
До історії жидівських погромів у царській Росії.

Жидівські погроми початку 80-их років, що протягом короткого часу охопили 
мало не всю Україну, зворушили й обурили кращу частину тодішнього російського 
громадянства. Поступова преса надзвичайно уважливо ставилася до лютої розправи з жи
дами. Сторінки газет аж рясніли численними повідомленнями про жидівські погроми. 
Не бракувало й спеціяльних статтів, присвячених описові знущаннів над беззахисними 
жидами. Через це уряд вирішив заборонити друкування статтів та інформацій про по
громи. З цієї причини й видано друкованого далі обіжника для цензурного відомства.

Ред.

Київського Цензурного Комітету спр. № 23. „Циркулярныя рас
поряженія Главнаго Управленія по дѣламъ печати о помѣщеніи въ печати свѣдѣній 
о еврейскихъ безпорядкахъ“. К. Ц. Іст. Арх. ім. Антоновича.

М. В. Д. Главное Управленіе по дѣламъ печати. 14 мая 1881 г. № 1977.
Циркулярно. Цензурнымъ Комитетамъ и Г. г. Отдѣльнымъ Цензорамъ по вну

тренней цензурѣ.
Главное Управленіе по дѣламъ печати предлагаетъ Цензурнымъ Комитетамъ 

и Г. г. Отдѣльнымъ Цензорамъ по внутренней цензурѣ не допускать перепечатыванія 
статьи по поводу насилій надъ евреями, появившейся въ газетѣ „Гласность“ (№ 6, пер
вый и второй столбцы 2-й страницы) и вообще воздерживать періодическія изданія отъ 
подобнаго объясненія произшедшихъ безпорядковъ, такъ какъ такія объясненія возбу
ждаютъ тревогу и преувеличенныя опасенія.

Объ этомъ Главное Управленіе по дѣламъ печати сообщаетъ Цензурнымъ Коми
тетамъ и Г. г. Отдѣльнымъ Цензорамъ по внутренней цензурѣ для свѣдѣнія.

И. д. Начальника Главнаго Управленія по дѣламъ печати Гофмейстеръ Князь 
Вяземскій.

И. д. Правителя дѣлъ В. Адикаевскій.
Вѣрно: за пом. Правителя Дѣлъ (підпис).

М. В. Д. Главное Управленіе по дѣламъ печати. 1 Августа 1881 г. № ЗОН.
Конфиденціально. Циркулярно. Господину Начальнику Губерніи.
Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ повременныхъ изданіяхъ были 

помѣщены неудобныя по формѣ извѣстія о происходившихъ на югѣ анти-еврейскихъ 
безпорядкахъ, преднамѣренно комментирующія съ весьма невыгодной стороны прини
мавшіяся по этому поводу правительственныя мѣры.

Вслѣдствіе сего Главное Управленіе по дѣламъ печати, по приказанію Г. Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ, имѣетъ честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь, 
сдѣлать зависящее распоряженіе по мѣстной цензурѣ къ устраненію на будущее время 
возможности появленія подобнаго рода статей.

Подписалъ: И. д. Начальника Главнаго Управленія по дѣламъ печати Князь 
П. Вяземскій.

Скрѣпилъ: И. д. Правителя Дѣлъ В. Адикаевскій.
Вѣрно: За пом. Правителя Дѣлъ С. Урсати.
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М. В. Д. Кіевскій Губернаторъ по Канцеляріи Часть Секрет. Августа 19 дня 
1881 г. № 3774. Кіевъ.

Конфиденціально. Г. Кіевскому Отдѣльному Цензору по Внутренней Цензурѣ.
Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ повременныхъ изданіяхъ 

были помѣщены неудобныя по формѣ извѣстія о происходившихъ на югѣ анти-еврей- 
скихъ безпорядкахъ, преднамѣренно комментирующія съ весьма невыгодной стороны 
принимавшіяся по этому поводу правительственныя мѣры.

Вслѣдствіе сего имѣю честь просить Васъ, Милостивый Государь, согласно распо
ряженія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ принять зависящія мѣры къ устраненію на 
будущее время возможности появленія подобнаго рода статей.

Губернаторъ (підпис).
И. д. Правителя Канцеляріи Лаврентьевъ.
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