Етнічна мозаїка України
Короткий сюжет - «Рома України. Хто вони?»
Тривалість: до 06.00 хвилин
Мінімальний сценарій

Час

Голос диктора

Візуальний ряд

00.0000.10

Етнічна мозаїка України.

Заставка. «Етнічна мозаїка
України». «РОМИ»

00.1000.25

Приблизно в IX –X ст.Предки сучасних ромів
залишили свою прабатьківщину в районі
долини річки Інд. Територія сучасних Індійських
штатів Гуджарат, Раджастан та Кашмір

А. Шен. Табір ромів.
1856

00.2500.40

Шлях, яким пройшли цигани, реконструюють
нині таким
чином: з Індії вони рушили через територію
нинішніх Ірану,
Афганістану та Вірменії, далі відбувся поділ.
Частина циган повернула в бік Палестини і
Єгипту (де і залишилася), частина попрямувала
безпосередньо на територію Візантії а згодом
до країн Центральної та Південної Європи.

00.4001.00

В основі міграційних процесів ромського
населення лежали економічні причини:
табірним ремісникам були потрібні ринки збуту
продукції, артистам – нова публіка для виступів,
ворожкам – нові клієнти

01.0001.15

На територію сучасної України Більшість ромів
прийшли з Балкано-Карпатського регіону у
середині ХV столітті Серед них влахи (влахуря),
пов’язані з Молдавським князівством і
1

Карта України

Волоським князівством (Волощиною). кримські
рома (самоназва — киримiтка ромa)

01.1501.30

У Речі Посполитій після 1624р. ромів
підпорядковували управлінню і суду старшин ромських королів, які при призначенні
отримували королівську грамоту. Ця посада
проіснувала до кінця 18 ст.

01:3001:45

УГетьманщині з середини 17 століття роми,
спорадично розселися серед українського
населення, були приписані до козацьких полків.
Переписом 1732 року зафіксовано 4500 ромів,
які входили до слобідських полків

01:4502:00

Впродовж століть та чи інша влада
намагалася перевести ромів осілий
спосіб життя з метою збору
збір податків, обліку робочої сили чи
громадського порядку.

02:0002:15

1839 російський імператор. Микола І підписав
указ, за яким до 1841 треба було розселити
ромів у казенних поселеннях.

02:1502:45

У роки Першої світовї війни в Закарпатті ромам
— угорським підданим — за програмою МВС
Угорщини (1916р.) бул заборонено кочувати;
військовозобов’язаних забирали до війська,
решту — примусово розміщували в поселеннях.

02:4503:00

У ході здійснення радянської політики
«коренезації» протягом 1921-24 років, ромам
виділяли кошти на будівництво житлових
приміщень, відкриття кустарних майстерень
тощо
Наприкінці 1920-х рр. в СРСР друкувалися і
журнали "Романи зоря" ("Циганська зоря") та
2

"Нево дром" ("Новий шлях").

03:0004:10

З початком колективізації почалася організація
невеликих ромських колгоспів,
Під час Голодомору 1932—1933 років ромське
населення в намаганні врятуватися поверталося
до кочування.

04:1005:10

Під час Другої світової війни Гітлерівці та їхні
союзники винищили близько 80 відсотків
ромського населення України.
Згідно з постановою ВР України № 2084-IV від
2004 р. на державному рівні в Україні щорічно
2 серпня відзначається Міжнародний день
Геноциду ромів.

05:1005:25

Щороку 8 квітня відзначається Міжнародний
день ромів. В цей день 1971 року у Лондоні
відбувся Конгрес ромів на якому було
започатковано всесвітній ромський рух,
затверджено офіційний прапор і гімн ромів.
Запам’ятай ці дати.

05:2505:50

Сучасна Україна – батьківщина для 47 000
українських ромів
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Ромська
кибітка
у
Бабиному Яру
Архітектор
Ігнащенко
А.Ф.

Перший Всеукраїнський фестиваль
самодіяльних ромських колективів м..Біла
церква 2004 рік. Засновник ВСГО «Конгрес
ромен України»

05:5006:00

Фільм створений за
підтримки УКФ
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