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latvijas valsts vēstures arhīva 
762. fonds – “krišjānis valdemārs, politisks 

un sabiedrisks darbinieks, publicists” 
raksts iepazīstina ar latvijas valsts vēstures arhīva 762. fondu, kurā glabājas latviešu 
sabiedriskā darbinieka, publicista, nacionālās atmodas simbola – K. valdemāra – dokumenti: 
vēstules, manuskripti, publikācijas u.c. fonda materiāli ļauj izzināt K. valdemāra svarīgākās 
darbības jomas, iepazīstina ar viņa līdzgaitniekiem, sabiedrības vērtējumu, veiksmēm un 
kļūdām. dokumenti kalpo par avotu latviešu jūrniecības vēstures, zemnieku stāvokļa, preses 
un citu nozaru vēstures pētniekiem un interesentiem.
Atslēgvārdi: latvijas valsts vēstures arhīvs, 762. fonds, Krišjānis valdemārs, latviešu nacionālā 
atmoda, zemnieku stāvoklis, jūrniecības vēsture, “austra”, “Pēterburgas avīzes”.

Par ievērojamu cilvēku dzīvi nākamajām paaudzēm stāsta viņu darbi un 
atmiņas. tomēr personības iezīmju precizēšanai un veikuma izvērtēšanai 
ļoti noder saglabātie un nodotie lietošanai nākotnē personiskie dokumenti: 
piezīmes, vēstules, dienasgrāmatas. Krišjāņa valdemāra dzīves gājumā, 
latviešu nacionālās apziņas veidošanās procesā, jaunlatviešu kustībā 
ieinteresētie var būt pateicīgi gan pašam Krišjānim valdemāram par 
vēstuļu, piezīmju, manuskriptu rūpīgo krāšanu, gan arī draugiem, kas pēc 
viņa nāves gādāja par bagātā mantojuma saglabāšanu un nodošanu latvijas 
valsts vēstures arhīvam.1    

Pirmajos darbības gados valsts vēsturiskā arhīva (dib. 1919) admini-
strācijas un darbinieku galvenais uzdevums bija pārņemt un sakārtot 
latvijas teritorijā darbojošos iestāžu arhīvus, kā arī atgriezt Pirmā pasaules 

arhīvi
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kara gados uz Krieviju un vāciju aizvestos dokumentus. vienlaicīgi ar šo 
ļoti sarežģīto un apjomīgo pienākumu arhīva direktors Jānis Krodzinieks 
(Krīgers)2 rūpējās, lai arhīvā nonāktu viņa kādreizējā drauga un domubiedra 
Krišjāņa valdemāra dokumenti. 1921. gada 27. augustā viņš nosūtīja vēstuli 
valdemāra līdzgaitniekam un domubiedram praktizējošam ārstam Ādamam 
Butulam3: “A. Berga kungs4 man teica, ka Jūsu ziņā atrodoties K. Valdemāra 
rokraksti. Griežos pie Jums ar lūgumu iesniegt viņus Valsts Vēsturiskam arhīvam 
glabāšanai.”5 

tomēr Ā. Butuls ar atbildi un rokrakstu atdošanu nesteidzās. Jādomā, šo 
jaunības gadu elka un vēlāk arī drauga piemiņu viņš vēlējās vēl paturēt savā 
tuvumā. sabiedrības izmantošanā tie līdz ar citiem Ā. Butula dokumentiem 
nonāca pēc ārsta un aktīvā sabiedriskā darbinieka nāves 1938. gadā, kad 
radinieki kolekciju nodeva vēstures institūtam.6 1979. gadā latvijas Psr Zinātņu 
akadēmijas vēstures institūta dokumentus pārņēma latvijas Psr Centrālais 
valsts vēstures arhīvs. Kopā ar citiem vērtīgiem avotiem kolekcijā7 glabājas arī 
ievērojams skaits Krišjāņa valdemāra vēstuļu, piezīmju un manuskriptu. 

tomēr nozīmīga Krišjāņa valdemāra savulaik saglabāto dokumentu daļa 
latvijas vēsturiskajā arhīvā nonāca jau 20. gadsimta 20. gados. Par to liela 
pateicība pienākas kādreizējam Maskavas studentam, ārstam, žurnālistam 
un K. valdemāra sekretāram augustam Zandbergam. Pēc K. valdemāra 
nāves, pildot vīra vēlēšanos, atraitne luīze valdemāre8 nodeva viņam ne tikai 
vīra rakstāmpulti, bet arī vairākas citas piemiņas lietas un dokumentus. 

Pēc padomju varas nodibināšanās Krievijā a. Zandbergs 1922. gadā sāka 
meklēt iespēju atgriezties latvijā. latvijas–Krievijas miera līguma attiecīgie 
panti aizliedza bēgļiem un repatriantiem vest pār robežu grāmatas, žurnālus, 
fotogrāfijas u.tml. a. Zandbergam, lai nogādātu K. valdemāra lietas latvijā, 
vajadzēja ilgstoši cīnīties ar birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu. Izbaudījis 
Maskavas Bēgļu komisijas ierēdņu vienaldzību, viņš 1922. gada 18. augustā 
ar lūgumu – procesu iespējami paātrināt – vērsās pie rīgā dzīvojošā jaunības 
drauga Ā. Butula. lielākās rūpes gan sagādāja gadu gaitā izveidotās 
bagātās medicīniskās bibliotēkas nogādāšana latvijā, lai vērtīgās grāmatas 
un žurnālus9 uzdāvinātu jaundibinātajai latvijas universitātes bibliotēkai, 
taču ne mazāk svarīgs uzdevums bija arī K. valdemāra dokumentu un 
rakstāmpults pārvešana.10  
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1. att. valsts vēsturiskā arhīva direktora Jāņa Krodzinieka vēstule 
Ādamam Butulam ar lūgumu nodot arhīvam Krišjāņa valdemāra dokumentus. 

1921. gada 27. augusts. LVVA, 762. fonda lieta, 3. lp.
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2. att. Ādama Butula vēstule valsts vēsturiskā arhīva direktoram 
Jānim Krodziniekam par Krišjāņa valdemāra dokumentu nodošanu arhīvam. 

1923. gada 12. maijs. LVVA, 2580. f., 1. apr., 148. l., 46. lp.



latvijas valsts vēstures arhīva 762. fonds 

drauga lūgumu ārsts Ā. Butuls pildīja – 1922. gada 10. oktobrī latvijas 
universitātes Padomei tika nosūtīta Medicīnas fakultātes dekāna roberta 
Krimberga vēstule: “Medicīnas fakultāte paziņo, ka Dr. A. Zandberga kgs caur 
Dr. Butuli ir dāvinājis medicīnas fakultātei savu bibliotēku, sastāvošu no vērtīgiem 
medicīniskiem žurnāliem, kura atrodas Maskavā, Volhonkā, Mihalkova mājā, un 
lūdzu Universitātes Padomi gādāt par šī vērtīgā dāvinājuma pārvešanu uz Rīgu.”11 
Jādomā, kopā ar šo bibliotēku a. Zandbergs cerēja no Maskavas pārsūtīt arī 
K. valdemāra dokumentus.

nākamā gada pavasarī pūles vainagojās panākumiem. 1923. gada 
12. maijā Ādams Butuls valsts vēsturiskā arhīva direktoram J. Krodziniekam 
varēja ziņot: “Nododu 18 kastes arhīva pārzināšanā man no Maskavas pēc Krišjāņa 
Valdemāra nāves palikušos papīrus, laikrakstus un visu citu man piesūtītu.”12 
Pēc trim dienām – 15. maijā – arhīva direktors pilnvaroja jaunāko arhivāru 
alfrēdu Kāpostiņu saņemt no Maskavas atsūtītos dokumentus.13 līdz ar 
to apjomīgais K. valdemāra dokumentu krājums nonāca valsts vēsturiskā 
arhīva pārziņā. Pēc veiktās aprakstīšanas no kolekcijas izveidoja atsevišķu 
Krišjāņa valdemāra fondu.14 tas pieder pie personu dokumentu fondiem, 
proti, dokumentu kopas, kura apkopo materiālus par kādu personu.15

1926. gada decembrī fondu papildināja anša Bandreviča dāvinājums – 
piecas luīzes valdemāres vēstules a. Bandrevičam, vienpadsmit 
K. valdemāra vēstules dažādām personām (Jānim liepiņam, Jānim 
Breikšam, Krišjānim Kalniņam, Ādamam Butulam), Krišjāņa valdemāra 
27 vēstules ansim Bandrevičam, kā arī dāvja Grīntāla atmiņas par Krišjāni 
valdemāru.16 vēstulē arhīva direktoram Jānim Bērziņam a. Bandrevičs 
piemetinājis, ka viņa rīcībā bijušas vēl 20 vēstules, bet tās kāds cilvēks 
paņēmis. viņš piezīmēja: “Par laimi, dažas no šām saņemtām vēstulēm 
nodrukātas Baltijas jūrnieku kalendāra 1893. gada pielikumā.”17

Kopā ar dokumentiem arhīvā sākotnēji nonāca arī augusta Zandberga 
daudzus gadus glabātā rakstāmpults – senlaicīga sarkankoka mēbele, pie 
kuras vairāk nekā trīsdesmit gadu strādājis Krišjānis valdemārs, vēlāk arī 
pats augusts Zandbergs. 1931. gadā, kad arhīvs pārcēlās no rīgas pils uz 
jaunajām telpām Pārdaugavā slokas ielā, administrācija lūdza Pieminekļu 
valdi skaisto mēbeli nodot latvijas vēstures muzejam.18 Šobrīd rakstāmpults 
glabājas rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. 
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fonda struktūra un tematika 
Šobrīd K. valdemāra dokumentu fonds atrodas latvijas valsts vēstures 

arhīvā. tā numurs – 762. Šim fondam ir viens apraksts, kurā iekļautas 
deviņpadsmit lietas, no tām divas pēdējās lietas19 iekārtotas 1968. gadā. 
dokumentu veidi ir dažādi: Krišjāņa valdemāra rakstītās un viņam 
adresētās vēstules (kopā 218, ieskaitot pastkartes),20 K. valdemāra rakstu 
manuskripti un publikācijas (atsevišķas brošūras un raksti presē), avīzes un 
avīžu izgriezumi, valsts iestāžu un privātie dokumenti vai to kopijas. fonda 
saturs iedalāms vairākās tematiskās grupās. 

1. Baltijas zemnieku stāvoklis un latviešu zemnieku izceļošana 
uz Novgorodas guberņu

Interese par Baltijas agrāro situāciju un zemniekiem, viņu dzīves 
apstākļiem, kā arī vēlme sniegt iespējamu palīdzību, kas sekmētu zemnieku 
materiālo stāvokli un kārtas emancipāciju, neatstāja K. valdemāru visu mūžu. 
tomēr intensīvāk zemniecības jautājumam viņš pievērsās savas karjeras 
sākumposmā, kad iestājās par kardinālām reformām, kas mazinātu vietējās 
muižniecības saimnieciskās un sociālās privilēģijas. arhīva fondā atrodami 
vairāki 19. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā rakstīti manuskripti, 
kā “Ein Blick in die Zustände Livlands so wie Kurlands und Estlands” (1861), 
“Ueber die bäuerlichen Verhältnisse in Livland, Das Ackerbausystem Kurlands, 
Notizen über die Veranschlagung der Ländereien und Feststellung der Leistungen 
der Bauern nach Livländischen Grundsätzen, Motivirung eines Allerhöchsten 
Erlasses über die Agrar-Reform in den drei baltischen Gouvernements” u.c.21 

starp dokumentiem saglabājušās dažādas liecības par t.s. novgorodas 
lietu, kas 19. gs. 60. gadu otrajā pusē izvērtās par skaļu skandālu un radīja 
būtiskus sarežģījumus K. valdemāra turpmākajā karjerā. notikumi sākās 
1863. gadā, kad K. valdemārs iegādājās 500 desetīnu (540 ha) lielu zemes 
gabalu novgorodas guberņā nikolaja dzelzceļa Ļubaņas stacijas tuvumā. 
viņš plānoja tur uzcelt sev vasarnīcu un pārējo zemi pārdot latviešu 
zemniekiem. sludinājums par pārdodamo zemi tika publicēts “Pēterburgas 
avīzēs”. tas ļoti ieinteresēja latviešu zemniekus, un izceļotājgribētāju bija 
neplānoti daudz. K. valdemārs iegādājās vēl papildu zemes platības, tomēr 
visu gribētāju vēlmes apmierināt nevarēja. lielai daļai nebija arī naudas, lai 
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3. att. augusta Zandberga latvijā no Maskavas pārvestā Krišjāņa valdemāra 
rakstāmpults, kas glabājas rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. 
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zemi nopirktu. Izceļotāju kustība kļuva nekontrolējama. viens no neveiksmes 
iemesliem bija tas, ka Baltijas ģenerālgubernatora kancelejas cenzors, izpildot 
vietējās muižniecības norādījumus, neatļāva K. valdemāram “Pēterburgas 
avīzēs” publicēt sīkākus paskaidrojumus par pārdodamo zemi. latviešu 
zemnieku masveida ierašanās sanktpēterburgā radīja satraukumu varas 
iestādēs. K. valdemāru pakļāva policijas īpašai uzraudzībai, un viņam 
draudēja tiesa un izsūtīšana uz sibīriju. K. valdemārs novgorodas lietā 
zaudēja apmēram 7000 rbļ. un vēl daudzus gadus maksāja parādus par 
latviešu zemniekiem pirkto zemi. 

fonda dokumenti sniedz samērā bagātu informāciju par notikumu gaitu: 
te atrodams 1865. gadā noslēgtais K. valdemāra un lidijas saveļjevas zemes 
pirkšanas līgums22, avīzē “Pēterburgas avīzes” publicētais paziņojums par 
zemju pārdošanu, Kurzemes zemnieku izceļotāju saraksts,23 zemju īpašumu 
plāni24. 

daudzās avīzes un avīžu izgriezumi liecina, ka zemnieku izceļošana 
bija ieguvusi plašu rezonansi sabiedrībā. attieksme pret notiekošo 
bija dažāda. 1867. gada 9. decembrī “Dörptsche Zeitung” publicējusi 
mācītāja r. hazenjēgera (Hasenjäger) vērtējumu izceļotāju veiksmēm un 
sarežģījumiem,25 bet “Русские ведомости” tā paša gada 1. aprīļa numurā 
raksta par daudzajiem neveiksminiekiem, kam naudas trūkuma dēļ 
jāatgriežas dzimtenē.26 “latviešu avīzes” 1869. gada 4. jūnija numurā 
lasāms Indriķa legzdiņa vēstījums: “Pavisam kopā šeit dzīvo 57 saimnieki. [..] 
Tie pirmie 4 gadi mums gan bij grūti gadi, jo maize bij dārga un peļņas bij maz; kas 
knapi bij atnākuši, paši uz savu zemi nevarēja strādāt. Bet nu rādās labāki, jo pērn 
vasarā mežs izdega, un nu laukus vieglāk varēja ietaisīt un rudzus papilnam iesēt. 
Tagad auglīgs laiks rādās un aug maktīgi. Ja tik labība uz kājām varēs nostāvēt 
un ja Dievs ziedus iztaisa, tad citam gan būs papilnam, bet visiem gan nebūs, jo 
nespēja tik daudz iesēt.”27 Pēc četrām dienām legzdiņa tekstu pārstāsta vācu 
avīze “Zeitung für Stadt und Land”, neaizmirstot piemetināt, ka doties uz 
novgorodas guberņu ieteicams tikai ļaudīm, kuru rīcībā ir pietiekami liela 
naudas summa un paši vēl ir spēcīgi strādnieki.28 Krasi pretēju un daudz 
negatīvāku viedokli par latviešu izceļošanu uz novgorodu un K. valdemāra 
lomu avīze pauž 1873. gada 21. marta publikācijā.29 Par K. valdemāra pūlēm 
procesu izskaidrot un atspēkot apmelojumus informē fondā saglabājušies 
manuskripti “Переселение латышей в Новгородскую губернию в 1865 году”,30 
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“Die Lettenauswanderung 1865”,31 “Bemerkungen zu dem Artikel der Rigaschen 
Zeitung Nr. 216 von dem Pastor Hugenberger zu Poopen–Angermünde”.32

emocionāli vispilnīgāk zemnieku cerības iegūt zemi un entuziasmu 
mērķa realizēšanā atspoguļo daudzās vēstules. Piemēram, 1864. gadā 
ernests dinsbergs un niks Polmanis rakstījuši: “Cienījams Voldemāra kungs! 
Ceru, ka Jūs manu grāmatu, kurā Jums rakstīju, pēc tās kaufbrīfes lūgdamies, gan 
jau būsiet dabūjuši. Bet, ja nebūtut dabūjuši, tad Jums no jauna to vēl izteikšu. No 
tās 300 pūru, ko brālis uz savu vārdu pircis, pieder, pēc mūsu pašu norunāšanas, 
50 pūru vietas manīm. Un no tās naudas, ko Jums piesūtīju par tiem 300 p[ūra] 
v[ietām] iemaksāt, bija 175 rubuļi mana nauda (150 par to zemi un 25 par baļķiem). 
To[s] 100 rubuļus, kas vēl trūkst uz manu 50 pūr[a] v[ietu], es dotu Jums pavasarī 
līdz ar to citu naudu, kad līdz ar brāli un švāģeri turp ietum.”33 

apņēmības pilns un gatavs ceļam bija tērandes muižas saimnieks 
Miķelis dambergs: “Tagad sūtām to augšām minētu naudu. No pērnā rudeņa 
esiet dabūjuši 84 rub[ļus] 63 kap[eikas], tas būs 409 rub. 63 kap. No šo summu 
ir priekš manīm – 247 rubļ[i] 63 kap., priekš Ron – 162 rubeļi; kas vēl vaijadzīgs, 
to aiziedami aizmaksāsim. Dzirdēju no dārzn[ieka] kunga Kr–g. [Kronberga], ka 
Jums tur arī ir gabals meža priekš būvkokiem! No šo jau arī mūsu tiesu, cik necik, 
lūdzam paturēt, labi būtu, kad tik lielu gabalu dabūtu, kur pēc, kad mežu nocirtīs, 
varētu mazu mājiņu uztaisīt. Mēs taisāmies un ceram ar Dieva palīgu nākošu 
pavasar[i] visādā vīzē tur rasties un gribētum labprāt ar saviem zirgiem un ratiem 
to ceļu noreisot, liekās daudz mazāk izdošanas kā par dzelzuceļu, bet šinī lietā vēl 
lūdzam un gaidām no Jums padomu. Jūs to ceļu vairāk reizes mērojuši, mums to 
lietu varēsiet izskaidrot, un arī to taisnāko ceļu uzzīmēt. Mans vecais brālis, zaldāts 
bijis, domā: “Tas taisnākais ceļš būšot uz Lubānes stacioni, caur Rīgu, Cēsiem un 
Opsku”, tālāki tos taisnos ceļus viņš arī it smalki nezinot.”34 

došanos uz jaunajām zemēm rūpīgi apsvēris arī G. Kronenbergs: “Apūzē, 
1864. gada 8. septembrī. Godātais Valdemāra kungs! Jūs bijāt tik laipns, ka mana 
apciemojuma laikā man apsolījāt, ka liksiet uzplēst vienu pūrvietu zemes, tādēļ 
atļaujos tagad ar savu pazemīgo lūgumu Jums to atgādināt. Vieta, kur gribu veidot 
augļu dārzu, Jums ir labi pazīstama. Kad pavasarī mani augļu kociņi būs saauguši, 
gribu tos pats uzreiz izstādīt. Būtu labi, ja Jūsu būvmeistars salīgtu kādu cilvēku un 
parādītu viņam, kur jāar, un, ja iespējams, uz kādu pusi pūrvietas izvestu mēslus. 
Būvmeistars bija klāt pie zemes iemērīšanas, kas paredzēta manam augļu dārzam, 
proti, iegarenais laukums gar Meženieku upīti būtu jāar tā, lai gar upes krastu 
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paliktu divas asis neuzartas joslas. Nav vajadzīgs, lai uzartais lauks būtu taisniem 
stūriem, tie var būt arī noapaļoti, tādējādi jaunie bērziņi paliktu neskarti; vēlāk es 
tos pārstādīšu citur. Domās es jau strādāju savā bērzu birzītē un iekārtoju to par 
parku. Jūs, Valdemāra kungs, gribējāt man iedalīt vēl divas pūrvietas zemes, tā, lai 
man būtu arī Meženieku upītes dienvidu krasts; tā ir vienīgā vieta, kur varu ierīkot 
lecektis un citas stādu audzētavas; arī Jūs pats sapratīsiet, cik tas ir nepieciešami. 
Cik tālu Jūs apmetnē esat ticis ar celtniecības darbiem, vai dzīvojamā māja ir jau 
gatava? Vai Jūs man neatļautu vasarā apmesties vienā istabā? – Līdz nākamā gada 
rudenim es gribu uzcelt pats savu dzīvojamo māju. Pavasarī es jau savlaicīgi došos uz 
Krieviju – jau februāra vidū, kamēr vēl zeme ir sasalusi, lai varētu izvest būvkokus. 
Domāju, ka no sava astoņas pūrvietas lielā meža dabūšu visus nepieciešamos 
kokmateriālus, lai uzceltu pildrežģa ēku. Pilnībā atstāju Jūsu ziņā, kur Jūs man 
ierādīsiet šīs astoņas pūrvietas meža. Sijām baļķus es nopirkšu. Viena lieta, kas man 
dara raizes, ir tas, ka nākamajā ziemā resnākos kokus manā mežā varētu izcirst sveši 
cilvēki. – Ja Dinsberga kungs vēl paliktu “Mazrandē”, mans mežs paliktu neskarts; 
šis laipnais cilvēks man sacīja: “Kamēr es te būšu, mežā nekas netiks aiztikts.” Ceļā 
uz Krieviju esmu iecerējis doties ar savu braucamo, jo ņemšu līdzi vismaz 20 pudu 
smagas pakas; mēs būsim trīs cilvēki ar diviem zirgiem. Līdz pavasarim mēģināšu 
zirgus izmitināt pie kāda saimnieka ciemā. Žēl, ka mana zeme ir tik tālu, šajā vasarā 
es ļoti labi būtu varējis sagatavot sienu maniem zirgiem.”35

fondā rodama arī informācija par tiesu procesiem, kuru iemesls bija 
K. valdemāra parādi zemes agrākajiem īpašniekiem un kreditoriem – 
valdemārs pret saveļjevu36 un Katkovs–Kelners pret valdemāru.37 detalizēti 
notikumu gaitu ļauj izzināt Kurzemes guberņas valdes protokolu izraksti, 
nopratināšanas protokoli u.c.38

2. Kuģniecības veicināšana, latviešu jūrniecības 
attīstība un jūrskolu dibināšana

lvva 762. fondā saglabājušies dokumenti vēsta par K. valdemāra 
veikumu jūrniecības attīstībā. Krievijas tirdzniecības flotes attīstības 
programmu izstrādāšana bija viens no visnozīmīgākajiem K. valdemāra 
mūža darbiem. Šiem jautājumiem veltītas daudzas viņa publikācijas. ar 
rakstiem par valsts tirdzniecības flotes strauju attīstību K. valdemārs guva 
ievērību reformistiski noskaņotās ietekmīgās Krievijas aristokrātijas un 
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augstākās birokrātijas aprindās, kas grupējās ap ķeizara aleksandra II brāli, 
jūrlietu ministru lielkņazu Konstantīnu nikolajeviču. viņa īpašā uzdevumā 
1860. un 1861. gadā K. valdemārs, lai iepazītos ar vietējiem apstākļiem 
un izstrādātu priekšlikumus kuģniecības attīstībai, jūrnieku izglītībai un 
kuģubūvei, apceļoja Baltijas jūras piekrasti. savāktie materiāli un atziņas 
ļāva īstenot jūrniecības reformas. K. valdemārs izstrādāja jūrskolu likumu, 
ko ķeizars apstiprināja 1867. gada 27. jūnijā. likums paredzēja gar visu 
Krievijas piekrasti ierīkot nelielas un lētas laukskolu tipa jūrskolas zemāko 
kārtu piekrastes jauniešiem, kuras vadītu erudīti tautskolotāji – jūrnieki. 

Iepazīstot fonda dokumentus, interesenti var iepazīt vēl gados 
jauno valdemāru, kurš, apveltīts ar ironisku skatu uz sabiedriskajiem 
procesiem, iedvesmoja ēdoles draugus dibināt Baltijas jūras izsmelšanas 
biedrību. notikums, iespējams, būtu palicis tikai kā jautrs joks, taču 
par jaundibināto organizāciju ieinteresējās varas institūcijas: ventspils 
hauptmaņa tiesa pieprasīja ēdoles muižas pārvaldniekam sniegt detalizētu 
izklāstu par biedrības locekļiem, mērķiem, darbību. var tikai minēt, kādas 
emocijas pārņēma ventspils pilskungu grāfu Koskulu (Koskull), gatavojot 
atbildes rakstu nosūtīšanai Kurzemes civilgubernatoram un Baltijas 
ģenerālgubernatoram. uz ēdoli lietas izmeklēšanai nosūtīja pat speciālu 
komisiju, kas noskaidroja, ka, ietekmējoties no daudzajiem ārzemju 
ziņojumiem par lielajiem tehnikas sasniegumiem, vairāki vietējie jaunekļi 
nolēmuši izsmelt Baltijas jūru, ar tās ūdeni apūdeņot sahāras tuksnesi un 
jauniegūtās zemes izdalīt latviešu zemniekiem. Jau notikusi viena biedrības 
sapulce, par kuras lēmumiem uzrakstīts arī humora pilns protokols. 
Biedrībai esot arī zīmogs, kurā attēlota Āfrikas lauva, kas nes ūdens sūkni. 
varas pārstāvjiem tiek apgalvots, ka organizācija ir vietēja rakstura un tās 
darbība, jaunekļus stingri sarājot, tiks pārtraukta.39

saglabājusies K. valdemāra sarakste ar oficiālajām valsts iestādēm 
jūrniecības jautājumos. Interesanti lasīt viņa 1860. gada 22. septembrī 
jūrlietu ministram lielkņazam Konstantīnam nikolajevičam nosūtītā 
iesnieguma melnrakstu.40 vēlāk Maskavā pēc K. valdemāra ierosinājuma 
tika nodibināta Krievijas tirdzniecības kuģniecības veicināšanas biedrība, 
kuras mērķis bija Krievijas nacionālās jūrniecības izveidošana un tālākas 
attīstības veicināšana neatkarīgi no administratīvajām struktūrām. lai gan 
biedrības vadībā allaž atradās krievu aristokrātijas pārstāvji, tomēr tās 
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faktiskais vadītājs un visu galveno pasākumu iniciators un organizators 
bija K. valdemārs, kurš pildīja biedrības lietveža amatu. viņš pārzināja 
arī visu Krievijas tirdzniecības kuģniecības biedrības saraksti ar valsts 
iestādēm, biedrības uzraudzībā esošajām jūrskolām un biedrības locekļiem. 
fondā saglabājušies valdemāra izstrādātie un valdībai izskatīšanai iesniegti 
projekti par jūrskolu attīstību, Melnās jūras tirdzniecības flotes stiprināšanu, 
jūras apdrošināšanas biedrību, muitas darba uzlabošanu u.c.

lietās lasāmi daudzi K. valdemāra rakstu manuskripti, starp tiem arī 
izdevumā “Морской сборник” 1858. gada marta numurā publicētā raksta 
“О воспитании и приготовлении латышей и эстонцев для морскаго дела”41 
rokraksts.42 Melnrakstā saglabājušies latviski, krieviski un vāciski rakstīti 
darbi par Krievijas tirdzniecības flotes attīstības veicināšanu, 1860. gadā 
sastādītā atskaite par triju Baltijas guberņu jūrniecību, raksti par jūrskolu 
izveidošanu un attīstību, kuģu būvi Baltijas jūras piekrastē, statistiskie 
pārskati par kuģiem un kuģošanu, u.c.   

fonda lietās ievietotas arī vairākas valdemāra publikācijas par 
jūrniecības jautājumiem: 1868. gadā izdotā “Приглашение прибрежных 
жителей, а особенно крестьян-рыбаков промышленников С.-Петербургской, 
Новгородской, Олонецкой и других губерний взяться за дело русскаго 
мореплавания” (Москва, 1868);43 “Устав Общества для содействия русскому 
торговому мореходству” (Москва, 1873);44 “Приглашение прибрежных 
жителей Архангельской губернии взяться за дело русскаго мореплавания до 
дальных заграничных портов путем паеваго судовладения” (Москва, 1881);45 
“Преобразование мореходных классов. Критика и содержание некоторых 
газетных статей по этому предмету” (Москва, 1886);� “Организация 
наших мореходных школ” (Москва, 1888).46 

“Grūti nākas iebraukt jaunu ceļu, un kas tik vien var tikt ar veciem ceļiem, 
tas jau pats zinās, sargies no jaunu ceļu ietaisīšanas. Latviešu tautai no tēvu tēvu 
laikiem tā sakot bij[a] tikai pazīstami ceļi, kas veda uz mežiem, uz paša un kunga 
laukiem. Tagad ar to nepietiek, tautai jāietaisa ceļi pat pār pasaules lielu lielām 
jūrām,” rakstīja K. valdemārs aicinājumā dibināt kuģniecības sabiedrību 
“austra”.48 organizāciju pēc valdemāra ierosinājuma nodibināja 1882. gada 
30. martā rīgā. Par tās mērķiem un uzdevumu – veicināt nacionālā kapitāla 
straujāku ieplūdumu kuģniecībā – var pārliecināties, izlasot fondā saglabāto 
statūtu uzmetumu.49 veidojot sabiedrību, valdemārs līdzās praktiskajiem 
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jautājumam lika arī nacionālo ideju – “austras” saimnieciskajiem 
panākumiem jākalpo arī nacionālās identitātes apziņai. 

Pārskati par kuģniecības sabiedrības “austra” darbību no 1884. līdz 
1890. gadam (vairums no tiem tipogrāfiski iespiesti) liecina, ka tās kapteiņi 
brauca tālus ceļus: atlantijas un Klusais okeāns, daudzas eiropas, Āfrikas 
un amerikas piekrastes.50 Biedrībai piederēja vairāki kuģi, ziņas par vienu 
no lielākajiem – burinieku “Atalantis”, ko vadīja kapteinis Jānis lindemanis, 
sniedz fondā saglabātais kuģa žurnāls, ziņojums par avāriju 1883. gada 
oktobrī un zaudējumu aprēķins.51  

3. K. Valdemāra rūpes par latviešu izglītības iespējām

arhīva 762. fondā glabājas arī dokumenti, kas ļauj iepazīt valdemāra 
rūpes par latviešu izglītības iegūšanas iespējām, skolām, valodas attīstību 
un iesaistīšanos zinātniskajā darbībā. apjomīgā manuskriptā “Über die 
Begründung von russischen Gymnasien in Riga und Reval” viņš analizē rīgas 
un rēveles (šodien tallinas) skolu skaitu un mācību kvalitāti tajās. autors 
skaidro un atbalsta krievu valdības mērķi jaunajās mācību iestādēs vācu 
valodu aizstāt ar krievu, jo apstāklis, ka līdz šim krievu valodu mācīja tikai 
vecākajās klasēs, latviešiem un igauņiem radījušas grūtības ieņemt labus 
amatus valsts dienestā. vienlaicīgi valdemārs uzskata, ka ģimnāziju skaits 
rīgā un rēvelē ir pietiekošs, valdība to uzturēšanai tērē 40 000 līdz 50 000 
rubļu, jau tā starp skolām pastāv liela konkurence. Pēc jauno mācības iestāžu 
atvēršanas vidzemē un Kurzemē varētu rēķināties ar 244 ģimnāzistiem. 
Galvenais uzdevums būtu – attīstot pamatskolu tīklu, sniegt izglītību 
iespējami lielākam zemāko kārtu iedzīvotāju skaitam. Manuskriptam 
pievienots pārskats par vairāku Kurzemes apriņķu draudzes skolām un 
skolēnu skaitu tajās 1857./1858. mācību gadā.52

valdemāru nodarbināja arī problēma par Baltijas rusifikāciju un krievu 
valdības mēģinājumi latviešu un lietuviešu valodas rakstībā ieviest krievu 
alfabētu. Par to, jādomā, izraisījās viedokļu apmaiņa ar folkloristu un 
arhivāru Jāni sproģi: viņa 1887. gada 16. maijā rakstītās saturā bagātās un 
apjomīgās vēstules noraksts, ko savulaik lūdzis sagatavot valdemārs,53 
saglabāts arī mūsdienu interesentiem. 
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vairāki dokumenti vēsta par valdemāra ieguldījumu krievu–latviešu–
vācu vārdnīcas sastādīšanā un izdošanā54: viņa 1867. gada 3. jūlijā rakstītais 
iesniegums Krievijas tautas izglītības ministrijai un ministrijas 1868. gada 
23. janvārī valdemāram izsūtītā vēstule par 4200 rubļu piešķiršanu grāmatas 
izdošanai.55 

valdemāra rokraksts atpazīstams ziņojumā par latviešu lasīšanas 
bibliotēku rīgā. viņš raksta: “Hartunga drukas namā top ierīkota tā pirmā 
latviešu lasīšanas bibliotēķe. [..] Lasīšanas bibliotēķi ir tādi grāmatu pulki, no 
kuriem lasītājs var dabūt tās grāmatas, kas viņam patīkās, ņemt izlasīt, un tad 
atkal atdot.”56 

fonda lietas informē par valdemāra dalību izsludinātajā Maskavas 
latviešu prēmijā par zinātniskiem rakstiem. viņa 1888. gada 16. marta 
vēstulē skolotājam Krišjānim langvitam uzzinām, ka pirms trim dienām 
notikušajā prēmiju komitejas57 sēdē K. langvitam par rakstu “Ziediņi no 
dabas mācības druvām” piešķirta pirmā prēmija 150 rubļu apmērā. otrā 
prēmija – 75 rubļi – piešķirta publicistam K. rengartam.58 līdzīgas prēmijas 
izsludināja arī turpmāk, to apstiprina valdemāra parakstītais uzaicinājums 
piedalīties 1890. gadā izsludinātajā Maskavas prēmijas komitejas konkursā 
par vēsturiskiem rakstiem: “Vecos avīžu gadu gājumos un citos vāciskos un 
latviskos rakstos atrodas daudzu aizmirstas vērtīgas ziņas par tagadējo gada 
simteni. Kam nu kāda daļa no šiem avotiem ir pieietama un kam cik necik atliek 
vaļas priekš šāda darba, tam nenāksies visai grūti izzīmēt ievērojamus interesantus 
notikumus mūsu tēvijā.”59 

4. “Pēterburgas Avīzes”

liecības par valdemāra ieguldījumu latviešu periodiskā izdevuma 
“Pēterburgas avīzes” izdošanā apkopotas 762. fonda visapjomīgākajā (966 
lapas) lietā.60 laikraksts sāka iznākt 1862. gadā. starp citiem dokumentiem 
atrodama tautas izglītības ministra 1862. gada 14. aprīļa pavēle, ar kuru 
sanktpēterburgas cenzūras komiteja iecēla K. valdemāru par pilsētā 
iznākošo latviešu izdevumu cenzoru,61 un tautas izglītības ministrijas 
piešķirtā laikraksta “Pēterburgas avīzes” izdošanas koncesija.62 Interesenti 
var iepazīt arī oficiālajām valsts iestādēm iesniegto avīzes programmu, 
kas paredz, ka avīzei jāpublicē un jādara sabiedrībai zināmi: “1) valdības 
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rīkojumi un likumi, 2) ziņas par notikumiem valstī un ārzemēs, īpaši par 
tiem, kas varētu interesēt lauku ļaudis, 3) apcerējumi par lauksaimniecību un 
lauku industriju, 4) dabaszinātniski raksti, 5) apcerējumi par nacionālajiem 
ekonomiskiem jautājumiem, 6) raksti par tautas mākslu un folkloru, 7) raksti 
par skolām, 8) apcerējumi par vēsturi, 9) kritikas un recenzijas par latviešu 
valodā iznākušiem vai latviešu jautājumiem veltītiem rakstiem, 10) literāri 
sacerējumi, humoreskas, dzejoļi u.tml., 11) vietējās ziņas.”63 

Pirmais laikraksta numurs iznāca 14. jūlijā. valdemārs saglabājis un 
arhīva lietā lasāmi vairāku turpmāko numuru eksemplāri.64 daudzie 
rakstu manuskripti vēsta, ka avīze rakstīja par jaunlaiku sociālās struktūras 
veidošanās neizbēgamību, sabiedrisko un nacionālo emancipāciju, tautas 
apziņas sekularizāciju, izglītības nozīmi, mazo tautu kultūras pilnvērtību, 
Krievijas pavalstnieku tiesībām un pienākumiem u.c. jautājumiem. 
Kāda valdemāra raksta manuskriptā par laikraksta tematiku lasāms: 
“Sanktpēterburgas latviešu avīze ir pirmā latviešu valodā, kas mēģinājusi sniegt 
ziņas neizglītotiem un izglītotiem, jo izglītoto latviešu skaits Sanktpēterburgā, 
Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī un Vidzemes un Kurzemes mazpilsētās, kā arī 
muižās jau tuvojas dažiem tūkstošiem.”65 “Pēterburgas avīžu” saturs radīja 
neapmierinātību Baltijas muižniecības un garīdzniecības aprindās, un tās 
sāka sūdzību kampaņu pret laikrakstu. vienu no tām 1862. gadā rakstījis 
barons v. fon līvens (Lieven).66 sekas bija tās, ka K. valdemāru no cenzora 
amata atstādināja. Iepazīstot lietā saglabātos Krievijas valdības iestāžu 
rīkojumus, var izsekot oficiālajam viedoklim un centieniem neļaut brīvās 
domas izplatību valstī. 1863. gada 27. martā Baltijas ģenerālgubernatora 
kanceleja avīzes redaktoram paziņojusi: “Cenzūrai nodotais avīzes 14. nu-
mura pielikums “Zobugals” ir aizturēts, galvenais cēlonis ir tajā lasāmā rubrika 
“Sarunāšanās”, ko iespiest nav pieļaujams.”67 Krievijas Iekšlietu ministrijas 
sanktpēterburgas cenzūras komiteja laikrakstu uz četriem mēnešiem 
aizliedza.68 līdzīgus cenzūras iebildumus un norādījumus avīzes redakcija 
saņēma arī turpmāk.

laikraksta redakcijā strādāja un/vai līdzdarbojās arī Krišjānis Barons, 
heinrihs alunāns, Jēkabs Zvaigznīte, dāvids Grīntāls, Jānis frīdmanis, 
Grigorijs Pasīts u.c. 1863. gadā K. valdemārs uzņēmās “Pēterburgas avīžu” 
redaktora pienākumus, lai gan oficiāli sanktpēterburgas cenzūras komiteja 
viņu šajā amatā neapstiprināja. 
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vairāk nekā septiņsimt lapu lietā aizņem “Pēterburgas avīžu” redakcijai, 
kā arī redaktoram K. valdemāram sūtītās lasītāju vēstules. liela daļa no 
tām ir gan brīvā rokrakstā, gan vēlāk uz iespiestām veidlapām rakstīti 
avīžu pasūtinājumi. vēstules liecina, ka avīze ir gaidīta daudzās mājās. tā, 
piemēram, Jakobs apinis no rīgas rakstījis: “Šis vecais gads, kuram cerējam 
drīz galu aizsniegt, mums lielas sāpes un noskumšanu darījs dēļ mūsu mīļas 
lapiņas, kas pie mums, nabagiem, augstā godā tiek turēta, tāpēc, ka tā jau daudz, 
daudz apslēptas lietas pie gaismas vedusi un nesaprašiem daudz izskaidrojusi un 
zināmu darījusi. Priecājamies ar lielu prieku, ka tā atkal uz nākošu gadu grib pie 
mums nākt. Un mums no tīras mīlestības vien pasniegt, pamācīt un izskaidrot, ko 
mēs nesaprotam, bet gan, Dievam žēl, ir tādu liels pulks, kas, tumsību mīlēdami 
un negribēdami, ka ir citi tautas brāļi pie saprašanas nāk, tie skauž, cik tik vien var 
uz visādu vīzi. Visvairāk mūsu mācītāji ir lielu lielie nīdētāji, ļaudīm ieteikdami, 
ka nebūt neesot derīgas un nemaz neesot vajadzīgas, un tā tie daudz apmāne. 
Redziet, cik tie gudri uz viltu. Lai nu Dievs dod, ka ar Dieva palīgu Jums būtu 
izdevies skauģu varu salauzīt, ļaunai uzmākšanai galu darīt. Ir pat “Mājas Viesa” 
apgādātāji ir lieli palīgi pie tā viltus padoma, lai nu Dievs palīdz uz jaunu gadu. 
Sirsnīgas pateicības no daudziem, jo to gan mēs atzīstam, cik grūti Jums ir nācies 
to tumsības varu pārspēt.”69 

līdzīgu viedokli paudis arī a. rītingers no saldus apriņķa: “Cienīgā 
redakcija! Nāku atkal ar savu grāmatiņu pie Jums, lūgdams pēc Jūsu godātām 
avīzēm, kas ir tās vienīgās, kas priekš ļaužu apgaismošanas. Paldies Dievam, mums 
gan tagad laika rakstu nav trūkums un par lētu naudu ir dabūjami, bet uz to ceļu, 
uz ko Jūsu raksti sāk vest, nevienas vēl līdz šo laiku nav ne iedomājušās.  Tas tik 
ļoti žēl, kad latvieši citā gabalā vēl stāv, gandrīz kā apakš vecas vergu nastas, kur 
viņiem nav vaļas uz prāta apgaismošanu dzīties. Bet daudz ir vēl tādu, kas to par 
lielu grēku tura, kad avīzes lasa, jo viņi saka: “Kad cilvēks vairāk zinot, tad viņam 
esot arī vairāk grēku un visādai blēdībai vairāk pieķeroties nekā labumam.” To saka 
tie vecie gaišuma ienaidnieki.”70 

nereti vēstulēs lasāmas vēlmes rakstu tematikai: “Vēl, lūdzu, pie to 
pielikumu “Dažādas ziņas zemes kopšanā un saimniecībā” dodiet vēl mums ziņas 
par tām pašām sēklām, kas tur bija rādītas, voi pie mums arī viņas var kopt, jeb 
nē. Tur gan var redzēt, par cik ilgu laiku izaug, kādus sūdus, uz ko brūķējami2, cik 
dārga viņu sēkla, pēc kura priekšgājēja augļa šī labāki izdodās, un kas pēc viņas 
labāk izdodās. Kā iesākuši mums mācīt, tā arī joprojām pasniedziet labus padomus 
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pie mūsu dzīves pārlabošanas, lai labāku maizi var ēst, kā mantā var iekrāties, lai 
mājas var par dzimtu pirkt, kā savus mīļus bērnus var skolās raidīt tik ilgi, kamēr 
labs krājums zinatnību ir. Pie mums vēl reti kāds spēj iemācīt vācu un krievu valodās 
savus bērnus, var teikt par 3 voi 4 pagastē, neviena priekš 20 gadiem skolota cilvēka 
nav no saimniekiem un kalpiem.”71 

lielu satraukumu un nemieru lasītājos radīja avīzes neregulārā 
piegāde, sevišķi tās trūkums cenzūras aizlieguma laikā. viens no vietējiem 
izplatītājiem – Jelgavas tirgotājs Johans voldemārs – ziņojis: “Mīļo brālēn! Jūsu 
vēstuli saņēmu un Jūsu vēlmi attiecībā uz 40 rbļ. nodošanu Marijai izpildīšu. – Lielu 
prieku mums sagādāja 28. numurs līdz ar senilgoto “Zobugalu”, ko mūsu abonenti 
gaidīja ar vislielāko nepacietību. Mēs jau līdz šim sākām šaubīties par “Zobugala” 
pastāvēšanu, un tikai šī iemesla dēļ visi abonenti atkāpās. Pēterburgas latviešu 
avīzes tīkotāju skaits tagad no dienas uz dienu pieaug, un mēs esam izdalījuši jau 
vairāk nekā 100 eksemplāru, tāpēc lūdzu man jaunajā gadā 100 eksemplāru vietā 
sūtīt 150, un vēlāk varbūt pat vēl vairāk, jo mēs, protams, netaupām pūles, lai avīzi 
izplatītu.”72 

5. K. Valdemāra privātā dzīve

valdemāra fonda dokumenti sniedz nelielu ieskatu viņa privātajā dzīvē. 
tomēr ziņas par paša izjūtām un pārdzīvojumiem, kā arī par attiecībām ar 
tuvajiem cilvēkiem ir trūcīgas. dažu radu un draugu pieminējumu, norādes 
par valdemāra veselību un abu izjūtām var atrast viņa sievas luīzes 
valdemāres trīs ansim Bandrevičam rakstītajās vēstulēs no Karlsbādes, 
kur viņa atpūtās kopā ar vīru.73 Blakus šīm saglabājusies arī luīzes 
valdemāres 1892. gada 7. janvāra vēstule a. Bandrevičam, kas pauž sāpes 
par vīra zaudējumu un nākotnes rūpes: “Cik nospiesta un sērīga jūtos pēc lielā 
zaudējuma, man Jums nav jāstāsta. Cik bezgalīgi man viņa trūkst, Jūs variet pats 
saprast, jo Jūs taču ziniet, cik ļoti manas domas un darbi bija pakļauti viņam. Par 
“Austru” viņam bija īpaša interese, un pēdējās savas slimības dienās viņš atkārtoti 
izteicās: “Man noteikti jāuzraksta “Austrai”.” Izdariet nu lūdzu man tagad šo 
lielo pakalpojumu un painteresējieties par naudu, ko viņš ieguldījis Austrā. Esmu 
palikusi tiešām ļoti spaidīgos materiālos apstākļos, jo aizgājēja prātu aizņēma ne 
jau rūpes par naudu, bet gan kalpošanas tēvzemei un savai tautai. [..] Nauda man 
vajadzīga steidzīgi. Man jāpārceļas uz Rīgu, pārcelšanās izmaksās ļoti dārgi, jo 
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4. att. a. Bandreviča 1926. gadā valsts arhīvam dāvāto l. valdemāres vēstuļu lieta.
LVVA, 762. f., 1. apr., 12. l.
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man līdzi jāņem arī mēbeles. Vēl īsi pirms nāves mans vīrs teica: “Es zinu, mani 
draugi Tevi nepametīs. Šejienes latvieši pret mani izturas ļoti draudzīgi, ceru, ka arī 
rīdzinieki man palīdzēs, cik varēs.””74

atsevišķas valdemāra privātās dzīves ainas – laulības ar luīzi fon 
rammu, attiecības ar draugiem un paziņām u.c. – atmiņu manuskriptā 
ieskicē arī dāvids Grīntāls.75 

Kaut šķiet, ka K. valdemāra dzīve un darbs jau vispusīgi atspoguļots 
vēstures literatūrā, tomēr arhīva fondā glabātie dokumenti ļauj iepazīt un 
atklāt vēl mazzināmus darbības virzienus, izskaidrot motīvus un sniegt 
daudzkārt pretrunīgās personības pilnīgāku vērtējumu. līdzgaitnieku 
saglabātie un nākamajām paaudzēm nodotie avoti apliecina K. valdemāra 
ieguldījumu sarežģītajā latviešu nacionālās apziņas veidošanās procesā. 
Šajā fondā arvien jaunas ziņas atradīs vēsturnieki, skolotāji, literāti un citi 
interesenti. 

arhīva 762. fonds ir bagātākā valdemāra dokumentu kolekcija. tomēr 
norādes un liecības par viņa darbību atrodamas vēl vairāku citu iestāžu 
fondos, vispirms jau minētajā vēstures institūta kolekcijā.76 valdemāra 
rakstītās un viņam adresētās vēstules, kā arī norādes par tuviem draugiem 
un ģimenes locekļiem var atrast rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības 
fondā,77 Baltijas ģenerālgubernatora kancelejas fondā,78 vidzemes guberņas 
kancelejas fondā,79 Kurzemes guberņas kancelejas fondā80, kā arī viņa 
līdzgaitnieku arhīvam nodotajās dokumentu kolekcijās81 un personālfondu 
lietās.82 

vēsturnieki daļu no bagātā dokumentu klāsta jau nodevuši lasītāju rīcībā: 
izmantojot arhīva fondu dokumentus, sagatavotas vairākas nozīmīgas 
avotu  publikācijas.83 
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5. att. lvva 762. fonda “Krišjānis valdemārs, politisks 
un sabiedrisks darbinieks, publicists” apraksta 2.a lapa.
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Pielikums
latvijas valsts vēstures arhīva 762. fonda – Krišjānis valdemārs, politisks un 

sabiedrisks darbinieks, publicists – 1. apraksts. 1825–1891

29

  1.   Par zemnieku stāvokli Baltijā      242
  2.   latviešu zemnieku izceļošana uz novgorodas guberņu. 
  (raksti un vēstules)       481
  3.   Par jūrniecības attīstību Baltijā      174
  4.  Par jūrskolas dibināšanu latvijā     13
  5.   Kuģniecības biedrība “austra”      238
  6.   Par krievu jūrniecības veicināšanu     580
  7.   “Pēterburgas avīzes”       966
  8.  “Moskauer deutsche Zeitung” pirkšanas līguma uzmetums   4
  9.  divi raksti par latviešu avīzēm un “Рижский вестник”    5
 10.  dažādas avīzes u.c. drukas lapas     140
 11.  Izglītības lietas       347
 12.  K. valdemāra un luīzes valdemāres vēstules 
  (a. Bandreviča dāvana valsts arhīvam)     77
 13.  vēstules valdemāram       890
 14.  dažādi dokumenti       331
 15.  valdemāra iespiesti raksti      418
 16.  Par valdemāra nāvi un viņa atraitnes pensijas lietu    3
 17.  dāvja Grīntāla atmiņas par K. valdemāru 
  (a. Bandreviča dāvana valsts arhīvam)      46
 18.  Pielikumi tiesas lietai pret K. valdemāru sakarā ar latviešu 
  zemnieku izceļošanu uz viņa novgorodas guberņā 
  nopirktajiem zemes gabaliem      20
 19.  aicinājums piedalīties konkursā “Maskavas prēmija 
  par vēstures rakstiem”. hektografēts novilkums   19

lietu 
numuri

saturs lapas

atsauCes un PIeZīMes

1 arhīva sākotnējais nosaukums bija vēsturiskais arhīvs, 1924. gadā pārdēvēja par valsts 
arhīvu.

2 Jānis Krodzinieks (Krīgers, 1851–1924), vēsturnieks, Maskavas universitātes filoloģijas 
fakultātes students (1874–1878), K. valdemāra domubiedrs. uzrakstījis atmiņas par K. valde-
māru. sk.: Krodzinieks, J. Krišjānis valdemārs. atmiņas. Latvijas Vēstneša Pielikums. 1923. 
9., 13., 16., 20., 21. jūn. Par J. Krodzinieku tuvāk sk.: Zelče, v. Jānis Krodzinieks – latvijas 
republikas pirmā arhīva direktors. Latvijas Arhīvi. 2001. 2: 151–155.
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3 Ādams Butuls (1860–1938), sabiedriskais darbinieks un ārsts. studējis medicīnu Maskavas 
universitātē (1880–1885). Maskavas latviešu vakaru dalībnieks. Pēc studijām – ārsts rīgā. 
laikraksta “dienas lapa” izdevējs (1886–1889). Kuģniecības sabiedrības “austra” domes 
priekšnieks (1888). Publicējis latviešu un krievu presē rakstus par kuģniecību, medicīnu 
un citiem jautājumiem. Pēc K. valdemāra nāves nodibināja viņa piemiņas komiteju un bija 
tās priekšnieks. sk.: Штраус, В. Доктор Зандбергс – продолжатель дела Кришьяниса 
Валдемарса. В кн.: Чубарьян, А. (отв. ред.). Россия и Балтия. Народы и страны. Вторая 
половина XIX–30-е гг. XX в. Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2000. C. 34–37.   

4 arveds Bergs (1875–1941) – zvērināts advokāts, aktīvs rīgas latviešu biedrības biedrs, 
satversmes sapulces, 1.–3. saeimas deputāts, iekšlietu ministrs (1919–1921), partijas 
“Bezpartejiskais nacionālais centrs” līderis, laikraksta “latvis” (1921–1934) redaktors. 1909. 
gada 16. jūnijā rīgas latviešu biedrībā sniedzis priekšlasījumu par Krišjāni valdemāru. sk.: 
Bergs, arveds. Krišjānis valdemārs. Jūrnieks. 1909. 1., 8., 15. jūl.

5 lvva, 762. fonda lieta, 3. lp.
6 sk.: stepermanis, M. dažas Kr. valdemāra vēstules. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1937. 2: 

615, 616.
7 lvva, 4060. f., 1. apr.
8 luīze valdemāre (dzim. ramma, fon; 1841–1914), K. valdemāra sieva, Baltijas vācu literāte.
9 a. Zandbergs no 1885. līdz 1914. gadam,bija sakrājis astoņu dažādu medicīnas žurnālu pilnus 

komplektus, kā “Berlin”, “Kl. Wochenschrift”, “Münchener medizinische Wochenschau”, “Wiener 
medizinische Presse” u.c. 

10 lvva, 4060. f., 1. apr., 879. l., 245. lp. 
11 lvva, 7427. f., 6. apr., 226. l., 218. lp.
12 lvva, 2580. f., 1. apr., 148. l., 46. lp.
13 turpat, 762. fonda lieta, 4. lp.
14 turpat, 762. fonds.
15 latvijā valsts glabāšanā ir vairāk nekā 3000 personu fondu. sk.: Bērze, d. (atb. red.). Kultūras 

darbinieku dokumentu fondi Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos. Rokasgrāmata. rīga: avots, 
1992. 3. lpp.

16 lvva, 762. fonda lieta, 6. lp.
17 turpat, 5. lp.
18 turpat, 2580. f., 2. apr., 53. l., 118. lp.
19 turpat, 18. l. – Pielikumi tiesas lietai pret K. valdemāru sakarā ar latviešu zemnieku izceļošanu 

uz viņa novgorodas guberņā nopirktajiem zemes gabaliem (Kurzemes guberņas valdes 
protokolu izraksti, nopratināšanas protokoli u.c.). 1865. gads. turpat, 19. l. – aicinājums 
piedalīties konkursā “Maskavas prēmija par vēsturīgiem rakstiem”. hektografēts novilkums. 
1890. gads.

20 vēstules publicētas grāmatā: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 1. sēj.: Krišjāņa 
Valdemāra vēstules. rīga: latvijas valsts vēstures arhīvs, 1997; Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un 
privātā sarakste. 2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. rīga: latvijas valsts vēstures arhīvs: 
2007.

21 lvva, 762. f., 1. apr., 1. l.
22 turpat, 2. l., 53.–58. lp.
23 turpat, 1. apr., 2. l., 1.–39. lp.
24 turpat, 231., 232. lp.  
25 turpat, 85. lp.
26 turpat, 84. lp.  
27 turpat, 114. lp.
28 1969. gada 8. jūnijā. turpat, 111. lp.
29 turpat, 189. lp.
30 turpat, 66.–69. lp.
31 turpat, 70.–74. lp. 
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32 lvva, 762. f., 1. apr., 2. l, 77.–78. lp.
33 turpat, 433., 434. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 2. sēj.: Vēstules 

Krišjānim Valdemāram. 274. lpp.
34 lvva, 762. f., 1. apr., 2. l., 422., 423. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 

2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 278., 279. lpp.
35 lvva, 762. f., 1. apr., 2. l., 368., 369. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 

2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 287.–289. lpp.
36 lvva, 762. f., 1. apr., 2. l., 91.–106. lp. 
37 turpat, 132.–181. lp.
38 turpat, 18. l.
39 turpat, 3. l., 2.–4. lp.
40 turpat, 6. l., 1.–11. lp.
41 darba pamatā ir vēl studiju laikā izdevumā “Das Inland” 1857. gada nr. 18. s. 19–229. 

publicētais raksts “Über die Heranziehung der Letten und Esten zum Seewesen”.
42 lvva, 762. f., 1. apr., 3. l., 5.–8. lp.
43 turpat, 15. l., 97.–127. lp. 
44 turpat, 128.–136. l.
45 turpat, 6. l., 229.–231. lp.
46 turpat, 15. l., 137.–219. lp.
47 turpat, 1.–96. lp. 
48 turpat, 5. l., 1. lp.
49 turpat, 3.–6. lp. 
50 turpat, 7.– 5. lp.
51 turpat, 79.–238. lp.
52 turpat, 11. l., 9.–41. lp.
53 turpat, 95.–130. lp.
54 vārdnīcu – “Русско-латышско-немецкий словарь, изданный Министерством народнаго 

просвещения” – izdeva Maskavā 1872. gadā.
55 lvva, 762. f., 1. apr., 11. l., 62., 63. lp.
56 turpat, 45. lp.
57 Prēmiju komitejā bez K. valdemāra darbojās Jēkabs velme, Krišjānis Barons, augusts 

Zandbergs, Jānis Krodzenieks.
58 lvva, 762. f., 1. apr., 11. l., 81. lp.
59 turpat, 79. lp.
60 turpat, 7. 1.
61 turpat, 22. lp.
62 turpat, 23. lp.
63 turpat, 24. lp.
64 lietā saglabājušies numuri: 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, kā arī daudzu numuru 

pielikumi.  
65 lvva, 762. f., 1. apr., 7.1., 1. lp.
66 turpat, 15.–20. lp. 
67 turpat, 42. lp
68 turpat, 43. lp.
69 turpat, 394., 395. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 2. sēj.: Vēstules 

Krišjānim Valdemāram. 177. lpp.
70 lvva, 762. f., 1. apr., 7.1., 580. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 2. 

sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 202. lpp.
71 lvva, 762. f., 1. apr., 7.1., 791., 792. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 

2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 207., 208. lpp.
72 lvva, 762. f., 1. apr., 7.1., 431., 432. lp. Publicēta: Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 

2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 64. lpp.
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73 lvva, 762. f., 1. apr., 12. l., 3.–11. lp.
74 turpat, 5., 6. lp.
75 turpat, 762. f., 1. apr., 17. l. 
76 turpat,4060. f.
77 turpat, 4038. f.
78 turpat, 1. f.
79 turpat, 3. f.,
80 turpat, 412. f.
81 turpat, 5471. f. – Ādams Butuls, ārsts, žurnālists, sabiedriskais darbinieks; 2320. f. – Jānis 

(Ivans) sproģis, sabiedriskais darbinieks, folklorists.
82 turpat, 4011. f., 1. apr., 420. l. –“von Bochmann”; 4011. f., 1. apr., 2852. l. – “Graf Keller”; 4011. 

f., 1. apr., 4511. l. – “von ramm”    
83 tentelis, a. (red.), altements, a. (sast.). Dokumenti par “Pēterburgas Avīzēm”. rīga, 1937. 

(latvijas vēstures avoti, 1. sēj.); tentelis, a. (red.), altements, a. (sast.). dokumenti par 
tautas atmodas laikmetu 1856.–1867. g. rīga, 1939. (latvijas vēstures avoti, 5. sēj.); Krišjānis 
Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 1. sēj.: Krišjāņa Valdemāra vēstules; Krišjānis Valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste. 2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. 
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der bestand nr. 762 im historischen 
staatsarchiv lettlands: 

“krišjānis valdemārs – politiker, ehrenamtlicher 
mitarbeiter, publizist”

 
der vorliegende Beitrag macht die leser mit dem Bestand nr. 762 im 

historischen staatsarchiv lettlands bekannt. es sind die unterlagen, welche das 
leben und Wirken von Krišjānis valdemārs – Politiker, lettischer ehrenamtlicher 
Mitarbeiter, Publizist, symbol des nationalen „erwachens“ – dokumentiert. 
die akten, die sich in diesem Bestand befinden, gewähren einblick in die 
wichtigsten Bereiche des Wirkens von valdemārs, berichten über seine 
Gefährten und freunde, wodurch wir seine ansichten über soziale und 
politische fragen erfahren. die dokumente dieses Bestandes gelten als 
historische Quellen zur Geschichte des lettischen seewesens, zur lage der 
lettischen Bauern, zur entwicklung der Presse und zu anderen fragen. 

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden dem historischen 
staatsarchiv lettlands ein bedeutender teil der dokumente, die Krišjānis 
valdemārs im laufe seines lebens gesammelt und aufbewahrt hatte, 
übergeben. Großer dank dafür gilt dem ehemaligen studenten in Moskau, 
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arzt, Journalist und sekretär von Krišjānis valdemārs, augusts Zandbergs. 
die Witwe von valdemārs, luise valdemāre, geb. von ramm, hatte ihm – 
gemäß dem Wunsch ihres Mannes – nicht nur sein lesepult, sondern auch 
andere andenken und dokumente übergeben.

der Bestand nr. 762 hat ein findbuch mit 19 akten. die zwei letzten 
akten in diesem Bestand sind 1968 eingegliedert worden. Chronologisch 
umfassen die akten dieses Bestandes die Zeit von 1825 bis 1891. es gibt hier 
verschiedene dokumente: die von Krišjānis valdemārs geschriebenen oder 
an ihn adressierten Briefe (insgesamt 218, inklusive Postkarten), Manuskripte 
von Krišjānis valdemārs und gedruckte veröffentlichungen (einzelne 
Broschüren und artikel in der Presse), Zeitungen und Zeitungsausschnitte, 
dokumente staatlicher Institutionen und urkunden von Privatpersonen.

der Inhalt des Bestandes lässt sich in mehrere thematische Gruppen 
einteilen: 

– die lage der lettischen Bauern und ihre auswanderung nach dem 
Gouvernement nowgorod;

– förderung der schifffahrt, entwicklung des lettischen seewesens, 
Gründung der seefahrtschulen;

– Bemühungen von K. valdemārs um die ausbildung der letten;
– Zeitschrift „Pēterburgas avīzes”;
– Privatleben des K. valdemārs.
obwohl das leben und Wirken von K. valdemārs vielfach und auch 

vielseitig in der historischen literatur beschrieben sind, lassen die in dem 
oben genannten Bestand befindlichen dokumente noch andere, bis jetzt 
wenig erforschte Bereiche seiner tätigkeiten und Beweggründe seiner 
handlungen erkennen, wodurch eine bessere Beurteilung seiner – recht 
widersprüchlichen – Persönlichkeit möglich ist.
Schlüsselwörter: historisches staatsarchiv lettlands, Bestand nr. 762, 
Krišjānis valdemārs, nationales „erwachen“ der letten, lage der Bauern, 
Geschichte des seewesens, aktiengesellschaft „austra“, Zeitschrift 
„Pēterburgas avīzes”.

Iesniegts 2007. gada 4. novembrī


