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Vsevolods Voroņins

LieLkņazs konstantīns nikoLajevičs un 
krišjānis vaLdemārs – krievijas jūras fLotes 

rekrūšu sistēmas atceLšanas iniciatori

(19. gs. 50. gadu beigas – 60. gadu sākums)
19. gs. 50. gadu beigās Krišjānis Valdemārs (1825–1891) – Krievijas valsts 

dienesta jauns ierēdnis – vairākos rakstos, kas tika publicēti Jūrlietu minis-
trijas oficiālajā žurnālā “Морской сборник”, piedāvāja Krievijas tirdzniecības 
flotes darbības pamatprincipu reformu projektus. Šie raksti piesaistīja Krievijas 
flotes ģenerāladmirāļa un jūrlietu ministra lielkņaza Konstantīna Nikolajeviča 
(Константин Николаевич;  1827–1892) –  ķeizara  Aleksandra II  brāļa – 
uzmanību. Autoritatīvais  ģenerāladmirālis  lūdza  savam  tuvākajam palīgam 
Aleksandram Golovņinam (Головнин; 1821–1886) savākt ziņas par tirdzniecības 
flotes attīstībai veltīto rakstu autoru. A. Golovņinam, kurš tolaik nebija perso-
niski pazīstams ar K. Valdemāru, bija nepieciešams laiks, lai veiktu šo uzdevumu. 
Par  savākto  informāciju  viņš  bija  visai  pārsteigts.  “Beidzot  es  uzzināju,  kas 
ir Valdemāra kungs – rakstu par mūsu tirdzniecības floti autors,” viņš ziņoja 
Konstantīnam Nikolajevičam, “iedomājieties tikai, Jūsu Augstība, viņš ir latvietis, 
Kurzemes zemnieka dēls, kurš alkās pēc zinībām iestājās Tērbatas universitātē. 
Tagad viņš ir ierēdnis mūsu Nodokļu dzēšanas komisijā. Nododot Jūsu Augstībai 
trīs viņa brošūras, lūdzu atļauju tās publicēt [žurnālā] “Морской сборник”.”1  
Lielkņaza Konstantīna Nikolajeviča interesi par neparastā kurzemnieka personību 
neradīja vienkārša ziņkārība. Ķeizara brālis ne tikai nekavējoties atļāva publicēt 
K. Valdemāra sacerējumus par jūrniecību, bet arī lika viņu tieši iesaistīt Jūrlietu 
ministrijas darbā. “Var publicēt,” ģenerāladmirālis rakstīja, “bet man šķiet, ka 
vajag pievērst uzmanību viņam pašam, vai nevar izmantot viņu jūrniecības lietā, 



1. att. Krišjāņa Valdemāra raksta par latviešu un igauņu sagatavošanu jūrnieku dar-
bam manuskripts. 1859. gads. LVVA, 762. f., 1. apr., 3. l., 5.–8. lp.
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2. att. Krišjāņa Valdemāra lūgumrakstu lielkņazam Konstantīnam Nikolajevičam mel-
nraksti. 1860. gads. LVVA, 762. f., 1. apr., 6. l., 1.–9. lp.
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kaut vai lai pielietotu “jūras pierakstu” Baltijas jūras piekrastē. Vai viņš runā 
krieviski?”2 

Lielkņzaza minētā “jūras pieraksta” sistēma – brīvprātīga iestāšanās jūras 
militārajā dienestā – tolaik pastāvēja Francijā. Konstantīns Nikolajevičs uzskatīja, 
ka šo sistēmu vajag piemērot arī Krievijā un ar laiku tai ir jāaizstāj piespiedu 
kārtā veiktā  rekrūšu ņemšana. Viņš plānoja šo  iesaukšanas kārtību vispirms 
ieviest Baltijas guberņās, kur jūras piekrastes iedzīvotājiem bija jūrnieku dar-
bam nepieciešamās  iemaņas. Turklāt viņu arods bija arī nelielu  tirdzniecības 
kravu  pārvadājumi  pa  jūru un  zvejniecība.  Lielkņaza  plāniem bija  praktisks 
raksturs –  iesaukt  jūras  flotes  dienestā  “spējīgus  un  prasmīgus matrožus, 
kas  jau pazīst  jūru, un arī piedevām tautai atvieglot  rekrūšu klausības”.  Jau 
1856. gadā – drīz vien pēc Krimas kara beigām – Konstantīns Nikolajevičs lika 
kņazam G. Ļvovam (Львов) izpētīt “Francijā pazīstamo “jūras pieraksta” kārtību, 
kas šis valsts valdībai dod iespēju pēkšņas nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
savus kara kuģus ar pieredzējušiem matrožiem”. Saņemot G. Ļvova rakstus, kas 
tika publicēti arī “Морской сборник”, ģenerāladmirālis pārliecinājās par “franču 
sistēmas pārākumu”.3 

Tagad Konstantīns Nikolajevičs uzticēja šī  jautājuma izpēti cilvēkam, kurš 
patiešām reāli pārzināja Baltijas piekrastes vietējos apstākļus. Pēc iepazīšanās 
ar K. Valdemāra rakstiem un pilnībā atbalstot viņa izteiktos priekšlikumus par 
tirdzniecības jūrniecības attīstības veicināšanu Baltijas guberņās, ģenerāladmirālis 
1860. gada februārī nosūtīja K. Valdemāru komandējumā uz Igaunijas, Vidzemes 
un Kurzemes guberņām. Viņa uzdevums bija “uz vietas sastādīt ziņojumu par 
vietējās jūrniecības stāvokli, rast iespējas tās attīstībai un vēl vairāk piesaistīt 
iedzīvotājus jūrniecības arodam un izstrādāt priekšlikumus par franču teicamās 
sistēmas ieviešanu šajā novadā, jo vietējie apstākļi to atļauj”. Ieteikuma vēstulē, 
kas  bija  adresēta  Baltijas  ģenerālgubernatoram  Aleksandram  Suvorovam 
(Суворов;  1804–1882),  Konstantīns Nikolajevičs  pavēlēja  “izrādīt  Valdemāra 
kungam [..] aizgādību un kulturālu pretimnākšanu”.4 

K. Valdemārs sekmīgi tika galā ar uzticēto uzdevumu un Jūrlietu ministrijā 
iesniedza  apjomīgu  pētījumu  par  Baltijas  jūras  piekrastes  iedzīvotājiem un 
par iespējām tur ieviest “jūras pieraksta” sistēmu. K. Valdemāra pētījums ļāva 
lielkņazam Konstantīnam Nikolajevičam iesniegt Krievijas augstākajās instancēs 
priekšlikumu par flotes komplektēšanas sistēmas reformu.
1860. gada pēdējos mēnešos īpaša komisija, ko nozīmēja ķeizars,  izskatīja 

ģenerāladmirāļa atskaiti par Jūrlietu ministrijas darbu 1859. gadā. Konstantīns 
Nikolajevičs stingri iestājās par atskaitē izteikto nepieciešamību pāriet no rekrūšu 
ņemšanas uz brīva līguma dienesta sistēmu.5  Jāpiezīmē, ka ģenerāladmirālim ar 
šo negaidīto un ārkārtīgi drosmīgo ideju izdevās, sašūpot pozīcijas tās oponen-
tiem, kas veidoja komisijas absolūtu vairākumu. Komisija savā darba žurnālā 

3. att. Krišjānis Valdemārs 1863. gada janvārī Sanktpēterburgā. 
LVVA, 762. f., 1. apr., 17. l., 4. lp.
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4. att. Krišjāņa Valdemāra pētījuma par jūrnieku iesaukšanu kara flotes dienestā meln-
raksts. 1860. gads. LVVA, 762. f., 1. apr., 3. l., 9.–13. lp.
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izteica vienīgi bažas par “šī pasākuma īstenošanas iespējamību”.6  Konstantīna 
Nikolajeviča uzrakstītajā atbildē “Apsvērumi par komisijas ..” lasāms  ass pretspars 
vecās rekrūšu sistēmas atbalstītājiem: “Es nevaru atteikties no pārliecības, ka 
iesaukšanas kārtībai, kas notiek pašreizējā veidā, ir varmācīgs raksturs. Rekrūšu 
ņemšana izraisa tautā vispārējas raudas un sēras, zemnieki sevi sakropļo, lai 
izvairītos  no  rekrutēšanas,  [..]  zemnieku  ģimenes  ziedo  visu  savu  īpašumu, 
lai atbrīvotu savējos no dienesta ..” Lielkņazs atzina, ka nav iespējams ieviest 
jauno sistēmu pēkšņi, bet piedāvāja “sistemātiski virzīties uz to, pakāpeniski, 
lēnām,  dažādiem pasākumiem”.  Pierādot  brīvā  līguma  sistēmas  piemērotību 
Krievijas impērijai, viņš atsaucās uz brīvprātīgo dienestu flotē Somijā un “med-
nieku” iesaukšanas tradīciju militārajā dienestā Urālu kazaku pulkā.7  Turklāt 
Konstantīns Nikolajevičs pieminēja arī  Jūrlietu ministrijas pieredzi,    iesaistot 
brīva līguma personas ostu dienestā.8  Ģenerāladmirālis principiāli iestājās par 
to, ka “varmācīgās rekrūšu ņemšanas sistēmas nomaiņai ar labāku” jāturpina 
meklēt ceļus.9  Par ķeizara Aleksandra II viedokli var spriest pēc viņa rezolūcijām 
un piezīmēm, kas izdarītas komisijas žurnālā. Ķeizars sava brāļa priekšlikumu 
noraidīja bez  ierunām un viennozīmīgi:  “Es šīs  sistēmas derīgumu neatzīstu 
un kategoriski tai nepiekrītu”; “Pie kazakiem viņu kareivīgā gara dēļ tas vēl ir 
iespējams, bet tās pielietošanu visiem Krievijas iedzīvotājiem atzīstu ne vien par 
neērtu, bet arī kaitīgu.”10 

Īpašā  komisija  darbu  beidza  1860. gada  17. decembrī.  Ķeizara  negatīvā 
attieksme pret Jūrlietu ministrijas iniciatīvu tika izprasta kā tās apspriešanas 
aizliegums. Pēc ģenerāladmirāļa rīkojuma valsts padomnieks V. Dorogobužinovs 
(Дорогобужинов)  sagatavoja  oficiālu  ziņojumu,  kura  galveno  daļu  veidoja 
fragmenti no K. Valdemāra pētījuma. Interesanti, ka Konstantīns Nikolajevičs šī 
ziņojuma tekstu nosūtīja augstākajiem administrācijas pārstāvjiem 1861. gada 
5. martā – dienā, kad oficiāli tika izsludināta dzimtbūšanas atcelšana Krievijā. 
Bet  pēc  vairākiem mēnešiem  jaunais  kara ministrs  D. Miļutins  (Милютин; 
1816–1912)  valdībai  izvirzīja  jautājumu par militāro  spēku  komplektēšanas 
principiem. 
Tādējādi Jūrlietu ministrija, ko vadīja ģenerāladmirālis lielkņazs Konstantīns 

Nikolajevičs, aktīvi līdzdarbojoties arī K. Valdemāram, kļuva par Aleksandra II 
nozīmīgākās militārās reformas – dzimtbūtnieciskās rekrūšu sistēmas nomaiņu 
ar vispārēju militāro dienestu – iniciatori.
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atsauces un piezīmes
  1 Государственный архив Российской Федерации, ф. 722, оп. 1, д. 1114, л. 131.
 2 Turpat.
  3 Российский государственный архив древних актов, ф. 30, оп. 1, д. 18, л. 94.
 4 Российский государственный военно – исторический архив, ф. 43, оп. 4, д. 92, л. 6.
  5 Tuvāk sk.: Российский государственный архив древних актов, ф. 30, оп. 1, д. 18, л. 78.
 6 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, ф. 208, д. 23, л. 93.
 7 Российский государственный архив древних актов, ф. 30, оп. 1, д. 18, л. 78, 79.
 8 Tuvāk sk.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, ф. 208, д. 23, л. 94.
 9 Российский государственный архив древних актов, ф. 30, оп. 1, д. 18, л. 79.
10 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, ф. 208, д. 23, л. 93, 95, 96.
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Wsevolod Woronin

grossfürst konstantin nikoLajewitsch von russLand und 
krišjānis vaLdemārs – befürworter für die aufhebung des 

rekrutensystems bei der fLotte russLands

(ende der 50er jahre–anfang der 60er jahre des 19. jh.)

Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts veröffentlichte Krišjānis Valdemārs 
(1825–1891) – damals ein junger Beamter im russischen Staatsdienst – mehrere 
Beiträge in der offiziellen Zeitschrift des Ministeriums für das russische Seewesen 
„Горской сборник“. In diesen bot er Projekte zu Reformen der Grundprinzipien 
an  russischen Handelsflotte  an. Der Generaladmiral  der  russischen Seeflotte 
und der Minister fur das russische Seewesen, Großfürst Konstantin Nikolajew-
itsch  (Константин Николаевич;  1827–1892)  –  Bruder  von Kaiser Alexander 
II. – schenkte den Beiträgen von Valdemārs große Beachtung. Der einflussreiche 
Generaladmiral bat seinen nächsten Gehilfen, Alexander Golownin (Головнин; 
1821–1886) um Auskunfte über den Autor, der Beiträge über die Entwicklung der 
russischen Handelsflotte geschrieben hatte. Nachdem Konstantin Nikolajewitsch 
Valdemārs persönlich kennengelernt hatte, zog er ihn zu bestimmten Arbeiten 
im Ministerium für das russische Seewesen heran.
Im Auftrag von Konstantin Nikolajewitsch musste Valdemārs den Zustand 

des  Seewesens  in  den  baltischen Gouvernements  und  die Möglichkeiten  zur 
Entwicklung desselben erforschen wie auch Überlegungen zur  Einführung des 
Systems freier Verträge mit den Seeleuten bei der Marine Russlands erarbeiten. 
Die Forschungen von Valdemārs bildeten die Grundlage für die von Konstantin 
Nikolajewitsch erarbeiteten Reformprojekte.

Iesniegts 2001. gada 30. novembrī


