
Київський поліцмайстер Цихоцький.

З-поміж призвідників Київського протижидівського погрому 1905 року найперше 
місце належить поліцмайстрові Цихоцькому. Його участь у цьому погромі була така 
очевидна й велика, що сенатор Турау, командирований свого часу, щоб розслідувати 
причини київського погрому, не тільки усунув Цихоцького з його посади, а ще й від
дав його під суд. Проте цей переконаний погромник не цурався жидівських грошей. 
За сяке-таке толерантне відношення до безправних жидів, що з’являлися в Київі, Ци
хоцький мав що-року чималі суми від тодішніх представників київської жидівської 
громади. Здобуваючи за службу невелике утримання, цей головний герой київського 
погрому жив на широку ногу й цим звернув на себе увагу представників вищої місце
вої влади. Цихоцьким зацікавилася, між иншим, центральна петербурзька влада й запи
тала з цього приводу київського губернатора. Цей удавсь до генерал-майора Новиць- 
кого, начальника київського губерніяльного жандармського управління, з запитанням, 
оскільки певні й правдиві агентурні відомості, що дійшли до міністерства внутрішніх 
справ, про те, що поліцмайстер, окрім посади начальника київської міської поліції, що 
він її опосідає, перебуває ще „на службѣ“ у місцевої жидівської громади, яка акуратно 
виплачує йому що-року 6000 карбов. за дозвіл перебувати в Київі тим жидам, що не 
мають права там жити. Начальник жандарського управління генерал-майор Новицький 
на це запитання одмовив, що в його немає прямих відомостів, які-б стверджували чутки, 
а втім, те, що Цихоцький живе на широку ногу, посередньо стверджує відомості мін. 
внут. справ; немає жадного сумніву в тому, що надмірні трати Цихоцького, покрива
ються з жидівських джерел.

Нижченаведений документ яскраво змальовує звичаї тодішніх представників влади 
й одхиляє завісу над питанням, звідки багато царських урядовців, що в їх руках у біль
шій чи меншій мірі була доля безправних жидів, — звідки ці урядовці здобували коло
сальні кошти, щоб провадити розкішне життя. Само собою зрозуміло, що полк. Цихоць
кий не був з цього погляду вийняток: за його прикладом дуже часто йшли, як вищі, 
так і нижчі за нього урядовці. Але яке було становище тих безправних жидів, що їх 
доля залежала від доброзичливосте таких урядовців, — про це не доводиться говорити ’).

Ред.

Дѣло Канц. Кіев. Губ-ра № 3'/ за 1902 г. (съ секретными бумагами).
Кіевское Губ. Жандармское Управленіе 7 декабря 1902 г. № 10636 г. Кіевъ. Со

вершенно секретно. Господину Кіевскому Губернатору. Вслѣдствіе отношенія за № 15576, 
и. ч. увѣдомить В. П-ство, что свѣдѣній, подтверждающихъ полученное въ Мин. Внут. 
Дѣлъ, агентурнымъ путемъ, негласное свѣдѣніе о томъ, что Кіевскій Полиціймейстеръ 
получаетъ будто бы съ мѣстнаго еврейскаго общества взятку въ размѣрѣ 6000 руб. за

’) Сенатор Турау в свойому звідомленні про київський погром, між иншим, пере
казує за Цихоцького таке: „Еще въ 1900 и 1902 г. при ревизіи дѣлопроизводства Кіев. 
ской городской полиціи было обнаружено, что при выдачѣ евреямъ разрѣшенія на право 
жительства полиціей допускался рядъ неправильностей, вслѣдствіе чего и возникъ во
просъ о преданіи суду полиціймейстера Цихоцкаго. Еще до второй ревизіи въ Министерствѣ 
Внутр. Дѣлъ, въ 1902 г., получились свѣдѣнія о поборахъ, производимыхъ будто бы съ 
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допущеніе пребыванія въ г. Кіевѣ евреевъ, не имѣющихъ права жительства въ этомъ 
городѣ,— не имѣется, но по городу циркулируютъ объ этомъ слухи, которые подтвер
ждаются тѣмъ, что полк. Ц и X о ц к і й живетъ, не имѣя собственныхъ средствъ, выше 
средствъ, получаемыхъ имъ за службу, при чемъ указываютъ на содержаніе имъ соб
ственныхъ лошадей, экипажей, кареты, ландо, спеціально для выѣздовъ его жены, кото
рая появляется въ театрахъ въ ложахъ, въ мѣстномъ обществѣ въ соотвѣтственныхъ 
костюмахъ, нарядахъ, не дешевыхъ; и при томъ полк. Цихоцкій почти ежегодно пользу
ется отпусками, съ заграничными поѣздками съ цѣлой семьей, состоящей изъ 4—5 человѣкъ, 
каковыя заграничныя поѣздки вызываютъ расходы несомнѣнно въ нѣсколько тысячъ рублей 
въ годъ и при томъ единовременно, на чемъ и В. П-ство останавливали Ваше вниманіе, 
сообщая мнѣ объ этомъ въ частныхъ переговорахъ.

Начальникъ Управленія Генералъ-Майоръ Новицкій.

вѣдома полковника Цихоцкаго полиціей при выдачѣ разрѣшеній на право жительства 
евреямъ; тогда же сообщалось и о томъ, что Цихоцкій, живя выше получаемаго содер
жанія, купилъ въ Полтавской губ. имѣніе за 100 тысячъ рублей. По разслѣдованію оказа
лось, что дочь Цихоцкаго, по выходѣ замужъ, вскорѣ пріобрѣла въ Кіевѣ домъ, а мужъ, ея, 
не имѣвшій никакихъ средствъ, купилъ въ Полтавской губ. имѣніе, стоющее болѣе 
100 тысячъ рублей, причемъ довѣренность по завѣдыванію имѣніемъ выдана была Ци*  
хоцкому“. Справка къ докладу по еврейскому вопросу. (Составлена Канцеляріей Совѣта 
Объединенныхъ Дворянскихъ Обществъ). Ч. IV, стор. 33.
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