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cygAnie-romoWie

Cyganie, dziś określani w Polsce najczęściej jako Ro-
mowie, już od sześciu wieków są stałym elementem kulturowej  
i etnicznej mozaiki kraju. Jednak ich historia jest mało znana i nie- 
wielu badaczy interesowało się ich dziejami. Przyciągała 
raczej uwagę osobliwość, egzotyka Cyganów, niż ich losy  
w Rzeczypospolitej. Należy też podkreślić, że Cyganie sami nie 
zapisywali swojej historii – przez wieki byli ludem w zasadzie 
niepiśmiennym. Dzieje ich musimy zatem odtwarzać na pod-
stawie źródeł stworzonych przez nie-Cyganów, a te często są 
powierzchowne i tendencyjne.

Nazwa „Rom, Romowie”, na określanie przynależności 
etnicznej tych, którzy w historii występują jako Cyganie, stoso-
wana jest zaledwie od kilkunastu lat. Otoczenie, pośród którego 
żyją, posługuje się najczęściej słowem: Cygan, Cyganie (i ich  
odpowiednikami w innych językach: Tsiganes, Zigeuner i po-
dobnie brzmiącymi). To określenie zostało przyswojone także 
przez samych Romów, do tego stopnia, że nadal wielu używa go 
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w kontakcie z nie-Romami, słowo Rom stosując w kontaktach 
wewnątrz grupy. Cyganie nie są społecznością jednolitą i nie 
wszyscy w Europie chcą, by określano ich jako Romów, bowiem 
identyfikują się z innymi nazwami. W dawnych dokumentach 
są określani terminem Cyganie; by więc nie poprawiać zapisów 
źródłowych (w sytuacji, kiedy nie wiemy, jaka była niegdyś iden-
tyfikacja tych, których dotyczy dokument), uważam, że uzasad-
nione będzie nieodrzucanie słowa „Cyganie” i niezastępowanie 
go mechaniczne słowem „Romowie” (nawet jeśli obecna po-
prawność polityczna zalecałaby takie postępowanie).

Źródła z południa Europy odnotowują obecność Cyga-
nów, zwanych też Egipcjanami, już w drugiej połowie wieku 
XIV. Ich przodkowie przybyli z Indii kilka wieków wcześniej. 
Kiedy jednak miało to miejsce, jest przedmiotem sporu bada-
czy. Najdawniejsza wzmianka z Polski to zapis z roku 1401, 
zawarty w księgach Kazimierza, dziś dzielnicy Krakowa. Z tre- 
ści notatki wynika, że niejaki Mikołaj Czigan zapłacił poda-
tek, prawdopodobnie za dzierżawioną na Kazimierzu ziemię, 
gdzie zapewne wówczas mieszkał (Acta consul. Casimir., ks. 
IV, s. 548, AP Kraków, Oddz. III, sygn. K 4). Nie wiemy, skąd 
mógł przybyć ów Mikołaj, ale można sądzić, że z południa,  
z Węgier. Podobnie jak zapewne Piotr Cygan, o którym mówi 
wpis do ksiąg miasta Lwowa z kwietnia 1405 roku. Piotr Cygan 
zamieszkiwał w najgodniejszym punkcie miasta, w Rynku; kilka 
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wpisów z kolejnych lat odnotowuje fakt płacenia przez niego 
podatku ([Leopol.] Percepta et expisita civitatis, 1404–1414, 
s. 55 i nast., CDIA Lwiw, sygn. F.52, o.2, nr 695).

Najdawniejsze księgi Kazimierza wymieniają także kilka- 
krotnie niejakiego Cygana Andrzeja, który podwodami obsłu-
giwał dwór królewski na Wawelu. Musiał ów Andrzej Cygan 
być człowiekiem sprawdzonym, skoro przez kilka lat korzystano 
z jego usług. Np. 25 kwietnia 1419 roku zostaje wysłany z listem 
króla do Wieliczki, a 17 maja tego roku, „z listami królowej do 
króla, w dwa konie do Wieliczki” (Acta consul. Casimir., 1416–
1431, ks. II, s. 56v, Bibl. Jagiel., Oddz. Rękopisów, Kraków, sygn. 
1045/II). Osoba przewożąca królewskie listy, korespondencję 
królowej Elżbiety i Władysława Jagiełły musiała być kimś zau-
fanym i godnym.

W księgach sanockich za lata 1423–1462 i w księgach kra-
kowskich z połowy wieku, szczególnie intrygujące są wzmianki 
o Mikołaju Cyganie, określanym jako „pallatinus sanocensis – 
wojewoda sanocki” i o Janie Cyganie, „wójcie z Sandomierza” 
(Terr. Sanoc, 1423–1462, s. 63–64, CDIA Lwiw, sygn. F.16, 
o.1, nr 1; Terr. Crac., t. 151, s. 49, AP Kraków, Oddz. I). Spra-
wowanie urzędu i orzekanie w kwestiach sporów czy skarg wska- 
zuje, że Mikołaj Cygan najprawdopodobniej zaliczany był do 
stanu szlacheckiego. Wójtowska godność była urzędem jeszcze 
znaczniejszym, musiał więc Jan Cygan należeć do wybitnych 
postaci Sandomierza – majątkiem i autorytetem.

Skąpa jest nasza wiedza na temat dziejów Cyganów w Pol- 
sce. Jednak obraz, jaki wyłania się z tych dawnych dokumentów, 
nie pasuje zupełnie do tego wizerunku, jaki przekazały nam 
późniejsze źródła. Najdawniejsze zapiski pokazują ich jako ludzi 
osiadłych i właściwie zasymilowanych z ludnością miejscową. 
Nie byli więc ci pierwsi w Rzeczypospolitej Cyganie ani bied-
nymi włóczęgami, ani ludźmi podejrzanymi. Wiele wskazuje, że 
cieszyli się zaufaniem, że należeli do ludzi majętnych. O wę- 
drowaniu mówią dopiero dokumenty XVI-wieczne. W tych naj- 
dawniejszych zapiskach słowo „Cygan” jest określeniem poz-

163

lecH Mróz



walającym na identyfikację, podobnie jak „Ormianin”, „Rusin” 
czy „Żyd”. Z całą też pewnością nie było to słowo o pejoraty-
wnym znaczeniu.

Niedługo po przybyciu do miast Polski południowej zaczęli 
Cyganie przemieszczać się ku Polsce centralnej. Poświadcza to 
informacja z Mazowsza, z 27 października 1427 roku, mówiąca 
o sprzedaży ziemi przez Jana zwanego Cyganem (Metr. Kor., 
t. 333, k. 77v, AGAD Warszawa).

Rozmieszczenie geograficzne najdawniejszych wiadomo-
ści pozwala przypuszczać, że przybywali z Węgier, gdzie ich 
obecność odnotowano już kilkanaście lat wcześniej.

W krajach Europy Zachodniej – inaczej niż w Rzeczy-
pospolitej – już od początku XV stulecia zaczęli się pojawiać 
Cyganie wędrowni, przemieszczający się gromadami liczącymi 
niekiedy nawet kilkadziesiąt osób. Pojawienie się tak licznych 
grup prowadziło czasami do konfliktów między przybyszami  
a ludnością tubylczą. Przełom wieku XV i XVI, zwłaszcza 
lata panowania cesarza Maksymiliana I, to czas, kiedy wydano 
szereg aktów prawnych przeciw Cyganom. W rezultacie wielu  
z nich, uciekając przed represjami, skierowało się na wschód.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawili się pierwsi węd- 
rowni Cyganie w Rzeczypospolitej; zastanawiające, że najstar-
sze znane dokumenty dotyczą ziem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Wydaje się, że nie traktowano ich tam jako dziwnych 
i podejrzanych przybyszów włóczęgów, ale raczej jako ludzi 
o określonych umiejętnościach, głównie związanych z zajmo-
waniem się końmi. Od połowy XVI wieku handel końmi stał się 
w Wielkim Księstwie Litewskim cygańską specjalnością.

Po raz pierwszy odnotowują też akta oskarżenia Cyganów 
o praktyki złodziejskie, głównie kradzież koni; znajdujemy też 
informacje o zarobkowaniu wróżbą. W księgach krakowskich 
w 1564 roku wpisano: „Jadwiga Cyganka […] zeznała, iż Cy-
ganie tym się żywią, że wróżą, że kradną, a końmi frymarczą” 
(Cas. Act. malef., 1548–1610, s. 66, AP Kraków, Oddz. III, 
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sygn. K 266). Interesujący jest protokół śledztwa z 1577 roku, 
z akt sanockich, dotyczący Jana Cygana (Testam. Furtum Castr. 
Sanoc., t. 448, s. 106, CDIA Lwiw, sygn. F. 15, o.1, nr 448). 
W procederze złodziejskim pomagają mu bowiem nie-Cyganie, 
w tym miejscowa szlachta. To ważna informacja, niejednokrot-
nie bowiem okazuje się, że w przewinach Cyganów mają udział 
nie-Cyganie; jednak cała wina spada zwykle na Cyganów.

Ze wszystkich XVI-wiecznych dokumentów najbardziej 
unikatowym świadectwem dawnych dziejów Cyganów w Rze- 
czypospolitej jest zapis sprawy z 8 lutego 1595 roku, zare-
jestrowany w księgach Mińska (dzisiejszej stolicy Białorusi). 
Ten dokument jest dowodem, że Cyganie osiadli tworzyli 
wspólnoty, które nawet poważne spory rozstrzygały wewnątrz 
grupy, kierując się własnymi prawami; ale też uznawały prawo 
państwowe czy lokalne, skoro decyzję własnego, cygańskiego 
sądu wpisano do ksiąg grodzkich mińskich. Z treści wpisanego 
listu sądowego dowiadujemy się, że 20 maja 1594 roku we wsi 
Jarszewice sługa wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła, 
Aleksander Matysowicz, Cygan, wniósł skargę: „przed panami 
wszystkimi bracią swoją Cyganami” na swego sługę Kaspra 
Marcinowicza, Cygana, o spowodowanie burdy, w trakcie 
której poturbowana została małżonka skarżącego, a w wyniku 
tego zmarła. Z dalszego fragmentu wynika, że zgromadzeni Cy-
ganie wysłuchali skargi, a ponieważ oskarżony wypierał się, sąd 
zdecydował, że podejrzany ma złożyć przysięgę, że nie popełnił 
zarzucanego mu czynu. Ten jednak nie stawił się, tak więc sąd 
orzekł: „tego Kaspra Marcinowicza na gardło skazujemy według 
sądu i dekretu wszystkich braci naszej” (Akty izdavaiemyje 
Vilenskoju Archeografičeskoju Kommissieju, t. 18, Vilna 1891, 
s. 129–130).

O wewnętrznych sprawach społeczności cygańskich mało 
wiadomo. Powyższy wpis jest dokumentem wyjątkowym. Po-
kazuje, że nim sprawa trafiła do akt grodzkich, była rozsądzana 
przez cygański sąd. Przysięga jest do dzisiaj ważnym elemen-
tem rozstrzygania sporów i dochodzenia prawdy wewnątrz grup 
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cygańskich i do dzisiaj mocna jest wiara w jej skuteczność,  
a także przekonanie o karze, jaka spotka krzywoprzysiężców.

Najbardziej oryginalny i kompletny zespół dokumentów, 
dotyczący grupy wędrującej po ziemiach Rzeczypospolitej  
i przyległych, stanowią akta związane z imieniem Piotra z Ro-
tembergu, rycerza, hrabiego, Filistyna z Małego Egiptu – jak jest 
określany w dokumentach. Jest to zbiór unikalny – dziś znaj- 
duje się w Berlinie, w zespole dokumentów uratowanych z Kró- 
lewca przed wejściem wojsk radzieckich. Dzięki tym listom 
możemy prześledzić wędrówkę grupy na przestrzeni 19 lat i se-
tek kilometrów. Zbiór dokumentów pochodzi z lat 1542–1561  
i liczy 25 listów. W zasadzie wszystkie są listami przewodnimi, 
ale wiele dowiadujemy się też o samej grupie.

Najstarszy zachowany list dotyczący Piotra z Rotem-
bergu, pochodzi z 1542 roku i wystawiony został w Janiszkach  
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(w pobliżu dzisiejszej granicy litewsko-łotewskiej), a to oznacza, 
że do Rzeczypospolitej grupa musiała przybyć sporo wcześniej. 
Ostatni dokument wystawiono w 1561 roku, w Bratianie na Po-
morzu. Daty i miejsca wystawienia ukazują mapę wędrówek 
Piotra i jego grupy na przestrzeni 19 lat. Zapewne jest to mapa 
niekompletna – między datami wystawienia poszczególnych 
dokumentów są spore przerwy czasowe. Mimo tego widzimy, 
że przemierzyli znaczny obszar kraju. Trasa wiodła od Prus, 
północnymi ziemiami Rzeczypospolitej, aż po dzisiejszą granicę 
łotewską, potem na południe, na Podole, i dalej na zachód, do 
Krakowa, a potem znów na wschód i północ.

Pierwszy dokument to list przewodni, dany w dobrach bis-
kupich – wystawca stwierdza, że Filistyn z Małego Egiptu Piotr 
Rotemberg: „dobrze, skromnie, szczerze oraz cnotliwie między 
mieszkańcami i poddanymi zachowywał się”. Janiszki sławne 
były niegdyś z jarmarków, na które z dala pędzono konie. Jar-
marki i terminy, kiedy się one odbywały, miały, jak się zdaje, 
istotny wpływ na wybór drogi przez grupę Piotra z Rotember-
gu. Potwierdza to list wystawiony 3 lata później na Podolu, na 
Ukrainie, w miejscowości oddalonej o ponad tysiąc km – 14 sier- 
pnia 1545 roku obdarował Piotra z Rotembergu listem Hieronim 
Lanckoroński, starosta Skały na Podolu (nad Zbruczem, dzi-
siaj na Ukrainie). Piotr już nie jest tylko „Filistynem z Małego 
Egiptu”; w ciągu trzech minionych lat awansował na szlachetnie 
urodzonego. List Lanckorońskiego mówi o nim: „urodzony Piotr 
hrabia z Rotembergu z Małego Egiptu”.

Właśnie list Lanckorońskiego zdaje się nam wskazywać, 
że już wówczas handel (przede wszystkim handel końmi) był 
ważnym i dochodowym zajęciem cygańskim. Dokument wys-
tawiony został w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny; a właśnie w dniu Wniebowzięcia odbywał się w Skale 
wielki jarmark. Pojawienie się Piotra i jego grupy w tym czasie 
w Skale, tak jak wcześniej w Janiszkach, nie było pewnie przy-
padkowe; najwyraźniej wielki jarmark i możliwość handlu 
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były istotne w ustalaniu trasy podejmowanych przez tę grupę 
wędrówek.

Widzimy, że wówczas wyróżniano już dwie kategorie Cy-
ganów. Na pierwszą składają się jednostki osiadłe i rodziny po-
tomków dawniejszych przybyszów; ci określani są mianem „Cy-
ganów”. Drugą tworzą grupy migrujące z zachodu i południa, 
przybyłe w XVI wieku; ci odróżniani są od tych pierwszych  
mianem „Filistyni” lub „przybysze z Małego Egiptu”.

Słowem ułatwiającym zrozumienie nierzadkiej niechęci 
wobec nich jest określenie „Filistyni”. Pojawia się ono w Pol-
sce jako nazwa Cyganów dopiero w połowie XVI wieku, wraz 
z przybyciem wędrujących gromad. Filistyni byli ludem niese-
mickim, częste były konflikty zbrojne między nimi a Izraelitami. 
Filistyni to obcy, wędrowcy, jak wyjaśnia Praktyczny słownik 
biblijny. Podczas gdy z nazwą „Cyganie” nie wiązały się jakieś 
ukryte, negatywne treści, określenie „Filistyni” podkreśla 
wędrowny charakter grupy, jej obcość.

Pod koniec tego wieku miał także miejsce wyraźny ruch 
migracyjny od strony Wołoszczyzny. Pojawienie się Cyganów 
wołoskich (tych zapewne można by nazwać Romami) stało się 
przyczyną konfliktów między nimi a zasiedziałymi już Cyga-
nami węgierskimi, polskimi i litewskimi. To ważna informacja, 
mówiąca pośrednio o zróżnicowaniu i poczuciu odrębności 
grup cygańskich. Już takie określenia, jak Cyganie wołoscy, 
węgierscy, litewscy, polscy, świadczą, że zasiedziałość w posz-
czególnych krajach wpłynęła na sposób określania siebie.

Rom – tak powszechne dziś określenie – pojawia się po 
raz pierwszy w dokumentach z roku 1642. 30 kwietnia tego 
roku wpisano do akt magistratu miasta Lwowa sprawę sporu 
pomiędzy Stanisławem Gorczycą i Pawłem Romem; Gorczyca 
domaga się zwrotu dwudziestu złotych, które jest mu winien 
Hrycko Cyganik – ojczym Pawła Roma (Protocolli Actorum Of-
ficii Aduocat. Leopol., 1640–1643, s. 1494, CDIA Lwiw, sygn. 
F. 52, o.2, nr 459). Ta notatka jest niezmiernie ważna dla dziejów 
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Cyganów w Polsce. Nie ma wątpliwości, że zbieżność słów nie 
jest przypadkowa. Słowo „Rom” ma związek z Cyganami – oj- 
czymem Pawła Roma jest Hrycko Cyganik. Nie możemy mówić, 
że ukształtowała się już romska świadomość etniczna i że z roz-
mysłem zaczynają oni używać tego samookreślenia. Mamy 
natomiast wyraźny sygnał, że słowo „Rom” jest stosowane  
w celu identyfikacji i określenia przynależności.

W dokumentach XVII-wiecznych znajdujemy kilkanaście 
wpisów dotyczących sporów między Cyganami. Dzięki temu 
dowiadujemy się o stosunkach pomiędzy grupami. Pismo wys-
tawione 25 maja 1694 roku przez władze miasta Kowla (obec-
nie północna Ukraina), skierowane do władz różnych szczebli  
w miastach królewskich, informuje, że: Cyganie wołoscy Hry-
hor i Wasyl Mitygowie wnieśli skargę na Cyganów węgierskich 
Matyia, Arseniego i innych, którzy napadli na nich na drodze 
przez las i ograbili ich. Dokumenty wymieniają pośród zagra-
bionego dobytku „narzędzia i naczynia do rzemiosła konwisar-
skiego i kowalskiego” (Et.-Min., 110 b, nr 2, s. 15, GStAPK 
Berlin). Nie mamy więc wątpliwości, że profesja kowalska  
i kotlarska, wykonywanie sprzętów, którymi zapewne handlo-
wali na jarmarkach i sprzedawali we dworach po drodze, były 
ich specjalnością zawodową, która dawała utrzymanie i była 
podstawą zamożności. Mitygowie byli Cyganami wołoskimi, 
żyli w grupie rodzinnej. Wskazuje na to powtarzanie się w do-
kumentach imion trzech braci, a także informacja, że zagrabiono 
im trzy wozy. Można stąd wnioskować, że wędrowali z rodzi-
nami, a każda rodzina dysponowała jednym wozem, koniem  
i sprzętami, ale żyli, pracowali i wędrowali razem.

Od pierwszych nieomal lat, kiedy pojawili się w Eu-
ropie Środkowej i Zachodniej, znajdujemy wzmianki o tym, że 
pokazują tresowane niedźwiedzie, węże, a także małpy. W nie- 
których krajach słowo „niedźwiednik” staje się synonimem 
słowa „Cygan”. Także zajęcia związane z obróbką metalu pow-
szechnie kojarzyły się z Cyganami. Poczynając od XV stulecia, 
od pojawienia się Cyganów w Europie Środkowej, z obrazem 
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ich kojarzy się także nierozłącznie wędrowanie. Opisy i ikono-
graficzne wyobrażenia ilustrują pokutny charakter cygańskiego 
życia – kij w dłoni, muszle zdobiące ubiór (kapelusz lub inny 
fragment szat) potwierdzają kondycję pielgrzymią.

W Europie czasów  
renesansu wizerunek Cyga- 
nów staje się coraz bardziej  
niekorzystny. Nasilenie  
działań prawnych i represji 
wobec Cyganów w wielu 
krajach Europy Zachod-
niej ma miejsce właśnie 
wówczas. Rzeczpospolita  
była naturalnym kierun- 
kiem ucieczki, tym bar- 
dziej że tutejsze prawa  
nie były jeszcze skiero-
wane przeciw Cyganom. 
Jednak niewiele później 
ustanowiony zostaje pierw- 
szy w Polsce akt skierowa- 
ny przeciwko Cyganom.  
Statuta Seymu Warszawskie-
go, Roku pańskiego 1557 

stanowią: „Cygani, albo ludzie niepotrzebni będą przez nas  
z Ziemi wywołani, i na potem nie mają być do niej przyj-
mowani” (Volumina Legum, II, s. 13). Podobnie jak w Europie 
Zachodniej, spróbowano rozwiązać problem wędrowców, wy- 
pędzając ich. Postanowienie sejmu warszawskiego nie było  
respektowane, skoro wkrótce do sprawy Cyganów powrócono 
na sejmie piotrkowskim roku 1565, postanawiając: „Cyganie 
żeby w Koronie niebyli” i zabraniając udzielania im schronienia 
(Volumina Legum, II, s. 52).

O tym, że musiały mieć miejsce skargi o nierespektowanie 
prawa, zdaje się świadczyć fakt, że powrócono do sprawy Cy-
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ganów i ich przechowywania. Sejm warszawski, zwołany wio-
sną 1578 roku, postanawia, że udzielający schronienia Cyga-
nom osądzeni zostaną jako ich wspólnicy (Volumina Legum, 
II, s. 187). Obowiązywanie postanowienia sejmu z 1578 roku 
prowadziło niekiedy do pomówień i konfliktów, skoro zaczęły 
podnosić się głosy żądające uchylenia tego aktu. Protesty wy-
chodzą od szlachty z Podlasia i kilkanaście lat później zawie-
szono obowiązywanie tych postanowień w stosunku do tego re-
gionu. Przyczyn wyjątku nie znamy. Możemy tylko domyślać 
się, że istniały rozmaite formy współpracy i powiązań ekono-
micznych – jak korzystanie z usług rzemieślników cygańskich, 
handel zwierzętami, głównie końmi – skoro posłowie na sejm 
walny w roku 1607 uznali zasadność wyłączenia województwa 
podlaskiego spod obowiązywania tego prawa.

Fakt licznego zamieszkiwania Cyganów w Wielkim Księ- 
stwie Litewskim zdaje się świadczyć, że przepis wypędza-
jący Cyganów nie był tu rygorystycznie przestrzegany, skoro 
uniwersał poborowy z roku 1589 zobowiązuje Cyganów w Wiel-
kim Księstwie Litewskim do płacenia podatku – określając też 
jego wielkość (Volumina Legum, II, s. 298). Zapewne należy 
rozumieć ówczesne prawo tak, że opuścić Wielkie Księstwo 
Litewskie mają Cyganie, którzy prowadzą życie włóczęgów, nie 
zaś tacy, którzy osiedli lub przemieszczają się – uzyskawszy na to 
zgodę – i wykonują jakieś zajęcia (np. rzemieślnicze, handlują); 
ci powinni płacić podatek.

Jak już wspomniano, w wieku XVI w całej nieomal Eu-
ropie nasiliły się postawy niechęci wobec Cyganów, a prawo 
stawało się coraz bardziej represyjne. Celem było najczęściej 
wypędzenie Cyganów, rzadziej osiedlenie. Jednym z nielicznych 
pomysłów wychodzących poza ten schemat były próby wyzna-
czania Cyganom zwierzchnika. Na zachodzie Europy idea ta 
nigdy nie była szerzej realizowana. Mianowanie zwierzchnika 
nad Cyganami i próby zarządzania przy jego pomocy były nato-
miast realizowane w Rzeczypospolitej od czasów króla Jana 
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Kazimierza, a może nawet Władysława IV. Pierwszy znany do-
kument wyznaczający zwierzchnika Cyganów w Rzeczypospo-
litej pochodzi z 1652 roku. 12 sierpnia w Warszawie kancelaria 
królewska wystawiła list-przywilej dla Matiasza Karolowicza na 
„urząd starszeństwa nad wszytkiemi Cyganami którzy się […]  
w Koronie i państwach jej przyległych znajdują i znajdować 
będą ze wszytkiemi prerogatywami, dochodami i pożytkami” 
(Castr. Sanoc. Ind. Rel., t. 165, p. 1191–1193, CDIA Lwiw, sygn. 
F. 15, o.1, nr 165). Dziesięć lat po przywileju dla Karolowicza,  
w październiku 1662 roku, powierza Jan Kazimierz „starszeństwo 
nad Cyganami tak w Koronie jako i w Litwie, będącemi […] 
urodzonemu Sebastianowi Gałęzowskiemu” (Sigillata, t. 5, 
k. 130v, AGAD Warszawa). Od tego czasu na urząd zwierzch-
nika cygańskiego wyznaczane są osoby stanu szlacheckiego.

Kilkanaście lat później król Jan III Sobieski nadał przy-
wilej starszeństwa nad Cyganami Stanisławowi Węgłowskiemu, 
szlachcicowi, za „ustawiczne wojenne usługi”. Nominacja no-
wego zwierzchnika nad tymi, którzy są w akcie określani jako 
„błąkający się ludzie cygańskiego narodu”, nosi datę 10 lipca 
1682 roku. Jest w dokumencie także nakaz królewski, aby przed-
stawiciele władz miejskich i innych nie czynili trudności, „Cy-
gani zaś przełożeństwa i powinności z dawna należyte jemu 
oddawali” (Castr. Crac. Rel., t. 116, s. 1015–1018, AP Kraków, 
Oddz. I). Po raz pierwszy pojawia się w tym przywileju zdanie, 
że powinnością zwierzchnika jest opieka nad Cyganami i chro-
nienie ich przed krzywdami; wcześniej mowa była tylko o och-
ronie niecygańskiej ludności. Można sądzić, że król Jan III 
instytucję zwierzchnika traktował jako ważny element polityki 
wewnętrznej.

Po śmierci Jana III Sobieskiego królem wybrano Augus-
ta II. Już w grudniu 1697 roku, na początku swojego długiego 
panowania, August II obdarował przywilejem na „królestwo 
cygańskie” Łukasza Michała Iwaszkiewicza. Jest to nagroda za 
zasługi w czasie elekcji, bowiem Iwaszkiewicz był pośród tych, 
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którzy wybrali Augusta II na urząd królewski, a także z uwagi na 
Iwaszkiewicza „nadrujnowaną fortunę” (Lit. Metr., e. h. 149, cz. 
4, s. 468–469, LVIA Vilnius). We wrześniu 1705 roku, August II 
powołał nowego zwierzchnika cygańskiego, Bonawenturę Jana 
Wierę. W dokumencie jest powiedziane, że Wiera ma prawo 
sądzić i karać, powoływać swoich zastępców, sędziów i zwierzch- 
ników niższego szczebla, pilnować – zwłaszcza w okresie tar-
gów – praworządności Cyganów. Instytucja starszego staje się 
coraz poważniejsza, coraz szerszy zakres uprawnień otrzymuje 
cygański zwierzchnik; w przywileju jest też mowa o należnych 
mu daninach i dochodach (Castr. Sanoc. Ind. Rel., t. 209, p. 2096–
2098, CDIA Lwiw, sygn. F. 15, o.1, nr 209). Przynajmniej sześć 
przywilejów dla zwierzchników Cyganów wystawił August II. 
Od czasów Jana III Sobieskiego nominacja na urząd zwierzch-
nika Cyganów traktowana jest jako nagroda za zasługi. Łączy się  
z tym uprawnienie do pobierania podatków i tym samym nadzie-
ja na wzbogacenie i poprawienie stanu „nadrujnowanej fortu-
ny” – jak zostało to powiedziane w przywileju Augusta II dla 
Łukasza Michała Iwaszkiewicza.

Ostatnim znanym władcą Cyganów był Jakub Znamie-
rowski, ziemianin z powiatu lidzkiego. Przywilej zwierzch- 
nictwa nad Cyganami litewskimi nadał mu 17 sierpnia 1780 roku 
Stanisław August Poniatowski. Postać tego cygańskiego władcy 
jest znana bliżej; wiemy więc, że Znamierowski utrzymywał 
bliskie kontakty z Cyganami, handlował z nimi końmi. Zażyłość  
i wspólne interesy z Cyganami mogą świadczyć, że król Stanisław 
August złożył urząd zwierzchnika we właściwe ręce. Znamie-
rowski panował stosunkowo długo, bo do śmierci w 1795 roku. 
Był to zarazem ostatni rok panowania Stanisława Augusta Ponia- 
towskiego i rok upadku Rzeczypospolitej. Wraz ze śmiercią Zna-
mierowskiego zakończył się wyjątkowo konsekwentnie reali-
zowany program podporządkowania Cyganów władzy królew-
skiej i rygorom, jakie obejmowały ogół społeczeństwa.

Zapiski XVIII-wieczne pokazują wyraźnie pogłębiający 
się konflikt i coraz większy dystans między nimi a resztą 

173

lecH Mróz



społeczeństwa. Pośród dokumentów przeważają zdecydowanie 
skargi na Cyganów. Ta zaskakująca zmiana, w porównaniu  
z wymową dokumentów wcześniejszych, niekoniecznie świad-
czy o gwałtownym wzroście cygańskiej przestępczości, raczej  
o wyraźnej zmianie nastawienia do nich i pogłębionym dystan- 
sie między obu społecznościami. Kontakty handlowe rzadziej 
łączą Cyganów i nie-Cyganów; ani razu też nie odnotowano  
sytuacji, nierzadkiej dawniej, że ze swoimi sprawami Cyganie 
zwracają się do instytucji niecygańskich z prośbą o sprawiedli-
we rozstrzygnięcie i wydanie wyroku. Cyganie i nie-Cyganie 
zaczynają coraz wyraźniej tworzyć światy odrębne i coraz 
bardziej sobie nieprzyjazne.

Nieomal wszystkie skargi o udzielanie Cyganom gościny, 
czy przechowywanie ich w dobrach prywatnych, dotyczą drobnej 
szlachty, dzierżawców lub posiadaczy jednej wioski. Jest jednak 
sporo dokumentów, z których wynika, że Cyganie byli stałymi 
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mieszkańcami wielkich prywatnych posiadłości we wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej. Można odnieść wrażenie, że na tych 
obszarach przepisy prawa mniej rygorystycznie były przestrze-
gane, a właściciele wielkich majętności, także kościelnych, usta-
lali własne zasady regulujące pobyt Cyganów.

Cyganie przemieszczali się zapewne po całej Rzeczy-
pospolitej. Jednak tylko we wschodnich obszarach państwa 
prowadzili życie osiadłe – wielu żyło w miastach, handlowało 
się z nimi, wchodziło w najrozmaitsze formy kontaktów, 
pożyczało pieniądze – czyli miało do nich zaufanie. Wiemy, że 
Cyganie przebywali stale w dobrach Potockich na Podolu; byli 
także w majętnościach Sanguszków. Tylko jednak w dobrach 
Radziwiłłów stanowili liczną społeczność i tak sprzyjające znaj-
dowali warunki.

Stały pobyt większych grup cygańskich, przemieszczanie 
się pomiędzy jarmarkami, osiedlanie wymagały regulacji funk-
cjonowania Cyganów w wielkich prywatnych majętnościach. 
Dlatego, niezależnie od osób mianowanych przez króla, właści- 
ciele niektórych dóbr prywatnych nominowali własnych zwierz- 
chników cygańskich.

Dokument wystawiony w Zasławiu w styczniu 1727 roku 
pokazuje, że mamy do czynienia z żyjącymi obok siebie dwie-
ma różnymi społecznościami, a nie przypadkową zbiorowością. 
„Daję tę kartę moją Cyganom Polskim i Wołoskim, nad Polskimi 
czynię wójtem Bazylego Mikołajewicza, a nad Wołoskimi Bara-
na natione Cyganów” (Arch. Sanguszków, rkps 441/4, s. 319, AP 
Kraków, Oddz. I). Bardzo istotny jest fragment: „którym poz-
walam zewsząd zaciągać Cyganów, i onych osadzać na Przed- 
mieściu Konstantynowskim”. Jest to zachęta do osiedlania się. 
Wystawca dokumentu był najwyraźniej zainteresowany zamiesz-
kaniem Cyganów w jego dobrach. Pięć lat później, w 1732 ro- 
ku, Paweł Karol Sanguszko powołał na zwierzchnika Cyganów 
w swoich dobrach w Zasławiu i w Konstantynowie Bartosza 
Aleksandrowicza (Arch. Sanguszków, dok. nr 305, AP Kraków, 
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Oddz. I). Jurysdykcja Aleksandrowicza obejmowała znaczny 
obszar, skoro podlegały mu miasta Zasław i Stary Konstantynów 
– oba dzieli ponad 60 km. Nowo mianowany wójt miał też dbać, 
żeby ani w dobrach Sanguszków, ani poza nimi, nie dopusz-
czali się Cyganie jakichś występków. Tak jak inni mieszkańcy 
obowiązani byli płacić podatek, a powinnością Aleksandrowicza 
było ściąganie opłat.

Więcej wiemy o Cyganach w litewskich dobrach Radzi-
wiłłów. Dokumenty świadczą, że posiadali oni prawa należne 
innym poddanym, nie byli traktowani jak uciążliwy margines 
społeczny, mieli własnych zwierzchników. Nie jest jasne, co 
powodowało, że w Wielkim Księstwie Litewskim przebywało 
tak wielu Cyganów, wielu z nich nie wędrowało, a ich stabili-
zacja miała wszelkie znamiona zasiedziałości, obrastania w do- 
bra i życia na sposób powszechnie przyjęty dla warstwy 
rzemieślniczo-mieszczańskiej. W dobrach Radziwiłłów stan taki 
trwał przynajmniej do początku XIX wieku.

Instytucja zwierzchników cygańskich w miejscowości 
Mir (obecnie w zachodniej Białorusi), powoływanych przez 
Radziwiłłów, sięga początków XVIII stulecia. Świadczą o tym 
dokumenty z 1719 roku; są to listy podpisane przez mieszczani-
na Mira „Józefa Marcinkiewicza Cygana Starszego, z kompanią 
swą” (Arch. Radziwiłłów, dz. XXIII, t. 150 i dz. XXIII, teka 92 
(Mir 3), AGAD Warszawa).

Nie wiemy, kiedy Marcinkiewicze osiedli w Mirze, być 
może już w XVII wieku. Szczególnie ważnym aktem, wiążącym 
się z Cyganami w dobrach radziwiłłowskich, jest tzw. list pro-
tekcyjny, wystawiony na zamku w Nieświeżu w 1778 roku przez 
Karola Stanisława Radziwiłła: „Jana Marcinkiewicza Cygana 
starszego, mieszczanina i obywatela miasta mojego Mira, z całą 
kompanią jego w tymże mieście osiadłą i domy swoje mającą, 
biorę w moją protekcję jako własnych mieszczan i poddanych 
moich” (Arch. Radziwiłłów, dz. XXIII, teka 92 (Mir 3), AGAD 
Warszawa).
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Rodzi się pytanie, jak było możliwe tak jawne wspie-
ranie Cyganów, skoro nadal formalnie obowiązywało prawo 
nakazujące wydalenie ich i nieudzielanie schronienia. Analiza 
kolejnych przypadków skłania ku konkluzji, że prawo w Rze-
czypospolitej skierowane było w zasadzie przeciwko grupom 
wędrującym, Filistynom – jak ich często określano; natomiast 
nie stosowano tego prawa w przypadku osiadłych rodzin lub 
niewielkich grup (a było ich niemało). W omawianym tutaj przy-
padku sprawa jest oczywista – Cyganie z Mira, Marcinkiewicze, 
byli ludźmi osiadłymi; zarazem jednak nie ma wątpliwości co do 
ich przynależności etnicznej – być może utrzymywali kontakty  
z wędrowcami, może ich sposób zarobkowania był taki, jak  
innych Cyganów w dobrach radziwiłłowskich. Zresztą zwrot  
mówiący o kompanii Marcinkiewicza nie pozostawia wątpli-
wości, że mamy do czynienia z grupą osiadłą zorganizowaną  
i mającą zwierzchnika.

Istotne dla wagi urzędu i dla samego Marcinkiewicza 
zdanie znajduje się w końcowym fragmencie listu: „Pozwalam 
temuż Janowi Marcinkiewiczowi występnych karać, nieosiad- 
łym w miastach naszych na jarmarkach i targach handlów 
prowadzić nie dozwalać, chyba za dołożeniem się Cygana 
starszego Jana Marcinkiewicza mieszczanina i Obywatela mia-
sta mojego Mira”. Jest to faktyczne potwierdzenie zwierzchno- 
ści Jana Marcinkiewicza nad Cyganami w dobrach radziwił-
łowskich.

Większą niż Mir sławą cieszyły się Smorgonie (obec-
nie w Białorusi); znane z Akademii Niedźwiedziej – szkoły 
tresury, skąd wyruszali niedźwiednicy, wędrując po wielu kra-
jach Europy. Akademia w Smorgoniach nie była pomysłem 
Cyganów, była jedną ze szkół na ziemiach litewsko-ruskich 
dawnej Rzeczypospolitej, tresujących niedźwiedzie. Dopiero  
być może Karol Radziwiłł osadził tutaj Cyganów, oddając szko-
łę pod zarząd Jana Marcinkiewicza – cygańskiego zwierzch-
nika z Mira. Niedźwiedzie układano zaś głównie na potrzeby 
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dworu Radziwiłłów w Nieświeżu. Najciekawsze opisy szkoły 
i sposobu tresowania pochodzą dopiero z pierwszej ćwierci 
XIX stulecia – wtedy Akademia Niedźwiedzia przechodziła 
chyba najświetniejsze czasy. To z tego okresu znamy opisy 
dawniejszych przejażdżek Karola Radziwiłła karetą zaprzężoną 
w cztery niedźwiedzie. Kresem Akademii Niedźwiedziej było 
powstanie listopadowe i konfiskata dóbr smorgońskich przez ro-
syjskie władze.

Dokumenty pokazują, że Sanguszkowie i Radziwiłłowie 
prowadzili wobec Cyganów planową politykę, karami grożąc 
tylko oszustom i złodziejom, a biorąc pod ochronę tych, którzy 
żyli spokojnie. W tym zapewne w dużym stopniu tkwi tajem-
nica znacznej liczby Cyganów żyjących na ziemiach litewsko-
ruskich dawnej Rzeczypospolitej.
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