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VĒSTURE

Anita Čerpinska

KARAVĪRU DĒLU LIKTEŅI 18. GADSIMTĀ UN 
19. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ 

LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA MATERIĀLOS

Raksts veltīts Krievijas impērijā 18. un 19. gs. pastāvējušai kārtībai: karavīru bērnu, precīzāk – 
dēlu nodošanai armijai pēc noteikta vecuma sasniegšanas. Historiogrāfijā ir maz pētījumu par 
rekrūšos ņemšanas ietekmi uz Latvijas teritorijā dzīvojušo sabiedrību, lai gan rekrutēšana skāra 
ne tikai konkrētu cilvēku likteņus, bet visu tautsaimniecību kopumā. Guberņu un policejisko 
iestāžu fondos glabājas plašs avotu klāsts par zaldātu dēlu uzraudzīšanu, slēpšanu, bēgļu 
vajāšanu, bērnu nodošanu armijas mācību iestādēs, apmācību un ieskaitīšanu dienestā. Šis 
materiāls paver plašas pētniecības iespējas karavīru sievu un bērnu likteņu izpētē un ļauj atsegt 
maz zināmus aspektus jautājumos, kas saistīti ar militārā resora ietekmi uz sabiedrības attīstību 
Baltijas reģionā.
Atslēgvārdi: karavīru bērni, karavīru sievas, kantonisti, garnizona skolas. 

Karavīru jeb zaldātu sievas un bērni 18. un 19. gs. Krievijas likumdošanā 
eksistēja kā specifiska sabiedrības daļa, ko veidoja rekrūšos paņemto zemnieku, 
arī pilsētnieku un zaldātu ģimenes. Juridiski tās bija pakļautas militārajam 
resoram, un uz tām attiecās noteikts likumu kopums, kas zaldātu ģimenes 
izdalīja no pārējās sabiedrības. Zaldātu meitas militāro pārvaldi neinteresēja, 
toties zēnus tā pastāvīgi uzraudzīja, jo 18.  gs. gaitā ieviestā likumdošana 
paredzēja zaldātu dēlu nodošanu garnizonu un pulku skolās, tiem sasniedzot 
noteiktu vecumu, un tālāku viņu dienestu armijā. Sākotnēji šī kārtība ieviesās 
kā savdabīga versija par karavīru bērnu aprūpi, bet tālākajā gaitā pilnveidojās 
līdz valsts kontrolētai sistēmai armijas rezervju veidošanai.

Latvijas teritorija 18.  gs. gaitā pakāpeniski iekļāvās Krievijas impērijas 
sastāvā – vispirms Vidzeme 1710. gadā, tad Latgale 1772. gadā un Kurzeme 
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un Zemgale 1795. gadā – un pakļāvās Krievijas likumdošanai. Sākumā zaldātu 
ģimeņu jautājums attiecās uz salīdzinoši nelielu sabiedrības daļu, bet no 
rekrutēšanas ieviešanas Vidzemes guberņā 1793. gadā un Kurzemes guberņā 
1797. gadā tas skāra visus vietējos iedzīvotājus.

Materiāli par zaldātu ģimenēm un zaldātu dēlu nodošanu armijā lielākoties 
koncentrējas guberņu pārvaldes un policijas iestāžu fondos, respektīvi, 1., 
3., 4., 51., 96. un 412. fondā. Tā ir sarakste starp civilām, militārām un tiesu 
amatpersonām. Lielāko materiālu kopumu veido vienveidīgi dokumenti par 
bērnu reģistrēšanu militārajā resorā pēc piedzimšanas, tiesu iestāžu pārskati 
par viņu pārziņā esošajā teritorijā dzīvojošiem zaldātu ģimeņu locekļiem, 
viņu dzīvesvietas maiņu, nāvi, zēnu pārvešanu uz bataljoniem pēc noteikta 
vecuma sasniegšanas, veselības pārbaudēm un viņu uzņemšanu armijā. 
Tāpat ir vecāku sūdzības amatpersonām saistībā ar bērnu nodošanu armijā, 
dokumenti par slēptu vai nereģistrētu bērnu atklāšanu, pazudušu vai laikā 
nenodotu bērnu meklēšanu, militārajam resoram nepakļautu bērnu nodošanu 
armijā. Salīdzinoši daudz mazāks dokumentu kopums pieejams par zēnu 
likteni pēc pieņemšanas garnizona skolās un nodošanas armijā, jo šī sarakste 
attiecas uz Krievijas impērijas militārām iestādēm un visdrīzāk meklējama 
Krievijas arhīvos. Neraugoties uz to, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā (turpmāk LVVA) glabātais materiāls ļauj apzināt šīs sistēmas 
darbību Baltijas guberņās un tos dažādos apstākļus, kādos vietējie bērni 
nonāca Krievijas armijā. Pagaidām izdevies apzināt salīdzinoši nelielu avotu 
daudzumu par attiecīgo tēmu 18. gs. un 19. gs. sākumā, toties ievērojamu – par 
19. gs. 30.–50. gadiem.

Pēdējā laikā zaldātu ģimeņu pētniecība ir guvusi Krievijas impērijas 
vēstures pētnieku uzmanību. Piemēram, Jevgeņijs Ņevzorovs (Невзоров) 
norāda, ka karavīru bērni ir Krievijas impērijas sociālās vēstures neatņemama 
sastāvdaļa, pret kuru sociāli tiesisko statusu bieži iestājās citas sabiedrības 
daļas  – muižnieki, karavīru sievas un pilsētu vadība.1 Pētot karavīru bērnu 
problemātiku, atklājas militārās un civilās jomas savstarpējā mijiedarbība, 
konflikts starp varu un sabiedrību, personību un valsti.2

Zaldātu dēlu apmācības sistēmas ieviešana 18. gadsimtā

No 1705. gada Krievijas iedzīvotāji bija pakļauti rekrūšu došanai. Sākotnēji 
karavīra dienesta ilgums nebija noteikts, 1793. gadā to limitēja ar 25 gadiem, 
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bet no 1834. gada – ar 20 gadiem.3 Rekrūšos pārsvarā centās ņemt neprecētus 
jaunus vīriešus, bet ātri secināja, ka vecpuišu skaits nav pietiekams, lai 
apmierinātu valsts vajadzības pēc karavīriem un saglabātu noteiktos auguma 
un vecuma standartus. Tādēļ radās jauna sabiedrības grupa – zaldātu sievas 
(солдатки) un bērni. Karavīrs varēja apprecēties arī dienesta laikā, lai gan no 
1764. gada – tikai ar pulka komandiera atļauju.4 Likumdošana formāli atļāva 
zaldāta sievai atrasties pie vīra, tomēr lielākā daļa sieviešu dzīvoja šķirti, lai 
varētu gādāt par sevi un bērniem. No 1744. gada rekrūšu sievām neļāva sekot 
līdzi vīriem, un viņas palika iepriekšējā dzīvesvietā. Tā rezultātā sievietes varēja 
gadiem neko nezināt par vīru likteni.5 Daudzas no viņām devās uz pilsētām 
un, lai nopelnītu iztikai, bija spiestas nodarboties ar prostitūciju. 1800. gadā, 
kad Pāvels I pavēlēja “izķert” Maskavas prostitūtas, lai nosūtītu viņas uz Tālo 
Austrumu fabrikām, trešā daļa no arestētajām sievietēm izrādījās zaldātu 
sievas.6

Zaldātu dēlus jau rekrutēšanas sistēmas aizsākumos valdība uztvēra kā 
topošo papildinājumu karavīru rindām.7 Jēdziens “zaldātu bērni” likumdošanā 
parādījās 1719. gadā, kad bija speciāli atrunāta viņu neiekļaušana galvasnaudas 
nodokļu maksātāju kategorijā, bet 1721. gadā pie pulkiem bija pavēlēts veidot 
zaldātu bērniem paredzētas un komandantam pakļautas garnizona skolas.

Garnizona skolu organizēšanas noteikumus izdeva 1732. gadā. Skološanās 
kļuva obligāta visiem zaldātu un matrožu bērniem. No 1731. gada garnizona 
skolās nozīmēja atvaļinātu zaldātu  – ubagu bērnus, bet no 1736.  gada pēc 
vecāku iniciatīvas varēja pieņemt atvaļinātu zaldātu bērnus.8 No 1769.  gada 
garnizona skolās pieņēma virsnieku dēlus, ja ģimenei nepietika līdzekļu viņu 
uzturēšanai, no 1774. gada – nabadzīgo muižnieku dēlus.

Skolās pieņēma bērnus no septiņu līdz 15 gadu vecumam, bet no 1761. gada – 
jaunākus par septiņiem gadiem, ja tēvs bija miris, bet māte nevarēja bērnu 
uzturēt.9 Valsts skolēniem iedalīja pārtiku un apģērbu. Skolotāju funkcijas 
pildīja pulka virsnieki. Katram pulkam bija jāuztur 80 skolēni. No 1735. gada 
atļāva ņemt bērnus “virs komplekta”, jo viņu bija vairāk, nekā likums paredzēja 
uzņemt.10 Pirmos skolā ņēma bāreņus, tad no ģimenēm ar diviem un trim 
bērniem un tikai tad  – pārējos. Piecpadsmit gadu vecumā bērnus ieskaitīja 
armijā. Skolās bija jāmāca lasīt, rakstīt un rēķināt, kā arī ierindas mācība, kur 
lietoja ieroču koka imitācijas. Pēc šo zinību apguves atlasīja 10 spējīgākos, 
kuriem padziļināti mācīja ģeometriju, artilēriju un inženierzinātnes,  
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Suntažu muižā dzīvojošā 10 gadus vecā kantonista Miķeļa Jēkaba, zaldāta sievas Edes 
dēla, biļete (personu apliecinošs dokuments). Astoņpadsmit gadu vecumā zēns ir 

jānodod Rīgas pusbataljonā. Rīga 1831. gada 5. novembris. 
LVVA, 3. f., 1. apr., 1398. l., 51. lp.

20 citiem – mūzikas instrumentu spēli, vēl 10 – kalēja iemaņas, bet 10 gatavoja 
par rakstvežiem.11 Tiem bērniem, kuri parādīja maz dotību, bija jāapgūst 
galdnieka, šuvēja, atslēdznieka, ratnieka vai kurpnieka iemaņas atkarībā no viņu 
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1. tabula
1782. gadā Rīgas garnizona skolā (izvietota citadelē)

esošo skolēnu skaits un apgūtie priekšmeti15

Vecuma 
grupa

Skolēnu 
skaits Apgūstamais priekšmets Piezīmes

5–12 66 lasīšana, rakstīšana

daļa nepabeidza 
apmācības, jo tika 
paņemta pulkos 

par flautistiem vai 
bundziniekiem

7–14 16 vācu valoda, rēķināšana
7–14 41 rakstīšana krievu valodā

10–13 23 matemātika
13–15 5 ģeometrija

16 1 ģeometrija, rasēšana
visi seržanta pakāpē, 
komandants atzinis 

par derīgiem skolotāja 
profesijai

2. tabula 
1786. gadā Rīgas garnizona skolā esošo skolēnu skaits un 

apgūtie priekšmeti16

Vecums Apgūst 
lasīšanu

Apgūst 
rakstīšanu

Apgūst 
matemātiku

Apgūst 
ģeometriju

5 15
6 11
7 23 2
8 24 8
9 23 14

10 16 11 2
11 4 13 3
12 4 13 3 2
13 3 4 4 2
14 1 3 2
15 3 2 1

Kopā 124 68 17 7

artilērija, fortifikācija20 3
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spējām. Pavisam nesaprātīgos bija jānodod karavīros, bet mazākos augumā – 
dienestam uz kuģiem. Mācības sākās vasarā pulksten 6.00 no rīta, ziemā – 7.00 
un ilga līdz 11.00. Svētdiena bija brīva, baznīcas apmeklējums – obligāts un 
kolektīvs, katru nedēļu – pirts apmeklējums. 1782. gadā uz garnizona skolām 
attiecināja vispārējo Krievijas izglītības likumdošanu, un bija paredzēts mācīt 
rakstīšanu, gramatiku, aritmētiku, vēsturi, katehismu, ģeogrāfiju, ģeometriju, 
dabaszinības un dziedāšanu. Gubernatoriem un komandantiem bija pavēlēts 
regulāri pārbaudīt kārtību un apmācību skolās.12

18. gs. laikā notika 72 rekrūšu iesaukumi. 1758. gadā garnizona skolās bija 
ap 6000 skolēnu. 1764.  gadā Katrīnas II laikā garnizona pulkus pārveidoja 
par bataljoniem, katram bija paredzēts uzturēt 54 audzēkņus. Visiem 112 
garnizonu bataljoniem kopā bija ieplānoti 6048 skolēni. 1765. gadā skolēnu 
skaits sasniedza 9000, 18. gs. 70. gados – 10 000, gadsimta beigās – 12 000, lai 
gan visu zaldātu bērnu skaits šajā laikā bija 17 000.13 

Baltijā 1720. gadā garnizona pulki bija paredzēti: Narvā – viens, Tallinā – 
četri un Rīgas guberņā  – seši, tātad būtu jābūt arī garnizona skolām. 
Historiogrāfijas dati liecina, ka 18.  gs. 30.  gadu sākumā Baltijas garnizona 
skolās skaitījās 730 bērnu, tomēr lielākā daļa zaldātu bērnu skolās nemācījās, 
jo nebija tik daudz vietu. Kara kolēģija rosināja palielināt apmācāmo bērnu 
skaitu Baltijā, uz katru pulku rēķinot 72 vietas.14

LVVA pagaidām izdevies atrast salīdzinoši maz informācijas par zaldātu 
bērniem 18. gs., jo šis jautājums skāra nelielu cilvēku loku armijas ietvaros. 
Pārsvarā ir statistiskie dati par garnizona skolās esošiem bērniem un viņu 
apgūtiem priekšmetiem 18. gs. pēdējās divās desmitgadēs (1. tabula). 

Šie un dati par 1786. gadu (2. tabula) rāda, ka skolā bija salīdzinoši liels 
mazgadīgo bērnu skaits un ka vecuma diapazons, kas mācījās lasīt, bija ļoti 
liels, tātad visdrīzāk bērni skolā ieradās dažādā vecumā.

Informācija par 1786.  gadu liecina, ka papildus uzskaitītajiem skolā 
esošajiem bērniem pusi karavīra pārtikas porcijas no garnizona saņēma vēl  
45 bērni vecumā no sešiem līdz astoņiem gadiem. Salīdzinājumam var minēt, 
ka šajā laikā Daugavgrīvā garnizona skolā mācījās 29 skolēni, no kuriem ve-
cuma grupā no pieciem līdz septiņiem gadiem bija 11 bērni. Pērnavā skolā 
pēc štata bija jābūt 54 bērniem, bet ārpus komplektācijas atradās vēl 68. Tartu 
skolā bija 70 štata bērni.17 
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Šie statistikas dati nedod nekādu priekšstatu par to, no kādām ģimenēm 
nāca garnizona skolās esošie bērni, kādi bija viņu mācību apstākļi vai tālākais 
liktenis. Tikai atsevišķas liecības par garnizona dzīvi pašās 18. gs. beigās ļauj 
ielūkoties garnizona bērnu dzīves apstākļos. Tā 1789. gadā Rīgas komandants 
Pjotrs Begičevs (Бегичев) sūdzējās Vidzemes ģenerālgubernatoram Džor-
džam Braunam (Броун, Browne; 1698–1792) par šaurību kazarmās, kā dēļ 
izplatās dažādas slimības. Kā atbilde atnāca norāde, ka šaurību kazarmās 
radot tur dzīvojošās karavīru sievas ar bērniem un atraitnes, kuras vajag no 
kazarmām izdzīt. Tomēr izrādījās, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu val-
stij bija jānodrošina šīs sievietes ar dzīvojamām telpām, un P. Begičevs snie-
dza informāciju par to, ka pilsētā izvietotajos trijos bataljonos ir 343 precēti 
karavīri ar 230 bērniem, kuru dzīvesvietai jāatrodas pietiekami tuvu citadelei, 
lai bērni varētu ikdienā ierasties skolā. Toties kazarmās dzīvo tikai 40 sievietes 
ar mazgadīgiem bērniem. Tā kā pilsētā atbilstošas telpas nebija tik vienkārši 
atrast, viss palika pa vecam.18

Kantonisti un bāreņu militārās nodaļas 19. gadsimta sākumā

18. gs. zaldātu bērnu institūtam nebija būtiskas lomas armijā, jo bērnu bija 
maz, bet 19. gs. sākumā valdības attieksme mainījās, jo bērnu skaits būtiski 
pieauga. Pāvels I izveidoja bāreņu namu karavīru invalīdu bērniem, bet garni-
zona skolas kļuva par šī nama nodaļām kā bāreņu militārās nodaļas (военно-
сиротское отделение). Kopā bija paredzēts apmācīt 16  000 zēnu. Armijā 
viņus ieskaitīja no 18 gadu vecuma, par bundziniekiem un flautistiem – jau no  
15 gadiem.19 1805.  gadā zaldātu dēlus likumdošanā sāka saukt par 
kantonistiem.20 Napoleona kari un armijas pieaugošā vajadzība ne tikai pēc 
karavīriem, bet arī pēc apmācītiem kadriem lika pievērst lielāku uzmanību 
kantonistu kontrolei. 1808. gadā bija noteikts, ka zaldātu bērni nevar palikt 
apmācībā pie vecākiem, izņemot gadījumus, ja tie apņēmās paši mācīt bērnus 
visam, ko tie apgūtu skolā. Taču arī tad bērni pie vecākiem varēja palikt tikai 
līdz 12 gadu vecumam. No 1808. gada armijā no kantonistiem sāka formēt 
apmācību grupas  – grenadieru, artilēristu un kavalēristu, vēlāk arī sapieru 
mācību vienības.21

No 1805. līdz 1816. gadam iezīmējās valsts vēlme aizvien vairāk palielināt 
kantonistu skaitu, tajos iekļaujot visus atvaļināto karavīru bērnus, atradeņus 
un bērnus klaidoņus, ārlaulībā dzimušos karavīru sievu, atraitņu un meitu 
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bērnus. No viņu skaita izslēdza pasta darbinieku, karaspēku staļļos strādājošo 
un hospitāļos strādājošo invalīdu bērnus.22

No 1817. gada bija divu veidu kantonisti – tie, kuri mitinājās militārajās 
apmetnēs (военные поселения), un tie, kuru tēvi bija aktīvajā armijā un kuri 
mācījās bāreņu militārajās nodaļās. Tiesiski abas grupas atšķīrās.23

Militārajās apmetnēs bērni līdz 12 gadu vecumam atradās pie vecākiem. 
No septiņu gadu vecuma bērniem bija jāiet skolā, kas bija pie katras ap-
metnes rotas vai eskadrona. Pēc 12 gadu vecuma derīgie dienestam tika ie- 
vietoti kazarmās, un no viņiem formēja mācību bataljonus un eskadronus. Pēc 
18 gadu sasniegšanas kantonistus ieskaitīja aktīvajos bataljonos. Dienestam 

Kurzemes guberņas valdes 
rīkojums Jelgavas policijai 

nodot ārstu pārbaudei  
14 gadus veco Aizputes 

apriņķī bez pases atrasto 
zēnu Karlu, kura personību 

nav varēts noskaidrot, lai 
pārbaudītu, vai viņš derīgs 

nodošanai kantonistos. 
Jelgava 1844. gada 

23. jūnijs. LVVA, 451. f., 
2. apr., 104. l., 1. lp. 
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nederīgos apmācīja amatiem.24 Baltijas guberņās militāro apmetņu nebija, bet 
bija Vitebskas guberņā.

Pārējie kantonisti līdz 12 gadu vecumam palika pie vecākiem un saņēma 
pārtiku no valsts. Bērniem ar vienu vecāku vai radinieku pieskatītiem 
bāreņiem izsniedza uzturēšanas naudu. No astoņu gadu vecuma bērni bija 
jāsūta tautskolā, bet 12 gadu vecumā bērnus nodeva bāreņu militārajā nodaļā, 
kādas bija katrā guberņas pilsētā. 1816. gadā bija 60 000 karavīru bērnu, bet 
bāreņu nodaļās mācījās gandrīz 40 000.25

Bāreņu militārajās nodaļās 1819.  gadā ieviesa jaunu mācību metodiku. 
Bērniem bija jāmāca dievvārdi, krievu valoda, aritmētika, ģeometrijas pama-
ti, zīmēšana un dziedāšana. Katrai skolai neatkarīgi no skolēnu skaita bija 
paredzēts viens skolotājs. Skolēni dalījās grupās pa astoņi līdz desmit. Vecākie 
un spējīgākie skolēni apmācīja jaunākos. Grāmatu vietā skolēni vielu apgu-
va no tabulām, ko karināja pie sienas. Papīra un spalvu vietā lietoja uz galda 
izbērtas smiltis.26 Jāteic, ka autori, kuri 19. gs. rakstījuši par armiju, ne vienmēr 
pozitīvi vērtēja kantonistu skolu pastāvēšanu, apšaubot tās gan no morālā, gan 
ekonomiskā viedokļa.27

Par šo periodu, tāpat kā par 18.  gs., materiāli, kas skartu kantonistu 
dzīvi Baltijas guberņās un kas būtu saglabājušies līdz mūsdienām, ir tikai 
fragmentāri.

Zināms, ka Rīgas bāreņu militārajai nodaļai aiz Jēkaba vārtiem starp cita-
deles un pilsētas nocietinājumiem bija iedalīts 20,0 x 4,8 m liels zemes ga-
bals dārza ierīkošanai.28 1812. gada septembrī Rīgas bāreņu militārās nodaļas 
uzskaitē bija 671 zēns, no kuriem pilnu pārtikas porciju saņēma 528, bet pārējie 
143 – pusi. Rīgā nodaļā uz vietas bija 304 zēni, 47 atradās hospitālī, bet augustā 
bija nomiruši pieci. Zēnus nodaļā pieskatīja astoņi sargi, pārsvarā invalīdi.29

Fiksēts gadījums, kad kantonistos ieskaitīja bērnu, kuram ar šo sistēmu 
līdz tam nebija nekāda sakara. 1803.  gadā Vidzemes guberņas valde Rīgas 
garnizona pulka komandierim pulkvedim Ivanam Emmem (Эмме, von 
Emme; 1763–1839) nogādāja mazgadīgu dzimtzemnieku – atvaļināta poručika 
Maksima Čerņevska (Чернeвский) kalpu Ivanu Mihailovu (Михайлов), kurš 
apgalvoja, ka viņa saimnieks devies uz Rīgu un pazudis. Tā kā Rīgā poručiks 
neatradās, tad zēnu nodeva I. Emmem ieskaitīšanai bāreņu militārajā nodaļā 
uz diviem gadiem. Šajā laikā saimnieks savu kalpu varēja atprasīt, bet pēc 
termiņa beigām zēns paliktu zaldātos.30
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Izraksts no Kuldīgas evaņģēliski luteriskās baznīcas grāmatas par Ņizovskas jēgeru pulka 
atvaļinātā zaldāta Jēkaba Jāņa un viņa sievas Lienes dēla Pētera kristīšanu 1844. gada  

31. decembrī. LVVA, 412. f., 1. apr., 4353. l., b. p.
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Kantonista Hermaņa Jāņa (bataljonā saukts par Jozefu Jāni) vēstule mātei Marijai 
Mežamuižā ar sveicieniem brāļiem un lūgumu atsūtīt 2 rubļus, vasaras bikses un 

rakstāmspalvas. Rīga 1832. gada 24. marts. LVVA, 412. f., 8. apr., 122. l., 53. lp.
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Iemesls, kādēļ arī šajā periodā ar kantonistiem saistīto dokumentu dau-
dzums ir neliels, var būt saistīts ne tikai ar to, ka dokumenti nav saglabājušies, 
bet arī ar rekrūšos nodošanas principiem. Apkopojošu secinājumu izdarīšanai 
ir nepieciešama plašāka dvēseļu revīziju un rekrūšos pieņemšanas komisiju 
materiālu izpēte, tomēr, iepazīstoties ar 1816. gada muižu revīzijas sarakstiem, 
var secināt, ka muižas maksimāli centās nodot rekrūšos neprecētus puišus. 
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Tas arī ir skaidrs – muižniekam nebija izdevīgi graut ģimeni kā saimniecisku 
vienību, jo pēc vīra nodošanas rekrūšos ģimene vairs nevarētu funkcionēt kā 
agrāk. Ja rekrūšos tomēr tika nodots precēts vīrietis, viņa sieva automātiski 
kļuva par rekrūša sievu. Ne uzreiz un ne visām viņām dzima bērni, vienal-
ga  – ārlaulībā vai laulībā, uz kuriem attiektos armijā nodošanas likums, un 
tas nozīmē, ka Baltijas guberņās šī sabiedrības grupa  – zaldātu sievas un 
bērni – veidojās pakāpeniski un tikai ar laiku tās eksistence pietiekami plaši 
atspoguļojās avotos. Jānorāda arī tas apstāklis, ka pēc zemnieku brīvlaišanas 
likumiem no rekrūšos ņemšanas bija pasargātas saimnieku ģimenes, kas 
savukārt radīja papildu apgrūtinājumu kalpu ģimenēm. Muižnieks nevarēja 
būt ieinteresēts savā muižā esošu rekrūša bērnu – zēnu nodot armijai. Ne velti 
1812.  gadā izdots ukazs, kurā muižu īpašniekiem norādīts, ka militārajam 
resoram “piederošo” bērnu pierakstīšana revīzijās nepaglābs no viņu 
nodošanas armijai, ja tiesas iestādes šo bērnu uzies, un ka rekrūša sievas bērns 
tāpat pieder militārajam resoram, neraugoties uz to, ka ieņemts, tēvam vēl 
zemniekam esot.31 Tāpat muižām par pienākumu uzlika raudzīties, lai zaldātu 
bērni bez bāreņu nodaļu atļaujas nepārceltos uz dzīvi citās vietās un lai bērna 
nāves iestāšanās gadījumā ziņa par to tiktu nogādāta bāreņu nodaļai. Apriņķa 
tiesām un policijas iestādēm pilsētās bija jāuzrauga, lai muižās un pilsētās 
dzīvojošie zaldātu bērni būtu reģistrēti.32

Nikolaja I valdīšanas laika pārmaiņas, 1825.–1855. gads

Jauns laikmets kantonistu sistēmā sākās 1824.  gadā, kad visu šo jomu 
pakļāva militāro apmetņu priekšniekam. No 1827. gada augusta rekrutēšanai 
pakļāva arī ebreju tautības cilvēkus. 1836. gadā bataljonos ieskaitīto zēnu dau-
dzums sasniedza 279 312. Nikolaja I valdīšanas 25 gados no karavīru bērniem 
karaspēku papildināja 231 455 zēni.33

Valsts politika attiecībā uz kantonistiem šajā laikā bija virzīta uz līdzekļu 
taupīšanu. Bāreņu nodaļās sāka pieņemt bērnus no 10 gadu vecuma. Nodaļas 
pārsauca par kantonistu batlajoniem (1000 cilvēku), pusbataljoniem (500) vai 
rotām (250). Izveidojās 14 bataljoni, 16 pusbataljoni un trīs rotas ar 22 750 
skolēniem, kopā formējot piecas mācību brigādes. Bērnus mācīja lasīt, rakstīt, 
rēķināt, zīmēt un rasēt ģeometriskas figūras, papildus viņi apguva ierindas 
mācību. No 1828. gada zēni varēja palikt pie laukos dzīvojošas ģimenes līdz 
18 gadu vecumam, pilsētās – līdz 16, bet pie tēviem, kuri atradās dienestā, – 
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līdz 14 gadu vecumam. No valsts pārtiku bērni saņēma līdz septiņu gadu ve-
cumam. Sasniedzot paredzēto vecumu, zēnus ieskaitīja bataljonos, pie kuriem 
viņi bija pierakstīti.34

1835. gadā tika pieņemts lēmums, ka zaldātu bērni varēja palikt pie vecākiem 
līdz 20 gadu vecumam. Tad viņus uzreiz ieskaitīja armijā bez kantonistu skolas 
apmācības. Šādus zēnus sauca par rekrūšiem no zaldātu bērniem. Viņi bija 
tikpat neapmācīti dienestam kā rekrūši. Tos bērnus, kurus vecāki nevēlējās 
vai nevarēja uzturēt, pieņēma kantonistu bataljonos, tāpat kā tos, kuru tēvi 
atradās aktīvajā dienestā.35

Papildus mācību brigādēm 19. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā veidoja:
1) mācību karabinieru pulkus, kur ņēma spējīgākos kantonistus, lai gata-

votu apakšvirsniekus;
2) flotes mācību ekipāžas;
3) Sanktpēterburgas bataljona kara skolotāju institūtu, lai gatavotu kanto-

nistu skolotājus;
4) apmācības kursus rakstvežiem un topogrāfisko karšu zīmētājiem; 
5) trīs mācību iestādes pie pulveru fabrikām, divas  – pie arsenāliem, 

pirotehniķu skolu 50 audzēkņiem un veterināro skolu 800 audzēkņiem.36 
Militāro apmetņu kantonistus 16 gadu vecumā (kavalērijā – 17) ieskaitīja 

nevis mācību bataljonos, bet rezerves bataljonos, kur zēni palika četrus gadus. 
Rotu un eskadronu skolās tikai frontes dienestam derīgie apguva rakstīšanu, 
lasīšanu un rēķināšanu. Tad viņus ieskaitīja aktīvajos bataljonos. 1832. gadā 
militāro apmetņu skolas apmeklēja tikai 8 % bērnu skolas vecumā. Sistēmu 
atzina par neproduktīvu un pilnībā likvidēja.37

1827.  gadā 10 gadu vecumu sasnieguša kantonista slēpšana tika 
pielīdzināta dezertiera slēpšanai, un sods par bērna nepierakstīšanu kādā no 
bataljoniem bija 25 rubļi mēnesī.38 1825. un 1832. gadā izdoti ukazi par zaldātu 
bērnu kārtīgu uzskaiti visās guberņās. Sodu par paslēptu bērnu varēja atcelt, 
ja gada laikā viņu uzrādīja.39 1846. gadā par zaldāta bērna slēpšanu noteiktais 
sods muižniekiem un pilsētas namniekiem bija 600 rubļu, bet, ja viņu muižās 
vai namos slēpis kāds cits cilvēks, tad slēpējam, ieskaitot pagasta vecākos 
vai bērna vecākus, sods bija 30 rubļi un 20–30 rīkstes. Ja miesas sods nav 
uzliekams, tas aizstājams ar divām trim nedēļām aresta. Ja kāds jaunietis līdz 
17 gadu vecumam sevi kropļotu vai kropļot ļautu, lai viņu nenodotu rekrūšos, 
tad par sodu to nodeva kantonistos.40



ANITA ČERPINSKA102

Nikolaja  I valdīšanas laikā bija arī militārajam resoram nepakļautas 
sabiedrības grupas, kuras kaut kādu iemeslu dēļ saskārās ar kantonistu 
sistēmu, piemēram, 1831.  gadā tika izdots ukazs, kas paredzēja kantonistos 
nodot poļu sacelšanās dalībnieku bērnus,41 kantonistos ieskaitīja Rīgā pēc 
holeras epidēmijas bāreņos palikušos zēnus,42 bet no 1838. gada Rīgā vientuļai 
vecticībnieku meitenei vai sievai ārlaulībā piedzimušu zēnu, ja bērna tēvs 
sievieti pametis, bija jānodod kantonistos pēc attiecīga vecuma sasniegšanas.43

Nikolaja I valdīšanas laikā bija izdoti vairāki likumi, kas regulēja militārajam 
resoram pakļauto sociālās aprūpes jautājumus. 1828.  gada decembra ukazs 
atvaļinātiem karavīriem, kuri guvuši ievainojumu kaujā un nespēj kopt zemi, 
ļāva paturēt vienu dēlu atbalstam vecumdienās. Ja šiem atdotajiem dēliem 
piedzimtu dēli, tiem bija jākļūst par militāro apmetņu kolonistiem.44 1836. gada 
decembra ukazs atļāva zaldātu atraitnēm paturēt vienu no laulībā dzimušiem 
dēliem, ja vīrs kritis kaujā vai miris dienesta laikā, taču ukazs attiecās tikai 
uz bērniem, kas vēl bija ģimenēs vai kantonistu bataljonos, bet ne uz aktīvajā 
dienestā ieskaitītiem.45 1840.  gada decembra ukazs ļāva paturēt kantonistu 
kā aprūpētāju arī tiem atvaļinātiem karavīriem, kuriem kādas slimības dēļ 
ir atņemtas iespējas pelnīt iztiku.46 1853.  gada janvāra ukazs paredzēja dēla 
atstāšanu pie atvaļināta karavīra atraitnes aprūpei vecumdienās, ja viņa 
neapmetas uz dzīvi muižā. Šādā gadījumā bērnu pierakstīja dvēseļu sarakstā, 
tātad izņēma no militārā resora pārraudzības uz visiem laikiem.47 

Par periodu, kas saistīts ar Nikolaja I valdīšanas laiku, LVVA atrodams jau 
visai apjomīgs avotu klāsts, kas skar dažādas zaldātu bērnu dzīves jomas. Kā 
jau minēts, karavīru bērnu kontrolei bija pievērsta liela uzmanība un iestādes 
saņēma daudz norādījumu, tāpēc iemācījās ikdienā strādāt ar jautājumiem, kas 
saistīti ar zaldātu bērnu problemātiku. Ļoti interesants ir kāda ārsta ziņojums 
par Rīgas kantonistiem, kas atklāj vairākas bērnu dzīves šķautnes citadelē un 
ko ir vērts apskatīt konkrētāk.

1830. gada martā Kara ministrijas Medicīnas departaments uzdeva ārstam 
Andrejam Čorbam (Чорба; 1781–1852) noskaidrot biežās saslimšanas un  
12 bērnu nāves iemeslus Rīgas kantonistu pusbataljonā un sniegt ierosinājumus 
stāvokļa uzlabošanai.48 Ārsta atskaitē norādīts, ka viņš Rīgas hospitālī apskatījis 
143 saslimušos kantonistus. Vairāk nekā 40 no viņiem konstatētas hroniskas 
kaites  – tūska, dilonis, slimīgs kalsnums, dzeltenā kaite un zarnu trakta 
iekaisumi. Ārsts atzīmēja, ka bērni izvietoti atsevišķās palātās un neatrodas 
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pārlieku cieši. Lielākā viņu daļa ir latvieši un igauņi, kuri nemāk runāt 
krieviski, tādēļ viņus ārstēt uzticēts dakteriem, kuri prot viņu dzimto valodu. 
Ārstu izvēlētās ārstēšanas metodes A. Čorba atzina par piemērotām, uzsvēra 
telpu tīrību un pārtikas kvalitāti.49 

Lai skaidrāk apzinātu situāciju, A.  Čorba pieprasīja papildu informāciju 
un noskaidroja, ka iepriekšējā gada decembrī hospitālī atradās 55 kantonisti, 
mēneša laikā ieradās 74 un nomira pieci, bet 1830.  gada februārī bija 79, 
ieradās 104 un mira astoņi, martā bija 99, ieradās 69 un mira 15. Lielākā daļa 
zēnu cieta no smagām hroniskām kaitēm un bieži nonāca hospitālī ļoti smagā 
stāvoklī, tādēļ ārsts nolēma meklēt saslimšanas iemeslus. Viņš vērsās pie Rīgas 
komandanta ģenrālleitnanta Frīdriha fon der Drīzena (Дри́зен, von der Osten-
Driesen; 1781–1851) ar lūgumu atļaut apskatīt kantonistu kazarmas. Atļauju 
saņēmis, ārsts secināja, ka kazarmas ir tīras un kārtīgas, bet nedaudz šauras, 
telpām ir augsti griesti, katram logam ir pa vēdlodziņam. Pārtika ir atbilstoša 
prasībām, ieskaitot maizi un kvasu. Apskatot bērnus, ārsts secināja, ka aptuveni 
100 no viņiem jau ir vāji pēc miesas uzbūves, daļai, īpaši jaunākajiem, vērojams 
nogurums, bālums un uzpūties vēders. 

Andrejs Čorba secināja, ka, visdrīzāk, telpās ir gaisa apmaiņas problēmas, 
jo vēdlogi ir par mazu, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu, turklāt daļai bērnu ir 
urīna nesaturēšana miegā. Ārsts bija aptaujājis kazarmās mītošos pieaugušos 
un noskaidrojis, ka pavasaros kazarmu telpas piepilda smakas no kanāla aiz 
vaļņa. Nodarbības ārsts atzina par neapgrūtinošām, bet atzīmēja, ka bērniem 
pietrūkst kustību. Labā laikā bērnus ierindas kārtībā vadā pa citadeles sētu 
un tuvākajām alejām pilsētā, bet šādu kustību daudzumu ārsts uzskatīja 
par bērniem nepietiekamu. No ēdienreizēm A. Čorba nebija apmierināts ar 
brokastīm, kad bērniem deva tikai maizi. Kopumā ārsts atzina, ka Vidzemē 
un Kurzemē izplatītās drudža un caurejas kaites smagi var skart bērnu vārgos 
organismus. Mirušie pārsvarā bija latviešu un igauņu izcelsmes un ieradušies 
bataljonā pēdējā gada laikā. Auguši, skraidot pa laukiem un mežiem, pieraduši 
pie dzīves ģimenē, viņiem bija grūti pielāgoties pie disciplīnas un viņi nemācēja 
krievu valodu. Aklimatizācijas grūtības radīja “nostalģiju” un apātiju. Zēni 
varēja nosēdēt visu dienu vienā vietā. Jautāti par vecākiem, bērni uzreiz sākuši 
raudāt. Ārsts secināja, ka tieši šie apstākļi visvairāk ietekmē veselību un ka 
gaidīt labāku rezultātu var tikai pēc tam, kad bērni pieradīs pie jaunajiem 
apstākļiem. Salīdzinoši starp krieviem un ebrejiem bija daudz mazāk slimo.50
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Noslēgumā A. Čobra rosināja:
1) neizvietot bērnus kazarmās līdz 12 vai pat 14 gadu vecumam;
2) vasarā bērniem rīkot nometnes sausā un veselīgā vietā un, kamēr bērni 

būtu nometnē, kārtīgi izvēdināt un iztīrīt kazarmas, ieskaitot sienas;
3) vasarā ļaut bērniem skraidīt plikām kājām, dauzīties un spēlēties 

pieaugušo uzraudzībā;
4) mazākajiem bērniem no rīta dot putru, bet lielākajiem bez maizes dot arī 

rāceni ar sāli, bet vasarā – visiem lokus;
5) ierīkot kazarmās lielākus vēdlodziņus;
6) vest bērnus uz pirti vai peldēties;
7) mazākā un vidējā vecuma bērniem ļaut ilgāk gulēt un nemodināt pirms 

7.00 rītā.
Šo apjomīgo ziņojumu Rīgas ģenerālgubernators Karls Magnuss 

fon der Pālens (Пален, von der Pahlen; 1779–1863) bija atzinis par pietiekami 
izvērstu, lai nosūtītu uz Kara ministriju, jo uzskatīja ziņojumā izklāstītās lietas 
par noderīgām visai sistēmai.51 K. M. fon der Pālens arī norādīja, ka latviešu 
un igauņu bērni ir pieraduši ēst sālītus ēdienus, īpaši sālītas zivis, bet dienestā 
viņi saņem daudz saldāku ēdienu.

No Sanktpēterburgas tika saņemta atbilde, ka:
1) saskaņā ar 1828. gada likumu jaunākus bērnus par 14 gadiem kazarmās 

neievieto, izņemot gadījumus, ja vecāki nevar par viņiem parūpēties vai bērni 
ir bāreņi;

2) nometnes vasarā ir jārīko un ģenerālgubernatoram visādi jāpalīdz to 
iekārtošanā;

3) pārējos punktus pēc iespējas ministrija ņems vērā, bet mazajiem bērniem 
putras vietā no rīta dos siltu medus dzērienu ar maizes porciju.52

Vismaz nodomu līmenī redzams, ka vadību ārsta ierosinājumi interesēja, 
bet paliek atklāts jautājums, cik daudzi priekšlikumi tiešām tika ieviesti dzīvē 
un pastāvēja pietiekami ilgi, lai pozitīvi ietekmētu bērnu veselību. Tomēr 
ir atrodamas liecības par ārsta ierosinājumu ieviešanu dzīvē. Piemēram, 
1832.  gada vasarā kantonisti bija izmitināti nometnē Dzegužkalnā lielos 
šķūņos.53 1833. gada vasarā Rīgas bataljona slimos kantonistus sūtīja uz Pabažu 
muižu, lai viņi varētu nostiprināt veselību, peldoties jūrā. Vēlākajos gados tur 
atvēlēja arī vietu mazdārziņa ierīkošanai kantonistu vajadzībām.54 Toties Rīgā 
1833.  gada februārī tika risināts telpu šaurības jautājums. Rīgas kantonistu 
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pusbaltajonu komandieris apakšpulkvedis Aleksandrs Posjē (Possiet) ziņoja 
Vidzemes gubernatoram Georgam Frīdriham Felkerzāmam (Fölkersahm; 
1766–1848), ka bataljonā ieradušies papildinājumi un ka telpās vērojama 
saspiestība. Jēkaba kazarmās apakšpulkvedis bērnus nevēlējās izvietot, bet 
pilsētas cietumā brīvu telpu neatradās, tādēļ jautājums palika neatrisināts.55 

Protams, šāda tipa liecības ir unikālas un reti atrodamas, toties pietiekami 
plaši materiāli skar tematiskās grupas, kas saistītas ar vecāku lūgumiem nodot 
vai nenodot bērnus kantonistos, un tie atsedz attiecīgajā laikā dzīvojušo cilvēku 
sociālās rīcības modeļus un izdzīvošanas stratēģijas. Atrodami ar militāro 
jomu nesaistītu cilvēku lūgumi nodot bērnus kantonistos, jo vecāki vai radi 
nespēja par viņiem parūpēties nabadzības vai bērnu problemātiskas uzvedības 
dēļ, tiem klaiņojot, neklausot vai izvairoties no pienākumiem.56 Jāuzsver, ka, 
ja bērns bija pierakstīts kādā nodaļu maksātāju kategorijā, bija vajadzīga arī 
kopienas piekrišana. 

Piemēram, 1843. gadā Rīgas goda pilsonis Karls Ēriksons (Erichson) lūdza 
pieņemt bataljonā ar diloni mirušā brāļa Burgharda ārlaulības bērnu Frīdrihu 
ar pamatojumu, ka nevarot atļauties uzturēt savu ģimeni un vēl šo zēnu. 
Frīdrihs bija dzimis 1836.  gadā Ropažu muižā, kur Burghardam bija stikla 
fabrika. Zēna māte fabrikas ekonome Karolīna Brauhbāra (Brauchbar) bija 
mirusi jau 1837. gadā.57 Bērns nebija pierakstīts nevienā kopienā. Ārsts viņu 
atzina par dienestam derīgu, un zēns nonāca Rīgas bataljonā. 

Kuriozs gadījums šādā kontekstā fiksēts Kurzemē. 1846.  gada martā 
Palangā dzīvojošais Liepājas rātskunga kučieris Miķelis Kaspers (Kasper) 
lūdza pieņemt kantonistos ārlaulības dēlu, kuru M.  Kaspers bija piedzīvojis 
ar kalponi Antoniju Rungi un kuru nebija spējīgs uzturēt. Lūgumu noraidīja, 
jo tikai ārlaulībā dzimuša bērna māte bija tiesīga lemt par bērna likteni.58 
Veicot papildu izmeklēšanu, noskaidrojās, ka kučieris ir izbijis zemnieks, kurš 
izpircies no rekrūšiem. A. Runge bija vērsusies Liepājas fogtejas tiesā, pieprasot 
alimentus no M.  Kaspera, kas viņam arī piespriesti izmaksāt līdz bērna 14 
gadu vecumam. M. Kaspers nebija apmierināts ar spriedumu, to nepārsūdzēja 
un nepildīja, tādēļ tiesa uzlika arestu M.  Kaspera algai. Lai tiktu vaļā no šī 
apgrūtinājuma, M.  Kaspers mēģināja nodot savu bērnu armijā. Beigās abi 
panāca vienošanos, ka Miķelis Kaspers izmaksā alimentus par agrāko laiku, 
bet turpmāk bērns tiks nodots viņa vecākiem audzināšanā, nevis zaldātos.59
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Bez visaptverošas izpētes nav skaidrs, vai šāda bērnu nodošana bija plaši 
izplatīta prakse. Taču bija sastopami gadījumi, kad zēni paši lūdza viņus 
ieskaitīt kantonistu bataljonā. Piemēram, 1833. gadā pie Grobiņas pilskunga 
tiesas ierēdņiem bija vērsies 14 gadus vecais kantonists Jēkabs Ernests, kurš 
ar māti Margaritu dzīvoja Gaviezes muižā. Margaritas vīrs Jēkabs bija nodots 
rekrūšos 1812.  gadā. Lai gan mātei zēns bija obligāti jānodod kantonistu 
bataljonā tikai 1836. gadā, Jēkabs lūdza to izdarīt ātrāk, jo mātei vecuma un 
nevarības dēļ bija grūti par viņu rūpēties. Tā kā mātei nebija iebildumu, zēnu 
nodeva Rīgas bataljonā.60 Tajā pašā gadā Rīgas policijā ieradās štāba kapteiņa 
atraitnes Annas Mihailovas dēls Mihails, 10 gadu vecs, un lūdza viņu ieskaitīt 
kantonistu bataljonā, jo viņa māte liek tam ubagot. Ja zēns atsakās, pret viņu 
slikti izturas.61 Bērna ieskaitīšanai bataljonā bija vajadzīga mātes piekrišana, 
kuru tā atteicās dot.62

Tāpat ir liecības par atvaļināto zaldātu un viņu ģimenes locekļu lūgumiem 
atstāt kādu no dēliem ģimenē. Piemēram, 1832.  gadā Pērnavas apriņķī 
dzīvojošais atvaļinātais karavīrs Indriķis Indriķis lūdza ģenerālgubernatoram 
K. M. fon der Pālenam atstāt ģimenē vecāko dēlu Jaku, deviņus gadus vecu, 
jo zēns tāpat nederēja aktīvajam dienestam bērnībā gūtas traumas dēļ, zirgam 
iesperot tam pa žokli. Vidzemes gubernators G. F. Felkerzāms bija nosūtījis 
mediķus izmeklēt tēvu un dēlu. Izrādījās, ka zaldāts kaujās nav cietis, tādēļ pēc 
likuma viņam nepienācās dēla atstāšana palīgos. Jakam mediķi konstatēja vāju 
ķermeņa uzbūvi un daudzu zobu trūkumu, tomēr, tā kā izsistie bija piena zobi, 
tad bija cerība, ka daļa zobu izaugs vietā. Rezultātā Indriķa Indriķa lūgumu 
noraidīja.63 Sekmīgāk šāda tipa jautājumu risināja 47 gadus vecā karavīra 
atraitne Anna Johansone no Aumeistaru muižas tagadējā Smiltenes novadā. 
1839. gada oktobrī viņa vērsās pie ģenerālgubernatora K. M. fon der Pālena 
ar lūgumu vecāko no trim dēliem 18 gadus veco Frici paturēt pie sevis, lai 
būtu, kas rūpētos par viņu vecumdienās, jo sievieti piemeklējusi krītamā kaite, 
kas viņu novedusi dziļā nabadzībā un nespējā sarūpēt sev un bērniem iztiku. 
1837. gadā Kara ministrijā pēc Annas lūguma bija vērsies Vidzemes guber-
nators G. F. Felkerzāms, bet lūgums tika noraidīts ar pamatojumu, ka Annas vīrs 
miršanas laikā nav bijis aktīvajā dienestā.64 Annas vīrs Indriķis65 tika atvaļināts 
smagas acu slimības dēļ, bet pēc atlabšanas atjaunojās dienestā Valkas invalīdu 
komandā un mira 1831. gadā Rīgā holeras laikā, tātad esot aktīvajā dienestā.66 
Rīgas garnizona komandieris majors Majevskis (Маевский) apliecināja, ka 
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Valkas komandas ierindnieks Indriķis Johansons 1831.  gadā atradās Rīgā 
mācībās un mira no holēras.67 Tad K. M. fon der Pālens vērsās Kara ministrijā, 
skaidrojot situāciju, un 1840. gada februārī saņēma apstiprinājumu par Friča 
atstāšanu pie mātes.68 1850. gada Aumeistaru muižas revīziju sarakstā atrodams 
Fricis Johansons, 29 ½ gada vecs, no nodokļiem un rekrūšu dienesta atbrīvots, 
un viņa sieva 22 gadus vecā Elīze.69 Šajā gadījumā tikai sievietes neatlaidība 
un atkārtota vēršanās pie augstākajām amatpersonām nodrošināja jautājuma 
izlemšanu par labu atraitnei.

Krievijā zināmi gadījumi, kad karavīru sievas centušās slēpt grūtniecības 
faktu, atdot bērnu audzināšanā pie radiem vai pamest pie patversmēm, cerībā, 
ka bērnam tādējādi būs labāks liktenis, nekā kļūstot par karavīru. Ārlaulībā 
piedzīvotas grūtniecības gadījumos fiksēti arī mēģinājumi atbrīvoties no 
augļa vai nogalināt jaundzimušo. Protams, ar rakstīto avotu palīdzību ir grūti 
secināt, cik plaša bija šī parādība, jo nav noskaidrojams, cik bieži slēpšana bija 
sekmīga. Tomēr zīmīgi, ka Krievijā puse par bērnu slepkavībām notiesāto 
sieviešu bija tieši karavīru sievas vai meitas.70 Par bērnu slēpšanu bija paredzēts 
sods, tāpat sodīja pašus bērnus, ja viņi slēpās vai bēga no skolas. Viņu statuss 
bija pielīdzināts izbēgušiem dzimtzemniekiem.71

Arī Latvijas teritorijā bērnu slēpšana un nereģistrēšana bija ierasta 
parādība. Piemēram, Ilūkstes apriņķī 1834.  gadā dvēseļu revīzijas laikā 
bija uziets 21 nepierakstīts kantonists vecumā no viena līdz 17 gadiem.72 
1832. gadā Grobiņas pilskunga tiesa, veicot iedzīvotāju uzskaiti, atrada 11 ne- 
kur nepierakstītus kantonistus. Arī lielākai daļai māšu nebija attiecīgā 
dokumenta – pēc vīra nodošanas rekrūšos izsniegtas pases.73 Trim zēniem – 
Mārtiņam, 10 gadi, Jānim, septiņi gadi, un Miķelim, pieci gadi, – tēvs Jānis no 
Pērkones kroņa muižas Pāteru sētas bija nodots rekrūšos 1810. gadā, pa ceļam 
bēdzis uz Prūsiju un atgriezies dzimtenē 1814. gadā, kad bija izsludināta bēgļu 
vispārēja amnestija, un no tā laika dzīvoja muižā kā reemigrants.74 Neskatoties 
uz to, viņa bērni bija piederīgi militārajam resoram. Zēnu liktenis izsekojams 
arī turpmāk. 1845.  gada februārī Jānis un Miķelis Pāteri, ejot rūpēt malku, 
aizbēga no muižas. Māte bija viņus meklējusi un krogā dzirdējusi no kāda 
Liepājas ebreja, ka Palangā viņš redzējis divus Kurzemes zemnieku pusaudžus 
un vēlāk dzirdējis sakām, ka tie slepeni mēģinājuši šķērsot valsts robežu.75 
Kurzemes guberņa izdeva publikāciju par bēgļu meklēšanu. Tajā bija norādīts, 
ka Jānim Pāteram ir 19 gadi un 11 mēneši, neliels augums, tumši brūni mati, 
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pelēkas acis, maza mute un deguns, seja ar baku rētām. Miķelim ir 18 gadi un 
pieci mēneši, neliels augums, tumši blondi mati, pelēkas acis, pagarš deguns 
un bāla sejas āda.76 Jau aprīļa vidū no Prūsijas bija saņemta ziņa par jauniešu 
noķeršanu.77 Maijā notika sarunas par viņu izdošanu Krievijas iestādēm, bet 
tikmēr zēnus izmantoja saimniecisku darbu veikšanai, no kuriem Pāteru brāļi 
bija bēguši.78 Tālāku ziņu par viņu likteni nav.

Bērnus mēdza atrast dažādās situācijās un dažādos vecumos. Piemēram, 
1834.  gadā Tartu pilsētas daļu uzraugs bija veicis māju pārbaudi un pie 
zeltkaļa palīga Hermaņa atradis 13 gadus vecu zēnu Augustu bez jebkādiem 
dokumentiem. Hermanis apgalvoja, ka bērnu pirms 10 gadiem viņam 
audzināšanā atstājusi pie viņa strādājusī kalpone Lēne, kura devusies uz 
Sanktpēterburgu un vairs nav redzēta. Hermanis bērnu audzinājis un skolojis 
kā savu, bet dokumentāri neko nav nokārtojis. No vietējās igauņu draudzes 
izprasīta bērna kristību apliecība atklāja, ka Lēne bijusi zaldāta sieva, bet 
Hermanis apgalvoja, ka to nav zinājis.79 Līdzīgas situācijas atrodamas arī 
Latvijas teritorijā. 1833. gadā Cērkstes pagasta tiesa Kubdanču mājās uzgāja jau 
18 gadus vecu kantonistu Vili, nesen mirušas rekrūša sievas Trīnes ārlaulības 
dēlu.80 Trīnes vīrs Reinis no Cērkstes muižas bija nodots rekrūšos pirms  
24 gadiem. Izrādījās, ka Viļa 1814. gada kristāmzīme no Tukuma baznīcas bija 
sastādīta kļūdaini, jo tajā Vilis norādīts kā Trīnes un Rīgas strādnieka Toma 
laulībā dzimis dēls. Nevienā revīzijā Vilis nebija reģistrēts, bet strādāja par 
palīgu Kubdanču mājās pie šuvēja Jāņa. Tiesa uzskatīja, ka zēns diez vai būs 
derīgs dienestam, jo ir miesās vājš.81 Zēns tika nogādāts uz Jelgavu pie ārstiem, 
lai veiktu veselības pārbaudi, kur atklājās, ka Vilim nav vairāk par 14 gadiem, 
taču dienestam viņš ir derīgs. Šuvējs Jānis, pie kura Vilis dzīvoja jau vairākus 
gadus, liecināja, ka zēns ir slimīgs un fiziski mazattīstīts. Neraugoties uz to, 
Vilis tika nodots Rīgas kantonistu bataljonā.82

Šādās un līdzīgās situācijās avotos nav fiksējama tiesu vai policijas iestāžu 
vēlēšanās noskaidrot iemeslus, kāpēc vecāki bērnu nav piereģistrējuši laikus, 
līdz ar to nav skaidrs, vai bērnus nepierakstīja apzināti un centās slēpt, vai arī 
cilvēki nezināja, ka tas būtu jādara.

Runājot par statistiskiem datiem, jānorāda, ka par Vidzemes guberņu nav 
pieejami (vai pagaidām nav atrasti) pārskati par zaldātu bērnu skaitu pilsētās 
un uz laukiem. Izņēmums ir atsevišķas pilsētas. Tā Rīgā 1836. gadā bija 605 
kantonisti.83 Toties par Kurzemes guberņu šādi dati ir pieejami (3.  tabula). 
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19. gs. 30.  gados Tukuma apriņķī kantonistu skaits svārstījās no 21 līdz 24, 
Grobiņas – no 26 līdz 32, Ilūkstes – 33 kantonisti.84 Apriņķu datos neietvēra 
informāciju par pilsētās dzīvojošajiem kantonistiem. Laulībā parasti bija 
dzimusi mazāk nekā puse zēnu, un tie bija vai nu tikko nodotu rekrūšu, vai 
atvaļinātu zaldātu bērni. Pārējie bija rekrūšos nodotu zemnieku sievu ārlaulības 
bērni. Izņēmums ir Ilūkstes apriņķis, kur nebija reģistrēts neviens ārlaulībā 
dzims kantonists. Situācija bija atšķirīga pilsētās. Jelgavā 1835.  gadā bija 64 
kantonisti, 1838. gadā – 71, 1844. gadā – 90 kantonisti. Atšķirībā no laukiem 
Jelgavā bija daudz vairāk laulībā dzimušu bērnu. Viņu skaits stabili pārsniedza 
pusi no kopējā, un šis īpatsvars būtiski pieauga 19. gs. 40. gados. Stabils bija 
arī to bērnu skaits, kurus audzināja atraitnes, – 1835. gadā 23, 1838. gadā 25, 
1844. gadā 25 bērni.85

3. tabula

Kantonistu skaits Kurzemes guberņas apriņķos* un pilsētās 1848. gadā86

  Ventspils Tukums Kuldīga Jaunjelgava Grobiņa Aizpute Talsi

Kantonistu 
skaits 

apriņķī 49 46 74 76 37 40 34

Kantonistu 
skaits 

pilsētās87 un 
miestos

Ventspils 8

20 8 3

Liepāja 32

0
nav 
ziņuPiltene 1 Palanga 6

* Nav datu par Dobeles, Ilūkstes un Bauskas apriņķi.

Daži vārdi jāmin arī par ikgadējo sadali pa dienesta vietām no kantonistu 
bataljoniem. No Rīgas pusbataljona 1833. gadā sadalīja 114, 1838. gadā – 132, 
1840. gadā – 82 jauniešus. Rietumu pierobežā izvietotie kantonistu bataljoni 
nodrošināja ar papildinājumiem rietumu guberņu garnizonus, žandarmu 
komandas, muitas iestādes, ostas, tuvākās militārās apmetnes (Daugavpilī) 
vai tobrīd netālu izvietotos aktīvos pulkus un floti. Katru gadu daļa jauniešu 
palika Rīgā, daļa nonāca Sanktpēterburgā mācību karabinieru pulkā vai 
specializētajās mācību iestādēs, dienestam nederīgie kļuva par rakstvežiem un 
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meistariem.88 Savukārt zēni no citiem bataljoniem nonāca Latvijas teritorijā. 
Piemēram, 1840.  gadā no Tallinas bataljona sadalīja 77 zēnus, no kuriem  
13 novirzīja uz Rīgas komisariāta komisiju un hospitāli par rakstvežiem 
un vienu  – uz Vidzemes apgabala artilērijas garnizona pārvaldi Rīgā par 
rakstvedi.89

Sistēmas likvidēšana

1848. gada 5. maijā tika izdots lēmums par Rīgas kantonistu pusbataljona 
likvidēšanu un bērnu un komandieru sūtīšanu uz Pleskavas bataljonu. Pirms 
tam no bērnu vidus bija jāatlasa tie, kuri bija spējīgi dienēt karabinieru mācību 
pulkā, un tos jānosūta uz Novgorodas guberņu.90 Tas gan vēl nenozīmēja 
kantonistu sistēmas likvidēšanu, bet tikai to, ka visi Baltijas guberņu kantonisti 
turpmāk devās uz Pleskavu. Šajā laikā policijai bija izdots rīkojums Rīgā 
notvertos klaiņojošos un ubagojošos zēnus, kā arī nelielās zādzībās pieķertos 
sūtīt uz kantonistu bataljoniem.91 Tā 1853. gada jūlijā Rīgas iedzīvotājs Frīdrihs 
Bušs ieradās policijā ar 16 gadus veco dēlu Johanu un informēja iestādes, ka 
nespēj izlabot dēla uzvedību. Zēns zaga no mājas naudu, bēga un nodevās 
klaiņošanai. Tēvs viņu mēģināja iekārtot pie kāda meistara darbā, bet arī tur 
puika bija apzadzies. Pēc liecības pārbaudīšanas zēns tika nodots kantonistos.92

Tāpat kā iepriekšējā periodā, arī kantonistu sistēmas likvidēšanas 
priekšvakarā turpinājās vecāku cīņa par bērnu atstāšanu ģimenē. Viena no 
sabiedrības grupām, kas visvairāk cieta no pieņemto likumu stingrības, bija 
rekrūšu sievas. Pēc vīru nodošanas armijā viņas palika vienas, bija spiestas 
rūpēties par iztiku, bieži nesaņēma nekādas ziņas no vīra. Šīs sievietes bieži 
bija atkarīgas no apkārtējo cilvēku un radu labvēlības. Nereti viņas atrada citu 
dzīvesbiedru, bet viņu bērni piederēja militārajam resoram. Šajā kontekstā 
ir iezīmīgs jelgavnieces Juliānas Daukševicas (Daugschewitz) dzīves gājums. 
1827. gadā viņa bija apprecējusi drēbnieku zelli Johanu Majevski (Majewsky), 
kurš drīz pēc tam bija nodots rekrūšos. Vēlāk Juliāna satikās ar Lielupes tilta 
muitas uzraugu Antonu Rozenbergu un piedzīvoja ar viņu trīs dēlus. No 
J. Majevska viņa izšķīrās 1843. gadā, kad apprecēja A. Rozenbergu. Lai gan 
bērni izauga Juliānas un Antona ģimenē, tomēr viņi bija pakļauti kantonistu 
sistēmai. Vecākais dēls Frīdrihs nomira pirms iesaukšanas armijā. Vidējais – 
Antons bija pārslimojis bakas un puskurls. Juliāna 1855. gadā gubernatoram 
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lūdza dēlu armijā neņemt, bet nepanāca pozitīvu lēmumu.93 Pēc sistēmas 
likvidēšanas zēns acīmredzot atgriezās dzimtenē, jo 1858.  gada revīzijā 
pierakstīts Jelgavā kā 17 gadus vecs zaldāta sievas ārlaulības bērns.94

1856. gada 26. augustā ar Aleksandra  II kronēšanas žēlastības manifestu 
zaldātu dēli tika atbrīvoti no piederības militārajam resoram. Tobrīd uzskaitē 
bija 378 000 kantonisti un 52 mācību iestādes.95 1857. gada janvārī iznāca ukazs 
par kārtību, kādā zēni jāatgriež no mācību iestādēm.96 Noteikumi paredzēja, 
ka:

1) vecāki, radi vai labdari, kuri vēlējās pieņemt kantonistu, lai viņu 
pierakstītu kādā nodokļu maksātāju grupā, iesniedz lūgumu, karavīri – tiešajai 
priekšniecībai, pārējie – guberņas vadītājam;

2) lūgumu saņēmušais priekšnieks vēršas pie Militāro apmetņu 
departamenta par konkrētā kantonista izslēgšanu no iestādes;

3) kantonistu iestāde nodod zēnu tuvākai civilai iestādei nosūtīšanai pie 
lūdzēja.97

Ja bērni prasītos atpakaļ militārajā resorā, ja viņus paņēmušie slikti pret 
viņiem izturētos vai būtu tik nabagi, ka nevarētu bērnu uzturēt, tad zēnus 
varēja pieņemt atpakaļ.98

Saņemot ziņu par kantonistu sistēmas likvidēšanu, Rīgas policija vērsās 
pie ģenerālgubernatora ar jautājumu, ko turpmāk darīt ar mazgadīgiem 
noziedzniekiem. Tieši tobrīd policija bija arestējusi zādzībās un klaiņošanā 
vairākkārt pieķerto Mangaļmuižai piederīgo 15 gadus veco Jāni Treiju. Viņa 
patēvs bija zaldāts. Zēns kādu laiku strādāja pie zvejnieka Mangaļmuižā, bet 
šo darbu uzskatīja par pārlieku smagu.99 Tā kā nebija saņemti nekādi rīkojumi 
par noziedznieku nodošanas kārtības maiņu, ģenerālgubernators lika rīkoties 
kā iepriekš. Šāda prakse turpinājās neilgu laiku. 1857. gada septembrī pienāca 
informācija no Pleskavas bataljona, ka turpmāk viņi pieņems tikai zaldātu 
bērnus, bet mazgadīgos noziedzniekus – ar Militāro apmetņu departamenta 
atzinumu.100

Zaldātu bērnu atgriešanās ģimenēs notika pakāpeniski. 1859. gadā Kurzemē 
vēl joprojām skaitījās 652 kantonisti.101 1858.  gada dvēseļu revīzijās zaldātu 
bērni bija izdalīti kā atsevišķa grupa, tādēļ ir fiksējams viņu skaits uz vietām. 
Valkā pie militārā sektora reģistrēti:

1) deviņas atvaļinātu karavīru sievas, pie viņām – sešas meitas, trīs dēli;
2) seši atvaļināti karavīri ar ģimenēm, pie tām – četras meitas, divi dēli;
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3) 15 karavīru sievas ar bērniem, pie viņām – septiņas meitas, 17 dēli;
4) 18 zaldātu atraitnes, pie viņām – 10 meitas, seši dēli;
5) zaldātu bērni bez vecākiem – četri zēni, četras meitenes.102

No 1858.  gada sākās kantonistu skolu pakāpeniska likvidācija un 
reorganizācija par karaskolām, kur bērnu pieņemšana notika pēc vecāku 
iniciatīvas.

Secinājumi

Krievijas impērijā 18. gs. izveidotā sistēma zaldātu dēlu atdošanai armijā 
radīja sava veida profesionālas karavīru ģimenes, jo karavīra dēlam bija jākļūst 
par karavīru un arī viņa dēlam bija lemts šāds liktenis. Izņēmums bija tikai tie 
zēni, kuri veselības stāvokļa dēļ tika atzīti par dienestam nederīgiem, bet, ja ļāva 
prāta spējas, viņus izskoloja par armijas rakstvežiem vai amatu meistariem. Šo 
sistēmu nepārtraukti papildināja rekrūšos pieņemto ģimeņu atvases. 

Kantonistu vēsturē 18. gadsimts bija sistēmas veidošanās laiks, kad nebija 
skaidra valdības uzdevuma. No 1798. līdz 1826. gadam izveidojās skološanas 
sistēma un zēnus uztvēra kā apmācītu karavīru un apakšvirsnieku veidošanās 
rezerves, tādēļ arī viņu mācībām un kontrolei pievērsa daudz lielāku 
uzmanību. Līdz 19. gs. 30. gadu vidum veiktās kardinālās reformas izveido-
ja daudz specializētu iestāžu, bet valdība aizvien vairāk atteicās no lielākās 
daļas karavīru bērnu apmācības, tomēr turpinot viņus pieņemt armijā līdz pat 
1856. gadam.103

Baltijas guberņās 18.  gs. garnizonu skolu sistēma attiecās uz ļoti mazu 
sabiedrības daļu  – Krievijas armijas karavīriem. Pēc rekrūšu ņemšanas 
ieviešanas Latvijas teritorijā 18.  gs. otrajā pusē karavīru sievu un bērnu 
jautājums skāra visu sabiedrību. Sākotnēji vietējās iestādes tam varēja 
nepievērst lielu uzmanību, taču karavīru sievu un bērnu skaita palielināšanās 
un augstāko instanču pastāvīgie rīkojumi kontrolēt un uzskaitīt šīs ģimenes 
radīja aizvien vairāk situāciju, kas bija tipiskas Krievijas impērijas iekšienei, 
jo pakāpeniski izveidojās sociāli un tiesiski specifiska sabiedrības grupa ar 
savdabīgu uzvedības modeli un paradumiem. 

Pilsētās bija neliels skaits atvaļinātu karavīru ģimeņu, kurās auga zaldātu 
bērni, tātad ar tēvu un māti. Pārējie bija vientuļu sieviešu bērni, vienalga, vai 
tā bija karavīra atraitne vai rekrūša sieva, kurai bija jānodrošina iztika sev 
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un bērnam un kura lielā mērā bija atkarīga no radu un kopienas atbalsta. 
Rekrūšos paņemto pilsētas iedzīvotāju vai zemnieku sievas kļuva par situācijas 
ķīlniecēm, jo viņām bija jāizvēlas – dzīvot vientulībā un neziņā par vīra likteni 
vai mēģināt veidot attiecības ar citu partneri, piedzīvot ārlaulības bērna 
dzimšanas kaunu un pēcāk atdot bērnu valstij. Tikai pakāpeniski sievietes 
tiesiskā apziņa un iespējas pieauga tik tālu, ka viņas šo jautājumu risināja 
ar šķiršanās palīdzību. Savukārt valsts iemācījās kārtot dažādas sociālās 
problēmas ar kantonistu sistēmas palīdzību un nodeva armijā vecticībnieku 
bērnus, atradeņus, klaidoņus, jauniešus ar problemātisku uzvedību un nelielos 
noziegumos pieķertos.

Zaldātu bērnu dzīves apstākļi ģimenēs varēja būt ļoti atšķirīgi. Bija ļoti 
nabadzīgas ģimenes, kas bija spiestas nodot mazgadīgus bērnus skolās, lai tur 
valsts viņus apģērbtu un pabarotu, bija tādas, kas mēģināja slēpt bērnus un 
iepludināt viņus atpakaļ civilajā sabiedrībā. Daļa ģimeņu vērsās ar lūgumiem 
un sūdzībām pie augstākajām varas iestādēm, lai panāktu bērnu atstāšanu 
ģimenēs. Daļai bērnu, piemēram, no ģimenēm ar vardarbīgu izturēšanos, 
bez radiem palikušiem bāreņiem vai klaidoņiem, militārās izglītošanās 
iespēja un aiziešana armijā, iespējams, bija drīzāk pozitīvs, nevis negatīvs 
risinājums. Tomēr pietiekami daudzām ģimenēm tas bija saistīts ar traģisku 
šķiršanos no potenciālā aprūpētāja vecumdienās. Lai gan liecību par to nav 
daudz, var pieņemt, ka daļa bērnu smagi pārdzīvoja atraušanu no ģimenes un 
aklimatizācijas laiku Krievijas militārajā vidē.

Policijai un tiesām bija jāuzrauga zaldātu bērni savas jurisdikcijas ietvaros. 
Tās reģistrēja viņu piedzimšanu, ierašanos, aizbraukšanu un “nelegāļu” 
atklāšanu. Militārās iestādes organizēja zēnu transportēšanu uz bataljoniem, 
medicīnisko izmeklēšanu, iekārtošanos iestādēs, apmācību un sadali pa 
armiju. Šīs sarakstes rezultātā radies pietiekami bagātīgs avotu klāsts, lai varētu 
dažādos aspektos padziļināti pētīt šīs sabiedrības grupas dzīves apstākļus, to 
mijiedarbību ar citiem sabiedrības slāņiem un plašākā kontekstā varas un 
indivīda savstarpējās attiecības.
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Anita Čerpinska

SOLDATENSÖHNE IM 18. JAHRHUNDERT UND 
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS 

IN DOKUMENTEN DES HISTORISCHEN 
STAATSARCHIVS LETTLANDS

Der vorliegende Artikel thematisiert das im Russischen Reich im 18. Jahr-
hundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehende System – 
die Einziehung von Soldatensöhnen nach Erreichung eines bestimmten Alters 
zur russischen Armee. In der Historiographie gibt es wenige Forschungen zur 
Frage, wie dieser Vorgang die damals auf dem Territorium des heutigen Lett-
lands lebenden Gesellschaft im Ganzen beeinflusst hat, da die Rekrutierung 
nicht nur Schicksale konkreter Menschen, sondern auch die Volkswirtschaft 
im Ganzen prägte.

Soldatenfrauen und -kinder galten in der Gesetzgebung Russlands im 18. 
und 19. Jahrhundert als ein spezifischer Teil der Bevölkerung, der aus Fami-
lien der rekrutierten Bauern (auch Städter) und Soldatenfamilien bestand.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts betraf die Frage zu den Soldatenfamilien 
einen relativ kleinen Teil der Bewohner der Ostseeprovinzen Russlands. Nach 
der Einführung des Rekrutierungsgesetzes im ausgehenden 18. Jahrhundert 
jedoch wurden davon alle örtlichen Einwohner betroffen.

In der Geschichte der Soldatensöhne oder Kantonisten galt das 18. Jahrhun-
dert als eine Zeit des Systemaufbaus, wo es keine bestimmte Regierungsanord-
nungen gab. Im Baltikum gab es Garnisonschulen in Riga (über 200 Kinder), 
Daugavgrīva/Dünamünde, Tartu/Dorpat, Tallinn/Reval und Pērnava/Pärnu. 
An diesen Schulen wurden den Knaben Lesen, Schreiben und Rechnen beige-
bracht und das Schulexerzieren geübt. Nachdem sie das Alter von 15 oder 18 
Jahren erreicht hatten, wurden sie zum Militärdienst eingezogen.

Von 1798 bis 1826 wurde ein neues Schulungssystem angelegt. Die Kan-
tonisten wurden fortan als eine Reserve für geschulte Soldaten und Unteroffi-
ziere betrachtet; aus diesem Grunde wurden ihrem Unterricht und Aufsicht 
eine viel größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Knaben wurden in Schulen im Alter von 12 Jahren aufgenommen. Die 
Waisen oder diejenigen, deren Eltern zu notdürftig waren, um sie zu verpfle-
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gen, wurden auch im jüngeren Alter aufgenommen. In dieser Zeit wurden an 
der Schule zu Riga etwa 300 Kinder unterrichtet.

Bis zur Mitte der 1830er Jahre wurden infolge grundsätzlicher Reformen 
verschiedene spezialisierte Institutionen begründet, und die Regierung ver-
zichtete sich immer mehr auf die Unterrichtung eines Großteils von Soldaten-
kindern. Die Kinder durften in den Familien bis zum Alter von 20 Jahren 
bleiben, danach aber sollten sie zum Militärdienst eingezogen werden. In die 
Garnisonschulen oder Kantonisten-Bataillons in Riga und Reval wurden jetzt 
Kinder aufgenommen, die von ihren Eltern nicht versorgt werden konnten, 
Strolche, unbedeutende Verbrecher und Findlinge. Wenn sich die Knaben be-
gabt erwiesen, konnten sie nach Sankt Petersburg gesandt werden, wo es Offi-
zier-, Topgrafen-, Truppenveterinäre-, Militärlehrer-Schulen und ähnliche 
Lehranstalten gab. Die für den Dienst an der Front untauglich waren, wurden 
Schriftführer oder Handwerker – Schmiede, Schuster oder Schneider. 1856 
wurde der obligatorische Militärdienst von Soldatensöhnen aufgehoben, die 
Schulen aufgelöst und die Knaben ihren Eltern übergeben. 

Schlüsselwörter: Soldatenkinder, Soldatenfrauen, Kantonisten, Garnison-
Schulen.
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