато е грецьких
С Л1В I, 1<р1М ТОГО, деяк ! формалЬН!
риси, з них най яскр ав !ш а — член, 
ию пого не знаготь п ш й с ь к !  мови; I
у циганськч диы екти вш увШ ш о в I
13 грецько! мови.

П езадовго  до того, коли Виза и- |
пи впала, цигани т ж а ю т ь  в Е в р о п у .  |
С п о ч атку  т у т  деяк! княз1 б е р у т ь  !

М ая  Пгрськ! «вгаки. них артистов до себе . Проте вони
не могли годувати  в а х  циган, 1 ци- 

гани, коли не могли жити ш сво го  основного промислу, стали к р а с т к
1 ним накликали на себе  стр аш енш  утиски, м у а л и  т 1кати й ховатися
В1Д „к у л ь т у р н н х "  люден, мусчли житн паче звф и .

Таким чином усл авл ен а  цнганська „лю бов до волГ' та воля  е иасл1- 
док страшенних ути скш  1 знущання, мертво! к а с т 0В01 систем и. !н д ж с ь ка  
кастова система лробила з циган музик, тан твн и к1й  та с ш в а к ш , позба- ;
влених змоги прашоваги. У славлена „в о л я "  циган, коли до не! постави- й
тися д1ялектично, втрачае всю свою  романтичну красу . Це не е во л я ,  |



УкраГнсыи цигани 13

а неволя, € нас.идок тяжкоУ нево.11. Цигани не прнстають до регулярно? 
прац1 тому, шо не мали для цього змоги протягом понад пштори тисжп 
.пт; у  них убито звичку до пращ.

Подан! к о р о т к )' риси з 1Сторп циган даю ть 1 правильнии погляд на 
характер циганськ-01 коч'шль Цигани пристали ло кочуванпя тьпькн шсля 
того, як довгий час жили осью . Кочування у  циган не нершсне. а ви- 
творене. Д л я  своГх хор!в щ д Ы сы а  рлдж! навряд щоб набирали селян. 
Окорш1е можна думати, т о  вони брали Тх 13 м1щан-рем1спик1в. О тож  для 
циган переход до хл|боробства не б уд с  таким натуральнпм, як для яки- 
хось 1нших кочових народов С и б ф у  або Т у р к ес тан у .

Витвор еь .гть  кочшл! у  циган виявити д у ж е  легко. Цигани кочую ть 
I м о ж у т ь  к о ч уват и  не в пустел!, не в безлю дному степу чи в лип: вони 
м о ж у т ь  коч увати  т1льки серел досить гу ст о  п о п л п ! людности, до т о го  ж 
людности з д о си ть  ннсокими формами господарства.

Цепком зрозу.м)ло. мн не можемо соб| уявитн циган. щ о кочуналн б 
и ль ки  по .псах та безлюдних стенах: тод1 вони вже перестали б бути 
циганами. Мн бачимо якраз навпаки: цигани кочую ть туди , де  (млыие 
людей, по несш вони приУздять до великих М1СТ, п д я т ь по ярмарках тощ о. 
Самий хар актер  Ухшх про.мнсл1в такий, т о  вони м о ж у ть  жити з них 
пльки се р е д  людности, т о  живо осыо.

Треба зазначити, що д о а ,  здаеться, н!хто не дум ав  про в и т н о р е т с т ь  
К0Ч1ВЛ1 у  циган, то м у  й ужинали скрТзь часом д у ж е  с у в о р н х  заходФв, 
щоб примуснти IX до хл]боровстна. Тьтьки Й*торнчно-Д1Ялектичннй погляд 
може тут  нам допомогти вийти па правильний шлях. И л ь к и  так 1 м ож е  
науково вивчати циган етнограф.

Д у ж е  легко  бачити. що через с во! промнсли цигани й не можуть жити 
вкугп: IхнI промисли - -  менжування ыньми, ковальство , гра на скрипку, 
ворож ш ня й ш ш е, про що б уд е  мова да.и — п р и м у ш ую ть  циган розпо- 
рош уватися  на певеличк! групп, бо ш один район не м ож е прогодувати 
си л у  людей, що ж и в у т ь  и  таких промисл)в.

На УкраУн: кочових циган д у ж е  мало, а т1, т о  к о ч у ю ть  тепер, с не- 
давн! приходи! чи з-за кордону, чи з цппих частно С о ю зу .  Як у ж е  с к а 
зано ранни, у л и к у  на УкрзУт  кочують або цигани з вел и ко р о п й сь к и х  
округ, або ч а е п ш е  цигани кримсью чи б асарабськг  1нод1 ж ирнходять 
здалека. Р о к у  1 ‘ '28  влггку мен) довелося бачити, кр1м р адян ськи х , циган 
:з Басараби , о  Угорщинн 1 навггь 13 Серб». Перейшли вони кордон за часи 
революцп, коли це зробити бул о  не д у ж е  важ ко. Багато з них приходш в 
побували й V Т в е р ь  й у Москв1, й у  Л е н 1нгр ад1, а сербськч цигани були 
аж б ы я  В л ад и в о сто ку .  Ш кочов! цигани елемент б1льш е тимчасовий, 
вони здебьтьшого кочують у ж е  не кшьми, а Тздять лоУздами, 1 з те- 
ритор1ею Укра?ни зв'язаш не д у ж е  мщно. Вони, коли 1нод! подовгу  
ж и вуть  на територп УкраУни, то з д е б и ь ш о г о  у вели ки х м1стах : у  Хар- 
ков1, КигВ1 тощо, а коли й Удуть на село, то ты ь к и  на ярмарки, чи 
поворожити бабам.
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Давш украТнськ! цигани майже вс1.живуть стало. Вони оселилнс* 
дворами по 40—50 двор1в по р1зних м1стах, особливо в степу, де жвав|'ше 
йде торг!вля к!ньмн. Ще меншими трупами живуть вони по селах. Вони 
майже не кочують. Правда, вони Тздять по ярмарках, але зр!дка далеко. 
Вони не так мщно прив’я за т  до свое! осел1, як украшц!, але ж цього 
потребують Тхн! промисли. Останн1ми часами доводилося бачити, що ви- 
Тздять верстов за 50—70 1 ш давю на УкраТн! цигани, проте це стоГть 
у зв'яэку з сучасною кризою циганства. У наших економ!чних обста-
винах цигани мусять перестати бути циганами, 1 вони тепер часто Тздять 
< шукають, де краще пристати до нових форм життя.

Як ми це бачимо 1з даних перепису 17 грудня 1926 року, в шлому
Союз! циган було тод! 61.229, а саме:

I
1

У ы!стах У селах Разом

Ч0Л0В1К|В . .
Г '

. 6.850 23.958 30.308

Жшск . . . . . 6.473 24.‘188 30.921

12.823 48.406 61.229

По р1зних частинах Союзу вони под1ляються так:

ЧОЛОВ1К1В Ж1нок Разом

РСФРР . . . . 20.161 20.782 40.943
У С Р Р .............. 6.730 6.8-19 13.579
Б С Р Р .............. 1.165 1.201 2.366
Закавказ. СФРР. 226 179 405
Узбецька СРР . 1.918 1.791 3.709
Туркмен. СРР . 108 119 227

На Укра!н1, як бачимо, ж и в е  ильки 13.579 циган. Проте, це ст1лькк 
Тх е лише в межах УСРР. УкраТнськ! сво!м джлектом цигани, як уже 
сказано, живуть майже скр!зь в европейськШ частит Союзу, де живуть 
украТнц). Отож за ознакою мови до украшських циган треба додати 
ще майже вс1х циган кол. губерн1 КурськоТ (1360 чол.), ВорошзькоТ (1642), 
а також чиналу частину циган Кубаш ■ швшчного Кавказу взагал), бо 
вкраТнськ! цигани йшли за украТнцями скр1зь, куди йшли укра!нц1г 
1 скр1зь зберегли основы! риси свого Д 1я л е к ту .  У

/
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У межах У С РР  цигани розселеш таким чином:

О к р у г и
1

Юлыысть ;
В1дсоток до 
числа люд

ности
О к р у г и К|льк1сть

в! лсоток до 
числа люд

ности

Черн1г1вська . . 384 0.7 Сумська . . . . 209 0,3
Глух1вська . . ■ 231 ' 0,4 Одеська . . . . 679 0,8
КиТвська . . . . 691 0,4 Первомайськ! . 450 0,7
Черкаська . . . 561 0,5 МиколаГвська 314 0,3
Гуианська . . . 288 0,3 3|Нов'Твська . . 246 0,3
Шженська . . . 266 1 0.5 Херсонська . . 406 0,7
Полтавсша . . 3-15 0,3 Мел1топ1льськл . 566 0,8
Креыенчуиька . 378 0,5 Мар1юи1льська . 2У4 0,7
Лубенська . . . 315 0,5 Молдавська АСРР 918 1,6
Прилуцьха . . . 285 0,6 Лн1пропетр1вськ. 678 0,5
Роменська . . . 381 0.7 Запоо1зька . . . 264 0,5
Хармвська . . . 556 0,3 Кривороька . . 322 0,6
1зюмська . . . 361 0,4 Артеншська . . >89 0,6
Куп'янська . . . 438 0,4 Сталжська . . . 416 0,6

Як бачимо 13 цих даних цигани хоч 1 розпорошен! но вой Укра1н1,
проте розпорошен! не абияк, а дуже законом1рно: пльки п’ять або ш!сть 
десятих в1дсотка загального числа людности кожно! округи. Бачимо також 
що в тих округах, де е велик! м!ста, там больше 1 циган: Кшвська 691, 
Харк!вська 556, Дншропетр1Вська 678, Одеська 679. Чимала частина циган, 
эареестрованих ту т ,— це кочов1 цигани.

Таке розселення циган залежить в1д тих промислш, що з них живуть 
цигани.

До останн1х част найзвичайн!ша 1 найпоширешша профепя циган — 
0С1лих 1 кочових — була торпвля к!ньми, або менжування юньми, мша.
I по сей час б1льш1сть циган вважае, що основна профепя циганська—  ̂
м!няти. Цей загально-циганський погляд висловив мен1 один циган, пару- 
б1йко з Под1лля, в так!й форм!: „романи' профе'с1я— те паруве'л 1 год!” 
себто „циганська профепя мшяти та й год1“, 1 прибавив „буте'н роме'н 
прит!сня'ють те джа'н пе пху, но адава' рома' на с1кле' те кере'н паша' 
пху, так вони' й на джа'н“ себто „багатьох циган примушують 1ти на 
землю, але ц1 цигани не вм1ють робити на земл!, так вони й не йдуть",
1 знову „романи' профе'с!я — те паруве'л 1 год1“.

Отже сам1 цигани кажуть, що головне для них — не купувати I про- 
давати коней, а менжувати, мжяти. Але ж роблять це вони, певно, не 
тьльки „из любви к искусству" а й через те, що мекжування дае най- 
б1льше користи. Часто, правда, цигани й купують багато коней, але це 
т!льки тод1, коли знають, що тут кон1 дешев!, а в жш!й окруз1 дорог1. 
Наприклад, мел)тошльський циган Ракитянський розказував, що багато 
раэ!в удавалося купувати коней верстов за триста ви  Мел1тополя \ про- 
давати Гх тут у два, або й у три рази дорожче.
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Часто бувае й так, що коняка трохи эаслабне, дядько злякаеться 
1 швидче продае; циган купить, трохи П1дл1куе П, I продае эвову, бере 
у двое дорожче. Проте част1ше циган Т1льки п!дбадьорнть коняку, часом 
дуже суворими засобами, залякае 1 вимуштруе П, 1 вона робиться жва- 
в!ша, але П жвав!сть зостаеться при нШ т1льки до другого дня. Продати 
чи пром1няти найг!ршу шкапу та ще й 1з користю вм1е т1льки циган; вж  
так божиться, так улещуе селянина, що той не в!рить сво!м очам, 1 в1д- 
дае на зам1ну свого, кращого коня. Ось як розказуе мар1уп!льський циган 
Ракитянський про те, як вш роэжився за революцп. .Коли в1н приТхав 
до Мариуполя, в нього не було Н1 коня, ш грошей, проте

„пе аве'р д1во' джме' пе хво'ро. 
Попере'лпе ману'ш джангло', ле'ете 
мурда'л. Дава'й ме те манге' ле'с
те: „Б1т1'н ма'нд1 б)злове'нд1ро! тут! 
шха'тар на требу'т грасте'н, а сар 
аве'ла требу'н! пе бутя' граете' 
ту'т1, то ме да'ва ту'т! лачхе гра
ете'". Вов оддшя' б13лове'нд|ро гра
ете' ваш пандеша' м)л1йо'нт. Лмьо'м 
ме кодле' граете', прил!джардо'м 
тьхере'. Лошале' вса'воре, со аме'нде 
)С|' гра. Пе аве'р хво'ро прилижар- 
до'м кадле' граете' I парудо'м. 
Л1льо'м граете' 1 гурувня' I ам- 
лавдо' варо'. Сля ма'нде кадава' 
гра 1 гурувн!' д|й курке'н, канука' 
б1т!ндо'м гурувня' ваш пандеша' 
м1л!йо'н1в 1 гра ачх)ля'пе. Тшдо'м 
ме ваш кадла' лове' 1'нке Ткхе' 
граете'. Ачхмя' аме'нде Д1Й гра. 
Вилагле' аме' пе хво'ро, паруде' 
1кхе', л1ле' граете' феде'р сар амаро” ,
1 Л1Л€' д! деша' дод1мо', та паруде' 
упа'ле кодле' граете' 1 лме' д1й 
гурувня'. Паруде' кодле'н гуруве'н, 
та л1ле' д!Л гра', аме'нде ачх1ля' 
тр1н гра'. Поб1т1нде' аме' кадле'н • 
грасте'н, ме 1 мотхова'в даде'ст1: 
„ме ла'дава те в небуть т1нава 
грасте'н".

.другого дня п1шлн на базар. 
Попався чолов1к знайомий, у нього 
шкапина. Давай я просити його: 
.продай мен! без грошей. Тоб1 за
раз не треба коней, а коли буде 
треба для роботи тоб! коня, то 
я дам тоб! доброго коня“ . В1н од- 
дав без грошей коня за п’ятдесять 
м1льйон1в. Узяв я того коня, прив!в 
додому. Рад1 вс1, що у нас е к1нь. 
На другий базар прив1в я цього 
КОНЯ 1 П0М1НЯВ. Узяв коня й корову 
 ̂ пуд борошна. Був у нас цей к!нь 
1 корова два тижн!. Тепер продав 
корову за п’ятдесять м!льйон1в, 
а К1нь залишився. Купив я за ц1 
грош! 1ще одного коня. Стало у нас 
двое коней. Вшхали ми на ярма
рок, помшяли одного, взяли коня 
кращого В1д нашого 1 взяли двад- 
цять додачу та пом1няли (знову 
того коня 1 взяли двох кор1в. По
мшяли тих кор1в, та взяли двох 
коней I я кажу батьков1: яЯ поТду 
кудн-небудь, куплю коней*.

Як розказував дал! Ракитянський, через три м1сяц! у нього було вже 
восьмеро коней.
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Про те, як заробляе часом циган на одн1Й коняц), розкаэував мен! 
мел1топ1льський циган Митро Ракитянський.

„Кадава' гаджо' анда' кадле' 
граете' 1з Мар|у'поля. Ме пучхльо'м 
пе хво'ро андо' курко' граете' ри- 
жнне'. Вов мангля' ваш лес шел дШ 
деша'. Ме сар пучхльо'м 1 дж1льо'м 
через када', шо куч мангля'. Ту'нче 
ме дж1льо'м 1 пхфа'вас пе хво'ро. 
Ту'нче упа'ле ме придж1льо'м ле'сте 
кадле'сте мануше'сте 1 упа'ле- ач- 
х!льо'м те деду'ме ваш граете' ри- 
жине'. Ме лест! да'вас пандеша' 
марде', а вов на каме'лас.

Ту'нче вов ма'ндар вимангля 
шел марде'. Ту'нче ме упа'ле од- 
ж1льо'м ле'сте. Упа'ле ме пхфа'вас 
пе хво'ро. Ту'нче упа'ле придж!- 
ль'ом. ле'сте. Ту'нче ачх1льо'м те 
деду'ма ваш цкмЯ'н 1 ачх!льо'м те 
т!мосаре'пе.

Вов ту'нче, сар ме ачхмьо'м 
те т1мосаре'пе, вов ма'нд! ачх1ля' 
те 1шчхуве'. Ме ту'нче ачхмьо'м 
те де ле'сп пандеша' панч ваш 
кадле' граете' рижине'. Вов ви
мангля' пов ман 1ня' деша марде'. 
Ме ту'нче, сар вов вимангля' пов 
.ман 1 ня7 деша' марде', ачх]льо'м те 
Пмосаре'пе, ачхмьо'м ле'сте те де 
шо'вдеша, а вов упа'ле вимангля' 
пав ман трш 1ла' марде'.

Ту'нче ме уже' кадле' граете' 
ачхиьо'м те т!мосаре', 1 ту'нче ме 
1 тшдо'м о кадле'с граете' рижине' 
гадже'сте ваш шовдеша' марде'.

Кадава' гра, со ме т!ндо'м, 
де'нас ма'нд! жха'тар бажГн панч 
марде', а ме камльо'м те ле баж1'н 
парно' 1л. Ту'нче ме кадле'с граете' 
на б!т!ндо'м 1 джувда вов ма'нде 
дуй курке'. Ту'нче ме лес бМндо'м 
ваш шел д)й деша' марде'“ .

„Цей дядько прив1в цього коня 
1з Мар1юполя. Я спитав на базар! 
в нед1лю про рудого коня. В!н 
просив за нього сто двадцять. 
Я, як спитав, I тшов, через те, 
що багато просив. Тод1 я тш ов 
1 ходив по базару. Тод| 1знову 
я прийшов до нього, до цього чо- 
лов!ка, I знову став балакати про 
коня рудого. Я йому давав п’ят- 
десят карбованц1в, а в1н не хот1в.

Тод1 в1н у мене став просити 
сто карбованц!в. Тод! я знову од1- 
йшов од нього. Знову я ходив по 
базару. Тод1 знову прийшов до 
нього. Тод| почав я балакати про 
ц1ну 1 почав торгуватися.

Тод1, коли я почав торгуватися, 
в1н мен! став скидати. Я тод1 по
чав давати йому п’ятдесят п’ять 
за цього рудого коня. В1н вимагав 
у мене дев’яносто карбованЩв. 
Я тод!, коли вж просив у мене 
дев’яносто карбованшв, почав тор
гуватися. Став йому давати нпстде- 
сят, а В1н (знову просив в!д мене 
омлесят п’ять карбованщв.

Тод1 я вже цього коня почав 
торгувати, 1 тод! я купив цього 
рудого коня у дядька за цистде- 
сят карбованшв.

Цей кшь, що я купив, давали 
мен1 зразу баришу п’ять карбо
ваншв, а я хот1в взяти баришу 
двадцять п’ять. Тод1 я цього коня 
не продав, I жив вш у мене два 
тижн1. Тод1 я його продав за сто 
двадцять карбованшв*.

У кр а ’иеьк! пн гаи к Ч
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Як бачимо 13 сл!в Митра Ракитянського, коли вш хоче купити, в1хто 
13 циган не набивае ц1ни I не перебаранчае йому. Мщна сол1даршсть циган 
е велика сила. Дуже часто вони допомагають один одному: або знаходять 
велим хиби о коня, що його продае селянин, або вихваляють коня, коли 
його продае циган. Мен1 самому пропонували взяти п’ять карбованц1в 
т1льки за те, щоб я п!д1йшое до селянина, подивився на коня 1 сказав, 
що вш слабий на ноги. Робилися так! пропозици через те, що дядьки 
знають циганськ! заходи, перестають шрити циганам. У Слов’янську мен! 
розказували сами цигани про одного хитрого цигана з Херсонщини; в1н 
привш !з десяток коней, але не признавався, що н!н циган, 1 був оля- 
гнений наче селянин. Коли селяни або цигани починали торгуоатися 
з ним, вш казав: „год1, я ж тоб< не циган!" 1 через це з великим при- 
бутком розпродав сво!'х коней. Уже шзнине, коли вш шшов до шинку, 
то цигани дов!далися, що то циган, I лаяли 1 дивувалися з таких хит- 
рощш. Проте так несолщарно можна робити т1льки тод1, коли циган 1де 
далеко в 1ншу округу, де його шхто не знае. До того ж для такоТ 
справи треба ще мати чимало грошей, I ради одного чи двох коней ци
ган не стане забиватнся так далеко.

До недавна менжування к!ньми заможному циганов! давало чимало 
прибуткш: коли вш ум1в узятися як сл1д до ц1с1 справи, то заробляв 
тод! 500—700 карбованщв щом1сяця. Проте таю прибутки були, певно, 
не кожного М1сяця. Найкращий торг 1шов на початку весни, коли се
ляни готувалися до хл1боробства, або ж наприкшщ осени, коли селяни 
продавали сво!х коней.

Останшми часами, у зв’язку з обмеженням приватно!' торговл!, 1 ци
ганська торговля йде до занепаду. Щоб не платити досить високих по- 
датк!в, цигани перестають купувати коней, 1 нав!ть коли й м!няють, то 
так, щоб не вести додому. Коли купують, то продають на тому самому 
ярмарку. 1ноД1, правда, трапляеться так, що циган купуе коня чи двох, 
але не веде Тх додому, а посилае на дв1р до сус!да. Там вони стоять 
дек!лька день чи й тиждень, циган або сам пораеться б1ля них, абож 
лоручае приятелев! суадовь а перед ярмаркой чи базаром бере коней 
I веде на торг.

Майже у вс1х плотах та м1стечках, де давн1 укра1нськ1 цигани живуть 
ос1ло, на тиждень раз чи два бувае торговля кшьми. Так! кшсью базари, 
к р 1 м  ярмарк1в, можна було бачити ще два роки тому в Курськ1й, Хар- 
к1вськ1й, Катеринославсьюй та 1нш. кол. губернях. Найкращий усшх ц! ба
зари мали на Харк1втин 1 та Катеринославщнн!, де селянство заможнцие. 
На П 1в н 0 4 1 , на Курщиж, наприклад, цигани мають в!д свого торгу дуже 
мало прибутку I переходять на 1нш1 професм.

На Курщин1, а часом 1 в шших м1сцевостях, цигани ще 1928 р. пере
стали купувати коней 1 менжувати ними, а пльки допомагають селянинов! 
купити чи  продати коняку. Працюють Т1л ь к и  як специ, 1 за свою допо- 
могу д!стають од кл!ент1в по карбованцю чи по два. Через це циганське
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життя занепадае, I це позначаеться на настроГ циган. Ось, наприклад, як 
говорив про свою „д1я.пьшсть“ молодий курський циган Гусенцов (ябож 
Гусак):

„А'ке дожута'рах хво'ро. Де 
курке' дува'р ушча'в, джав, коша'в 
еджшо'пе: „со'сп ме джа'в 1 пала' 
со?“ 1 коша'в пе'хкоро джу(мо'. 
„кай ме джа'в? — де балвлла'.

„Ка'ла ме поджа'в гадже'сп, 
дикхе'л пе ман банге'га, п.мра'в 
гадже'га, зашутьо'л вса де мо, гт- 
ра'в, пхфа'в ли коте'пундре'одма- 
ра'в. I со ж? приджа'лпе ки'т! мар- 
де'си чх1п те маре'. А сар ме по- 
ла'в пе пе'ст!ре ри'ндо! муршГ ю 'н! 
Канука' о гаджо' начхе'л кале'сп. 
Со'га те джува'в пе люмн/?

„А'ке ка'ла поджа'л хво'ро, ка- 
дава' д1во', ка'ла ма'нд( те джа' пе 
хво'ро 1 ме коша'в еджшо'пе. Када' 
на ме джа'в, а бенга' де ман цхе- 
ле'н кай со'га ж те джува'н пе 
люмня'?*

„Ось дожидаемо базару. ДВ1Ч1 
на тиждень устаю, 1ду, лаю себе: 
„чого я 1ду 1 за чим?“ 1 лаю свое 
життя: „куди я Тду? на В1тер“ .

Коли шдходжу до дядька, ди
виться на мене чортом. Ходжу з 
дядьком, засохло вже в ротк Хо
джу, ходжу до т!еТ пори, поки ноги
ОД1б’Ю. I 1ЦО ж ?  ДОВОДИТЬСЯ Т1ЛЬКИ
за карбованця бити язика. А як 
я розуммо по сво1й справП Спец! 
Тепер мужик не варт цього. Чим 
мен1 жити на с в т ?

Ось коли тдходить базар, цей 
день, коли меш йти на базар, я 
проклинаю себе. Не я йду, а чорти 
и мен1 грають. А чим же меш жити 
на с в т ? “

Дуже важно тдкреслити ш останш слова Гусаков1: „це не я йду, 
а чорти в меш грають". Уранщ другого дня теля ШеК розмови я бачив 
Гусака на торзК Вш був увесь захоплений своТм торгом, I вже не ду
мав про те, що йому дадуть за помш тыьки одного карбованця. Для 
нього 1 для 1нших циган це не був Т 1ЛЬКИ  торг, а чудова гра. МоТ знайом! 
цигани були так захоплеш торгом, що деякий час навить не пом1чали, 
що Я 61ЛЯ них.

Треба сказати, що тут вибиваеться артистична натур;) циган: ми ж 
знаемо, що цигани походженням „артистн“ . Циган 1де на торг не Т1лы<и 
за тим, щоб торгувати, а ще й для того, щоб грати перед великою авди- 
тор^ею, 1 ця гра захоплюе його* Б1льш1сть курських циган майже вЬ 
Д1Йшли В1Д торгу кшьми, як професГГ, проте для них це дуже ц'жавий 
спорт, I циган учащае на базар „дв!ч1 на тиждень*, хоч давно вже живе 
чимось 1ншим. Кр|м того, треба пам’ятати, що цигани кохаються в конях. 
Тому нав(ть музики, що змалечку все жигтя грають на скрипку, так 
щиро захоплюються торгом, як рико захоплюються вони своею улюбле- 
ною скрипкою.

Як с к а з а н о  ранние,  т о р г о в л я  та м е н ж у в л н н я  к ш ь м и  д о  недавн а  б у л и  
за  о с н о в ш  п р о ф е с и  циган, вел и к о !  б м ь ш о с т и  ц и ган  у  в с я к о м у  р а з и  
У  з в 'я з к у  з п роц есом  к о л е к т и н п а ц и  п о стае  д у ж е  в а ж н а  д л я  в с !х  ц и г а н
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проблема переходу на яккь  1нш! професп та промисли. Цигани мусять 
перестати бути такими, як були ран1ше.
' Ця найважлив1ша, основна ,циганська“ профеоя найбйльше спричи- 

лилася до розпорошености цигян по вс1й територИ УкраТни, та й 1нших 
м!гцевостей.

Рян1ше цигани не т1льки ыенжували к1ньми, а були й добрими коно
валами. Про це говорять багато авторш. Воно й зрозум!ло: цигани мали 
багато коней 1 сами викохували лошат, I могли багато дечого навчитися, 
як берегти коня чи л!кувати його, або хоч ховати його гандж!. Проте, 
останнього часу добрих коновал1в серед циган майже немае зовс1м, бо 
з кшьми вони мають1 справу переважно Т1льки по базарах та ярмарках. 
Поширення ветеринарно'1 науки призвело до того, що тепер людшсть не 
звертаеться до циган, коли заслабне коняка. ’

Дуже давн1й циганський промисел —  ковальство. У стародавн) часи 
ковальство мало для циган величезне знач1ння. Про це св1дчить хоч би 
те, ,шо циганське слово б у п  визначае 1 „праця, робота” 1 .ковальство” . 
На початку 19 стол1ття деяк1 европейськ< археологи вважали нав!ть ци
ган за тих людей, що занесли зал1зо до Европи, н!бито цигани принесли 
в Европу „зал!зний в1к“ . Проте, 1Стор1я циган I Тхшх мандрток доводить, 
що це не так. В наш! часи в!д цього погляду вже в1д1Йшли.

I тепер, правда, деяк! цигани ковалюють на Укра!н1; але не т!льки на 
Укра?н1. а й по шших частинах Союзу, або колишньо! Росп, ковальство 
не мало в 20. 1 19. стол)ттях для циган великого знач1ння; це на УкраТн!, 
здаеться, заводи був поб1чний циганський промисел.

Леяк1 цигани такоЖ лудять посуд та слюсарюють. Але це роблять 
Т 1 л ъ к н  недавн) приходи! на територ!Т УкраТни. 3  цього живуть здеб1ль- 
шого цигани. що недавно прибули з РумунП, Угорщини абож 1з Серб|У. 
У  своТх мандр!вках по вс1Й Укра!н1 меш не траплялося бачити ос!лих 
украКнських циган, що лудили б, чи слюсарювали.

Дехто з циган на КиТвщин! та Херсонщин1 роблять сита, решета 1 деяю 
1НШ1 реч1 з лози та дерева. Проте цей промисел серед украТнських циган 
дуже мало пошнрений. не так, як, наприклад, на Закавказз!, де з цього 
жннуть майже вс) цигани.

Менжування к!ньми та ковальство — найулюблен!ш! професЛ в циган. 
Вони стоять у них у велик!й шан]. 3 циган, що роблять сита та решета, 
цигани глузують: це, по Тхньому, не циганська справа, 1 справжш цигани 
не вважають нав1ть за циган тих, хто робить сита та решета. Це, як 
вони кажуть, .посл1дн! рома", себто посл1дущ1 цигани.

3 б!лоруських циган, як про не кажуть деяк! автори, 1нод1 бувають 
шевц|, а деяк| циганки плетуть рукавищ та панчохи, але ж серед укра- 
1нськнх циган не доводилося бачити н! шевшв Н1 панчниниць-циганок. 
Мабуть наш! цигани цих промислш не знають зовом.

Струмент, що його вживають цигани у своТй метальообробн^й та де- 
ревообробн!й промисловост!, дуже простий 1 грубий. Отож через при
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м1тивн)сть ц ь о г о  струменту одного часу европейськ! вчеш вважалн ци- 
ган за пров1дц1в зал1за в Еврош. Ця прим1тивн!сть струменту у найпо- 
ширен1ших серед циган промислах св1дчить за те, що ш промисли не 
розвивалися в них протягом дек1лькох стол!ть. Ус1 Т1 винаходи та по- 
л]пщення, що зроблено в цих промислах протягом останжх стол1ть ,— 
не в1дом) циганам. Ця недосконал1сть Тхнього струменту ще раз гово
рить за те, що цигани вже давно живуть в!докремлено в!д пеТ людности, 
що серед не) вони перебувають. Циганськ! майстр) майже школи не 
сходяться з майстрами шшо! нац1ональности 1 не вчаться в них, шчого 
не беруть у них. Вони за традицию передають сво! знания один одному, 
1 через те, що не працюють регулярно, не можуть нлбагато полшшити 
1 СВ1Й струмент.

Частина украшських циган давно вже живуть ое1ло по селах, I деяк* 
з них давно вже обробляк-ть землю. Проте, вони р<дко коли робили на 
земл1 сами. Здеб1льшого вони, д1ставши землю, часто без платм, хоч 
1 жили на сел1, проте менжували юньми, а землю або давали в оренду, 
абож мали роб1тнимв, 1 пльки найб1дн1им шод) робили на земл! й сами,
та й то не дуже вдало, I як т!льки була змога, тжали до мкта. Ось, на-
приклад, як розказуе про свою ам ’ю курський циган Будзиглнов (л1то 
1928 року).

.Моро'дат сля 1ва'н0 ,эал1ля'пе те 
цере' пхув. Аве'р даде'хкоро прлл 
тш 1сарда' грасте'нца. Джюде' фа'р- 
те м!што': сля пхув пе'ст)р1, I ман- 
дро' пе'стфо сля I вса сля бут: 
грасте'н, гуруве'н, бал!чхе'н, кагня', 
пап1ня'.

Ка'ла о па'по чормя', ма'нд! на 
сля со'сте те ле'пе. Ме вса по- 
л)льо'м, со ма'нд1 кате' е де га'в
те хасьо'. Ме ач\1льо'м те деду'ма 
папо'ст1: „со ж туме' иан на лен 
пе'га пе ярмарке'н те акльо' те 
Пмосаре' грасте'нца. Со ж ме ки'п 
ачха'ва води'ти пе ма'ле грасте'н 
та те пхйре' пала' леа“... ме ачхь 
льо'м те манге'пе те муке'н ман де 
баре' фо'ро те сшльо' те цхеле'".

Про свое життя нл сел! Ю. ЧелМь-Харахаш (м. Марпошль) розказу- 
вала так:

„Аме' джюде' а'нде гав Ново „Ми жили у сел! Ношй Тройц!.
Тро'йця,д ж ю д е ' барвале'. Сля аме'н- Жили багато. Була в нас земля,
де пхув дешупа'нч десьти'н, тьхер п’ятнадцять десятин, д!м був, вий-

„М)й батько був 1ван, робив на 
землК Батька брат торгував юнь- 
ми. Жили дуже добре: була земля 
своя, ] хл1б св|й був, 1 всього було 
багато: коней, корт, свиней, курей 
та гусей.

Коли батько зб1дн1к, меш не 
було за що ьзятися. Я все зрозу- 
м1в, що мен1 тут на сел! загииути.

Я став говорити батьков!: „чо- 
го ж ви мене не берете на ярмар
ки вчитися торгувати юньми. 1До ж 
я т1льки зостанусь у степ коней 
водити та ходити за ними“ . Я по
чав проситися, щоб мене пустили 
у велике м!сто вчитися грати“ .
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•сля. видж1ля' аме'нд1 панч баре' 
шела'. Сле грасте'н аме'нде 1 вур- 
дона' 1 сле тр!н гурувня', бале' сле, 
кагня', рана', пап!ня', бакре' сле.

.Мурно' ром тшосарда' пе хво'
ро 1 доб!сарда' м!што, терде' ману- 
ша' пху», по деш мануша' терде'.

..А канука' у Д1й деше'ндфе 
берш ачх!ле'пе було' бтарня'Про- 
перелагле' а'нде када' хво'ро Ма- 

*р1умоль. Пот1мосарде', тшде' пе'сп 
тьхер I вурдо'н. Сля аме'нде панч 
граете н*.

шов нам п’ять великих сотень (ти- 
сяч). Були кон1 в нас 1 вози, 1 бу 
ли три коров!, свин1 були, кури, 
качки, гуси, В1ВЦ1 були.

М1й чолов1к торгував на яр
марках заробляв добре, люди обро- 
бляли землю, по десять чолов!ка 
робили. ,

А ось у двадцять другому рощ 
зосталися були без копЮки. Пе- 
ре1хали в це м^сто Мар1юп!ль. По- 
торгували, купили соб1 хату й во
за. Було в нас п’ятеро коней".

Як бачимо !н слш цих циган, серед них на селах була деяка к1ль- 
ккть куркул1в. „Середняка" цигана майже нжоли не було, та й ци- 
ганська б1днота р!дко коли бралась за хл!боробство. /хне ставлення до 
хл1боробстпа зм1нилося т!льки останнього часу, про що скажемо дал!.

ГПсля менжування кшьми, поширеними й улюбленнми промислами 
в циган були р13Н1 форми мистецтва, в|д найгруб!ших до найвищих.

Леяк! цигани, переважно цигани-недавн1 приходи! на територ1ю 
Украши або й усього Союзу, ходили, а !нод| й дос! ходять 1з ведмедями. 
Ц1 цигани найчаетше приходять з-за кордону — 13 Угорщини та РумунП. 
Наш1 цигани не вм!ють, та й не вм!ли муштрувати ведмед1в, I, здаеться, 
нжоли не холили а ними. Ум1ти муштрувати ведмед1в — це важка наука, 
П угорськ! та румунськ! цигани передають од батька синов!. До того ж 
на Украш! давно вже немае й ведмедш.

Проте, ще рокш три-чотири тому можна було бачити цигана з вед- 
медем переважно в м1стах, р1дко на селах. Ведм!дь танцюе, показуе, як 
баби на базар |дуть, як соромляться д1ичата й таке жше. Ведм1дь сам 
збирае в шапку и  котики, що йому дають люди. Часто щ ведмедники 
не розмовляють н| вкра;нською н| роС1Йською мовою, можуть _ пльки 
ска.чаги те, що треба велпи ведмедев!.

Траплялося, то  ц! цигани „лжували ведмедем людей": ведм1дь топтав 
чолов!ка чи ж!нку й тим „вигонив 13 них хороби". Проте скоро на цьому 
спец!я.изувалися деяю дядьки й з уешхом зашняли ведмедя, в останн! 
часи не чути щоб хто „лшувапся ведмедем".

Дуже поширене серед циган музичне мистецтво. Цигани грають пе
реважно на скрипку. У 18. та 19. СТОЛ1ТТ1 славилися угорськ! цигани-му- 
зики, деям музики й 1сторики музики нважали нав!ть циган за творшв 
угорсько! музики. На УграТн! багато циган грае на скрипку, проте мало 
для кого це е пост1йна профес1я. Т1льки пшн1чн1 укра1нськ1 цигани, що 
проживають у Курському, майже вс1 живуть з музики. Ус! курськ! ци
гани ппешль грають на скрипку, на баса та на вюлончелю. Вс1 курськ[
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оркестри —  з циган. Дарма що з них мабуть 99 в!дсотюв неписьменш, 
вони грають дуже добре. I учаться грати 1 грають без нот. Велике скуп- 
чення циган у цьому м1ст! й те, що вс! вони тримаються музично! про- 
фесАГ, позначаеться й на оформлены! сусшльного життя М1ста Курська. 
Б1льше половини члешв сШлки роб1тникш мистецтва тут цигани. При 
вей б!льш-менш важних под!ях громадського й приватного життя ви- 
ступають цигани-музики.

1з украшських циган КурськоТ губерш вийшов ряд великих майстр!»- 
музик, що набули чималоТ слави. ЕИдомий тепер скрипаль Нрденко з по- 
ходження е циган 13 Старого Оскола.

Наприкшц1 18. та в 19. стол1тт! у Москв! та Петербург! було багато 
циганських хорш. Перших сшвШв сюди виписано з-за кордону, але дал! 
циганськ1 хори поповню^алися циганами з ус1х частин Рос!!, певно 
1 з украУнських циган. В ц| хори брали перелажно тих циган, що хоч 
I жили на УкраУш, проте були „жмецькГ цигани. Деяю й 1з швден- 
них циган. украУнських, або як Ух називають на швноч1 „серб!в“, !нод! 
бували в цих хорах. По деяких кистах на Курщиш, Харкшщин! та Дш- 
пропетр!вшин1 можна й тепер знайти циганок, т о  сн!вали колись у мо- 
сковських та петербурзьких хорах. Багато з цих циганок не повертали 
назад, бо виходили залйж за багатих панк*. Цигани й циганки, що брали 
участь у московських та петербурзьких хорах, занесли й на УкраУну ба
гато .циганських тсень* та романс1в, написаних спещяльно для цих 
хорт. Ц 1 городськ1 п!сн1 витискують народню шсню й у наших циган.

П1сля революцп вС1 цигани, що мали хоч який-будь стосунок до хор1о, 
записалися до сшлки роб!тник1в мистецтва, I т!, хто не жив ос1ло, скла- 
дали „трупи" або .хори-* „профсоюзных артистов" та Уздили, як 1 ратшс, 
але виступали у пльських клюбах I театрах, як профстлчанськ! артисти. 
Проте непридатжсть (хнього репертуару I способу виконання, бо вони 
далек| були Ыд револющйних тем 1 форм, спричинилися до того, що Ш 
хори не мали устху. Здеб1льшого щ хори Уздили по РС Ф РР , проте деяк! 
з них бували й на КиУвщиш й на Херсонщин!. Наприклад, 1928 року ци
гани виступали в деяких харювських садах та клюбах.

Деяю з цих хор1в, що ось так кочували по Союзу взагал! та наУздили 
й на УкраТну, складалиси з закордонних циган. Ось як розказував про 
своУ мандр!вки угорський циган Ромка:

,,Ав1ле' ме о Ро'мка мура' кум- 
пан!я'са а'нде Тве'р! ай соко'п 
сайла'м. „Шуне'и ма'нд!, шява'ле, 
аме'нге тру'дна ав'ела; ме Д1кха'в. 
ке трайо' на' ям1 пел джежиша'; 
аве'н чина'с аме'нге грае, вурдона' 
гай пх1ра'с ле гаве'нца. Аме май 
■бу'т лове' кера'са, кай а'нде са'ко

„Прибули ми, Ромка з моею 
компанию, у Твер 1 зроОили па
раду. „Слухайте мене, хлопщ, нам 
тяжко буде; я бачу, що життя на 
поТзлах не по нас; давай купимо 
соб1 коней, вози, та й будемо Уз- 
дити по селах. Ми б1льше грошей 
заробимо, бо в кожному сел! та
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гав гай фо'рШи си клу'бо гай к1я'- 
тро. Ле расходуря' май ха'нци те 
поч1на'с*. Аш1ля'м савори' пе ле ро- 
ма'ско Д1ва 'ну.

„Но, шуне'н, шява'ле, ма'нде. 
Фш ашьля'н пе муро' д!ва'ну, аве'н 
по база'р1, тега'ра си курко', ч1на'- 
га аме'нге грае, вурдона' гай тела'- 
рага ме анда й Тве'р1“ .

Дям, ч!ндя'м аме'нге гра, вур
дона' гай т1лардя'м амаро' дром.

Пхфдя'м аме' трш штар шон. 
Дшхля'м аме' ке най аме'н пе гра
сте'нца доби'нда. Дям гай пацп- 
ля'м паша' й Москва*.

мЮтечку е клюб та театр. Витрат 
менше робитимемо*. Стали вс! на 
РомчинШ рад|.

„Ну, слухайте, товарищ!, мене. 
Коли стали на моТй рад!, ходшо 
на базар, завтра недмя, купимо 
соб! коней, вози, та поТдемо до 
Твер1".

Узяли, купили соб! коней, вози 
й поТхали своею дорогою.

Тздили ми три-чотири м1сящ. 
Побачили ми, що немае нам 1 з 
к!ньми прибутку. Узяли та й по- 
Тхали на Москву".

Ц1 Ромчиш слова записано в Киев!, куди В1н приТхав !з Москви. Як 
розказував Ромка, вш 1з своею компанию був у Харков! й шших м!стах 
УкраГни.

Ос1Л1 украУнськ) цигани нГколи не складали хор!в I школи не Тздили 
в артистичн1 мандршки ж по Украшу а н! за межами ’м.

Кр1м зазначених легальних профес1й, у циган було й е ще дек!лька на- 
швлегальннх 1 нелегальных профес!й. До нашвлегальних належать цига- 
н1ння I старцювання, а також ворожшня та чарування.

Про те, що жебрання I старцювання дуже поширен! серед циган, св1д- 
чать уже так| термжи, як „циганити", „циган1ння“ тощо. Циганять 1 стар- 
цюють виключно ж!нки та д'1ти. Чолов1ки майже школи не старцюють сами, 
а ильки ждуть, коли принесе жшка чи дочка. Ос1л1 украТнськ1 цигани 
н)коли не старцюють, нав!ть тод1, коли й хл1ба немае. Вони не люблять 
нав1ть дивитися, коли циганять кочов! циганки. Для кочових циганок 
циганити — е ц1лксм нормальна профес!я. Циганка йде циганити, наче на 
справжню роботу. I коли завважити, як трудно „заробляти" щею робо- 
тою, ск1льки прохань та красномовства треба витратити, ск1льки лайки 
треба вислухати, то треба визнати, що ця праця не дуже легка, 1 не 
кожна циганка зум!е добре циганити. Циганка учиться цього з дитинства, 
проте е й так! ж1нки-циганки, що не раз мен1 самому плакалися, що не 
вм1ють циганити. За те та, що вм1е добре циганити, вициганить друге, 
1 трете, ! десяте, аж поки п не виженуть 1з хати. Останнього часу ци
ганки, котор1 старцюють, не хочуть, щоб Гх звали циганами, ! заводи 
кажуть: „ми не цигани, а серб!яни*. У цьому е дещо правди: циганять
здеб!льшого сербсью та румунськ! циганки, що прибули на УкраТну
недавно.

Ворожать та гадають т! сам! циганки, що й циганять; до того, чи
п!сля того, як почне просити. циганка пропонуе й погадати. Ос1л<
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циганки 1 не циганять 1 не ворожать, тому т1льки кочових циганок вва- 
жають за патентованих ворожок. Темнота та забобони, поширен! серед 
людности, спричинилися до того, що ця профеоя ще не так давно мала 
чималий усп!х, та ще й тепер циганки розгубили не вс!х своТх кл1енток, 
хоч р!к-у-р!к 1х лишаеться менше й менше. Через те й оця „циганська 
профеая" переживав кризу.

Над своГм ворожшням циганки см1ються й сами, I часом циганка, за- 
м1сть ворожити, циганською мовою лае свою кл|'ентку: „та й дурна ж ти, 
ж1нко, дурна, дуршшо! нема".

Циганки вдаються до цих нашвлегальних профес!й через те, що не 
мають звички до регулярно! працк Можна думати що свою звичку во
рожити, гадати та чарувати циганки винесли з ВйзантИ. У своТх ман- 
др!вках !з 1ндц до Европи цигани, як то сказано вже рашше, на доеить 
довгий час зупинилися у В1зант1’{. У Греччнн!, як I в ус!й середньов1чн!й 
Еврош в той час панували рел1пйн! забобони, • ва  шари людности В1- 
рили в чари та ворож1ння. У В 1 зантIV в той час була поширена еретичка 
секта ,атт1нган!в“ , що ворожили, гадали й чарували. Промисли щеН секти 
так! под1бн1 до циганських, що багато вчених вважають 1 по сей час ци
ган за атт1нгашв I думають, н1бито цигани набули свое? назви .цигани" 
у В1зант11. Проте акад. Мищенко висловлюеться, що назва .цигани" 
вийшла з якогось шшого пня. Чи атт!нгани й цигани е р|дня. чи н1, ми 
не можемо сказати тепер напевно, проте безперечно, що цигани воро
жили й чарували у ЕЬзант!?. Циганки, так яскраво вир1зняючись серед того 
народу, де вони живуть, ще у В!зантП' повинн! були мати великий усшх. 
Чужа й мало кому в)дома мова оточувала й оточуе Тх чудною й грубою 
м!стикою, що е така потр1бнл для ворожшня й чарш.

Як нелегальну профес!ю циган, треба назвати крад!жки. Цигани кра- 
дуть переважно коней, ! конокрадство, як 1 крадйжки взагал), вони вва
жають за промисел шлком нормальний. Звичайно, н повн1й *ир| не мае 
силу тйльки щодо кочових циган.

Для того, щоб зрозум!ти цю психолопчну рису кочового цигана, 
треба пам’ятати, що психолог!я цигана е дуже лавшй продукт кастово'1 
системи. Циган силомшь п!дфвано вщ регулярно!' трудово! бази 1 силою 
мертвого сусШльного ладу з них зроблено артист1в. Кастовий лад потре- 
бував, щоб ус! ! х н 1 нащадки були теж артисти. Коли ж вони не могли 
жити своТм нормальним мромислом, вони проти вол] мус1ли красти. Тяж
кий економ!чний стан циган ще в 1ндн своТм наслйдком мав те, що ци
гани сами, як I 1нин касти, стали вважати крашжки за ,законн|“ про
мисли. На психологи циган позначаеться суворий вплив шд1йського ка
стового ладу. Ми знаемо, що в 1нди ще недавно для деяких труп сус- 
п!льства не т!льки крадшки, а й убивство вважалося за „нормально 
промисли.

Коли цигани опинилися в Европ1, серед чужих для них народ!в, що 
ставилися до них дуже вороже I ввесь час уживали р!зних засоб!в для>
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утиску циган, поводилися з ними не як 13 людьми, а як 1з зв1рюкою, то 
й цигани поводилися з европейцями не т1льки на п1дстав! сво1х давн!х 
принцип!в, а вживали й тих заход!в, що з них користуеться кожна нац1я, 
нав1ть „найкультурн1ша“ , коли вона воюе з другою, хоч би й „культурною” . 
Треба додати, що у своТх цигани майже н1коли не крадуть, серед своТх 
пануе велика сол1дарн1сть.

Коли переглянути силу народшх гпсень кочових циган, то можна по- 
бачити, що вони вважають крад!жки не т>льки за нормальн1 промисли, 
але й за промисли дуже похвальт, вважають Тх за геройство, 1 коли 
циган не вм!е красти, цигансыга п!сня вважае це за велику хибу.

Ось дек1лька п!сень, що 1люструють те, як ставляться цигани до 
крад1жок.
Шуне'х же ту, красо'тка, 
Шо ме ту'т! пхена'ва! 
Тися' ж ме на зо'ршька 
Грасте'нца ава'ва 
Грасте'нца чордоне'нца, 
Шоне'нца бахтале'нца, 
Шоне'нца шукаре'нца!

Слухай же ти, любая,
Що я тоб1 скажу!
Завтра ж я на зор|
1з к!ньми прийду,
1з к р н ь м и  краденими,
)з Ш1с т ь м а  добрими,
1з илстьма гарними.

|1люм 1928. Харченко Нат. Григ.).

Тут циган вихваля€ться перед своею .красоткою”, а ось вж закликае 
I свою господиню взяти участь у крад1жц1.
Шарабано пре штар ро'тен! 
Беш ту го'жо, беш ту мо'дно, 
Б1ззпбо'тно й о  хуланорП 
Ме кальо'на о ратя'
Сар пхага'са гираля',
1 банци' 1 Шраля'
Виграда'са ме уса':
Йо сукни' 1 йо пхара'!
Беш ту го'жо, беш ту мо'дно, 
Б1ззпбо'гно й о  хуланорГ!

Шарабан з чотирма колесами. 
С1дай, гожая, С1дай, прекрасная, 
Безтурботна господиня!
Ми в темну Н1ч 
Як роз1б’емо комори,
Крамнищ й комори,
Виьеземо все:
[ сукна, 1 шовки.
С1дай, гожая, адай, прекрасная, 
Безтурботна господиня.

(Ст. Осшл 1928 р., цмганка Нодя).

У багатьох тенях ж;нка скаржиться, що П чолов!к н!чого не вм!е, не 
вм!с красти.
Те джжо'м ме ие'ст1р1 баг б1да 
На дж!льо'м ме пплоро’м,
Пала' роме'сте, пала' злидне'сте! 
Те паруае' во» на джше'л,
А пе чорья' ле'стфо бах маре'л: 
Те чоре' вов на чордя'
-А пе'ст!ро гра' мурдардя'

Коли б знала свою злую долю, 
Не шшла б я замш,
За цигана, за злидт!
Мшяти В1н не вм1е,
А на крад1жш його доля б’е:
I вкрасти вж не вкрав,
А свого коня загнав!
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Д ж 1ля' Ва'ня впа'ле пе чор’я' 
Чордя' грасня' куроря'
I пошля' анда' хиндя'
Анде' хинд1' вов беше'л 
I ромня' пе'ст1р1 манге'л: 
„Прил1джа' ма'нд! марноро', 
Хаальо'м ме терноро'"!

1нод1 у циганських тенях ми 
вс1ею ам ’ею:

„Со т!ра'га ме, Ва'шчка,
Кай джал Тве'н шилало'
Кай не най аме'нде, Ва'н1чка,
Лове' ш п ар т 'Г
„Кай джа*йа ме анда ве'ш баро',
Тай чора'ва ме
Пандже'н грасторе'н,
Тай лада'ва ме б!т1не'
Коле'н грасторе'н!“

Проте крад1жка була невдалою,

А тьх!ре' ромш'
Пашльо'л насвал1'
I бия'туря бокхале'
А ман схут1'лде'
Чордоне' грасторе'нца,
Зал1ле' ман а'нде баруно'! 
„Прила'де ма'нде, ромш'
Прила'де, ромнГ м1рж' чачГ,
В|т1н ман анда' баруно',
Бо кате' ме хапльо'м.
Астарде' ман халавде'
Хллавде' грасторе'нца,
Перёл вурма' ворта' па ма'н.
I джа' баре' рае'сте,
Манк лес м1што',
Пхен: „раю' ту баро'.
Ви.чу'к мфне' ро.ме'с.
Аме чороре', б1бахтале',
I ме ромн1' 1 насвалГ,
Чхаре' тьх!ре' 1 бокхале'!
№со' аме'нд1 1 те ха',
Чирис кода' вов 1 чорда'!

П|шов Ваня энову красти,
Украв конячину-лошатко,
I опинився у в’язнищ.
У в ’язниц1  В 1Н с и д и т ь ,
1 Ж1н к у  свою просить:
„Принеси мен* хл>бця,
Бо пропав я молоденький*. 

(М ар 1ю п 1ль 1928 р ., С о ки р ка  !, С ) .

бачимо, що про крад!жку радяться

„Що робитнмемо ми, Ван1чка,
Що йде зима холодна,
Що немае в нас, Вян1чка,
ГрОШеЙ Н1 КОП1ЙКИ“ .
„Як шду я у великий л1с,
Та й украду я 
П’ятеро К01ШК1В,
Та й поТду я продавати
ТИХ КОШ!К1В“ .

1 п1сня сШвае дал1:
А лома Ж 1 н к а  

Лежить слаба,
I Д1ТИ голоднп,
А мене гиймали 
3 краденими к1иьми,
Забрали мене до в’язниц!.
ПриУдь до мене, ж1нко,
Пршдь, ж I н к о моя щира,
Викупи мене 13 в’язниш,
Бо тут я пропав.
ГИймали мене салдатн,
Сллдати 1з кшьми,
Падае шдозра прямо на мене.
1 йди до великого пана,
Проси його добре,
Кажи: „пане ти великий,
Випусти мого чолов!ка.
Ми 61ДН1, нещасн!,
I я  ж ш к а  с л а б а ,
Д 1ТИ Д О м а  Г О Л О Д Н 1.

Шчого у нас юти.
Через пе вш 1 украв.
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Виму'к м!рне' роме'с!
Буде'р када' на т1ре'ла,
Буде'р када' на чоре'ла,
Виму'к лес чороре'с 
И нь анда'р по допро'с!
Вов сар дшхе'ла хасяве'ла,
А вов иану'ш 1 насвало'!
А сар маре'ла 1 яме'н муке'ла 
Ава'га тунчме'
Бия'туря 1 чороре'!"
Шунда' ду'ма баро' рай,
Пхендя' ма'нд! баро' рай:
„Джа пе'ст1, ромньор1',
Вов на лу'нго побеша'га 
Д 1во' л\ тр!н д!ве',
Вимука'ва лес т1ре' роме'с,
Нек вов буде'р када' на т1ре'л! 
Ме вимука'ва лес 
Через ле'ст!ре биято'н,
I через тут, ромня' насвалГ!“

Випуоти мого чоловжа.
Б1льше цього не буде робити,

. Б1льше не крастиме,
Випусти бшолаху 
I не веди його на допрос!
В 1н як побачить, умре,
А в1н чоловж слабий.
А як умре I нас покине,
Будемо ми тод!
Д1ти б1днЛ. *
Почув цю промову великий пан, 
Сказав мен! великий пан:
, 1ди соб|, ж!нко,
В1н не довго сид1тиме,
День чи дн1в три,
Випущу його, твого чолов1ка, 
Нехай в!н б!льше цього не робить. 
Я випущу його 
Через його д1тей 
I через тебе, слабу ж ш ку\

(Слов’янське, 1927 р., Копиленко Хвед. Олександрович).

Крад1жки та р1зн1 злигодт, шо стоять 13 ними у зв’язку, себто ви- 
с!дка в арештарнях та в’язницях, вислання до Сиб1ру, т1кання зв1дт1ль, 
горювання цигана у в’язниц1 й таке ш ш е— це улюблен! сюжети циган- 
ських народна пгсень. 1х ствають кочов| й оС1л! цигани на вс!й терито- 
р!Т Союзу взагал! так само, як I на Укра'чн!,— 1 в наип часи.

Вис1дку в арештарн! та в’язниц) циган уважае за зло, що його не 
можна уникнути, вважае за профес1йну хворобу, яка не може в1дбити 
охоти В1Д привабливого промислу. Про той факт, що виадка циганам 
добре в1дома, св!дчить хоч би те, що в циганськ!й мов), дуже 61ДН1Й вза- 
гал1, е чимало сл!в для визначення в’язнищ; н а й п о ш и р е н !Ш 1  з них: хиндя 
беш^бе', бешто', баруно', баро кхер I !нш1. Крали цигани, а часом крадуть 
I тепер — коней; зр1дка крадуть що шше — 1жу, одежу.

Проте треба сказати, що так! погляди на крад!жки 1 злод1йство по
ширен! переважно серед кочових циган. Навпъ бмьцНсть п1сеиь про кра- 
Д 1ж ки, дарма що чимало 1х записано 1 в оолих циган, своТм л!ялектом 
показуе, що вони вийшли ! склалися серед кочових циган. Гр1шить шод  ̂
цим 1 дехто з ос!лих циган, I це ми можемо бачити хочби з того факту, 
що в злод1Йському арго е елементи з обох Д1ялект1в европейсько! ча
сти ни Союзу.

Ц1каво зазначити, як це я виявив недавно, що велика частина слов
ника элод1йського арго складаеться з циганських сл1в. Найпотр!бшш1 
поняття в цьому арго визначаються циганськими словами, наприклад:
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декать „давати“ циг. де, л& „брати", циг. ле\ норе1 .красти*, циг. ,чоре>‘ , 
лове1 „грош)“, циг. ловё, гра „к!нь“, циг. Гра\ мардо' „карбованець", циг. 
мардо’. 1з р1зних зб!рник1в сл1в злодМського арго я м<г вибрати понад 
дв!ст1 сл1в циганського походження. Так! злод1Йськ! слова, як лона .вони, 
нш, вона“, укр. циг. воне, або ханд1р1’ .церква* укр. циг. кханд1рИ, взято 
з д1ялекпв наших ос1лих циган, бо в д!ялектах п!вн|чних циган ц1 слова 
будуть вимовлятися йоне „вони“, кханпр!' .церква*.

Переважна б1лыШсть наших циган, що живе стало своши оселями, 
покинула вже красти, Iхн 1 погляди на крад!жки змшилися п!до впливом 
нових економ1чних обставин I то1 людности, що Гх оточуе. Проте й тепер 
можна !нод! бачити, що цигани стоять возами недалеко в!д бупр1в, бо 
в бупрах сидять 1хж батьки. Тод1 вже циганка мусить ворожити, щоб 
годувати с^м’ю I чолов1ка. Ось що розказував меж хлопчина, йому було 
рок!в !з В1С1М, у Полтав! 1928 року:

„А'ме джудо'м анде гав. Аме' чо- 
ра'с грасте'н. Миро' дат беше'л 
андо' баруно'. Коле'стар ме притра- 
де' а'нде Полта'ва. Ме притраде'н 
а'нде гав, со ме кате' т1ра'сас? При- 
тра де' кате', тходе' кату'на, джу- 
ва'с кате'.

Манд! С1 дей 1 я. I лей пх1ре'л 
драбатяре'л 1 андяре'л даде'ст! андо 
баруно' те хал. О дат беше'л лу'н- 
го анде баруно'. I дей заг!ре'л ! 
Т 1н е 'л  ма'нд1 те ха'. Ме жсо' на 
тйра'в, марно' хав 1 патюя' пх1ра'в; 
Гнке кама'в пат!ся' те пх1ра'в“.

„Ми жили на сел!. Ми крали 
коней. М!й батько сидить у в’яз- 
ниц!. Тому ми при1хали до Пол- 
тави. Ми приГхали в село, що нам 
тут робити? ПриТхали сюди, по
ставили шатра, живемо тут.

У мене е мати й я. Мати хо
дить, ворожить 1 в|'дносить бать- 
ков1 у в'язницю 1сти. Батько си
дить давно у в’язнищ. Мати за- 
робляе й купуе мен! 1сти. Я ншого 
не роблю, хл|б 1м, а потш б!гаю; 
I ще хочу попм поб1гати‘ .

Деяк! Д 1я л е к т и ч н 1 риси в гов!рщ х л о п ч и к а  (матер! я не д^ждався) 
св1дчать про те, що ця с1м’я живе на Укра'1н1 не дуже давно, бо д>ялект 
трохи р)зннться в!д поширених на Украш! д!ялект1в 0 С1лих циган. Про те 
говорить 1 той факт, що циганка ворожить, бо давно 0 С1Л1 украТнськ^ 
Циганки не ворожать.

Давнг вкражськ! цигани давно вже мають сво! осел1 й зовом не ко
чують. По М1стах 1 селах УкраГни 1'здять здеб!льшого цигани з Молдав- 
сько1 АСРР, кримськ! эбож закордоннк Минулих трьох л!т траплялося 
бачити на УкраТн! циган кримських, басарабських, румунських, угорських 
1 сербських. Бмышсть закордонних циган перейшли кордон за револю- 
ц11, коли це було не дуже трудно, але ж деяк! з циган тжають 13 Ру- 
мунп й останнши роками. Про це ми знаемо 1 з газет ! з розмов 13 са
мими циганами. Ось що розказував меж 1928 року в Харков1 циган !з 
чималого табору, що в п к  1 3  БасарабИ.
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„Са'мас анд| Бесара'б1я гай 'бе- 
ша'сас аме'. Сас аме' пхув, кера'- 
сас бутГ. Лав аме' 1 во'йна гай 
кера'сас ле'нге (ла рум1нье'к) бу
т!'. Кера'сас ле'нге луй дес, аме'н
ге е паш дес, а кана'ке па'л1 ке
ра'сас ле'нге бутГ дуй дес, а аме'н
ге е паш дес.

„Акана'ке лям аме' те нашл'с. 
Дям пе й граница, хасардя'м ама'- 
р! ко'трщп. Айдя'м пнао' Лен1н- 
град гай бешля'м тр1п берш.

.Акана'ке глля'м андо' Аде'са 1 
поту'нче айля'м ла Харков“ .

„Буши в БасарабИ й жили ми 
Була в нас земля, обробляли. За- 
холила нас в1йна, 1 робили Тм (ру- 
мунам). Робили для них два дн1, 

"а для себе п1в дня, а пот1м знову 
робили для них два дн>, а для нас 
П1В д н я .

Пот1м узялися ми т1кати. Вда- 
лися на кордон, покинули своТ ни- 
ви. Пршхали до Леншграду, про
жили три роки. .

Пот1м поТхали в Одесу, а по
им приТхали до Харкова".

1з цих сл!в ми бачимо, що коч]вля для деяких закордоиних циган 
с момент витворений: вони нже сид!ли на земл!, проте, ттаючи В1'д пан- 
ських утиск!в, прибули на УкраТну. Бачимо дал! й те, що коч<вля цих 
циган мо/:ерн1зована: вони Тзлять по!здами, 1 1нод1 В1д захшнього кор
дону УкраТни заТздять аж до Владивостоку, а пот1м знову повертають 
назад. Цього не роблять ш роойськ), н! кримсью, ш молдавськ! цигани, 
що часто кочують по УкраТш. Ц1 цигани кочують недалеко, за дв1ст1- 
триста верстов, зрйдка дал1, а часом Т1льки верстов за 100. Здеб1льшого 
кочов! цигани живуть по селах у хатах селянських, а повесн! виТздять 
кочувати.

Кочов! цигани, Тдучи в дорогу, беруть 1з собою все свое майно, скла- 
дають його на воза (вурдо'н). Майна в них не багато: демлька казааюв, 
каструль, мисок та сковородок. Везуть 13 собою 1 вн ганч!рки й лах- 
м!ття. Майже и кожшй с1м’Т е величезна перина з нелраним шр’ям, у за- 
ы ож н1Ш их дв1 або й три. 1нод! с!м’я мае килим. 1нтерес.чо виэначити, 
що декмька раз1в доводилося бачити на Херсонщин! циган, що Тздять 
не на возах або на шарабанах (заможжиН), а в каретах 1з графськими 
гербами. Видима р1ч, добули цих карет цигани за революцн, коли Л1кв1- 
дували панськ1 маетки. Н)яких меблш кочов1 циглни з собою не возять, 
та 1х немае й там, де вони живуть пост(йно. С1дають просто на землю, 
абож на рядно чи на килим.

Ос)л1 цигани оселилися серед украТншв давно, понад швтораста роюв 
тому,- Наприклад, в 1зюм1 вони жили ос1ло вже у друпй половин! 18. 
стол1ття, бо вже тод1 було в цьому м1ст1 окреме циганське кладовище. 
Приблизно тод! ж таки оали цигани у Слов’янському, трохи шзшше 
в шших м1стах. На жаль, р!дко де можна добути точн! юторичт дан1, 
а сами цигани кажуть просто: „живемо тут давно, з Д1Д1В та прад1дт“ .

Здеб1льшого цигани перебувають там, де оали )ХН1 Д1Ди та прад1ди, 
проте вони рушають 13 р|дного м1ста легше, Н1Ж украТнц!, але це стспть
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у зв’язку з 1хн1ми профеаями, що потребують в|д них шод! Ухати до 
Шшого м!ста чи села. Майже у вс!х М1стах, де е цигани, вони живуть 
укуп1, на одн1й вулиц). чи на одному кутку. В 1зюм1 та Слов’янському 
вони живуть на циганських вулицях, у Курську украУнськ1 цигани жи
вуть у Ямськ1й Слобод1, на Циганськ|й вулиц! та на Циганському Бугр!; 
у Мар1юпол! — на Бахчисарайськ!й та на Бахмутськ1й вулицях ! т. д. В с1 
ц1 вулиц! були чи й е на краю ипста 1, мабуть, цигани збудували соб1 
хати там, де ранные стояли Ухн! шатри.

Хати (тьхер) оолих украУнських циган так! сам1, як 1 украУнськ!. Та 
й у хат1 все вбрано так, як I в украУнських М1щан. Чимало автор!в пи- 
шуть ! писали про страшенний бруд у циганських хатах. В оалих циган 
бруду немае, в хат1 чистенько 1 часто гарно прибрано. Городськ1 ци
ганки мажуть сами 1 в хат1 дол1вку й около, I ншоли не ип1знаеш, що 
це е циганська хата. Через те навить людшсть тамтешня здеб!льшого не 
знае, що в тому М1СТ1 живуть цигани ос1ло.

Кочов! цигани влхтку живуть у шатрах ( к а т а н а ) .  Шатра, що Ух мен! 
доводилося бачити в останн1 три роки, — вШськового зразку 1, мабуть,
Д О буЛ И  IX  Ц И ГаН И  В1Д В1ЙСЬКОВИХ.

Одяг у кочових циган такий самий, як 1 в украУнських селян: сорочка 
(гай), штани (х а л а ва '\ , чоботи (т е р а 'х ), шапка (с та 'д 1 ), а взимку кожухи 
так|, як 1 в селян. М1ськ1 цигани вдягаються по-м1ському ! часто ходять 
дуже чисто. Кочов1 циганки-ворожки носять строкату сгНдницю (1нд!ра'ка) 
з кв1тчасто! матер!У, кв!тчасту шалю (мен1'тко) та багато намиста й дука- 
Ч1в. Проте таке вбрання Ухне е „спец-одяг", бо вони так убираються 
т1льки тод1, коли йдуть ворожити чи циганити. Дома вони вбираються 
багато проспше, так, як ! украУнсью ж!нки.

Гдять цигани те  с а м е ,  щ о  й украУнц!.  К о чо р .1 ч а с т о  с и д я т ь  г о л о д н ! , .  
ос]Л1 й заможн1Ш 1 Удять т а к ,  як  з а м о ж ш  М1щани.

За матер^ялами останнього всесоюзного перепису циган у ц(лому 
Союз1, проти 1897 року, поб1льшало на 88,8 в1дсотк!в, проте побмьшання 
щодо мови дае т)льки 29,9 в 1Д с о т к ш , тобто" далеко менше. Ц| числа 
яскраво св1дчать про те, що цигани протягом останн1х тридцяти рок1в 
денацюналгзувалися щодо мови, багато з них забувають свою мову.

1 справд!, свою мову добре знають т!льки кочов1 цигани, або цигани, 
що недавно переУхали на УкраУну.. Ос1Л1 цигани знають свою мову дуже 
мало. Для них циганська мова не е ршна мова, бо змалечку вони роз- 
мовляють украУнською мовою 1 не т1льки на вулиш, коли б1гають з укра- 
Унськими Д1т ь м и , а й у себе вдома, в сш ’У. Цигансью д!ти, головним чи
ном хлопц!, навчаються розмовляти по-циганському, коли починають уча- 
щати на базари чи на ярмарки та вчитися торгувати. Дуже багато мо- 
лодих д!вчат зовс!м не вм1е розмовляти по-циганському. Отож циганська 
мова для ос1лих циган е мова профеойна, мова торговельна, 1 коли циган 
кидае „циганську профес!ю“ , вж забувае й свою мову.
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Сл1д Шдкреслити дуже 1нтересний факт, що в ос!лих циган ж!нки дуже 
погано знають свою мову, нав|ть стар! жшки. Вже само це св1дчить, що 
для б1льшости украшських ос!лих циган циганська мова не е р!дна.

Ось так ми бачимо, що украТнськ1 цигани за останш тридцять рок1в 
асим1люються э украТнцями. Асим1ляц1я' е не т1льки в мов1: останнши 
часами все част1ше можна бачити, що цигани одружуються з нецига- 
нами, з украТнцями, руськими 1 нав1ть з евреями. Батьки — 1 украТнц! 
I цигани — не дуже хочуть цього, а стар1 цигани ставляться до таких 
шлюб1в дуже вороже 1 вважають, що так! шлюби е причина сучасного 
занепаду циганства. Ось як говорив мен! про це бмгородський циган 
Данченко 1928 року.

„Переркарде'пе рома', потому „Перевелися цигани, бо почали
кай ачх!ле' те ле гадже'н 1 те лид- брати нециганок 1 виходити за- 
жа' пала' гадже'н. Ма'нде )с!'н чхей, м!ж за нециган. У мене е дочка, 
вой видж!ля' пала' гадже', так вой так вона втекла з мужиком. Жшка 
анашля' пала' Гадже'. Ромн1'лагля/ поТхала 1 найшла П з ним укупь 
I ла аракхля' ле'га 1тхане'. I вой I вона мене об!крала, I тепер вона 
ман обчордя'; 1 канука' вой сля була у мене. Я тепер не можу на 
ма'нде. Ме канука' не могу' те неТ дивитися*. 
джхе'пе."

М)шан| шлюби не пльки останнши роками, а й багаю раюше досить 
часто траплялися на КиТвщин!, Херсонщиш та Дншропетр1вщин1. В1д 
них шлюб1в е чимало циган б1локожих 1 русявих. Про ц Ы  табори ки- 
шських, дншропетр1вських та херсонських циган, доки цього не знает, 
щколи не можеш сказати, що це цигани: вони таю ж русяв], як 1 укра- 
Тнш. Сами вони про себе кажуть: .та яю ми цигани? так, перевертт“ . 
Бо й с правд! важко Тх вважати за циган, вони ж до того не вм!ють 
I говорити по-циганському, хоч I розумноть дещо. Дехто нав<ть соромиться, 
коли його називаеш циганом.

При так!й велик!й а^им!ляци циган з украТнською людн1стю навггь 
у деяких ос1лих циган ше й дос1 збереглися певш залишки своеТ авто
номно!' орган!заци. В  деяких мютах УкраТни ще й доС1 в циган е голови 
чи отамани. Колись таю отамани були за законних представниюв ци
ганства. Ми вже знаемо, що на УкраТш, а також 1 на Бморус! 1 в Москв '1 
Ц1 отамани не пльки збирали податки з циган свое! округи, а навпъ су
дили споТх циган у справах, що виникали пром1ж циганами. У далек! 
минул! часи, коли цигани прикочовували до Зах1дньо! Европи, ц! Тхн1 
голови чи отамани мали дуже велику силу, бо м1сцева влада зовам не 
утрудняла себе циганськими справами. Навить Т1 утиски, що 1х застосу- 
вали р1зн1 европейськ! держави, ще б!льше давали сили отаманам, що 
стояли на чол1 табор1в. У сучасних кочових циган, особливо в тих, що 
недавно опинилися на територ1Т УкраГни чи Союзу, отаман1в слухають 
безперечно. Року 1928 меж трапи'лося зустр^ти в Б1лгород1 таб!р циган.



т о  прикочували з СербИ. Ш  в яю хоч сюльки-небудь »опов1дальн1‘ ба- 
лачки н1 ЧОЛОН1КИ, н1 жшки, нав1ть д1ти не хот1ли заходити. Вони не 
хот)ли нав1ть сказати, зв1дки вони, де перебували ран1ше 1 чим живуть. 
Т1льки отаман зав!в розмову. Коли дехто з циган хот1в пристати до не'|, 
то отаман суворо спиняв. Коли ж йому стало здаватиси, н1би то я хочу 
знати трохи б1льше, н1ж це треба, то в1н став вимагати, як умову даль- 
н!шого продовження розмови, спльки горьки, що я не м|г виконати 
його пропозицИ. У ос1лих циган отаман мае сили менше, I вж и проявляе 
не так пом1тно, проте його шанують 1 доа. Коли цигани поб’ються чи 
полаються I виникае небезпека для життя, тод1 кличуть отамана, вж 
становиться м1ж тими, хто б’еться, чи лаеться, I припиняе б|йку й лайку. 
1нтересно п1дкреслити, що в деяких м!сцях за отамана цигани вважають 
нав!ть ж!нок; це може св!дчити про те, що сила отаманова переходила 
на його нащадюв.

Зародки деяко! „аристократ!!" можна бачити навйть серед кочових 
циган; отаман та його р!дня стоять на чол1 табора, вони й заможншп 
Л сильн)ш1. Але ж через те, що при кочовому жигп скласти великого 
кап1талу не можна, соц!яльне розшарування ледве пом!чаеться.

У  ос!лих циган уже досить виразно визначаються р!зш сошяльш кляси. 
Найзаможн1ш1, а часом 1 дуже багат! цигани не ст1льки менжували сами, 
сковки давали сво> грош! б!днот! за велню проценти. Б1днота ледве- 
ледве заробляла соб! на життя, решта йшла глитаев1. Бинота ввесь час 
жила по шию в бортах, шдлягала глитаям ! слухала Тх. Таким глитаем 
був, наприклад, у Слов’янському дядько Копиленк1в, що про нього 
Хв. О. Копиленко розказував так:

„Джюда' ром, морно' како'.
Хва'рте сля барвало'. Биято'н ле'- 
сте на сля'. Хва'рте м1Што' джюда'.
Ле'сте бут гра еле', копе'ле джюде'.
Рома' т1мосарде' пе ле'ст1ре лове',
! веяворе'нде еле грает I лове'! хале' 
м)што' 1 п1ле' м!Што' 1 пх!рде м!што.

Канука' хася'ла уся'. О како' 
муля', ле'стф! ромн1' тшосаре'л 
синбуре'нца".

П1д час революцИ ц! багатН цигани позбулися деяко! частини своГх 
кап1тал!в, а з ними 1 свого впливу на циганську бщноту, проте й доне- 
давна можна було бачити на УкраГн1 чимало заможних циган, що жили, 
наче справжн1 купш, мали наймичок, а жод1 й наймит!в 13 украТнц1в, бо 
циганки школи не йдуть у наймички. Як п!дсилили заходи боротьби 
з приватною торговлею, то й становище цих циган похитнулося, вони 
йдуть до занепаду 1 робляться Т1льки посередниками м!ж покупаем 1 про- 
давцем коней.
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„Ж ив циган, м|й дядько. Дуже 
був багатий. Д|тей у нього не 
було. Дуже добре жив. У нього 
багато коней було, роб1тники жили. 
Цигани торгували на його грош1, 
1 у ВС1Х були КОН1 Й гроШ1, 1 Тли 
добре, 1 пили добре, 1 ходили гарно.

Тепер пропало все. Дядько 
вмер. Його жжка торгуе насшням".

УьраТ н сьн ) а й г а н и .— 3.



У семейному житп в циган жЖка мусить безперечно слухати чоло- 
в1ка чи батька. Кочов) циганки на вулиш, на базар1 й 1нших м1сцях по
водиться з чужими досить в1льно, проте коли повертають додому, то- 
Т1льки виконують волю чолов!кову. У кочових циган ж1нка бйльше, н1ж 
п1вроку, сама годуе всю с1м’ю 1 свого чоловжа. Хоч циган дуже часто- 
щлими м1сяцями лежить 1 н1Чого не робить, циганка ввесь св1й зароб1ток 
оддае чолов]ков1. Коли бува циган сидить у в’язниц!, циганка ходить- 
ворожить, циганить, годуе с1м’ю, найкращ! шматки передае чолов1ков>
1 ввесь час живе над1ею на те, коли вийде чоловЖ. Ось яку розмову 
трапилося записати в|д циганок шд Курськом:

.Амаре' рома'? а халаде' залине' „Нани чолов1ки? Та москал»
лен. Чхавора' ачне' по еджже'. забрали Гх. Д1ти залишилися на
Ромни' екджше' маре'лпе сир ч1- не! одну. Циганка сама б’еться
р|кло'. Пал со ту рове'с? Шшча'сна наче пташка. Чого ти плачеш?
мардо' п1р1де'на роме'нге. Пе'ст1ре Нещасного карбованця передають
балава'с вой п1р!де'л роме'сть Де'га чолов1кам. Свое сало вона передав
деве'л виджа'на, п’я'са бравГнта> чолов)ков1. Дасть бог вийдуть,
ха'са, кхела'са, радость Д1кха'са. будемо пити гор!лку, Гсти, танцю-
0  ромни', манг девле'с те дел бах вати, радости забачимо. Ой, ци-
1 зор!“ ганко, молися богу, щоб дав щастя.

„Виджа'ла о ром м!ро', кЖе'ла та сили*. 
кр1в1'нка калоше'нца, кже'ла енда- „Вийде чоловЖ М1Й, купить бо-
ра'ка, фарту'ка, джло' кже'ла м а 'н ге  тинки з галошами, купить сшд- 
тел о меж'тко!" ницю, запаску, хустку купить мен!'

шд шалю“ .

Коли я спитав у ще! циганки, на як1 ж грош1 це все буде, то вона 
мен1 сказала: „Та я ж зберегла вже п’ять карбованц1в“ .

У ос1лих циган теж, коли циган не мае зароб!тку 1 мюяцями лежить- 
1 Н1чого не робить, ж1нка вживае вс1х заход!в, щоб якось прогодувати 
д!тей 1 чоловжа. Останн1ми часами вона найчастше удаеться до др1бно! 
торговле торгуе як перекупка, на базар1 продае опрки, яблука, груш1, 
наоння тощо.

Про таку саму покору перед чоловжом св!дчать 1 европейськ1 автори, 
що писали про циганське життя. Про це пише й В. М. Папазьян у своТй 
статт1 про закавказьких циган „бош а"1). „Торговую часть,— пише Па
пазьян,— у боша вЪдаетъ женщина... Физически женщина гораздо силь
нее, также и въ умственномъ отношенж. Она не гадаетъ, не предсказы
ваешь по картамъ, не занимается танцами, какъ промысломъ". Проте ж 
„женщина „боша" слЪпо подчиняется мужу, отдаетъ ему весь свой за- 
работокъ, безропотно терпитъ его бездЪлье и даже дик!е побои".
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') В. М. П а п а э ь я н ъ. — Армянские боша (цыгане). Этнографическ1й очеркъ. Этнографи
ческое ОбоэрЪн1е, М. 1901, № 2, ст. 93— 158-
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Виховання д1тей у кочових циган дуже прим1тивне. Грудну дитину 
циганка носить або на руках, або за спиною. Коли вона кидае П дома, 
то дитина найчаспше валяеться в ганч!рках у шатр!, навгть п!д найхо- 
лодшшу або вогку погоду. 1нод1 у циган трапляються найпрост!ш1 се- 
лянсью колиски, що IX вони випросять у селян. Д1тей майже школи не 
сповивають. Як т п ь к и  дитина навчаеться лазити, П кидають саму на 
себе, а коли ж вона навчиться ходити, то стае щлком самост1йна. На- 
п1вголе, а то й зовс1м голе, воно шлими днями лазить 1 б!гае навколо 
шатра. Його не миють 1 воно оброете 1нод1 грубою шкорупою з гряз! 
й лепу. Коли шатро сто:ть недалеко р1чки, дитину жод1 припинають, 
1 мотузка прив’язують до ноги. Годують Д1тей кочов! цигани дуже по
гано й дуже нерегулярно. Дитина Гсть усе, що знайде. Через таке ви- 
ховання й таку год1влю д1тей умирае дуже багато. За те вже т1, що за- 
лишаються жив1, ростуть дуж1 й кремезнь Д|ти цнстьох-десятьох рок1в 
майже гол1 й 6 ос1, часто 61гають 1 в сльоту I в мороз, 1 це 1м не шко
дить. Така витривал!сть могла виробитися протягом багатьох стол1ть 
1 багатьох поколшь, що понев1рялися I в холод 1 в лиху годину. Рок!в 
ш1стьох С1м о х  хлопчик уже йде на торг 1 привчаеться торгувати кшьми. 
1нтересно шдк^еслити, що й Д1ти, а то й доросл!, не вм!ють Л1чити аб
страктно: коли попросити !х Л1чити, то вони кажуть „ек мардо', дуй 
марде, трш марде"..., себто „один карбованець, два карбованщ, три кар- 
бованц1“ ..., бо про л1чбу 1 дитина I доросле чуе переважно на к!нському 
торз1, де л!чать карбованцями. Можна додати, що 1 в злод;йському арго 
циганськ1 численники вживаються теж не просто абстрактно .один, два, 
три..." але мають значшня .один карбованець, два карбованщ" I т. д., 
хоч би .мардо*, себто .карбованець", 1 не казали.

Ос!л1 цигани В1ддаю ть своГм Д 1 т я м  б 1л ь ш е  уваги: 1х не носять за п л е -  
чима, Д1ти сплять у колисках так, як 1 селянськ1 Д1ти, чи д!ти М1щ а н ,  
1 П1з н 1ш е  д1ти не поневфяються так, як д1ти в кочових циган. Проте 
1 тут Д1ти часто живуть у б а г н 1. Ильки д1ти дуже заможних циган, щ о  
вже ЗОВС1М В1Д1ЙШ ЛИ В1Д циганського життя, ходять досить чисто.

Н 1 кочов!, ш 0 С1Л1 цигани перед революц1ею майже н!коли не поси- 
лали сво1х д1тей до школи, 1 доросл1 цигани, кр1м дуже небагатьох, були 
зовс1м неписьменн!. За три останн1 роки мо!х мандршок до циган, коли 
довелося бачити силу-силенну циган ■ на Украш , ) на Курщин1 та Воро- 
Н1ЖЧИН1, мен! трапилося зустр1ти пльки трьох чи чотирьох дорослих 
письменних циган, та й 13 них майже шхто не емнчив навиь початковоУ 
школи, а пльки навчилися трохи читати та писати. Трохи бглыпе пись
менних циган було й е у Москв! та Лен1нград|, але ц1 цигани давно вже 
вШрвалися В1Д циганського життя й асим!лювалися з ы!щанством. За 
революцп чимало циган уже вчилися у школ!, а деяк1 з них нав1ть ск1н- 
чили щлу семиршку, 1 про таких циган знае й говорить тле  м1сто, 
як про факт надзвичайний. Ц| цигани вже не люблять, щоб Тх називали 
1 вважали за циган, 1 В1Д них не почуеш а н! одного циганського слова.
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При так!й неписьменносп м!ськ1 цигани часто дуже вид!ляються своею 
штел!гентн1стю. Очевидно торг к!ньми й те, що вони мусять задля цього 
багато 1'здити, дуже впливае на Тхшй розвиток. Часто гИсля розмови 
з <ншим циганом, коли бачиш, як добре вш м!ркуе у р1зних справах 
повсякчасного й пол1тичного життя, дивуешся, коли д!знаешся, що цей 
циган е неписьменний. Природна жвав1сть розуму в циган спричиняеться 
до того, що цигани дуже пишаються своею нац1ональн1стю: Ыод! й не- 
письменн! цигани вважають, що вони найрозумн1ш! люди, що з ними 
можуть ршнятися з цього погляду т1льки евреТ, та й то не завс!ди. „Через 
це вони часто з великим презирством ставляться до украТншв, особливо 
до селянства. I що б1льше циган дурить селян, то б1льше пишаеться 
перед селянством, перед гаджд. Проте т! цигани, що вчащали до школи, 
дуже легко втрачають свою „нацюнальну горд1сть“.

Розвитков! дуже добрих природних рис сто'Тть на завад! не т!льки 
майже поголовна неписьменн1сть, але й страшенш л!нощ1, — так!, що на
вряд чи можна бачити в якого 1ншого народу. Цигани, що менжують 
К1ньми, кр!м одного чи двох дшв на тиждень, коли вони торгують, аж 
н1чог!с1нько не роблять. В украТнських м!стах та селах вони влпку ц1- 
лими днями лежать у холодку I своТм безтурботним виглядом обурюють 
людшсть. Коли в цигана е кош, то нав!ть коло коней пораються жшки 
або д1ти. У кочових циган це ледарство ще б!льше поширене. М1сяцями 
1нод1 циган лежить у шатр! чи коло шатра 1 чекае, коли повернеться 
жшка I принесе йому Тсти того, що нациганить. Коли вона повертаеться, 
варить Тсти, годуе цигана картоплею, ог!рками, а 1нод1 нав!ть зварить 
I юшки з м’ясом або з салом, або дасть оселедця з хл1бом. Усе, що при
несе ж<нка, с!м’я кочових циган майже завс!ди Тсть зразу, I тод« вже 
чекае другого дня.

За день до торгу циган готуе кон1, коли вони в нього е: В1н Тх чи
стить, вживае заходов, щоб приховати во гандж1, що е в коняки, 1 добре 
муштруе п, щоб була щира й гаряча перед покупцем. П1сля торгу, коли 
циган натомиться в!д довгого божшня та улещування купШв 1 балачок 
без краю, вж к!нчае св!й робочий день пияцтвом.

Пияцтво, безперечно, е страшенне лихо для циган. Од>рван1 В1Д усякоТ 
регулярно! прац! (бо коли 1 менжують або ковалюють, то дуже багато 
часу гають дарем:ю у л!ньках), не маючи осв1ти 1 хоч якошебудь куль
турно! розваги,— цигани вважають пиятику за найкраще щастя. Коли 
« гроиН, то цигани часто п’ють доти, аж поки загублять пам’ять. В  так! 
часи вони втрачають не Т1льки те, що заробили, а й св1й основний ка- 
п!тал, якщо в1н е. Циганки вже знають про це 1, коли почують, що 
чолов1ки вже п’ють, швидше б1жать I забирають грош!, а краще за- 
бирають з грошима й чоловжа, бо п’ян! цигани дуже люблять лая- 
тися й битися.

Дуже часто бувае й так, що циган, коли жшка притягне його додому, 
кидаеться на не! I страшенно б’е !!. Цигансыа п1сн! дуже багато гово-



Укоащськ! цигани 37

рять про зв1ряч1 вчинки цигана, про те, як В1н прибивав вс1х, кого по- 
бачить п'яний: 1 ж!нку, 1 д!тей, 1 батька. Ось як сп!вають в одн!й п!сн1:

Кай шля'лси ту, жу'л!к,
Кай ту мота'лся?
Ава'н кхере' матия'н,
Пал со' ш ту маре'спе? 
Витрадия'н ту саре'н е кхере'-

стер,
Йо хвиля'стри помардя'н,
€ девле'н вичхурдия'н,
Йо небр1' ту попхаг’я'н 
Йо пани' ту вичудя'н,
€ кхуре'с затрадия'н,
€ бричка', йо роти попхагу’я'н, 
6 даде'с затасадя'н,
Йо костю'мо проп1я'н,
Йо стади' де ре'ка ту мук’я'н, 
Йо гада' по пе'сте поч!ндя'н,
€ тера'ха пе'ск1р! ту хачюрдя'н, 
Кай ту пе'ск1 го'ди задия'н?

Де блукав ти, жульмане, 
Де ти мотався?
Прийшов додому п’яний, 
Чого ж ти б’ешся?
Вигнав ти вс1х !з хати,
0

В1кна побив,
Бопв викинув,
В!дра побив,
Воду вилив,
Жеребчика загнав,
Бричку й колеса поламав, 
Батька задавив,
Костюма пропив,
Шапку в р]чку кинув, 
Сорочку на соб! порвав, 
Чоботи сво1 спалив,
Де ж ти свого розума дш?

Цигани дуже люблять В 1т а т и  гостей, звичайно пльки циган, 1 коли 
зайде чи заТде петь, випивання е неодшнна умова щиро! гостинности. 
Серед них поширена церемон1я в1тати гостя. Про це один ворон1зький 
циган розказував меш так: хазяТн в!тае гостя й каже:

•Здоро'в, мо'ре! проджа', мо'ре, 
беш! Ромни', чув о самова'ро! Джа, 
ле брав1'нт1ца!“ — , Давай о лове'! 
Буд же те лес: душли' а'л1 паш 
душли'?‘ „Ле душли7, ле гайор1 
ал!' баласоро'. Та ле парно' маро' 
I ка'л!нько ле марноро'!“

.Ле, мо'ре, п)й!“ „Яв дж!до'!\ 
,П1й про састипе'1 Нека чхая'ле 
забаган со н!будь! чхава'ле про- 
джа'пе!" .Ме на джшо'м!” .Джа, 
мо'ре! чхаве'н гараве'са, на пха- 
гьо'л".

.ЗЛоров, братику! Проходь, бра- 
Т1ку, с1дай! Ж 1нко, став самовара) 
П1ди в1зьми гор1лочки1* .Давай 
грошМ Багато брати: пляшку чи 
швпляшки?“ „Бери пляшку, вйзьми 
ковбаски або сальця. Та в)зьми 
б!лого хл1ба й чориенького хл|бця
В13ЬМИ!“

„Бери, брат!ку, пий!“ .Бувай 
здоров!" „Пий на здоров’я! А ну, 
Д1вчата, засшвайте щонебудь! Бра- 
т1ку, пройдись!” .Я  не вм1ю!“ ,1ди, 
брате, щоб ти поховав д1тей, не 
ламайся!“

Мен! самому багато ра31в траплялося бути несподшаним гостем 
У р!зних циган, 1 коли не виганяли зразу (бувало й так), то раз-у-раз 
■ шли по горшку I, коли я в!дмовлявся пити, то дуже сердилися.
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Через оте байдикування для цигана г1сть, нав1ть неспод1ваний 1 не- 
знайомий, е дуже бажаний.

Коли чолов1ки п’ють, ж1нки мусять не тйльки прислуговувати (сами 
вони мало п’ють, а то й зовс1м не п’ють), а ще й сп!вати й танцювати.

Така гостиншсть I прив!тн!сть виявляеться Т1льки тод1, коли г!сть — 
циган. Коли ж часом у хату або до шатра прийде не циган, особливо ж 
незнайомий чолов!к, то циган ставиться до нього з великою п!дозрою 
1 в!н увесь час ховаеться. ЗаспокоЧти його дуже трудно. Тут позна- 
чаються та ворожнеча й утиски,*що IX уживали р)зн1 народи проти ци
ган протягом к!лькох стол1ть. Через це незнайом!й людин) розмовляти 
з циганом, особливо з кочовим, дуже трудно. Нав1ть ж!нки, так! жвав1 
й весел! на вулиц!, в себе вдома дуже мало говорять, звичайно, не тод1, 
коли ни хочете ворожити. Незнай0м1й людин! дуже важко дов!датися 
нав1ть про 1м'я або пр1звище того цигана, що з ним вона розмовляе, чи 
хоче розмовляти. Багато циган, що В1Д них я записав сво! п1сн1, не за- 
хот!ли сказати свого пр!звища. Так бувае не т1льки з кочовими, а й 1з 
давно ос1лими циганами. Наприклад, 1зюмський циган Швидченко, пару
бок рок!в 13 дев’ятнадцять чи двадцять, просп1вав мен1 дек!лька п!сень 
I дещо розказував. проте, коли я його спитав, як його пр!звище, то в!н 
ут1к у хату, I т!льки його сус1да-комсомолець витяг його з хати 1 став 
соромити, пот!м сам уже сказав його пр!звище.

У кочових циган вести розмову дуже важко через Д1тей, бо вони 
щохвилини липнуть: „дай грошей, дай грошей". Од них не легко в!дче- 
питися. Коли даси зразу хоч ц!лого карбованця, то дитина школи не вга- 
муеться, 1 буде просити знову й знову, аж поки батьки не проженуть И В1Д 
шатра, та й то дгти п1дуть т!льки тод1, коли 1м даси ще раз грошей.

Р13Н1 автори, що писали про циган, говорять про рел!г!йну шдифе- 
рентшсть циган. До тих переслшувань ! утиск1в, що 1х застосовували 
проти циган у Зах|дн1й Еврот, кр<м 1нших поважшших причин, спричи- 
нялося й Тхне безв!рництво. Як це вже помшали багато раз^в, цигани 
т!льки позверхово пристають до т!е'| рел!гГГ, яко! додержуеться людн!сть, 
що серед не'1 живуть на той час цигани. Вс1м в1дома стара украшська 
анекдота, де цигана питають, якоГ В1н в1ри, на що циган каже: „а яко! 
вам треба, паночку?" Цн рел!пйна байдуж!сть серед широких к1л ци- 
ганства, особливо кочових циган, поширена 1 в цей час. Правда, не так 
^.авно цигани добре вм!ли використовувати рел1г1ю: вони кликали бага- 
тих у куми, або на христини, або й сами христилися. Проте вже той 
факт, що вони кликали кум!в по ш1сть, а шод1 й по дванадцять пар, та 
ще 1нод1 христили Д1тей не раз, а раз1в по п’ять, говорить за те, що ци
гани етавилися до рел1гп надто байдуже.

У кочових циган збереглися деяк! залишки культу батьмв. Коли мимо 
шатра несуть неб1жчика. то циганки виставляють миски й сковороди. 
Проте й сами вони не знають, для чого це роблять. Тепер часто гово
рили мен!, н!бито роблять це через те, що бояться мертвяк(в.
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Мертвяк1в кочов! цигани справд! бояться страшенно. Коли хто вмре 
я  дороз1, то швидше ховають його I Гдуть щонайдальше в!д могили.

Позатор!к у циган, що тальки недавно стали працювати в колгосп!, 
вмер циган, ! це дуже налякало вс1х колгоспнишв циган. Один !з них 
розказував мен! про цю под!ю так:

.Потерде' дуй дес, то маре'л 
пхуро' ром, Т1мо'шка бусьо'лас. 
Са"р муля' када' в ром то й нас 
со'са лес те Гараве'н, то ж1ле' I 
рома' рае'нде адо' зимоде'ло те 
манге'л лове' те гараве'н ле муле'с.

Сар ав1ля' калГ рат, то вса'- 
воре рома' аилле' те дара'н ле му- 
ле'стар. То 1 рат циЩ'н: „на сове'н 
рома'ле, бо поха'ла аме'н о муло!“ 
1 цип1'н гадж1кане'с: ,мо де, се- 
крета'р! секре'тарю ти ж бачиш, 
що мертвя'к! брапку, стережи', то 
я тоб! завтра зроблю решето! 
Джан, рома'ле, найм1саре'н гад- 
жен, кай те дод1кхе'н ле муле'с, 
кай те на'похал аме'н!“

Кота'р вов ля'пе, авмя' о ве- 
ша'р! пе када'в цишмо', то воне' 
пхене'н ле вешаре'ст!: „братшу, 
голубчику, погляди нашого мер
твяка, то ми зробим тоб1 решето!“ 

То в гаджо' на скамля', то 
воне' аш!ле' те манге'н ле гадже'с 
1 пхенде' те ден ле'сп дуй марде' 
ваш кала', ке вов те беше'л вся'- 
воря рат паша в муло'. То вид- 
ж1ля секрета'р1 ! пхенда' гадже'ст1: 
.джа пест1, ману'ш, аме корко' 
дод!кха'са!“

Л1не' с1'ялка, прицирде' кар1'н
0 муло' тходе' ле муле'с пе с!ялка, 
а ко'ркоре аш1ле' те д1ла'бен та 
челе'н паша в муло'. Пе теса'ра анде'
1 домови'на 1 гараде', а ко'ркоре дж1- 
ле' анде й мала' те тере'н ! бут!'“ .

„Поробили два дн1, то вмер 
старий циган, Тимошка звали. Ко
ли вмер цей циган, то не було 
чим його ховати, то шшли цигани 
до пан!в у Земв1дд1л просити гро
шей, щоб поховати мертвяка.

Коли прийшла темна н!ч, то 
вс1 цигани стали лякатися мерт
вяка. От уноч[ кричать: „не сшть, 
цигани, бо поесть нас мертвяк!* 
1 кричать украТнцев!: „дивись, се
кретарю! Секретарю, ти ж бачиш, 
що мертвяк! брат!ку, стережи, то 
я тоб1 завтра зроблю решето! 
1д|ть, цигани, найм1ть мужиюв, не- 
хай доглянуть мертвяка, щоб шп 
не по1в нас”.

Зв1дюль в1н узявся, прийшон 
л I* с н и к на цей галас, то вони ка- 
жуть л1сников1: „братку, голуб
чику, погляди нашого мертвяка, 
то ми зробимо тоб! решето".

То дядько не схот!в, то вони 
стали просити дядька й об1цяли 
дати йому два карбованц1 за те, 
щоб вж просид1в усю н1ч коло 
мертвяка. То вийшов секретар 1 
сказав чолов1ков1: Лди соб), чоло- 
в1че, ми сами доглянемо!*

Узяли С1валку, притягли до мерт
вяка, поклали мертвяка на С1валку, 
а сами почали сп!вати й танцювати 
коло мертвяка На завтра принесли 
домовину 1 заховали, а сами п1шли 
в степ робити свою роботу".

Т1льки в деяких оалих циган, що вже злилися з мицанством, нав1ть 
останнього часу можна було бачити пом!тну прихильнють до рел1пйни\



40 Проф. О. Баранн1ков
I

обряд!в: вони вчащають до церкви, святять яблука й паски, клич уть- 
до себе пошв тощо. Проте дал), н1ж позверхове виконання таких обрядйв, 
В1ра в цигана не виявляеться н1 в чому жшому. Слово девел, себто ,бог", 
для циган е лиш слово, з ним не зв’язано н1якого уявлення. Воно й ц1л- 
ком зрозум1ло, коли ми пам’ятатимемо, що рел1г!йн! уявлення грунтуються 
на в1дпов1дних формах економ1чно! основи. В|дсутн1сть тако! основи, 
певно, в!дбиваеться й тут, 1 тому тут не можуть виробитися ск)льки- 
будь мщн! й тривк! уявлення р е л 1п й Н 1 й моральн!.

У величезшй л1тератур| про циган висловлюються зовсш протилежн! 
погляди на циганську духовну культуру. Деяш автори кажуть, н!бито 
в циган е сила казок, переказ1в, п1сень, дум, замов 1 замовин, приказок 
та примовок. 1нш1 — зовс1м в)дкидають (снування в циган якогсь пом!т- 
но! народньо\ творчости I говорить т 1л ьки  про тсн1 та й то говорять 
про них 13 великою зневагою. Дехто з авторйв каже, що т! п1сн1, яких 
сшвають М1с ь к !  цигани тепер, е дуже поган1, 1 треба шукати в цих циган 
натурально! „трудовоТ шсн1“.

Мен1 здаеться, вже т| факти, що 5х ми знаемо про 1стор1ю циган, про 
1хн1 промисли 1 1ХН1Й економ)чннй стан, не дозволяють думати, що в ци
ган можна знайти багату творч1сть.

I справд!, коли розглянути Т1 „циганськ! казки“ , що 1х друковано ба
гато закордоном I в РосЛ, то легко можна побачити, що вс1 ц1 цигансыи. 
казки тощо взято В1д того народу, що серед нього перебувають цигани 
останшми часами, коли, певно, вони живуть довго I добре розум!ють 
мову й розмовляють нею. Коли я у свспх мандр!вках звертався до циган 
I просив, щоб вони мен! розказали якусь казку, то вони або починали, 
розказувати циганською мовою укражську чи рос1Йську казку, абож 
багато част!ше просто говорили, що казок у них немае. Так було 1 з ко- 
човими I з ос!лими цыганами.

Одним-одна форма народньо! творчости, що д|йшла чималого роз  ̂
витку в циган, — це п1сня. П1сень у циган було колись багато, збере- 
глися вони й по сей час. Тематика цих Щсень дуже одномаштна й б!дна, 
як 1 саме життя циганське. Найулюблен1ша тема циганських п1сень 6 кра- 
д1жка, особливо ж конокрадство. У багатьох пкнях виявляються р!зн1 
моменти, що зв’язан1 з цим промислом: готування до крад1жки, вдала 
крад|жка, або невдала, пкання п1сля крад1жки, погоня селянина за цига- 
ном, що вкрав коней; то циган просить допомоги чи в Д1вчини, чи в се
лянина, то вже сидить у в’язнищ, сумуе на самот1, або просить батька 
чи Ж1нку визволити його 13 в’язннц!; чи циган горюе в Сиб1ру, Т 1к а е  
зв1дт!ль 1 ховаеться по л!сах. Шла низка п!сень висв1тлюе горе й суи 
циганки, що залишилася з малими й голодними д1тьми сама, бо чолов1к 
сидить у в’язнищ, циганка бшкаеться з жорстокости людей, що не хо- 
чуть допомогти нещасн!й. У деяких тенях говориться про кохання,— 
циган краде свою циганку 1 т1кае з нею. Юнець тут бувае р1зний: то 
вони т1кають 1 беруться, то циганчина рщня ловить ?х 1 вбивае цигана.
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або й обох. Тема про кохання у циганських народн1х тенях мало попу
лярна; нав!ть у тих П1снях, де в основ1 лежить кохання, про кохання 
майже н!чого не сказано, кр1м того, що одне одного побачили, зразу ж 
покохалися 1 т1кають. Тих банальних та сантиментальних форм кохання, 
що ними пройнят1 так зван! „циганськ! п!сн!“ та „циганськ1 романеи*, 
справжня народня циганська н!сня зовс1м не знае. У багатьох шенях ци
ганка плаче, чому вона не слухала матерь жалкуе, що вийшла зам!ж 
1 1й доводиться понев!рятися й коритися ас1м: треба вставати ран!ш од 
ус !Х , прислуговувати вс!м: 1 св е к р о в ! ,  ! свекруо, 1 братам, 1 сестрам чо*- 
ЛОВ1КОВИМ, а п’яному свекров! ще й треба сп1вати тсень. Дуже яскраво 
з’ясовуються знущання, б!йка й лайка п’яного чолов1ка. У деяких п!снях 
циган плачеться, що взяв соб! Ж 1н к у ,  а до неТ не лежить душа. Часто- 
циган вихваляеться тим, як добре вш ум1е менжуьати або красти.

У цих давн!х народшх тенях кольоритно в1дбиваеться ввесь старий по- 
бут циганського життя, переважно життя кочових циган. Тиьки  кочов1 ци
гани бережуть давш традишГ цигансько'Г народньо! п!сн1 1 продовжують П.

Нов! п!сн1, найчаетше дуже коротенью, утворюються на зразок укра- 
|'нсько1 чи рос1йськоТ «частушки"; тут пом!тно позначаеться вплив чи 
селянсько! п!сн1, чи м1сько! „частушки". Багато таких коротеньких п!* 
сень е т1льки переклад украшських чи роайських тсень; 1нод1 тут 
в украКнську чи рос1Йську шеню вставлено двое-трое циганських сл!в,. 
або до чужих сл1в т1льки приставлено циганськ1 зак1нчення.

Перед револющею для московських та петербурзьких циганських хор!в 
утворено багато сантиментальних шеень та циганських романеш, що не 
мають ан!якого зв’язку з справжшм циганським життям. Через те, що 
в цих хорах брали участь цигани й циганки не т]льки роайсью, а й укра- 
Гнськ], ц| п!сн1 занесено й на УкраУну, 1 б!лышсть „циганських" шеень,.. 
що 1х тепер сшвають I укра'!нськ1 цигани, — такого чужого, не циган
ського походження.

Ос1л1 цигани забувають I свою мову, 1 своГ тенк Давн1 циганськ 
тсн! серед них дуже мало хто знае. Уже друге поколшня циган, що 
ос1дають по м1стах, помалу забувае давш п1сн1, а т\, що вчащали до 
школи, школи не спйвають Их. Т1, в кого шзшше розвинеться 1нтерес до 
шсн1, вчаться уже в кочових циган. Тому в д!ялект! тсень, що Кх сп1- 
вають 0 С1л! цигани, виявляються риси дшлектш кочових циган.

У житт1 кочових циган п!сня мае дуже велике значшня. Це майже 
едина культурна розвага циган. Вона дуже вплнвае на настр|й цигана,. 
1 багато раз!в траплялося бачити, що во присутш плачуть, слухаючи 
п!сн1 про понев1ряння й лихо циганське. Проте тематика старо'! п1сн! не 
иоже стояти на завад! дальшому культурному розвитков) циганства. 
Поменшити популярность ц!еТ тсн ! можна т!льки ТОД1, коли зайдуть чи-- 
«*ал1 зм1ни в економ1чному й культурному побуп циган.

Варт сказати дек1лька сл1в про взаемини М1ж оалими й кочовими ци- 
ганами. О сЫ  цигани ставляться до кочових часто вороже, а шод! з вела-
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ким презирством. Можливо, що вони набули таких погляд!в в!д укра- 
Тнсько! людности. Ос1л1 цигани дивуються з некультурности й грубости 
кочових циган, з того багна, що в ньому доводиться жити кочовим 
циганам. Часто доводиться чути в!д оалих циган, що кочов! цигани во
нюч!, бо наскр1зь пропахли димом. Нарешт! ос!л1 цигани, коли лаються 
промш собою, то часто називають один одного „плащуватий", чи „пла- 
щувата", 1 ця назва кочових циган вважаеться за велику лайку серед 
циган ос!лих. У деяких мкцевостях, як от на Херсонщин1, кочових циган 
називають „кельмеш!", 1 сами цигани пояснюють, що це „найпосл1дн1ш! 
рома“ (цигани). Ос!л! цигани вважають, що з кошвлею не дуже ладно 
1 з практичного погляду. Слов’янський циган Хв. Ол. Копиленко казав 
м ет: „х1ба ж то воно добре, коли, скаж1мо, в1зьмугь тебе у бупр, 
а батько в сей час поГхав в одну сторону, а брат у другу*. Копилен- 
ков1 часом бувало дуже ц!каво посид!ти й поговорити з кочовими цыга
нами, проте вж не хотш, щоб це бачили ям „прил1чн! люди", бо, як в!н 
казав, .сором поводитися з ними“ . 3 другого боку, й кочов1 цигани часто 
ставляться до ос!лих 13 великою зневагою, вони !х не вважають нав1ть 
за циган, бо „вопи вже побЫли ! втратили все, що в них було циган- 
ського". Це траплялося чути В1Д багатьох циган 1 на УкраТш, але най- 
яскрав!ше це взаемне ставлення можна було спостер!гати в а'м’У одного 
ворошзького цигана Боброва. Сам Бобров був сином кочового цигана; 
одружився з ос!лою циганкою й о ст  у Воронеж1, де мае власну хату. 
У нього збереглися велик! симпатП до кочових циган 1 в!н завдовольняв 
свою потребу кочувати тим, що ввесь час 1здив по ярмарках. Його ж!нка 
з оолих циган ставилася до циган 13 великою погордою ! жила, як 
справжня мшанка, держала свою хату так, як 1 шил М1щ ани, н!коли не 
!здила по ярмарках. Але ж мати Боброва, що до само! смерти свого чо- 
ловжа кочувала все життя, дуже любила В1льне життя й коч!вл1, нена- 
вид!ла хату 1 нав!ть С1м’ ю свого сина. Вона жила, як сама казала, на 
сво! зароб1тки, себто майже щодня вчащала на базар 1 там ворожила 
й гадала бабам. 3 великою щирютю вона згадувала свое життя в степах 
1 свого чоловша, „чорного, наче смола“ . „Перевелися цигани“ , казала 
стара, „нема даьньо! сили, колишньо! краси 1 вм!лости. Нав1ть гор!лку не 
ВМ1ЮТЬ ПИТИ ЯК СЛ1Д“ . В один 13 ТИХ ДН1В, коли я заходив до Бобрових, 
стара випила сама швкварти, облила соб1 волосся горькою, 1 сид!ла 
пльки веселенька, зовам не п’яна, хоч було !'й далеко за с1мдесят рок!в. 
Хлопчиков! Боброва було щось 13 десять рок!в, 1 В1н уже майже зовс)м 
од1Йшов в|д циганського життя. Правда, В1н ще знав демлька циганських 
сл!в, проте з батьками розмовляв роайською мовою. В!н учащав до ро- 
С1ЙСЬК01 Ш КОЛИ, На ВУЛИЦ1 Г у Л Я В  1 Г р Э В С Я  3 руС ЬКИ М И  Д1ТЬМИ, 1 видно
було, що з нього колишнього „доброго цигана” не вийде. Так1 с1м’Г, 
безперечно, е й на Укра!н1, проте мен1 не доводилося бачити в одн1й 
С1м’1 так1 три р1зн1 поколшня. На Укра!н1, коли осший циган береться 
з кочовою циганкою, то про це говорять ус! цигани, що живуть у тому м»:тй
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Ворожнеча, що шод! безперечно проявляеться М1Ж ос!лими й кочо- 
вими циганами, великою м1рою залежить 1 в!д причин е&оном!чних. Ос1л1 
цигани кажуть, що в декого з кочових циган е чимало грошей, бо через 
те, що вони не живуть увесь час в одному мюп чи сел*, вони можуть 
не платити податшв, що IX мусять платити ос«л1 цигани. Осмим циганам 
ш'бито доводиться платити не т!льки за себе, а й за кочових циган. 
Кр1м того, кочов! цигани через те, що вони не платять податЮв, можуть 
дешевше продавати кош, чи менше брати додачь 1 через те дуже кон- 
курують 13 ос1лими циганами.

Для того, щоб завершити своГ спостереження над залишками старого 
побуту в циган, я дам дешлька шсень. Спочатку подам декмька старнх 
народах п!сень, дал1 дешлька шсень сучасних, утворених пио впливом 
украТнського чи роайського м1ста або села, 1 нарешт! дек<лька п!сень,
що поширилися )з столиць — Москви
1. Зашундя' задикхя'

Ва'йдас е Ружа'.
„Богослов^ дай ман пхурГ 
Те джав те лав е Ружа'.“ 
Богослов1' дай е Вайда'с.
Задия' го'дло Ва'йда 
Задия' пе бутяре'нде:
„Поде'н ма'нде сивоне' грее 
О сава'р1 рупово',
Йо доло'го пхаруно',
Сщло' черка'сько рупово'Г4 
Чи лав, чи дуй Вайда пхендя'.
Ио Дуна'ю перепя'.
Дикхе'л о Вайда е чхея'
Пе ре'ка о гада море'н. 
^Драстуйте, циганочки, гада- 

лочки,
Адгадайте про судьбу мою.
Што будеть 1 случитьа надо 

мной!*
„Чхая'неле, мр* пхе'нор’я,
Со си ка рай баро'?
Джан кха'рен е Ружа'
Тбльки Ру'жа растер зумаве'ла 
Ру'жа баре' лове' ле'ла!“
Ав’я' Ру'жа е Вайда'сте 
„Драстуй ба'рж, ба'рш мой,
Шо гля вас уго'дно 
Поворожить 1л1 циганам пом1- 

нять?“

та Петербургу.
Зачула, забачила 
Вайду Ружа.
^Благослови мене, стара мати,
1ти брати Ружу!*
Благословила мати Вайду.
I крикнув Вайда,
Крикнув на роб1тник1в:
„Подайте меш сивого коня 
I уздечку ср1бную,
I повода шоькового,
Одло черкеське ср!бне.“
Чи слово, чи два Вайда сказав, 
Вже Дунай перейшов.
Бачить Вайда, дшчата 
На р!ЧЦ1 сорочки перуть.
„Здоров), циганочки, гадалочки.

Погадайте про мою долю,
Що буде 130 мною1“

„Д1вчатка, мо! сестрищ,
Що це за великий пан?
П1д1ть покличте Руж у,
Т1льки Ружа од пана зум)е,
Ружа В1зьме велик! грош!. “ 
Прийшла Ружа до Вайди. 
„Добридень, пане, пане м1й,
Чого це вам треба,
Поворожити чи з циганами пом!- 

няти?“
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„Для м(не угодна ворожить 
1 всю правду раскажите. “
Чи лав, чи дуй йой пхендя',
Руп I сунака'й горсте'нца лия'
6 се'дло рупово' йой лия' 
Сивоне'с ада грее йой лия'
1 после'дньо гат пхаруно' 1злия'. 
„Руже'ле, со ту кере'с,
Йо после'дньо I тришу'л 
I тришул ту мандар 1зле'с!“
„Ай, Вайда'ле, мро пша'лоро 
Со ту ма'нца ккердя'н, 
Бйягняюро хачюрдя'н, 
Б1пане'ск1ро ту сак1рдя'н!“
„Ай Ру'желе мр| чха'йор1 
На да'р сара 'ма'ра ’ве'на!.
Ай Ру'желе джа ке тре пшала'
I пхен ле'нге ту адя'ке,
Кай ав’я' о рай баро'
Йов манге'л те паруве'н!“ 
„Лиджа', Ру'же, кхар 
Ада рас баре'с ка ме'. “ 
„Драстуйте вам, цигани, 
Пол1ви'Г дворяни,
Давайте помшятьа,
Хоть ахо'та с вам! пав1да'тьс!!“ 
Йо Вайда' фсех двЫа'тцать 
Табунов йов пер1скака'л 
Йе Ружа' чордя'.
Доресне' пшала' Вайда'с 
1 по ку'ск! чшпрде'.
Ру'жа пала'л джал 
а Вайда'ск1р1 куск!'
Де пхаруни' фарту'ха 
Йой чхуве'л.

2. Ушти', мр1 ромни', ранеди'р, 
ай а'нг!л е д1вере'нге 
1 на де' ту мре мо'ске лач, 
яв ту' лач1' бор!' лач!'.
Сив д(вере'нге гада'1 
Матьо'ла о са'стро т^ро'.
Га'ба леске Пля'1

.Для мене треба ворожити 
1 всю правду розкаж!ть. *
Чи слово, чи двое вона сказала, 
Ср1бло й золото жменями забрала, 
Ср1бне с1дло вона взяла,
Сивого коня вона взяла 
I останню сорочку шовкову взяла. 
„Ружечко, що ти робиш, 
Останнього хреста 
I хреста В1Д мене береш!. “
„Ой Вайдочку, М1Й брат1ку,
Що ти зо мною 1зробив,
Без огня спалив,
Без води утопив."
„Ой Ружечко, моя сестрице,
Не б1йся, усе наше буде.
Ой, Ружечко, 1ди до своГх брат1в 
I скажи Тм ти так,
Що при!хав великий пан,
В)н хоче помшять. “
„Веди, Руже, додому
Того пана великого до мене".
„Добридеиь вам, цигани,
Польов! дворяни,
Давайте м1нятися,
Хоч охота з вами побачитися". 
Вайда ВС1Х дванадцять 
Табун1в вж перескакав 
I Руж у вкрав.
Догнали брати Вайду 
I на шматки пор1зали.
Ружа 1ззаду йде 
1 Вайдиш шматки 
У шовкового фартуха 
Вона збирае.

(Старый Оск1л, 1928 р. Циганка Нодя).

Устань, моя ж 1нко, раненько, 
Ран1ше за д1вер1в 
I не давай сорому моему обличчю. 
Будь ти доброю нев1Сткою, мила. 
Ший дшерам сорочки!
Буде п’яний тв!й свекор,
Сп1вай йому п1сеиь.
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Б1чхаве'ла ту'те кхеле'с 
О састре'ске джа, кхе'л!

3. Мро да'доро,
Мр1 да'йорь
Кай ма'нге те джа'в?
По чу'жа стро'шца 
По чу'жа стро'н!ца 
Таи ме замардо'мпе,
Хас1йо'м ме акана'1 
ЗаГ1йо'м пе чу'жа стро'на 
Кай ма'нге де дав?

4. Ш  па ми'слях па сваГх 
6 терня' ромня' лийо'м!
Ме кама'м ла те трада'в,
Те трада'в ке дат кхере'
Джа ке Т1ро' дат с1ка'в 
Йо даде'стер дром баро'.

5. Ме Пйо'м я да ве'ш 
I чх!ндьо'м е гриби',
Ав1льо'м те кара'вав,
Йов ав’я' мато'.
Вич1дя' йо гриби',
Холася'пе пе ма'нд!,
Лия' ман те маре'л!
Кар1'к ма'нге те джа в?
Даде'с ма'нде на не',
€ дай ма'нде пхурани',
6 дай ма'нде курор1'1 
Йов о васт пхаПрдя',
Йов ченя' витрадия',
Чхаворе'с йов умардя',
Йо бала' йов опчхшдя',
Кердя' ма'нге йо нанго' шеро'! 
Ме Пйо'м де дукханГ,
Н1со' ма'нге на керде',
Йо шеро' м!ро' нанго'!
€ дай ман на прме'л,
Йо пшала' мре де бешто', 
ТекнорГ сом чхайор '̂!
Со те керав, кай те джав?

Пошле тебе танцювати 
1ди, танцюй для свекра.

(Курськ 19'2Н р. Циганка 1з Льгова)

М1й батечку,
Моя матжко,
Куди мет йти?
На чужШ сторон!,
На чуж1й сторон1 
Туди я эабилася, .
Пропала я тепер.
Зайшла в чужу сторону,
Куди м ет тепер податися.

(Там таки) 
Не по душ1 по своГй 
Молоду ж!нку взяв.
Хочу П прогнати,
Прогнати до батька додому. 
,1ди до твого батька, покажу 
В1д батька велику дорогу.* 

(Там таки)
Я п!шла у л!с.
Нарвала гриб1в,
Првйшла, щоб варити,
В1н прийшов п’яний.
Внкинув В1Н гриби, 
Розсердився на мене,
Взявся мене бити.
Куди мен! йти?
Батька в мене немае 
Мати в мене стара,
Мати в мене сл1па.
Вж  руку переломив,
В1н сережки вирвав,
Дитину вш убив,
Волосся вш обфвав,
Зробив мен! голову голую.
Я П 1ш л а  до Л 1 к а р н 1 ,

Н1чого мен1 не зробили, 
Голова моя гола!
Маги моя не приймае,
Брати моТ у в’язниш,
Молодая я д!вонька!
Що мен! робити, куди йти?
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Хас1йо'м ме цикнор!',
Хас1йо'м ме чорор!',
Пхуро' да'доро прме'!

6 . Ю'ци мо'ли дорива'лси 
Ка да си'во ра'ско грай!
Трш забо'ри розлийо'м, ' 
Сивоне'с улидж!йо'м.
Со за си'во, долгогри'во,
С капита' йов дро пхаба'1 
Йов приста'ла, бри'чко ма'рла, 
Я да дром баро' шуне'л. 
.Обдикпе' ту, хулани'е,
Чи на джа'н пала'л хула'я. “ 
Обдикхьо'мпе обшундьо'мпе, 
Со праста'л пала'л пого'нь. 
Ма'нге не'куда д!ва'тци,
ПриПя' по плив те джав. 
Пливина'ва, во'лна ма'рел 
Зал1ва'еть йо якха'.
Пх1ре'л Ма'ша паш е ре'ка 
Йой пхаге'л парне' васта'.
.Аж  л! ту'ке. Маша, жа'лко, 
То поде' ту васторо',
Сир поде'са, витфде'са,
Бу'дш  ве'чная мая!“
Ме вижда'ва пада шля'хо, 
Джав веше'нца тьомноне'нца, 
Д|кха'в, ша'трща парньо'л.
Ме поджа'ва паш е ди'ра, 
Д 1кха'в, как мфо' тердьо'л. 
„Здо'ров ка'ко, эдо'ров мГло 
Й апсуши' ка й абагрей 
I пр^ле' ман сивоне'са 
Ман пр]ле' прастамаре'с!”
Йо како' ман на прме'ла.
„А ч1в'ен лон, йо маро', 
С1каве'н о дром баро'!“
.Ту  на сан мро какоро 
Сан ту бо'рзо джуклоро'!*

7. Беша'в берш, беша'в дуй, 
Н 1ко'н ке ме на заджа'л.
Сир по тр1'то бершоро'

Пропала я маленька.
Пропала я б^дненька,
Старий батечку, прийми!

(Там таки) 
Ск1льки разш я доривався 
До сивого панського коня!
Три горож1 роз!брав,
Сивого украв!
Що за сивий, довгогривий,
Вш у яблуках з копито!
Вш б!жить, бричку б’е,
Аж великий шлях шумить. 
„Оглянься ти, господине,
Чи не 61 жать 1ззаду хазяУни?" 
Оглянувся, прислухався,
Б1жить 1ззаду погоня.
Мен1 н1куди под1тися,
Мус1в уплав т)кати.
Пливу, хвиля б’е,
Залива мен! оч1.
1де Ма ша коло р1чки,
Вона ламае б|Л1 руки. 
пКоли тоб1, Маше , жаль,
То подай ти  ручку.
Коли подзси, витягнеш, ’
Будеш нав1ки моя“ .
Я виходжу на шлях,
1ду л1сами темними,
Бачу, 6 !л1€ шатро.
Я п1дходжу до дфки,
Бачу, дядько М1Й стоТть. 
.Здоров, дядьку, здоров, милий, 
I обсуши 1 огр^й,
I прийми мене 1з сивим 
Мене прийми втжача!“
Дядько мене не прийма.
.А  всипте соли, хл1ба,
Покаж1ть велику дорогу!*
„Ти не м1й дядько,
Ти — х1рт“.

(Там таки) 
Сиджу р!к, сиджу другий,
Н 1хто до мене не заходить.
Коли на трет!Й р!к
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Дшха'в мр1 дай пхур!' джал.
€ ген джа'ла, е рове'ла 
Дром ясве'ндир на д!кхе'ла. 
„На'ров да'е, на'ров, ма'мо, 
Д ж 1да ’ва'ва ме виджа'ва 
6  злидне'нца ра'да да'ва 
€ мурше'нца ме поп’я'ва.

8 . Здумшьбм ме, здум1ньо'м ме 
С 1б1р’я'тир те наше',
С161р’я'тир ме нашльо'м,
Бар!' 61'да ме т1рдо'м.
Вудара' ме попхагйо'м, 
С!б1р’я'тир ме нашльо'м.
По барГ дром дж!льо'м 
I пе пра'во ме дж1льо'м,
Пе'ст1ро ка'ко аракльо'м. 
.Здо'ров, ка'ко, здоров, ром,
Ме ш пл1мя'н!ко т!ро'к 
Ле ту ман, о чороре', 
Б13Л0ве'нд1р0, б!зй1ле'нд1'ро,
Та де ма'нд! тх1рора'
Пока забарйо'на Прора'1“
Вов деа/мал: .ушШ,
Ушч1', го'жая чхей,
Поде' ле'ст1 мандро' й лон, 
С!ка'в ле'сп баро' дром!“
„На'шч! ка'ко, на'шч1 ром!
Ме пав 61'да нашльо'м,
А ту ман на пр1ле'х.
Те пастьо'л т1ро' си'во гра'
I м е р е 'л  Т1ро' г о 'ж о  чхей,
Сар ту ман на приле'х,
Пе бар!' б!'да б1чхалдёх.

9. Те дж1на'в ме пе'спр! су'дьба, 
На виджа'ва пала ром.
На запханда'вас йо кало' шеро'! 
Ой да зли'дня, во'рга ту! 
1злюби'л ту терня' ман 
Со'ст1 хасша' яда' терт'?
Ай да на прохо'де терно' прал. 
.Ой заджа' ма'нде чороря'те

Бачу, моя мати стара йде.
Вона йде 1 плаче,
В 1д сл1з дороги не бачить.
Не плач, мамо, не плач, мамо, 
Живий буду, я вийду,
Злидпям раду дам,
1 з хлопцями вип’ю.

(Там таки) 
Здумав я, здумав я 
1з Сиб1ру утекти,
1з Сиб1ру я ут!к,
Велику 6 !ду зробив.
Вжна я поламав,
1з Сиб1ру я ут1к.
На великий шлях вийшов, 
Праворуч я п!шов,
Свого дядька найшов.
.Здоров, дядьку, здоров, цигане, 
Я племшник тв1й!
Прийми мене б!дного,
Без грошей, без документ1в,
Та дай меш чоботи,
Доки заживуть ноги!'
А вш каже: „устань,
Устань, гожая дочко,
Подай йому хл!ба й соли, 
Покажи йому велику дорогу!" 
.Ти не дядько, ти не циган!
Я 1з 6 )ди ут!к,
А ти мене не приймаеш.
Нехай здохне тв1Й сивий юнь 
I умре твоя гожа дочка.
Як мене ти не приймаеш,

,На велике горе посилаеш". 
(Мар1юп1ль, 1928 р. 1в. Сокирка).

Коли б я знала свою долю.
Не вийшла б зам1ж,
Не зав’язувала б чорну голову! 
Ой да злидн1, т! найпршП ■ 
Покохав ти мене молоду,
За що ж гину я молода?
Ай 1 мимо йде менший брат.
„Ой зайди до мене, до 61ДН01,
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Ай чхаре' каме'н те ха'
Ай да джа'га ту'га 1тхане'
I яна'га чхере'нд1 те ха'!"
Те заджа'л би барвало' пхрал, 
Роспхена'ва б саро' пе'ст1ро

джу!мо'1 
Сля о ро'м, сльо'м барвал!',
1 джангля' барвало' йо како'. 
Акана' й не заджа'л яда цер, 
Кала' тходе' е роме'
I проджа'л баро' кхер,
„Ай да, дя'дя, на заджа'нпе 
Йов деве'л, ту'т1 приджа'лпе 
Приджа'лпе I ту'т1 
I хиндя' те джа.
Ав ма'нд! чхороро' йо дя'дя 
На проджа' ман 1 чхаре'нца 
На б1ста'рел ман I чхаре'нца.
На бюта'рел которе' мандре'га." 
Йов деве'л ле'ст1 дел 
Пала' море'н да 1 чхаре'н!
Йо да пхрал одмаре'л 1 гадже'н, 
I гадже'н соп Н1Ко' те не заджа'л. 
I те н’ане'н 1 чхаре'ндП 
I чхаре'нд1 н1со' 1 те ха'!
6 да тр1н пхрала'
I Ткхе'стар ек чхороро'
I деду'мал: „ме тут на чхувй'ва 
I виджа'ла о ром вса проджа'ла! 
А е по у'тро ме виджа'ва,
I пкене'ла о гаджо':
„I вмарде' т!ре' роме1“
Ай, деве'л, приле' чхаре'н 
Аме джа'ва, те'в мро ром!

10. Та ке со' ме домардо'мпе, 
Када' вези'тко десторо',
Када вези'тко десторо',
Када ци'по грасторо'!
Со'стир ху'до, состир бля'дно.

Баре' кхаре'стер вигайо'м,
Ах йо рома' ма'нца на п’ена,

Ой, д1ти хотять юти.
Ой п!ду я з тобою разом 
I принесу д!тям 1сти.‘
Коли б зайшов багатий брат, 
Розказала б усе свое життя!

Був чоловйк, була багата,
I узнавав багатий дядько.
А тепер не заходить 1 в хату, 
Коли посадили чолов1ка 
I гМшон у в’язницю.
„Ой, дядьку, не зазнавайся, 
Тй-богу, тоб! доведеться, 
Доведеться тоб1 
У  в’язницю 1ти.
Прийди до мене, б1дненький дядю. 
Не минай мене 1з д1тьми.
Не забувай мене 1з д!тьмн,
Не забувай шматочком хл!ба*.
I бог йому дае 
За мо!х д!тей.
А ось брат одбива й мужнк!в,
I мужик1в, щоб шхто не зайшов 
I щоб не принесли д|тям,
А Д 1т я м  н1чого 'юти!
6 три брати,
I один найб)дн1ший 
1 каже: „я тебе не покину,
I вийде чолов!к, все мине!41 
А ранком я виходжу,
I каже мужик:
„I вбили твого чолов!ка!“
Ой, боже, прийми д!тей,
А я п1ду, де м1й чолов!к.

(Курськ, 1928 р. М. Буздиганова).

10. Та й до чого ж я добився,
До в’язового цшка,
До в’язового цшка,
До шкапини конячки!
Чого ж погано, чого ж па

скудно.
1з в’язниц) я вийшов,
Ах, цигани зо мною не п’ють,
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Йо боде' гадже' напаруве'н! 
Со ш те ке'рав, боже мой! 
Запропа'л ме какана'!
1що 61'ла на'бар1 
Ромни' ма'нде го'жо насвал|'. 
Штож паделать, боже мой, 
Кай ме те джав 1 со ме те 

керав?

II. 11. Шийор)' НГнка 
Ха ля' затГрка;
Кой затГрка сма'шно,
Ков чхаво'ро ва'жно!
Ков чхаво'ро ва'жно,
Вов на п’е'ла про'сто:
Вов п’е'ла нал)'вка,
Сто ру^ле'й бути'лка.

12. Пешо' ма'нд) дешушта'р 
Сар ме е'джино шука'р? 
Пешо' ма'нд1 дешутрГн,
Сар ме е'дж)но патрон.

13. Ой, люб|ла ме, ма'мо,
Цв1ти' пол1ви е.
Чуть рано'чок я уста'ну 
Цв1ти полшать.
Ой любГла ме, ыа'мо,
Зятя приласка'ть 
Ай дар1'л1 ма'нге, ма'мо, 
Золот1 подарки!

14. Ме чуна'ва самова'ро 
I скхара'ва е бурУн;
Ме беша'ва ваш юр ле'нде, 
Не тре'61 ’ме'нд) роме'н.

15. На заде'пе, злидня, 
Ту на ру'п дватиать!

I  61дн1 мужики не мЫяють! 
Що ж мен! робити, боже М 1Й! 
Пропав я тепер! 4
1 ще б1да невеличка 
Ж1нка в мене гожая слаба. 
Що ж робити, боже М 1Й,
Куди мен) йти 1 що мен1 

робити? 
(Ворон1ж, 1У2К р. Бобров).

11. Дшонька Ншка 
Гла зат)рку;
Яка смачна затфка,
Який важиий парубок!
Який важний парубок,
В1н не п’е просту,
В)н п’е наливку,
Сто карбованшв пляшка.

I Кам'янець Под , 1928 р. Решетниченко).

12. Нав)що мен1 лванлдцтп-.
Коли я сама гарна?
Нав1що мен) тринадцять,
Коли я сама — картина.

(1зюм, 1927 р. I. Швидчснко).

13. Ой любила я, мамо,
Кв1тки степов!,
Чуть раночок, я устану 
Кв1тки поливати.
Ой любила я, мамо,
Зятя приласкати,
А дарили мен1, мамо,
Золот! подарунки.

(|Мар1юшль, 1928. В. Сокирка).

14. Я поставлю самовара 
I покличу нев1сток;
Я посиджу добре з ними,
Не треба нам чолов1к1в. 
(Курськ, 1928 р. Лыов. циганка)

15. Не задавайся, злидню,
Ти на руб двадцять.

Уир. иыгклн. 4.
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I Т|м1'н т!р|'
То'лько руп пятна'тцать!

III. 16. Дохане' йоне' ман 
Т1ре' кале' якха'!
Са'ве го'же йоне',
Са'ве мо'дни йоне!

Гай мейо'м хас!йо'м 
Розн!ща'сш бах м!р|

Кай ме, де'вла, те джа'в,
Кай ме, де'вла, те праста'в? 
Б 1леле'ск|ро терно' чаво',

С

Прастама'ск1ро чаво'
Гай мейо'у хас1йо'м...

Со рак1'рна 1 рома',
Те мара'в ме пе'ск!р1 ромня', 
Те пал со те мара'в 
Кана' йой ман на моле'л 

Гай мейо'м, хас1йо'м... 
Залейо'м м’андро ве'ш,
Яда веш йо баро', 
Р1ск1рдьо'м яда чар 
Не па ми'сл! своей.

Гай мейо'м, хас1йо'м... 
Загейо'м андро' садо', 
Шш1п1ндь'ом ада' буке'т 
Шшшшдьо'м ада' буке'т 
Не па ду'ше своей.

Гай мейом, хаайом!
Розу дай, галупч1к мой!

17. Со'са, ГрГша, со са, Гр1ша, 
ГрГша барвало'?
Талар’енца, талар’е'нца 
Ту сан зурало'.
Яда диве'с, яда' диве'с 
Яме' барвале'
Палтася', палтася'
Яме' чороре'.

Со'са, Гр1'ша..
Мек те хал, мек те пел 
Ямаро' хула'й:
Якана', якана'

Бо ц1на тоб!
Т|льки руб п’ятнадцять.

Згубили вони мене 
ТвоТ чорн! оч1.
Як) гарн1 вони,
Як1 прекрасн1 вони1 

Ой вмер я, пропав, 
Роэнещасна доля моя.

Куди мен!, боже, йти,
Куди мен1, боже, т!кати? 
Безпашпортний молодий

хлопець
Ут1кач-хлопець.

О вмер я, пропав...
Що кажуть люди,
Що я б’ю свою жшку,
За що ж я П б’ю,
Коли вона мене нб любить.

О вмер я, пропав...
Зайшов я у л!с,
У  л1с у великий,
31рвав я травинку,
Не по м исл1  сво1й .

Ой вмер я, пропав... 
Зайшов я у сад,
31рвав там букета,
31рвав там букета,
Не по душ| своТй.

Ой вм ер я, п ропав .
Рожу дай, голубчику м!й!
.(КиТв, 1928 р. Р. Францевич).

Чим, Грише, чим, Грише, 
Грише, ти багатий? 
Талерами, талерами 
Ти сильний.

Сьогодн!, сьогодн!
Ми багат1,
ГИ сл я за в т р о го ,  П 1С лязав трого  
МИ 61ДН1.

Чим, Грише...
Нехай Тсть, нехай п’е 
Наш хазяш:
Тепер, тепер
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Си вов баро' рай! Вж  великий пак.
Со'са, Гр1ша...

Со й, Анюта, со й, Анюта, 
Де'вла, со скердя'н? 
Паларо'м, паларо'м 
Де'вла, на гея'н.

Чим, Грише...
Що ж, Анюто, що ж Анюто, 
Боже, що ти зробила?
Зам1ж, зам1ж,
Боже, не п!шла.

Со'са, Грша...
Штош ту, Гр1ша, што ш ту

Чим, Грише...
Що ж ти, Грише, що ж ти,

Грша, Грише,
Што ш ту об!ща'л?
А цига'нку, а циганку 
За'муш ти не взял!

Що ж ти обЩяв?
А циганку, а циганку 
Зам1ж ти не взяв!

С'оса, Гр1ша...
Со ту, Гр1ша, со ту, Грниа, 
Гр1ша ту кердя'н?
Е  ромня', е ромня'
Гр1'ша на лия'н!

Чим, Грише...
Що ти, Грише, що ти, Грише, 
Грише ти зробив?
Циганку, циганку,
Грише, ти не взяв!

Со'са, Грша... Чим, Грише...

1з трьох груп поданих гпсень найб1льше вшом! в л1тератур1 п1сн1 
третьо! групи (16— 17). Ш  шсш властиво штернацюиальн!, 1х багато ра- 
з!в записували в р1зних кражах Европи. Це найулюблениш п’еси репер
туару московських та колишжх петербурзьких циган, 1 зв1дц1ль вони 
поширилися на всю територ1ю Союзу. Коли попросять циганку засп1вати 
цигансько! п1сн1, то найчаспше вона засп1вае одну з цих абож цього 
жанру. На основ1 цього жанру розвинувся так званий циганський ро
манс. Проте етнограф1чно-циганського тут майже н1чого немае.

П1сн1 другоТ групи (11— 15) — недавш. Вони, як це вже сказано, утво- 
рен1 шд чужим впливом, 1 до них цигани серйозно не ставляться. Етно- 
граф!чного тут мало.

П|сш першоТ (1— Ю) групи, безперечио, найважлив!ш1. У цьому жанр1 
в1дбилося все життя, майже вся 1стор1я й побут циганський. Чужим, не 
циганам, вони цих шсень не сЩвають.

Виключаючи циган, що живуть по ж'стах й майже зовс!м денаШона- 
л!зувалися, —  1 промисли 1 культурний ршень циган мало В1д м 1нилися аж 
з тих час1в, коли цигани п рийш ли на територ1ю к о л и ш н ь о !  РосЛ. Т1 чи
слены адм1н1стративш й полщ)йН1 заходи, що 1х вживали з а д л я  того, 
щоб н1бито полшшити життя циган, не дали пом!тних насл1дк1в.

Причина цього, безперечно, в тому, що вс1 ш заходи були чисто зов- 
в!шн1 1 своею метою мали асим1лювати циган, злити ?х 13 тим народом, 
що серед нього перебували цигани. Щодо цього дуже важно шдкреслити, 
що царськ1 законодавш не вважали циган за окрему народн!сть; само! 
наэви циган у юридичних актах колишньо! Рос>1 п!сля 50-х рок1в немае. 
Циган стара Рос)я знала Т1льки як спшушв та танцюр!в, що розважали
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буржуаз1Ю, як купщв, що менжували юньми, або конокрад1в. Чимало 
вплинуло й те, що цигани розпорошен! на величезн1Й територГГ. А най- 
важливше було те, що економЫа царськоТ Рос!? давала циганам змогу 
держатися Ухн1х давн!х промисл!в, а ц! промисли потребували в1д них 
розпорошуватися на величезшй територ1Т.

За радянсько! влади долю циган зв’язано з долею шших народ!в, що 
"Гх гнггила царська влада. Першим досягненням циганства, на перший 
погляд мало й применим, було те, що за циганами визнано право окре- 
мо1 нац1ональности, яка мае сво! особлив1 потреби 1 специф1чн! особли- 
вост!. Цей факт набувае великого принципЬвого знач!ння через те, що, 
значить, цигани мають повш права, таю сам1, як 1 1НШ1 нацшнальност1 
Союзу.

На основ! цього акта 1925 року в Москв1 оргашзовано „Всероссий
ский союз цыган", що поставив соб! мету об’еднувати розпорошен! ци- 
ганськ! маси, дати ш  ос!л!сть 1 прилучити 1х до радянсько! сустльности. 
У багатьох м!стах Союзу цигани орган!зувалися 1 вв1йшли у „Всероссий
ский союз цыган"; об’едналися також деяк! групи циган ! на Укра'ш!. 
Проте брак осв!чених циган спричинився до того, що 1хн1й Союз 1Де до 
занепаду. Т!льки в Москв1 е невеличка група 1нтел!гентних циган, що 
провадять велику просв1тню роботу. Праця цього осередку, так само як 
I Союзу, провалиться в дуже тяжких обставинах, через те, що !нод! су- 
проти них «дуть 1 сами темн! цигани. В!домий факт, що коли представ- 
ник Союзу при'1'хав до Курська зорган!зувати тамтешшх циган, то вони 
його шймали й повели до в’язниц!. Шсля цього представники Союзу не 
1здили дал1 на п!вдень, на Украшу.

Видима р!ч, що шдвищення економ1чного добробуту й культурного 
р1вня циган в обставинах радянського життя, особливо ж  при колекти- 
вшацп, можна здДОснити пльки тод1, коли циган переведуть на нов! рейки, 
коли вони пристануть до регулярного трудового життя, що т!льки одно 
й може дати реальш гарантм потр!бного для циган перевиховування.

I ми бачимо, що радянська влада вживае заход1в для того, щоб пе
ревести циган на землю I прилучити 1х до хл|боробства. 30 серпня 
1926 року ухвалено: 1) „Организовать Комиссию по землеустройству тру
дящихся цыган при Переселенческом отделе Наркомзема, один член ко
миссии по представлению отдела национальностей при Президиуме ВЦ К 1а, 
а второй член комиссии по представлению Всероссийского союза цыган". 
Через деякий час, 1 жовтня 1926 року була постанова „О мерах содей
ствия переходу кочующих цыган к трудовому оседлому образу жизни", 
де ухвалено: „В целях оказания содействия переходу кочующих цыган 
к оседлой трудовой жизни, Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляют: 1) Предложить Центральным Испол
нительным Комитетам и Советам Народных Комиссаров союзных респуб
лик принять меры к первоочередному льготному наделению землей цы
ган, желающих перейти к оседлому образу жизни. 2) В случае отвода



УкраТнськ! погани 53

земли цыганам в сельских местностях, на цыган распространяются все 
льготы, установленные для переселенцев, при чем условия и порядок 
выдачи ссуд цыганам, желающим перейти к оседлому образу жизни, 
определяются законодательством Союза Республик".

Дуже важно п1дкреслити ту форму, що в н!й закликано циган до 
трудового життя. У перш1й половин1 19. стол1ття царська влада виэна- 
чала термжи, до яких треба було переловити вс1х циган 1 оселити Ух 
там, де того схоче становий чи кправник. Робилося це примусово. По
станова радянськоУ влади говорить про циган, .желающих перейти к тру
довому оседлому образу жизни". Крш того, землевпорядкування циган 
е т1льки один 13 моменте землевпорядкування селянськоУ людности Союзу 
взагал1, 1 в ц1й справ! беруть участь иредставники В1д самих циган, 
а цього н!коли ще не було в щлому св!т!.

Разом 13 тим ми з р1зних джерел двнаемося, що комсомолыцв-циган 
послано на робфаки, а також на фабрики, у фабричн1 учн!. Циган залу- 
чають таким чином не пльки до хл1боробства, а й до пращ у проми- 
слових шдприемствах.

Безперечно, що т!льки такч заходи можуть мати величезне значжня 
для перевихоыування циган, зробити з кочових циган ос1лий народ ! при- 
лучити Ух до культурного життя.

Проте треба добре пам’ятати, що це завдання дуже складне, багато 
складшше, шж'для якогось жшого народу. Цигани протягом багатьох 
стол1ть н!коли не працювали регулярно ! через те не мають до цього 
Н1яко1 эвички. Кр1м того, серед циган пануе страшенна темнота, осв!че- 
них людей серед них дуже мало, майже немае, а до чужих вони став- 
ляться з великою шдозрою.

Нав1ть у самому Ленжград! на одних зборах, де о сЫ  цигани закли
кали кочових до хл1боробства, виявилося, що кочов! цигани в щй справ! 
не ймуть в1ри нав1ть своУм оалим товаришам, I на Ухжй заклик до хл1- 
боробства кочов! казали: „собащ хочуть ежа дати“ .

Меш самому багато раз!в траплялося чути В1Д циган, що хл1бороб- 
ство — це не циганське д!ло, бо вони не вм!ють ш орати, н1 с!яти; Ухня 
профеая — мшяти (те п а р уве 'н ). Проте новий лад вимагае й В1д циган, 
щоб вони приедналися до трудового життя.

У декМькох округах на УкраГш • останнши роками оргашзовано ци- 
ганськ! колективи. Деяк1 з них були невдал?, як про це, наприклад, мен! 
розпов1дав I. С. Пихва, циган !з Зшов’Увсько! округи:

„Андо' б1шта' панчто' берш тер- ,У  двадцять п'ятому роц| ба-
дьо'нас б у т  р о м а 'андо'Ялисаве'то. гато циган стояло в Л 1заветград1.
Саве' када' рома'? КелмишГ! Ну Як1 це цигани? КелмишИ Ну, а Щ
акада' келмиш!', то назива'юцьця келмиил — то називаються найпо-
са'ме н!што'жна рома'. I от ле'нд! сл!дущ! цигани. I от Ум не було
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на сас ви'ходо ти жувё'н 1 пе й гава- 
ти пхфе'н. I аш1ле' воне' пхув те 
манге'н.

А в 1л я  й е к  • ра й  к ар 1 'н  1 в у р -  
дон а '  1 ач х 1л е '  в о н е '  л е  р а с  те м а н 
ге 'н, кай о  рай д е  д е л  л е 'н д !  п х у в .
0  рай позап!стросарда' ле'нд!ре ме- 
зу'ри 1 ха'нци ка'ст1 ерГ 1 б1чхалде' 
у Харков кодова' вса'вор! лма'.

А'нде б!што' охтото' берш вид
жиле' ле'нд1ре л!ла' 1 дше' ле'нд! 
пхув паша' й Панта'!вка. Пе штарто' 
де'с п1сля' патрад!' вса'воре рома' 
1зджа'наспе пе собра'шя 1 дава'й 
ле'нд! читать пе й собра'н1я ста- 
ту'то, то воне лес прилше', ну на 
жане'сас к чому вов касаТцця.

Пе панчто' дес дава'й вса'воре 
те траде'н тй  мал. Када' траде'л 
1с1' лаше грасторе', а яве'р траде'л, 
Грасторо' б1бахтало', вурдоноро' 
скрит'л, а смо'ла а'ндро вурдоноро' 
штя'л, а у ром ромня маре'л кай
1 ки'рпа андо' вурдо'н тре'л, а кон 
майбарвало', то кудува' 1 флаки 
андяре'л.

Аш1ле' те обт!ре'н 1 мал, по- 
терде' дуй дес. Те тере'н совер- 
ше'нно на жане'н шсо'. Виж1ле' пе 
Р 1ал 1 д1ла'бен I челе'н, а те Т1- 
ре'н на каме'н. Зал1не' 1 бо'рони, 
постходе’ пе I ку'ч! а ко'ркоре 
ав1ле' кар1'н 1 ша'три.

Но аме' мануша' кацаве', ке 
джана'с те тера'с паша' й пхув ка
да' сар I гаджо', но аме'н на'бут, 
Тря' лав дешу Д1й, но аме' ле'нца 
не могли' те ава'с анд ек тха'н, 
потому' кай мануша' вери'ти. Пе'- 
спре лаве'нца ту ле'ске пхен, ке 
тер ака'дя, то вов начжа'еть те 
магр|саре'л, то бут рома' на скамле' 
те аве'н аде' кода'в колект1'во 1 ро- 
страде'пе, потому' што не могли 
собразить ленца.

виходу — жити й по селах ходити. 
I почали просити землю.

Прийшов один ком!сар до во- 
31В 1 почали вони пана просити, 
щоб ком!са‘р дав 1м землю. Ком1- 
сар записав 1хн1 пр1звища 1 ск1льки 
в кого С1м’1 1 послав до Харкова от1 
вс! документи.

У двадцять восьмому рощ вий- 
шли Гхн1 документи 1 дали ш  землю 
коло ПантаТвки. На четвертий день 
П1сля великодня вс! цигани з!йшлися 
на збори 1 давай 7м читати на збо- 
рах статута, так вони з ним пого- 
дились, але не знали, до чого в!н.

На п’ятий день давай ус1 Гхати 
в степ. Один 1де, то е добр! ко
ники, а другий !де, конячки по- 
ганеньк!, возик скрипить, а смола 
з воза капае, а циган циганку б’е, 
що ганчфка з воза падае, а хто 
найбагатший, то той прапора ви- 
ставив.

„Почали обробляти поле, поро- 
били днш два. Робить зовс!м ш- 
чого не вм1ють. Вийшли в поле 
1 сшвають 1 танцюють, а робить 
не хотять. Узяли борони, поскла- 
дали вкупу, а сами прийшли до 
шатр1в.

Але ми люди таю, що вм!ють 
робить, на земл1 так, як 1 мужики, 
але нас не багато, с!мей з два- 
надцять, так ми з ними не могли 
бути на одному м!сц1, того що 
люди поган1. Сво!ми словами ти 
йому кажеш, що роби це, а вж 
починае лаяться; так багато цнган 
не схот1ло бути в тому колектив1, 
1 роз1йшлися. через те, що не могли 
з ними зговоритися.
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Де'саве рома' пориса'йле ш 
й жни'ви па'лпале. Ав1ля' вря'ма, 
кай те жа'н сапа'ть, то воне' саве' 
рома' жане'н те тере'н када' сар 
требуй, а сар саве' на жане'н то 
виш!не'н ле сапе'нца; со 101' а'нде 
пхув, то ле'нде вса жал подря'д.

То саве' рома' жане'н тере'н 
кадия' бут1', то дшхе'н, ке шсо' на 
виджа'л, то аилле' те найм1саре 
гадже'н то й гадже' лгае' сапа'лки 
1 ви'сапали вса'воре си'мбуря та 
1 кукуру'за.

По'сл! са'пки ацпле' вже' жни'ви 
требуй сас о марно' те зле'с. То 
лине' коса'рки, траста' сас ле пе'- 
ст!ре, то йек дес 1зл1не' во'рзо Д1Й 
десяти'ни 1 всл1д аш!ле' те лен ка- 
дав во'рзо 1 ти праваре'н грасте'н.

Й рай сар д1кхле' када', то ви- 
акхарде' ма'йбаре ра'с, кай те оста
новить поря'дки. То притрада'
0 рай, ле'ст!р! мку'ро Ду'тченко
1 аш!ля' ле'нд1 те пхене'л: гтуме' 
мануша'ле, сар сас з1бра'ше ро
мано', туме' о стату'то шдшстро'- 
нас?“ Воне' пхене'н вса'воре, ке 
П1дп1Строса'расас. „Кана' шуне'н ме 
туме'нд1 лес проабша'ва". То воне' 
пхенде': „проаб1н!“ То вов ле'нд! 
проабЫдя', то воне' ашунде', ке 
када' уса жал колект1вно порядко. 
То воне' на скамле' ти приле'н ка- 
да'в стату'то.

„А  амаре' рома' дешуду'й Уря' 
п!длше' й васт I пхенде', ке аме' 
прила'с кодова' стату'то. То й рай 
пхенде': „раз туме' приле'н када'в 
стату'то, то туме' кате' яве'на". 
То сар прилше' о стату'то 1 рома', 
то воне' ленд! ацпле' тхон 1 чера'“ .

Деяк1 цигани повернулися на 
жнива назад. Прийшов час, коли 
йти сапати, то вони, як1 цигани 
вм1ють робити як СЛ1Д, а як як1 не 
вм|'ють, то вир1зають сапами; що 
е на земл1, то в них усе йде вряд.

То як1 цигани вм!ють робити 
цю роботу, то бачать, що шчого 
не виходить, то почали наймати 
мужик1н, то мужики взяли сапи 
] ыисапали вс1 сояшники та пшшку.

ГНсля сапки почалися вже 
жнива, треба було хл)б зн!мати. 
То взяли косарки, кош були своУ, 
то в одил день зияли дв1 десятини 
в1вса 1 в сл1д стали брати той овес 
1 годувати коней.

Ком1сар як побачив це, то ви- 
звав найб!льшого ком1сара, щоб 
встановити порядки. То приУхав 
ком1сар, його пр!звище Дудченко, 
I почав Ум казати: „ви, товариш!, 
як були циганськ! збори, ви ста
тута Шдписали?" Вони кажуть ус1, 
що шдписували. „Тод1 слухайте, 
я вам його прочитаю". То вони 
сказали: „прочитай!" То вш Ум про
читав, то вони вислухали, що це 
все йде колективним порядком, то 
вони не с х о т 1ЛИ ухвалити цього 
статута.

А наш! цигани дванадцять с1- 
мей шдняли руки 1 сказали, що 
ми погоджуемось 1з цим статутом. 
То ком1сар сказав: „То коли ви 
ухвалили цього статута, то ви тут 
будете". То коли цигани ухвалили 
статута, то вони почали будувати 
для них хати“ .

Уже з того, що розказував циган Пихва, видно, як важко прилучити ци
ган до хл!боробства, проте невеличка група залишилася на земл! 1 до них
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пристають 1 1нш1. 1з власних спостережень 1 з л1тератури ми знаемо, що 
прилучення циган до хл1боробства розвиваеться, 1 з цього погляду для 
циган зроблено останшми роками бмьше, н1ж за вс1 попередн! часи.

На Кубаш, у Сальсьмй окруз1 е перший циганський хутф „Крику- 
ново“ . У цьому хутор1 1900 десятин земл1 1 40 хат. Ж ивуть там 50 ци
ганських семей, 1 у них е чимале господарство: кон!, воли, верблюди, 
один бугай I дробина. Останшми роками циганський колектив стае на 
власн1 ноги 1 збираеться купувати трактора. Цей перший циганський 
хутф мае величезне значшня для виховування циган, 1 не т!льки тих, що 
в ньому живуть, а й кочових. Циганський журнал розказуе, що кочов! 
цигани частенько зупиняються коло цього хутора й багато 1х просить 
прийняти й IX до колективу.

Цигансью колективи утворено у Кривор13ьк!й, Запор!зьк1й 1 шших 
округах на УкраГш, а також у деяких роойських округах ! на Быюруа.

Не раз доводилося чути В1Д самих циган, що чутка про кращ1 обста- 
вини життя в Союз! приваблюе I закордонних циган, 1 мен! самому тра- 
пилося бачити у Бигород! сербських, а в Харков! румунських циган, 
що вже мр|яли про плуги, косилки, трактори 1 про землю.

Поширюеться також ! шдив!дуальне господарство серед циган, як про 
це св1дчить циган Богданенко (з Миргорода):

„Аме'нде а'нде хво'ро Мирго- „У  нас у м1ст1 Миргород! жили
род джувде' рома' чороре'. На сля цигани 61ДН1. Не було в них ш-
ле'нде шсо', канука' джуве'н мкито'. чого, тепер живуть добре. Видано
Вид!не' ле'нд! пхув ! тере'н бут!' !м землю 1 роблять, 1 живуть, ко
! дживе'н ко'жно ману'ш барвало', жен чолов1к багатий: е хл1б, е к1нь,
1с1'н мандро' 1С!'н  е Гра 1с1'н е гу- е й корова. Вони живуть у вла-
ривн1. Воне' джуве'н пе'стфе тьхе- сних хатах 1 працюють“ .
ре'нца I тере'н бут1'“ .

У р1зних м!стах цигани п1шли на промислов1 шдприемства або утво- 
рили сво! рОб1ТНИЧ1 арТ1Л1.

Прилучення циган до трудового життя разом 13 знищенням тих еко- 
ном!чних умов, що дозволяли 1м байдикувати, гультяювати та дармо1д- 
ствувати, е найкращий спос!б виховування циган. Проте так! заходи 
не можуть дати скорих 1 реальних н а с л 1ДК1в без осв1тньо1 роботи.

У Москв1 для осв1тньо! роботи серед циган уживають найреальшших 
заход1в. До те ! справи залучено самих Т1льки осв1чених циган, 1 цей 
факт мае величезне знач1ння, коли ми згадаемо, з якою п!дозрою став- 
ляться цигани до чужих, не циган. Там орган!зовано два циганськ! клюби 
I три школи. Для шк!л 1 для дорослих видано дек!лька буквар!в 1 кни
жек. У школах викладають сам1 но осв1чен! цигани.

У Москв1 т а к и  видають перший на ц1лий св 1т  циганський журнал .Р о 
маны' Зо'ря“ („Циганська Зоря'). Журнал жваво В 1д г у к у е т ь с я  на нов!
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форми життя, веде просв1тню й аГ1тац!йну роботу серед циган, закликае 
(х до осв1ти й культурного життя.

Циганськ) школи, де учаться й учать цигани, циганськ1 книжки, що 
Тх написали сами цигани, циганськ1 клюби й циганський журнал — усе це 
з’явилося в перший раз на всьому св!тк Це е хоч I не прим1тне на пер
ший погляд, проте вёличезне досягнення радянсько! влади, 1 чутка про 
ц1 факти роз!Йшлася далеко й за кордоном.

На жаль, на УкраТш немае свого осв1тнього осередку серед циган. 
А це — конче потр1бна р1ч, бо треба пам’ятати, що д!ялекти украшських 
циган ст!льки р1зняться в!д московського дшлекта, що наш! цигани дуже 
багато дечого не можуть зрозум!ти у книжках, виданих у МосквК

Кир. цигая*.— 5.
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31СЬ пи1 АскегЬаи. Б1е зеззЬаИеп икгаЫзсЬеп 2|§еипег1ппеп ИаЬеп Йаз 
\УаНгза§еп ппс! ВезргесНеп %апг аи{§едеЬеп; йатН, зо\У1е пШ ВеНе1е1, Ье- 
Газзеп 31СН пиг сНе НегипшеНепйеп 2щеипег. Пег 01еЬ5!аИ! зрйеНе т  ГгйЬе- 
геп 2екеп е!пе §гоззе Ко11е а1з Рго^еззюп с!ег погпас11з1егепс1еп 21цеипег. 
Оауоп геи^( е!пе §;гоззе АпгаЫ Ыейег, \уе1с11е с1еп 01еЬз1аЫ а1з аиззегог- 
йепШсЬ асЫип^з^ег^ез НапсЫегк, }а зо^аг а1з НеМеи^а 1 Ьезт^еп. Оагаи? 
ше1з{ аисЬ Йег 1_1тз1апс1 Ып. Йазз т  Йег гизз1зс11еп ОеЬззргасНе е те  зейг 
Ьес1еи1епс1е АпгаЫ у о п  \Уог(еп (1ег 21§еипегзргас11е еп11еНп1 зтс1.

5о\уоЫ «аз  (Не ЗргасЬе, а1з аисЬ жаз <1(е 1^еЬеп5(огтеп апЬе1ап^1, уег- 
зсЬгпе12еп с11е зеззНаИеп и к т т зс Н е п  2]§еипег иптег теЫ  тН  с1ег з1е ит- 
§;еЬеп(1еп икгаш15сЬеп ипй гизз15сЬеп Веуо1кегип§- 1п !е<7.1ег 2е11 зтс! гес1й 
У1е1е ЕЬезсИНеззип^еп ЬеоЬасЫе{ «огйеп 2\У13сЬеп 21деипегп е1пегзе11з ипй 
икга1пегп, Риззеп цпс1 зо^аг Лийеп апйегегзейз.

Б 1е Кепп1п1з <1ег е1§епеп ЗргасЬе з1еЫ Ье1 <1еп зеззЬаПеп 21ёеипет 
аи{ е1пег зеЬг НеЕеп 51иГе. Шге К1пс1ег зргесНеп ^ем/бЬпНс!) икгаиизсЬ, ипй 
(Не КпаЬеп ег1егпеп (Не 21§еипегзргас11е егз! Йапп, даепп 31е аи{ сНе 
М3гк4е 21еЬеп, и т  (1еп Напс1е1 кеппеп ги 1егпеп. 5еЬг сНагак(ег1з115с11 1п 
Й1езег Ве21еЬип§ 1з(, Йазз сИе Ргаиеп (Не 21^еипегзргасНе Ье(1еи<еп(1 \уеш- 
§ег {*и1 кеппеп, а1з Й1е МЗппег.

Оег Рго2еп4га12 Йег 5сНге1Ь-ип(1 Ьезекипс1|деп ип!ег (1еп 21§еипегп 151 
е!п зеЬг §епп§ег; п1сЫз(1ез1ошеп1вег йЬеггазсЬеп (Не 21§еипег о{4 йигсН 
1Ьге 1п(е1Н^епг.

01е ЕтзсЬгапкип^ с1ез Рпуа(Напс1е15, зо^1е <1ег Ргогезз (1ег Ко11екМу|'з1е- 
гип^ т  <1ег Ьап(1\У1г1зсЬаЙ, \уе]сНег гиггеЛ 1п Йег II. Й. 5. 5. К. у о г  31сН 
8еЫ, 1з1 у о п  ^гоззег Вес1еи1ип§ Шг (Не 21§еипег. 01езе Ье1(1еп ЕгзсЬе1пип- 
&еп Ье(Нп^еп Йеп Ы1ес1ег§ап§ Йез Р1ег(ЗеЬапс1е15, (Незез Наир(ег\уегЬз2\уе15ез 
(1ег 2 1 8 еи пег т  1е4г(ег 2еИ, ипс1 з1е!1еп 51е т  га(1|ка151ег /̂6136 у о г  (Не Рга^е, 
» 1е з!е ги §еог(1пе1ег, (гисЫЬагег АгЬе1( йЬег§еЬеп кбпп!еп.

11п(1 с!а зеНеп лчг, йазз аи! Йеш Тегп1опиш с1ег Ь’кгаше ипй ш апйегеп Те1- 
1еп Йег У. Й. 5. 5. К- Ко11екНу\У1г1зсЬаИеп у о п  21§еипегп еп1з1еЬеп, у о п


