
W Rosji, do lat trzydziestych XIX wieku, osoby z najwy¿szego krêgu
w³adzy same kszta³towa³y swój wizerunek. Osobi�cie udziela³y siê
w organizowanych na du¿¹ skalê ceremoniach: uroczysto�ciach korona-
cyjnych, procesjach pogrzebowych, przegl¹dach wojsk, paradach, itp.
Rozwój kapitalizmu oraz postêp technologiczny doprowadzi³y do poja-
wienia siê nowych, prywatnych �róde³ informacji. Ich w³a�ciciele szybko
docenili potencja³ komercyjny wszelkich nowinek o cesarzu i cz³onkach
rodziny panuj¹cej. Zaczêli aktywnie rozpowszechniaæ wiadomo�ci z ¿ycia
dworu.
Do po³owy XIX wieku rz¹dz¹ce krêgi utraci³y monopol na autoprezen-
tacjê. O wydarzeniach z udzia³em pierwszych osób w pañstwie regularnie
informowa³y gazety, pocztówki, a audyto-
rium odbiorców wielokrotnie wzros³o.
Wszystko to sprzyja³o wzmocnieniu wp³ywu
�newsmakerów� rodziny panuj¹cej i dworu
w rosyjskich oraz europejskich sferach wy¿-
szych. Rz¹dz¹cy nie zamierzali przerywaæ
potoku informacji. Uwa¿ali jedynie za po¿y-
teczne i konieczne sprawowanie nad nim
nadzoru.
Zadanie to powierzyli specjalnej instytucji
� Kancelarii Ministerstwa Dworu Cesar-
skiego (MDC), która do³¹czy³a do d³ugiej
listy innych cenzur resortowych.
Techniki tworzenia nadwor-
nych publikacji 
Pierwsze �wiadectwo �wiadomej pracy
w³adz nad swoim wizerunkiem � poprzez
systematyczne publikacje � pochodzi z 1856
roku, z okresu przygotowywania koronacji cesarza Aleksandra II. Arty-
ku³y o ¿yciu nadwornym (w ci¹gu roku opublikowano ich oko³o dzie-
siêciu), napisane prawdopodobnie przez dyrektora Kancelarii W. I. Pana-
jewa, ale zatwierdzone przez Ministra Dworu W. F. Adlerberga, prze-
znaczono wy³¹cznie dla oficjalnego rz¹dowego wydania �SPb. Akadie-
miczeskije Wiedomosti�.
Do pocz¹tku lat 70. XIX w. opracowano mechanizm komunikowania siê
dworu z pras¹. Bie¿¹ce wiadomo�ci przekazywano przez kamerfuriera,
przebywaj¹cego ca³y czas przy cesarzu, do Kancelarii Nadwornej Jego
Cesarskiej Mo�ci. Jej urzêdnicy opracowywali tekst i przekazywali go do
Kancelarii MDC. Z kolei pracownicy MDC sporz¹dzali pismo prze-
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wodnie i kierowali artyku³
do redakcji g³ównego w tych
czasach, oficjalnego tytu³u
prasowego cesarstwa �Pra-
witielstwiennyj wiestnik�.
Tak d³uga, wydawa³oby siê,
procedura zajmowa³a jednak
nie wiêcej ni¿ dobê.
Za panowania Aleksandra III
i Miko³aja II techniki i obieg
informacji zmieni³y siê.
Teksty przygotowywa³ refe-
rent Kancelarii w oparciu
o informacje przesy³ane
telegramem lub listem przez

zarz¹dców dworów wielkich ksi¹¿¹t. Nastêpnie
z materia³em zapoznawa³ siê kierownik cenzury
nadwornej, zatwierdza³ go i przekazywa³ przez
specjalnego urzêdnika do redakcji �Prawitiel-
stwiennyj wiestnik�. P³aci³a ona za informacjê
MDC od wierszówki. Pozosta³e gazety by³y
zmuszone do przedruku wiadomo�ci.
Jednak taka sytuacja nie satysfakcjonowa³a
wszystkich. W 1885 roku, z tytu³u prasowego
Ministerstwa Finansów �Torgowo-promyszlen-
naja gazieta�, nadszed³ wniosek z pro�b¹ o bez-

Carski PR
Za panowania Miko³aja I powsta³a
instytucja nadwornej cenzury. Mo¿na
na ni¹ spojrzeæ, jak na pierwsz¹
próbê kreowania wizerunku panuj¹cej
dynastii.
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po�rednie otrzymywanie informacji na tych
samych zasadach co �Prawitielstwiennyj wiest-
nik�. Zaznaczono w nim, ¿e redakcja �musi
zapo¿yczaæ wiadomo�ci nadworne z innych
gazet lub nie zamieszczaæ ich w swoim wydaniu
ze wzglêdu na deaktualizacjê�. Pro�bê rozpa-
trzono pozytywnie.
Od 1900 roku MDC rozpoczê³a praktykê prze-
kazywania swoich pe³nomocnictw w kwestii
wydarzeñ zwi¹zanych z marynark¹ wojenn¹ do
Sztabu Wojsk Gwardii Petersburskiego Okrêgu
Wojskowego i do G³ównego Sztabu Marynarki
Wojennej. Wszystkie artyku³y na ten temat,
�ze wzglêdu na ich szczególny, specjalny cha-
rakter, dla wiêkszej dok³adno�ci�, cenzurowali
wyznaczeni, wysoko postawieni oficerowie szta-
bów, po czym zatwierdzone materia³y, pomija-
j¹c MDC, kierowano bezpo�rednio do redakcji
oficjalnych gazet rz¹dowych: �Prawitielstwiennyj
wiestnik� i �Russkij Inwalid�.
Innowacje Wasilija Kriwenki
Poczynaj¹c od 1897 roku, podczas wizyt
monarchy na prowincji, koronacji, �lubów wiel-
kich ksi¹¿¹t itp. delegowano specjalnego urzêd-
nika, aby organizowa³ nadzór nad lokaln¹ pras¹.

Autorem tej idei by³ prawdopodobnie kierow-
nik Kancelarii Ministra Dworu W. S. Kriwienko.
W pierwszej po³owie lat 80. XIX wieku by³ on
prawdopodobnie najbardziej zaufan¹ osob¹
Ministra Dworu � I. I. Woroncowa-Daszkowa.
Kriwienko opracowa³ nowe podej�cie do orga-
nizacji cenzury nadwornej, w stolicy oraz
na prowincji. Wymaga³y tego nowe okoliczno-
�ci ekonomiczne i polityczne. Przede wszystkim
Kierownik Kancelarii uzyska³ zezwolenie
na wprowadzenie instytucji oficjalnej akredyta-
cji przedstawicieli prasy przy MDC. Wcze�niej
nie dopuszczano dziennikarzy do uroczysto�ci
nadwornych i w swoich notatkach musieli oni
wymy�laæ nieistniej¹ce szczegó³y, ¿eby nadaæ
tekstom wiêksz¹ wiarygodno�æ. W rezultacie
powstawa³y niezgodno�ci utrudniaj¹ce publika-
cjê materia³ów. - Jak s¹dzê, po to, aby osi¹gn¹æ
dok³adno�æ w opisach, nale¿y daæ korespon-
dentom mo¿liwo�æ obserwowania uroczysto�ci,
bywania w salach pa³acowych, na imprezach
i balach, a nie ¿eby chowali siê w zau³kach pa³a-
cowych, wypytywali s³u¿bê nadworn¹ i zmy�lali.
Na pocz¹tku moje propozycje wydawa³y siê nie-
dopuszczalne, ale z biegiem czasu uda³o siê
przyzwyczaiæ �wiat nadworny do obecno�ci
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reporterów w�ród mundurów i czarnych fraków � wspomina³
w swoich pamiêtnikach Kriwienko.
Aby poprawiæ obieg informacji, pozwolenie na udzia³ w znacz¹cych wyda-
rzeniach otrzymali tak¿e urzêdnicy cenzury nadwornej. Po jednej z takich
uroczysto�ci � balu kostiumowym z 11 lutego 1903 roku � cesarzowa
Aleksandra Fiodorowna przes³a³a telegramem do Kancelarii ¿yczenie, aby
�opis wczorajszego balu nie przekracza³ granic wiarygodno�ci, tzn. bez
wyolbrzymiania jego luksusu i rozmachu, aby panowie korespondenci nie
posuwali siê za daleko w ubarwianiu�. Fakt ten �wiadczy o niezrozumie-
niu przez ostatni¹ rosyjsk¹ cesarzow¹ wielkiego ideologicznego znacze-
nia rytua³ów nadwornych. Warto zauwa¿yæ, ¿e Aleksandra Fiodorowna
nie przejawia³a chêci do kreowania w³asnego wizerunku. Mo¿liwe,
¿e w tym le¿y jedna z przyczyn jej niepopularno�ci w�ród poddanych.
Innym, bardzo interesuj¹cym wynalazkiem Kriwienki by³a organizacja
Biur Korespondentów na prowincji � nowej formy wspó³pracy miêdzy

w³adz¹ i dziennikarzami. Jej istot¹ by³o zapewnienie
poprawnej, w faktycznym i ideologicznym sensie, publi-
kacji wiadomo�ci nadwornych w lokalnej prasie. Pocz¹t-
kowo kierownik Kancelarii zajmowa³ siê tym osobi�cie,
uczestnicz¹c w podró¿ach monarchy. Pó�niej obowi¹zki
przej¹³ II Sekretariat pod kierownictwem N. I. Oprica.
W pamiêtnikach Kriwienki o dzia³alno�ci cenzorskiej,
podczas pierwszego wyjazdu z Aleksandrem III we wrze-
�niu 1888 roku na Kaukaz, czytamy: �Redakcje gazet zmobili-
zowa³y znaczn¹ liczbê solidnych dziennikarzy do prowadzenia �miesi¹ca
carskiego� na Kaukazie. Prowincjonalna prasa, podlegaj¹ca cenzurze,
próbowa³a otwarcie wypowiadaæ siê o ró¿nych bolesnych kwestiach nie-
pokoj¹cych tubylców, w postaci sprawozdañ z podró¿y monarchy.
Dzia³alno�æ cenzorska nie by³a jednak pasj¹ Kriwienki: �zajêcie skrajnie
nieciekawe i wymagaj¹ce du¿ej dok³adno�ci, poniewa¿ nadworni bardzo
przyjmowali sobie do serca najmniejszy b³¹d w okre�leniu tytu³u, rangi
czy stanowiska i obra¿ali siê, gdy pominiêto ich w sprawozdaniach�.
Swoj¹ misjê widzia³ on w maksymalnym ograniczeniu uci¹¿liwo�ci cen-
zury nadwornej dla korespondentów: �Minister upowa¿ni³ mnie do zajê-
cia siê przegl¹dem sterty artyku³ów i notatek. Po otrzymaniu od dzien-
nikarzy gremialnego zapewnienia, i¿ nie sprawi¹ mi k³opotów, przybija-
³em stempel zatwierdzaj¹cy... Zdarza³o siê, ¿e niektórzy dziennikarze,
przyzwyczajeni do powstrzymywania swojego pióra, obawiali siê, czy nie
przekroczyli granicy tego co dozwolone. Prosili mnie wówczas, abym
sam zapozna³ siê z tym lub innym, niebezpiecznych fragmentem.
Nie pamiêtam, aby zasz³a potrzeba poprawiania, nie licz¹c oczywi�cie fak-
tycznych nie�cis³o�ci�. T¹ niew¹tpliw¹ lojalno�æ kierownika Kancelarii
nale¿ycie doceni³a braæ pisz¹ca. Po dwóch miesi¹cach, ju¿ w stolicy, kau-
kascy korespondenci wrêczyli mu pismo z podziêkowaniami.
Kriwience zdarza³o siê tak¿e kszta³towaæ politykê informacyjn¹ na okre-
�lone tematy, demonstruj¹c wzorce na�wietlania ró¿nych wydarzeñ.

Jedna z takich sytuacji mia³a miejsce po kata-
strofie poci¹gu cesarskiego w Borkach w pa�-
dzierniku 1888 roku: �W rozmowie z mini-
strem mia³em wra¿enie, ¿e po¿¹dane jest pomi-
niêcie milczeniem zdarzenia lub �g³uche� powia-
domienie o nim. Wygl¹da³o to tak, jakby ludzie
naszkodzili i teraz postanowili ukryæ siê przed
kar¹. Na w³asne ryzyko wys³a³em telegram
do Petersburga, do sekretarza dworu Pietrowa
z opisem tego, co siê zdarzy³o w Borkach, a on
zarz¹dzi³ obwieszczenie tego w tytule praso-
wym �Prawitielstwiennyj wiestnik�.
Pierwsze centrum prasowe
Mechanizm organizacji Biura Korespondentów
mo¿na poznaæ na podstawie wizyty monarszej
w kwietniu 1900 roku, w czasie Wielkanocy
(w tym okresie ju¿ pod kierownictwem
M. I. Oprica).
W trakcie przygotowywania wizyty obawiano
siê, ¿e �zbli¿aj¹cy siê przyjazd Jego Cesarskiej
Mo�ci do Moskwy nieuchronnie doprowadzi
do nap³ywu pró�b od redakcji i koresponden-
tów o zezwolenie na ich obecno�æ podczas uro-
czysto�ci. Z drugiej strony, opisy i korespon-
dencja na ten temat wymaga³y wzmo¿onych
prac i odpowiedniej organizacji cenzury wspo-

mnianych wiadomo�ci. Liczba koresponden-
tów, rysowników, fotografów moskiewskich

i prowincjonalnych, jest do�æ wysoka. Poza
tym osoby te, nie posiadaj¹c do�wiadcze-
nia i wiedzy sta³ych korespondentów
petersburskich, wymaga³y szczególnego

pokierowania i dok³adnego sprawdzenia ich
prac� - g³osi³y notatki Biura.

Wynajêto pomieszczenie, gdzie reporterzy
mogli siê zbieraæ, kontaktowaæ, sprawnie otrzy-
mywaæ potrzebn¹ informacjê, wspó³pracowaæ
z cenzur¹, a nawet bezp³atnie sto³owaæ siê.
Przydzielono im kilka telefonów i kurierów
dostarczaj¹cych wiadomo�ci pocztowe i tele-
graficzne. W pomieszczeniu tym wydawano
tak¿e ró¿nego rodzaju za�wiadczenia i prze-
pustki na uroczysto�ci. Wszyscy dziennikarze,
wspó³pracuj¹cy z Biurem, otrzymywali odpo-
wiedni¹ akredytacjê. Pozwala³a ona na poru-
szanie siê w strefach niedostêpnych dla publicz-
no�ci. Ponadto, biuro by³o centralnym ³¹czni-
kiem z organami pañstwowymi, od których
zale¿a³a praca dziennikarzy � kancelari¹
moskiewskiego genera³a-gubernatora, sztabem
wojsk Moskiewskiego Okrêgu Wojskowego,
moskiewskim Urzêdem Miejskim, Urzêdem
Pocztowo-Telegraficznym. Ka¿dego korespon-
denta sprawdzano pod k¹tem wiarygodno�ci,
co wymaga³o natychmiastowego kontaktu
z aparatem moskiewskiego oberpolicmajstra.
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Zakres obowi¹zków urzêdników cenzury
nadwornej wygl¹da³ nastêpuj¹co. Referent oso-
bi�cie zapoznawa³ siê ze wszystkim, co podle-
ga³o opisywaniu, kontaktowa³ siê z kompetent-
nymi urzêdami i osobami, ³agodzi³ nieporozu-
mienia, nadzorowa³ ogólny przebieg przekazy-
wania wiadomo�ci i fotografii. Jego pomocnik
stale towarzyszy³ korespondentom podczas uro-
czysto�ci, kierowa³ nimi, dostarcza³ potrzebne
informacje. Natomiast drugi wspó³pracownik
asystowa³ fotografom i rysownikom. W czasie
wolnym od wykonywania g³ównych obowi¹z-
ków referent razem z pomocnikami kontrolo-
wa³ korespondencjê. Ogó³em w moskiewskim
Biurze akredytowanych by³o 27 dziennikarzy

z 24 tytu³ów prasowych, 14 dni jego pracy kosztowa³o MDC 3888
rubli. Robotnik zarabia³ wówczas od 45 do 75 rubli miesiêcznie.
Organizacja tego tymczasowego organu, przy wszystkich nieuniknionych
ideologicznych kosztach, wydaje siê w najwy¿szym stopniu do�wiadcze-
niem postêpowym � jego powstanie w du¿ej mierze u³atwi³o pracê
dziennikarzy i ugruntowa³o podstawy do dalszego rozwoju konstruk-
tywnych stosunków miêdzy pras¹ a w³adz¹.
Biuro Korespondentów mo¿na wiêc nazwaæ swego rodzaju centrum
prasowym. W istocie by³o to pierwsze do�wiadczenie w zakresie media
relations o tak pozytywnym wyd�wiêku.
Ogólnie rzecz bior¹c, innowacje Kriwienki doprowadzi³y do wiêkszej
otwarto�ci rosyjskich najwy¿szych sfer. Sta³y siê jedn¹ z zasadniczych
technik prezentacji wizerunku w³adzy najwy¿szej, sprzyjaj¹c rozwojowi
krajowego rynku informacji.                                                 
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