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Pierwszy znaczek pocztowy Rosji wszedł do obiegu
1 stycznia 1858 r., zgodnie z cyrkularzem Głównego Urzędu
Poczty i Telegrafu (gławnoje uprawienie poczty i telegrafa) nr 3
z dnia 10. grudnia 1857 r. Cała operacja została przeprowadzona
z dużymi problemami, ponieważ nie dojechała na czas
zakupiona w Wiedniu maszyna perforacyjna i pierwsze znaczki
musiały zostad skierowane do urzędów pocztowych w stanie
nie perforowanym, czyli do rozcinania na pocztach nożyczkami.



Ciekawostką jest fakt, że oficjalną sprzedaż tych znaczków (był
to, dla przypomnienia jeden nominał 10 kop) rozpoczęto jeszcze
w drugiej połowie grudnia 1857 roku (!!). Najwcześniej
uczyniono to w guberni wiatskiej, gdzie pocztowe statystyki
podają wysyłkę 328 sztuk korespondencji ofrankowanej już
znaczkami, tylko do kooca grudnia 1857 r. Nie było to jedyne
miejsce, bowiem np. z guberni kazaoskiej wyszły w tym czasie
473 przesyłki itd. Do unieważniania znaczków zalecano
kreślenia atramentem oraz odciskanie dotychczasowych
stempli będących w użyciu, tzw. przedznaczkowych.



















Prawdopodobnie z powodu niskiej jakości tuszu stemplowego
jak i atramentu, a co za tym idzie względnej łatwości ich
usuwania lub przynajmniej częściowego wywabiania z jednej
strony, a wysokiej taryfy pocztowej z drugiej, dośd często
napotykano na fałszerstwa na szkodę poczty poprzez powtórne
użycie tych samych znaczków. Eksperci nawet dzisiaj znajdują
ślady takiego postępowania na zachowanym materiale.



Prawie jednocześnie z wprowadzeniem znaczków GUPiT
postanowiło wprowadzid zupełnie nowe stemple do ich
unieważniania czy kasowania na przesyłkach. Stemple te były
złożone z centralnie położonego numeru otoczonego licznymi
punktami tworzącymi określony kształt. Po raz pierwszy nowy
typ stempla został przekazany do próbnej eksploatacji
w wybranych urzędach pocztowych stolicy – St. Petersburga oraz

Moskwy.

Nastąpiło to z koocem stycznia 1857 r. Widocznie już wówczas
były urzędowe obiekcje, co do efektywności kasowania
stemplami przedznaczkowymi i piórem, a przekazane urzędom
do eksploatacji stemple miały dad odpowiedź, co do ich

przydatności.



W St. Petersburgu używano 10 sztuk stempli 

– początkowy typ

następnie zmieniony na



Systematyka nowych stempli

a/ urzędy pocztowe w miastach gubernialnych, okręgowych 
i wojenno-okręgowych; 

typ 1 – wymiary Ø 21,5 mm
przydzielono numery od 1 do 60







Wiadomo, że jeden używano w głównym pocztamcie, sześd 
dalszych w wybranych urzędach poczty miejskiej (tzw. 
gorodskaja poczta),  a trzy ostatnie w czasowych oddziałach 
pocztowych.



W Moskwie, której nadano nr 2, była w użyciu bliżej nieznana 
liczba i rodzaj stempli, jak również, w których urzędach były 
stosowane?! Ponieważ badania filatelistów wykazały drobne 
różnice w wyglądzie samych stempli przez pięd lat ich 
użytkowania – zmianom ulegały różne parametry np. wysokośd 
cyfry „2”







b/ urzędy pocztowe na Nikołajewskiej i Warszawskiej drogach   
kolejowych; 
typ 2 – wymiary 22x20 mm (oktagon)

Przydzielono numery: od 1 do 10 linia nikołajewska, St. Petersburg –
Moskwa, przy czym nr 1 miał urząd dworcowy tej linii w stolicy, nr 2 jego 
odpowiednik moskiewski, natomiast numery od 3 do 10 kursujące wagony 
pocztowe.

Dodatkowo od 1861 r. przydzielono numery: od 11 do 17 linia 
warszawska, przy czym nr 11 miał stołeczny urząd dworcowy tej linii w St. 
Petersburgu, natomiast numery od 12 do 17 wagony pocztowe na tej trasie 
(za wyjątkiem nr 13 uznanego za pechowy!!).









c/ urzędy pocztowe pograniczne; 
typ 3 – wymiary 22x9 mm
przydzielono numery od 1 do 9











d/ urzędy pocztowe w miastach powiatowych; 
typ 4 – wymiary 19x15 mm
przydzielono numery od 1 do 608, później 609 do 612









e/ urzędy pocztowe w miasteczkach i wsiach; 
typ 5 – wymiary 16x26 mm
przydzielono numery od 1 do 82, później 83 do 103





f/ urzędy pocztowe na traktach drogowych oraz kolejowych,
jak również agencje ROPiT w Lewancie; 
typ 6 – wymiary 18x26 mm
przydzielono numery od 1 do 622, później 623 do 1700



Należy tu zaznaczyd, że stemple do numeru 847 zostały 
oficjalnie wprowadzone do obiegu (zachowały się odpowiednie 
cyrkularze – za wyjątkiem numerów 659, 670, 812 i 823-827, co 
do których brak danych). 
Od numeru 848, a dokładnie od dnia 24.12.1858 r. nadawano 
kolejne numery według potrzeb, lecz brak w archiwach 
stosownych dokumentów wprowadzających!





- cztery warianty punktowania w zależności od liczby 

w numerze urzędu















Stemple punktowo-numerowe zostały wycofane z obiegu 
cyrkularzem nr 123 z dnia 11.02.1863 r., przy czym w praktyce 
wycofano faktycznie stemple typu 1 – 4, natomiast typ 5 
przetrwał kilka lat dłużej (brak dokładnych danych), a typ 6 
pozostał w użyciu aż do roku 1876.


