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cesarska rosyjska cenzura korespondencji cywilnej
w warszawie do 1915 roku
1. Wstęp
Pierwsze zagraniczne gazety w oryginalnej formie zaczęły docierać do Rosji w 1631 roku, a książki jeszcze wcześniej. Większość z nich była w języku niemieckim i holenderskim. Ich czytelnictwo było bardzo ograniczone, ponieważ
były przeznaczone głównie dla wysokiej rangi osobistości
państwowych oraz nielicznych cudzoziemców, a więc aż do
końca panowania Katarzyny Wielkiej (1762-1796) nie był
potrzebny strukturalny aparat cenzorski dla tych obiektów.
Tę funkcję pełnił faktycznie car z zaufanymi urzędnikami
i to on decydował czy prasa może być przekazywana dalej. Taki system dystrybucji prasy funkcjonował przez cały
XVII i XVIII wiek. W początkowym okresie panowania Katarzyny Wielkiej to ona wraz z Vice – Kanclerzem i Dyrektorem
Poczty w St. Petersburgu stanowili „aparat cenzury”.
Dopiero Rewolucja Francuska z 1789 roku i obawa, że
idee republikańskie i rewolucyjne mogłyby rozszerzyć się na
Rosję doprowadziła do ustanowienia pierwszej cenzury. Katarzyna Wielka ukazem z 16 września 1796 roku (dwa miesiące przed śmiercią) zobowiązała Dyrektora Generalnego
Poczt Aleksandra Andrejewicza Bezborodko (1781-1798) do
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stworzenia aparatu kontrolującego nadchodzącą pocztę, aby
zagrodzić napływ niepożądanych książek, periodyków, utworów muzycznych, ogłoszeń handlowych i innych rodzajów
materiałów drukowanych, które byłyby „sprzeczne z prawami
Boga i potęgą panującego”, nadchodzących z zewnątrz do
Imperium. Zgodnie z ukazem powołano biura cenzury w St.
Petersburgu, Moskwie, Rydze, Odessie, Izbie Celnej w Radziwiłłowie (na granicy z Cesarstwem Austriackim – obecnie
Radyvyliv na Ukrainie) i portach. Jej syn Paweł I (1796-1801)
wzmocnił struktury stworzone przez swoją matkę ustanawiając cenzurę książek i periodyków we wszystkich portach i miastach granicznych, a w okresie 1800-1801 żadne zagraniczne
materiały drukowane nie mogły być wwożone do Imperium.
Po morderstwie Pawła I jego następca Aleksander I przywrócił status quo z 1796 roku. Trwało to do 1804 roku.
W dniu 9 lipca 1804 roku został wydany pierwszy Statut
Cenzury w Imperium Rosyjskim. Artykuł 9 Statutu stanowił,
że „zagraniczne pisma oraz inne publikacje przesyłane drogą
pocztową, muszą być kontrolowane w biurach cenzury i winny
być kierowane zgodnie z regulacjami niniejszego Statutu”.
W 1828 roku powstał Komitet Cenzury Zagranicznej
z siedzibą w St. Petersburgu. Utworzona Biura Cenzury
Zagranicznych Gazet i Magazynów w większych biurach
pocztowych w dużych miastach: St. Petersburg, Moskwa,
Kijów, Wilno, Ryga, Odessa, Warszawa i Władywostok. Ich
struktura i procesy operacyjne przetrwały niezmienione przez
78 lat. Ilość zagranicznych czasopism wzrastała ze 150
w 1839 roku, do 480 w 1865, 3397 w 1895 i ponad 5000
w 1901 roku. Należy też wspomnieć o cenzurze w Wielkim
Księstwie Finlandii, która trwała krótko, działała oddzielnie
od cenzury pocztowej, ale pełniła te same funkcje. Zgodnie
z przepisami z 1828 roku cenzura zagranicznych książek
i periodyków w Imperium Rosyjskim odbywała się w trzech
instytucjach (tzw. trójnóg cenzorski):
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– Urząd Celny (podległy Ministerstwu Finansów),
– Komitet Cenzury Zagranicznej (podległy Ministerstwu
Edukacji),
– Biuro Cenzury Zagranicznych Gazet i Magazynów
(podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych). (il. 2)

nej Administracji do Spraw Prasowych w St. Petersburgu i był
odpowiedzialny za cenzurę lokalnej prasy (włącznie z utworami dramatycznymi we wszystkich językach, z wyjątkiem
rosyjskiego), zagranicznych gazet i magazynów prenumerowanych w Warszawskim Biurze Pocztowym, zagranicznych
książek i materiałów drukowanych, a także kontrolę drukarń
i księgarzy w Warszawie. Chyba dlatego Warszawski Komitet
Cenzury był jednym z największych biur cenzorskich w Rosyjskim Imperium. Składał się z: Przewodniczącego, trzech
starszych cenzorów, sześciu młodszych cenzorów, sekretarza
i dwóch asystentów, dwóch inspektorów do kontroli lokalnych
firm drukarskich i handlu książkami oraz biura obsługi. Mieścił
się w Warszawskim Biurze Pocztowym przy ul. Wareckiej 8.
W 1904 roku starszym cenzorem był rzeczywisty radca stanu
P. K. Bronnikow (Marszałkowska 68), a w 1914 roku – rzeczywista radca stanu A. F. Szlitter (Pl. Św. Aleksandra 8).
3. Stemple cenzury pocztowej
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Każda z tych instytucji badała korespondencję w swoim
zakresie. Niezależnie od tych instytucji cenzury, od czasów
Piotra I istniały tzw. czarne gabinety, które zajmowały się również kontrolą wszelkiej korespondencji. Ten stan trwał aż do
upadku Imperium w lutym 1917 roku. Cenzurę gazet i czasopism zlikwidowano 10 lipca 1917 roku rozporządzeniem
Rządu Tymczasowego.
2. Warszawski Komitet Cenzury
Dnia 17 września 1869 roku dekretem cesarskim do
Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego utworzono ową
strukturę Warszawskiego Komitetu Cenzury. Był on placówką
ważną z dwóch powodów: większość poczty idącej z Europy
szła przez Warszawę, a po dwóch polskich powstaniach (1830
i 1863) Królestwo Polskie było niełatwym, okupowanym terytorium. Z perspektywy państwa rosyjskiego potrzeba ochrony
przed rozpowszechnianiem wywrotowej i szkodliwej literatury, wszystko jedno skąd przychodzącej, była najważniejsza.
Warszawski Komitet Cenzury został podporządkowany Głów-
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Pierwsze użycie specjalnych oznaczeń na kontrolowanych przesyłkach odnotowano dotychczas w 1876 roku
w St. Petersburgu, następnie w 1877 roku w Moskwie i 1879 roku w Wilnie. Stemple stosowano praktycznie do rewolucji
lutowej 1905 roku, kiedy po jej zakończeniu władze cenzury
postanowiły działać mniej widocznie. Na dwieście kilkadziesiąt znanych przesyłek ze stemplami tylko trzy pochodzą
z początku 1915r. Lokalne komitety cenzury, w przeciwieństwie do urzędów celnych, mogły konfiskować zawartość
opasek lub nadrukowanych kopert, a następnie wysyłać puste
opaski do adresatów, umieszczając stempel zawiadamiający
odbiorcę, że zawartość została skonfiskowana. Ponadto każdy cenzor miał swój stempel, który do lat 1870-tych stosowano powszechnie. Szczyt tych oznaczeń miał miejsce w latach
1880-tych do 1905 roku.
Do chwili obecnej znanych jest siedem rodzajów stempli
i jedna zalepka cenzury wCenzurnyj Komitet Warszawie:
– Typ Wg 1 (il. 1) – prostokątny 46x13 mm, w kolorze
czarnym, tekst „Włożenie konfiskowano / W.C.K.”, znany na
opaskach Gazety Lwowskiej w latach 1887-89.
– Typ Wg 2 (il. 2) – średnicy 34 mm, w kolorze czarnym,
tekst „Cenzura Inostr. Gazet i Żurnałow w Warszawie”, znane
użycie na opasce z Kopenhagi 3.11.1898r,
– Typ Wg 3 (il. 3) – średnicy 33 mm, w kolorze fioletowym,
tekst „Warszawskij Cenzurnyj Komitiet”, znany na kopercie
z Kopenhagi w 1892r i opasce z 1891r.
– Typ Wg 4 (il. 3) – średnicy 22 mm, w kolorze czarnym,
„D.C.” znany w latach 1896 – 1905,
– Typ Wg 5 (il. 4) – W kolorze czarnym, o wymiarach 17x15 mm, tekst „D.C. / Warszawa”, znane użycie od
4.10.1896 do 23.09.1903 roku.
– Typ Wg 6 (il. 5) – prostokątny 34x21 mm, w kolorze
czarnym, tekst „Warszawskij / data / Cenzurnyj Komitiet”, znany w latach 1896-1899.
– Typ Wg 7 (il. 6,6A,6B) – prostokątny 42x27 mm, w ko-
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lorze czarnym, tekst „P. data C. / Warszawa”, znane użycie
20.10.1911r i 24.6.1914r,
Typ Wz 1 (il. 7) – Jedyna znana zalepka cenzury użyta
w 1898 roku, w kolorze zielonym z czarnymi literami, o wymiarach 47,5x16 mm. Tekst dwujęzyczny – rosyjski i francuski.
4. Cenzura korespondencji cywilnej po wybuchu I Wojny Światowej 1914-1915
4.1. Uwarunkowania ogólne.
Z chwilą wybuchu wojny ziemie Królestwa Polskiego znalazły się na terenie określonym jako „teatr operacji wojskowych”
(TOW). Podobnie określono prowincje bałtyckie oraz wojskowe okręgi: piotrogrodzki, miński, kijowski, odeski i kaukaski.
Na tych terenach cenzurze podlegała wszelka korespondencja
cywilna, zarówno zagraniczna jak i krajowa. Cenzurę wprowadzono 20 lipca 1914 roku (kalendarz juliański) „Tymczasowym
Statutem Cenzury Wojskowej”. Niezależnie od cenzury kore-
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spondencji wprowadzono stemple nieme, które nie są tematem niniejszego opracowania. Nie jest nim również cenzura
korespondencji wojskowej.
4.2 Działalność cenzury.
Korespondencję przeznaczoną zagranicę kierowano
do Piotrogrodu, gdzie poddawano ją sprawdzeniu. W listach
poleconych rozcinano bok koperty i po sprawdzeniu treści
korespondencji kopertę sklejano, zaginano rozcięty bok
i zamykano (przeważnie na rewersie) pieczęcią lakową
urzędu cenzury. Dodatkowo cenzor przykładał swój stempel
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z numerem i parafował list (il 8A I 8B). Listy zwykłe posiadają
zalepki i stempel cenzora, lub tylko stemple cenzury. Na kartkach przystawiano stemple cenzury. Podobnie postępowano
z korespondencją przychodzącą z zagranicy, m.in. z obozów
jenieckich. W swoich zbiorach posiadamy list z Warszawy do

Kobe w Japonii z 3.5.1915r ocenzurowany w Moskwie (il 9).
Korespondencja cywilna wewnątrz Imperium Rosyjskiego
w pierwszym okresie nie była oznaczana stemplami cenzury.
Istnieje wiele przesyłek, na których nie widzimy śladów jej ingerencji. Dopiero w 1915 roku spotykamy przesyłki krajowe ze
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stemplami cenzury. Nasilenie nastąpiło latem, gdy zbliżał się
front. Przesyłki cenzurowano albo przy nadawaniu, albo przy
odbiorze. 13 lipca rozpoczęła się ofensywa wojsk niemieckich
na całym froncie, również w kierunku Warszawy. W jej wyniku
25 lipca ewakuowano pocztę warszawską do Moskwy, jedynie
I ekspedycję i jeden oddział poczty miejskiej przeniesiono na
Pragę. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1915 roku ostatnie oddziały
wojsk rosyjskich opuściły Warszawę.
4.3. Do chwili obecnej znana jest jedna pieczęć lakowa
oraz jedenaście stempli cenzury używanych w Warszawie:
– Wc 1 (il. 10) – Pieczęć lakowa okrągła o średnicy
31 mm. Znane użycie – grudzień 1914 – styczeń 1915r. Tekst
Wojennaja cenzura / Warszawa.
– Wc 2 (il. 10B) – Stempel dwuwierszowy w kolorze
czarnym o wym. 50x10 mm. Tekst “Wskryto wojennoj cenzuroj / wojennyj cenzor”, znane użycie – październik – grudzień
1914r.
– Wc 3 (il. 11) – Stempel dwuwierszowy w kolorze fioletowym o wym. 67x7 mm. Tekst “Wskryto wojennoj cenzuroj
/ warszawskij wojennyj cenzor No 5”, znane użycie – luty –
marzec 1915r.
– Wc 4 (il. 12) – Stempel dwuwierszowy w kolorze fioletowym o wym. 68x7 mm. Tekst “Wskryto wojennoj cenzuroj /
warszawskij wojennyj cenzor No 5”, znane użycie – marzec
1915r.
– Wc 5 (il. 13) – stempel jak wyżej, ale numer cenzora
wpisany ręcznie, wym 65x7 mm, użycie – maj 1915r.
– Wc 6 (il. 14) – Stempel dwuwierszowy w kolorze fioletowym lub czerwonym o wym. 71x7 mm. Tekst “Wskryto wojennoj cenzuroj / warszawskij wojennyj cenzor No 21”, znani cenzorzy nr nr 1, 21. Znane użycie – kwiecień – maj 1915r.
– Wc 7 (il. 15) – Stempel jednowierszowy w kolorze fio-
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letowym lub czerwonym o wym. 38x3 mm. Tekst “Warszawa
D.C. No 13”, znani cenzorzy nr nr 3, 13. Znane użycie – maj
– czerwiec 1915r.
– Wc 8 (il. 16) – Stempel dwuwierszowy w kolorze fioletowym o wym. 62x39 mm. Tekst “Predjawit / cenzur”, znane
użycie – lipiec 1915r.
– Wc 9 (il. 17) – Stempel owalny, dwuobrączkowy
o wym. 32x24 mm. Tekst “Wojennaja cenzura / Warszawa”,
znane użycie – lipiec 1915r.
– Wc 10 (il. 18) – Stempel ramkowy, dwuwierszowy
w kolorze fioletowym, o wym. 44x14 mm. Tekst “Wskryto / wojennoj cenzuroj”, znane uzycie – czerwiec 1915r.
– Wc 11 (il. 18) – Stempel okrągły w kolorze fioletowym,
o średnicy 35 mm. Znane użycie – czerwiec 1915r.
Podsumowanie.
Przedstawiony tu temat nie był do tej pory omawiany
w polskiej literaturze filatelistycznej. Jedynie w Filateliście pan
Bronisław Rejnowski opisywał początek I Wojny Światowej,
reprodukując całości z cenzurami. W 2009r Jacek Kosmala
wygłosił referat na XVII sesji PAF w Ciechocinku, w którym
pokazał swoje ówczesne badania na ten temat. Na świecie
prace z tego zakresu prowadzone są od lat w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Belgii. Działalność poczty rosyjskiej na ziemiach polskich nie jest zbyt dobrze znana polskim
filatelistom i wymaga dalszych badań.
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W niniejszej pracy przedstawiono całości ze zbiorów
autorów oraz Jerzego Kozłowskiego z Warszawy, któremu
w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Wykorzystano również
reprodukcje z pracy Davida Skiptona Watchman at the Gates
z Rossica Journal 146 oraz katalogu A. Speeckaerta Russian
Censorship 1914-1918.
Powyższy tekst został opublikowany po raz pierwszy
w katalogu KWF “VARSAVIANA 2013”.
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