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VĒSTURE

Klāvs Zariņš

VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJAS TERITORIJĀ 1915.–
1918. GADĀ: MILITĀRĀS PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA 

ALFRĒDA FON GOSLERA ATMIŅAS 

Rakstu veido vācu militārās pārvaldes priekšnieka Alfrēda fon Goslera 1940.–1945.  gadā 
rakstītās “Baltijas atmiņas”, kas glabājas Vācijas Federālā arhīva Militārajā arhīvā un kuras 
veltītas Pirmā pasaules kara laika Vācijas okupācijai Latvijā un Baltijā kopumā. Autors aplūko 
pārvaldes institucionālo un strukturālo attīstību, pievēršas jautājumam par vispārējo stāvokli, 
pārvaldes problēmām, vācbaltiešiem un Baltijas zemju politisko iekārtu, atspoguļo attiecības 
ar citām vadošām Vācijas politiskām un militārām amatpersonām, kā arī raksturo pārvaldes 
pēdējos darba mēnešus līdz pat tās sabrukumam. 
Atslēgvārdi: Pirmais pasaules karš, okupācija, Baltijas militārā pārvalde, Alfrēds fon Goslers, 
Vācijas armija.

No 1915. gada aprīļa līdz 1918. gada novembrim Latvijas teritorijā atradās 
Vācijas impērijas karaspēks, kas vairākos secīgos posmos bija ieņēmis visu 
Baltiju. Okupācijas armijas klātbūtne un tās izveidotā militārā pārvalde kļuva 
par vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas neatgriezeniski ietekmēja gan 
sociālos, gan politiskos procesus Latvijā un reģionā kopumā. Centrālā loma 
šajās norisēs bija Reihstāga deputātam armijas rezerves majoram Alfrēdam 
fon Gosleram1, kurš no 1915.  gada vasaras vadīja Vācijas militāro pārvaldi 
Latvijā.

Jau no pirmajām pārvaldes darbības dienām A. fon Goslers tiecās izveidot 
visaptverošu administratīvu sistēmu, kas ļautu ne tikai izmantot zemes 
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Alfrēds fon Goslers. “Baltijas atmiņas”. Fragments. Bundesarchiv-Militärarchiv, 
BArch MA, N98/2, S. 2
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saimnieciskos resursus armijas apgādei, uzturētu drošību frontes aizmugurē 
un nodrošinātu no Vācijas finansiāli neatkarīgu pārvaldi, bet arī liktu pamatus 
Kurzemes un visas Baltijas iespējamai aneksijai un pakāpeniskai ģermanizācijai 
pēc kara noslēguma. Viņa darbību caurstrāvoja 1915.  gadā gūtā pieredze 
Kurzemē un pārliecība par Baltijas zemju vāciskajām kultūras saknēm, kas lielā 
mērā noteica tiešās varas balstīšanu uz ļoti šauru vācbaltiešu loku, latviešus 
izslēdzot no gandrīz visiem augstākās pārvaldes līmeņiem. Vācbaltiešu un 
latviešu pretstatīšana kļuva par vienu no militārās pārvaldes raksturīgākajām 
iezīmēm. A. fon Goslers bija pārliecināts, ka viss, ko latvieši mēdz dēvēt par 
savas tautas kultūru, ir nācis no vāciešiem, turklāt uzsverot: “Knapi pusotra 
miljona liela tautas drumsla (Volksplitter), kas visā nopietnībā nodotos kādai 
nacionālai kustībai, – tas ir diezgan neiedomājami.”2 Neveiksmīgā saimnieciskā 
politika, sociālā realitāte un iedzīvotāju vairākuma – latviešu – interešu pilnīga 
ignorēšana kļuva par iemeslu arvien pieaugošajai militārās pārvaldes kritikai 
Vācijā kara pēdējos divos gados. Šāda pieeja vairs neatbilda ne Vācijas, ne 
starptautiskās politikas reālijām un bija viens no faktoriem, kas veicināja 
Baltijas militārās pārvaldes pakāpenisko sabrukumu 1918. gadā.

1915.–1918.  gadā Latvijā pieredzēto A. fon Goslers aprakstīja iepriekš 
nepublicētās “Baltijas atmiņās”, kuru oriģinālais manuskripts vācu valodā 
mašīnrakstā glabājās Vācijas Federālā arhīva Militārajā arhīvā Freiburgā.3 
Atmiņas rakstītas laikā no 1940. līdz 1945.  gadam ar mērķi “bērniem un 
mazbērniem dot priekšstatu par vācu ķeizariskā kroņa spīdumu” laikā, kad 
Vācijas armijas atkal atradās Baltijas telpā. Lai gan autors nav pievērsies savas 
darbības un kļūdu kritiskai analīzei, A. fon Goslera atmiņas, kas šeit publicētas 
saīsinātā veidā, ir svarīga Latvijas Pirmā pasaules kara vēstures liecība, kas 
sniedz ieskatu ne tikai pārvaldes uzbūves un attīstības pamatprincipos, bet arī 
ļauj rekonstruēt tās amatpersonu darbības motīvus un procesu aizkulises.

Raksta autors izsaka pateicību Greifsvaldes Universitātes doktorantam 
Ronam Helfričam (Ron Hellfritzsch) par atbalstu publikācijas sagatavošanā.
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ATSAUCES UN PIEZĪMES

1 Alfrēds fon Goslers (Alfred von Goßler, 1867–1946), vācu jurists, rezerves majors, muižnieks, 
Reihstāga deputāts no Vācu konservatīvās partijas. No 1915.  gada 16. augusta Kurzemes 
militārās pārvaldes priekšnieks, no 1918. gada 1. augusta līdz kara beigām – Baltijas militārās 
pārvaldes priekšnieks.

2 I Verwaltungsbericht der Deutschen Verwaltung für Kurland. Oktober 1915. S. 25, 26. 
Štutgartes Galvenais Valsts arhīvs (Hauptstaatsarchiv Stuttgart, HStAS), E 130 a, Bü 1157.

3 Alfred von Goßler. Baltische Erinnerungen 1915–1919. S. 1–66. Vācijas Federālā arhīva 
Militārais arhīvs (Bundesarchiv–Militärarchiv, BArch MA), N98/2. 

ALFRĒDS FON GOSLERS. BALTIJAS ATMIŅAS, 
1915.–1919. GADS

1940.–1945. gadā

Nemunas armijas1 pārvaldes priekšnieks Tilzītē2.
 1915. gada jūnijs–augusts

Ar darbu pārvaldes priekšnieka amatā aizsākās manas dzīves posms, kuram 
bija lemts aizvest mani [dzīves] augstākajā punktā. Lielā mērā tas atbilda 
manām interesēm un spējām, vienlaikus bija darba, kā arī dažādu interesantu 
piedzīvojumu bagāts un visādā ziņā apmierinošs. Par darba trūkumu un 
brīva laika pārpilnību no šī brīža vairs sūdzēties nevarēju. Taču es tik un tā 
pieturējos pie agrākā ieraduma katru dienu, bieži arī vēlu naktī uzrakstīt garu 
vēstuli Ilzei3, lai rakstiskā veidā, izņemot par laiku, kas pavadīts parlamenta 
sēdēs Berlīnē, paliktu detalizēts izklāsts par manis piedzīvoto, no kura es šeit, 
apkopojot atmiņas par dzīvi, spēju atstāstīt tikai svarīgāko.

[1915. gada] 15. jūnijā es pieteicos pie Hindenburga4 Lecenē5. Pie dzelzceļa 
[stacijas] mani sagaidīja viņa znots – mans vecs draugs un korporācijas biedrs6 

fon Brokhūzens7, kas Hindenburga štābā strādāja ar pārvaldes lietām un visādā 
1 Nemunas armiju izveidoja uz Kurzemē esošās, Oto fon Lauenšteina vārdā nosauktās armijas 

grupas bāzes 1915. gada maijā, decembrī to pārdēvēja par Vācijas 8. armiju.
2 Pilsēta Vācijas impērijā, mūsdienās Sovetska Krievijas Federācijā.
3 Elizabete Ilze fon Goslere (von Goßler; 1871–1951), A. fon Goslera sieva.
4 Pauls fon Hindenburgs (von Hindenburg; 1847–1934), Vācijas Austrumu frontes virspavēl-

nieks.
5 Pilsēta Vācijas impērijā, mūsdienās Gižicko Polijā.
6 Domāta studentu korporācija Saxo-Borussia Heidelberg.
7 Hanss Joahims fon Brokhūzens (von Brockhusen; 1869–1928), vācu virsnieks un politiķis, 

Ober Ost politiskās nodaļas vadītājs līdz 1916.  gadam, vēlāk strādāja Baltijas militārajā 
pārvaldē.
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ziņā atviegloja manas pārvaldes iekārtošanu. Sākumā viņš mani aizveda pie 
ārkārtīgi laipnā kvartīrmeistara fon Eizenharta-Rothes8, kuram jaunizveidotajā 
Ober Ost9 pārvaldē resoriski bijām pakļauti un pie kura es vienmēr radu 
vislielāko sapratni un pretimnākšanu. Pēc tam mani pieņēma Ludendorfs.10 
[..] Visā pārvaldes darbības laikā man nekad nav bijušas domstarpības ar viņu, 
un mani lūgumi un ierosinājumi vienmēr ir uzņemti ar pretimnākošu izpratni. 
[..] Neaizmirstams paliks pirmais iespaids par Hindenburgu, kurš, [pie viņa] 
piesakoties, mani sirsnīgi sveica, un visu kara un pēckara laiku līdz pat beigām 
vienmēr saglabāja labvēlīgu attieksmi pret mani. Uzlūkojot viņa ievērojamo 
personu, man bija nojauta, ka viņš ir tieši tas stiprais cilvēks, pie kura vācu 
tauta turēsies nebaltās dienās, kas vēlāk tā arī notika. Tajā dienā es biju pie 
viņa brokastīs un vakariņās, un arī turpmāk man dažreiz bija iespēja būt kopā 
nelielā lokā ar viņu un Ludendorfu, šādi pavadot visnotaļ interesantas stundas. 

Sarunas laikā ar Eizenhartu par topošās pārvaldes pamatprincipiem man 
priekšā tika nolikta karte, kurā ar zilu līniju bija iezīmēta mana pārvaldes 
apgabala robeža. Tas aptvēra daļu mūsu [karaspēka] okupētās Lietuvas un 
nelielu, pie Baltijas jūras esošu [zemes] joslu Kurzemē. Šis apgabals man pēc 
paša ieskatiem bija jāiedala apriņķos ar apriņķu vadītājiem priekšgalā. Visa 
[zemes pārvaldes] organizācija lielā mērā bija jārada no nekā. Katram apriņķim 
bija paredzēts zināms skaits žandarmu un zirgu; visu pārējo – kancelejas 
personālu utt. – bija jāsagādā man pašam, sadarbojoties ar intendantūru un 
etapa inspekciju. Pats galvenais bija panākt, lai mana kanceleja uzsāk darbu. Kā 
[pārvaldes] rezidences vieta man tika ierādīta netālu no Krievijas robežas esošā 
Tilzītes pilsēta, kas sākotnēji, līdz pat augusta vidum, bija mana dzīvesvieta un 
ļoti trauksmainā darba skatuve. Divu manā rīcībā nodotu, teicamu sekretāru 
atbalstīts, es nomāju plašu kanceleju ar visnepieciešamākajām mēbelēm 
un dzīvokli, kura tuvumā pajumte atradās arī maniem zirgiem ar abiem 
raitniekiem. [..]

8 Ernsts fon Eizenharts-Rothe (von Eisenhart-Rothe; 1862–1947), vācu ģenerālis, Ober Ost 
štāba kvartīrmeistars. 

9 Saīsinājums no vācu val. Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, 
apzīmējums Vācijas Austrumu frontes virspavēlniekam pakļautajai pārvaldes teritorijai.

10 Erihs Ludendorfs (Ludendorff; 1865–1937), vācu ģenerālis, Austrumu frontes virspavēlnieka 
pārvaldes apgabala štāba priekšnieks.
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Pirmās dienas es viens pats atrados viesnīcā un kancelejā, sākotnēji arī 
bez telefona un automobiļa. Tad es pieņēmu pirmo līdzstrādnieku man ļoti 
simpātisko grāfu Mēdemu11, dzimušu kurzemnieku, Saksijas–Veimāras 
lielhercoga12 hofmaršalu, dižciltīgu un saprātīgu vīru, kuram vēlāk, kad es 
pārņēmu Kurzemes pārvaldi, bija liela loma viņa vārda saistības ar Baltijas 
muižniecību dēļ. Par otro līdzstrādnieku es pieņēmu Robertu Brēdrihu13. 
Aukstasinības un bezbailīguma dēļ viņš jau 1905.–1906. gada revolūcijas laikā 
bija radījis labu slavu, kas stiepās tālāk par viņa dzimto Kuldīgas apriņķi un 
kuru viņš arī jaunajā stāvoklī kā apriņķa vadītājs (vēlāk priekšnieks) augstākajā 
mērā saglabāja. Vissvarīgāk bija pēc iespējas ātrāk [amatā] iecelt vietnieku; tam 
es pieprasīju savu bijušo asesoru Dr. Kisteru. Viņš atradās Rietumu frontē un 
šķita visnotaļ iepriecināts par šo pavēli jūlija pirmajās dienās, un visu pārvaldes 
laiku bija man uzticams un vērtīgs palīgs. [..] Katru dienu es saņēmu vēstules 
no cilvēkiem, kurus vajadzēja pieņemt darbā pārvaldē. Zināmu daļu no tiem 
man ieteica Brokhūzens, un pavisam drīz bija vairāk pretendentu nekā vietu, 
tādējādi es varēju no daudziem izvēlēties tos, kas šķita vispiemērotākie. [..]

[Pārvaldes] sākumposmā man pavisam drīz bija jādodas uz svarīgām 
pārrunām, vairākkārt veicot garus auto pārbraucienus uz Kēnigsbergu14, 
Insterburgu15 un Leceni. [..] Tāpat pa to starpu es dažas dienas biju Berlīnē, kur 
vairākās ministrijās man bija apspriedes. Tā sākotnēji vēja spārniem pagāja 
laiks. [..] Mūsu karaspēks devās tālāk uz priekšu Kurzemē, tādējādi palielinājās 
mūsu okupētā teritorija un līdz ar to arī pastāvīgi lielāks kļuva man pakļautais 
pārvaldes apgabals. 

[..]

11 Grāfs Karls fon Mēdems (von Medem; 1860–1926), vācbaltiešu muižnieks, no 1915. gada 
Dobeles apriņķa priekšnieks vācu okupētajā Kurzemes guberņā.

12 Vilhelms Ernsts (Ernst; 1876–1923), pēdējais Saksijas–Veimāras–Eizenahas lielhercogs, 
amatā no 1901. līdz 1918. gadam.

13 Roberts Brēdrihs (Broedrich; 1869–1945), vācbaltiešu muižnieks, pēc Kurzemes guberņas 
okupācijas 1915. gadā atkārtoti iecelts par Kuldīgas apriņķa priekšnieku.

14 Pilsēta Vācijas impērijā, mūsdienās Kaļiņingrada Krievijas Federācijā.
15 Pilsēta Vācijas impērijā, mūsdienās Čerņahovska Krievijas Federācijā.
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Kurzemes pārvaldes priekšnieks, 
1915. gada augusts – 1918. gada jūlijs

 [1915. gada] 20. augusta agrā rītā es aizbraucu no Tilzītes kopā ar profesoru 
Zēringu16 un [Kuldīgas] apriņķa priekšnieka Roberta Brēdriha jaunāko brāli 
Silvio [Brēdrihu]17. Otrajā automobilī atradās Kaphērs un divi saimniecības 
virsnieki, kas bija paredzēti Kuldīgai. [..] Nākamajā dienā mēs šķērsojām 
Kurzemes robežu un piedzīvojām iespaidus, kas pastiprinājās, braucot arvien 
tālāk pa ainaviski sevišķi pievilcīgo apvidu cauri Aizputei, Kuldīgai, Talsiem, 
Tukumam. Zērings bija sajūsmas pilns par kolonizācijas iespējām zemē, un 
[Silvio] Brēdrihs pilnā mērā izbaudīja atgriešanos mājup. Vācu kolonistu 
prieks, pēkšņi viņu ieraugot, bija gandrīz vai aizkustinošs, jo tie uzskatīja viņu 
par mirušu. Taču visus līdzšinējos iespaidus pārspēja vakars, ko pieredzējām 
Kuldīgā. Turp es jau kā apriņķa priekšnieku biju nosūtījis Robertu Brēdrihu, un 
viņš uz vakara viesībām lielā skaitā bija ielūdzis kurzemniekus no pilsētām un 
laukiem, kuru sajūsma par vācu okupāciju izpaudās visaizkustinošākajā veidā. 
Brāļiem Brēdrihiem, kas bija spēcīgi un rūdīti ļaudis un kuri [1905.  gada] 
revolūcijas laikā aizstāvēja savu vietu kā varoņi, aizvien acīs saskrēja asaras. 
Daži vecie zemes muižnieki šņukstēja kā bērni, kad pirmoreiz atkal tika 
dziedāta vecā Tērbatas studentu himna, kas krievu laikos bija stingri aizliegta 
un kuras dēļ daudzi baltieši nonāca cietumā. [..]

Iespaidi, kas man radās pirmajos divos braucienos pa Kurzemi, bija noteicoši 
manai pārliecībai, kuru es guvu sev uzticētajam pārvaldes uzdevumam; 
iespaidi, kas mani jau no paša sākuma nostādīja uz pareizā ceļa un vadīja mani 
visā manas darbības laikā Jelgavā un Baltijā. Pārvaldes iekārtošana Jelgavā un 
zemē gāja raiti, pateicoties kurzemnieku draudzīgumam un gatavībai upurēties. 
Vācijas bruņoto spēku septiņos ieņemtajos apriņķos – trūka vēl trīs apriņķi 
(Bauska, Ilūkste un Jaunjelgava) – par apriņķu priekšniekiem iecēla gandrīz 
tikai vietējos [iedzīvotājus] vai dzimušus kurzemniekus, saglabājot arī vecās 
apriņķu robežas – Dobelē grāfu Mēdemu, Kuldīgā Robertu Brēdrihu, Aizputē 
baronu Bēru, Grobiņā (Liepājā) baronu Knigi18, Ventspilī grāfu Keizerlingu, 

16 Makss Zērings (Sering; 1857–1939), vācu ekonomists, Iekšējās kolonizācijas veicināšanas 
biedrības dibinātājs.

17 Silvio Brēdrihs (Broedrich-Kurmahlen; 1870–1952), vācbaltiešu muižnieks, publicists, 
Kurzemes kolonizācijas veicinātājs.

18 Brīvkungs Vilhelms Knige (Knigge; 1863–1932), vācbaltiešu muižnieks, no 1915.  gada 
Grobiņas apriņķa priekšnieks vācu okupētajā Kurzemes guberņā.
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Talsos baronu Brinkenu19. Tikai Tukumā ieradās valstsvācietis fon Zetens, kurš 
pavisam drīz baudīja lielu popularitāti. [..] Jelgavas pārvaldi pilsētas galvas 
amatā pārņēma Dr. Zerafims20, dzimis kurzemnieks, bet Liepāju pārvaldīja 
valstsvācietis policijas prefekts Beherers. Šāda pārvaldes uzbūve, kas pavisam 
drīz tika apzīmēta kā Goslera sistēma, sākotnēji nebaudīja lielu piekrišanu, 
un tai vairākkārt uzbruka, sevišķi militārās aprindas, kurās jau ilgāku laiku 
pastāvēja zināmas šaubas par vācbaltiešu politisko uzticamību. 

[..] Lielākā daļa latviešu iedzīvotāju atradās [bēgļu gaitās] ārpus zemes, 
un starp palicējiem zināma daļa bija saprātīgi ļaudis, kas deva priekšroku 
vācu valdībai pār Krievijas [valdību] un bija gatavi sadarbībai. Rūpniecības 
proletariāts bija saglabājies labākajā gadījumā tikai Liepājā un Jelgavā, taču, cik 
nu tas vispār zemē bija klātesošs, uzvedās mierīgi un tikai beigās pirms mūsu 
sabrukuma atkal kļuva redzams. Tādējādi pārvaldi bija iespējams izveidot 
labvēlīgu priekšnosacījumu apstākļos. Visur mūs uzņēma ar atplestām rokām, 
un no paša sākuma bija sajūta, ka atrodamies vācu zemē. [..]

Sākotnēji es biju pasargāts no augstākstāvošu iestāžu iejaukšanās un varēju 
pārvaldīt [apgabalu] pēc saviem ieskatiem atbilstoši nepieciešamībai, vado- 
ties pēc ex aequo et bono21 [principa]. Tas bija veiksmīgs apstāklis, kas pārval-
des ierēdnim gadās reti. Tomēr ar laiku parādījās daudzi rīkojumi un norādes 
no centrālās pārvaldes, kas bija ierīkota okupētajai zemei pie Ober Ost un kura 
man bieži sagādāja sarūgtinājumu, jo tie [rīkojumi] kopumā bija paredzēti 
visam Ober Ost apgabalam (Kurzemei un Lietuvai) un tādējādi tie nebija 
derīgi Kurzemes sevišķajiem apstākļiem. Lietuva un Kurzeme bija visādā 
ziņā pilnīgi atšķirīgas, kas lēca acīs, jau braucot cauri abām zemēm. Septiņus 
gadu simtus Kurzemē valdošais vācu virsslānis zemei ir veidojis un uzturējis 
kārtības, tīrības un civilizācijas tēlu, kas jau pirmajā mirklī rada iespaidu par 
sakārtotiem ceļiem, draudzīgām, mazām pilsētām, labklājīgām zemnieku 
mājām, kā arī skaistām pilīm un sētām, kamēr poļu pārraudzība visur Lietuvā 
ir devusi poļu saimniecībai raksturīgās iezīmes ar sliktiem ceļiem, netīrām, ar 
ebrejiem pārapdzīvotām pilsētām un ciemiem, kā arī nepienācīgi pārvaldītām 
lauku saimniecībām. Līdz ar to atšķirīga izturēšanās šķita nepieciešama, 

19 Anatols fon den Brinkens (von den Brincken; 1864–1933), vācbaltiešu muižnieks, no  
1915. līdz 1918. gadam Talsu apriņķa priekšnieks vācu okupētajā Kurzemes guberņā.

20 Rihards Vilhelms Zerafims (Seraphim; 1866–1939), vācbaltiešu jurists, no 1915. gada Jelga-
vas pilsētas pārvaldes priekšnieks vācu okupētajā Kurzemes guberņā.

21 Pēc vispārīgā taisnīguma un labuma (latīņu val.).
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Vācijas ķeizara Vilhelma II vizīte Jelgavā. 1916. gada 30. maijs. Latvijas Kara muzejs  
(LKM) 2-25367/1543-FT

sevišķi kultūras un skolu politikas jautājumos. Pašsaprotami, ka manai 
pārvaldei no sākuma bija jāvērš uzmanība uz agrāk, krievu laikos, apspiesto 
vācu skolu iestāžu atjaunošanu, sevišķi uz vācu ģimnāziju un vidējā līmeņa 
skolu atvēršanu pilsētās, kas noritēja arī ne bez grūtībām. Strīdīgs jautājums, 
sevišķi baltiešu aprindās, bija tautskolu darbības sakārtošana, kur, ņemot vērā 
iedzīvotāju sastāvu, galvenokārt līdzdalību ņēma latvieši. Ober Ost Kultūras 
nodaļa, ko vadīja no Prūsijas Kultūras ministrijas nākušais slepenpadomnieks 
Altmans, skolu politikā tiecās latviešiem lielā mērā piekāpties, tajā skaitā 
augstāko skolu jautājumā, tādējādi sastopoties ar niknu pretestību no baltiešu 
aprindām. [..]

Es jau no paša sākuma uz skolu jautājumu raudzījos no skatupunkta, kādā 
veidā visātrāk un visdrošāk tiktu sasniegts mērķis par latviešu iedzīvotāju 
gaidāmo pārvāciskošanu, un, šādi to vērtējot, nonācu pie lēmuma, izvairoties 
no netaisnīgas stingrības, atļaut mācības latviešu tautskolās, cik nu tas vispār 
bija iespējams piemērotu mācībspēku trūkuma apstākļos. Taču vidējās un 
augstākās skolas tiktu atstātas tikai mācībām vāciski. Šādu izpratni man 
izdevās panākt arī Ober Ost, kā arī pārliecināt par to lielāko daļu baltiešu. 
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Šādas sistēmas pareizību pierādīja tās panākumi, un es esmu pārliecināts, ka 
šādā veidā neilgā laikā tiktu panākta latviešu iedzīvotāju pārvāciskošana, ja 
visi mūsu plāni un cerības netiktu iznīcinātas līdz ar sabrukumu 1918. gadā. 
[..]

 Pašā [okupētajā] zemē man un manai pārvaldei nekādi šķēršļi neradās, bet 
no militārās puses man tie netika aiztaupīti. Neraugoties uz jau minētajiem 
nelietpratīgajiem rīkojumiem no Ober Ost, kas bija balstīti uz nepietiekamo 
izpratni par Kurzemes apstākļiem, pret kuriem man pastāvīgi bija jāaizstāvas, 
dažreiz redzama kļuva arī atsevišķu virsnieku sīkumaina neuzticība militārajām 
[okupācijas] iestādēm; galvenokārt man bija jāapkaro dažu virsnieku neuzticība 
baltiešiem nacionālā ziņā, kas šur un tur izpaudās pēc mūsu karaspēka 
ienākšanas. Tā dažas dienas pēc pārvaldes darba uzsākšanas man pēkšņi ar 
pavēli no tā brīža visaugstāk stāvoša komandiera Jelgavā ģenerāļa fon Belova22, 
armijas komandiera jaunākā brāļa, slēdza telefona līniju, jo es savas centrālās 
nodaļas policijas vadību biju atstājis baltietim baronam fon Štempelam23, un 
tikai ar pūlēm un personīgām pārrunām man izdevās pārliecināt ģenerāli par 
mana viedokļa pareizību. Bija saprotams un neizbēgams, ka, sevišķi sākotnējā 
laikā, kad Jelgava vēl atradās operatīvā apgabala frontes tiešā aizmugurē un 
pārvaldes pienākumi vēl nebija skaidri noteikti, radās strīdi par kompetencēm 
starp pārvaldi un atsevišķām militārajām iestādēm, vai tās būtu no okupācijas 
karaspēka vai etapa inspekcijas, taču visos gadījumos izdevās rast man 
pieņemamu risinājumu. Šajā ziņā palīdzēja mana pozīcija kā Reihstāga un 
landtāga deputātam, kas bija stiprs balsts pret militārajām iestādēm un Ober 
Ost. Manai turpmākajai politiskajai darbībai, kas prasīja bieži būt Berlīnē un 
atstāt dienesta vietu, Ober Ost nelika nekādus šķēršļus. To, protams, noteica tas, 
ka es savā uz Kurzemes aneksiju vērstajā politikā vadījos saskaņā ar Ober Ost 
vadlīnijām, kas viscaur tā arī bija. Jau no paša sākuma pastāvēja vienprātība, 
ka Kurzemi vairs nedrīkst atdot. Gan Hindenburgs, gan arī Ludendorfs stingri 
turējās pie šāda viedokļa, un arī okupācijas karaspēkā bija tāds pats redzējums, 
galvenokārt pateicoties iespaidiem par visīstāko vāciskumu, ko zeme sniedza 
katram tās apmeklētājam. [..] Saprotams, ka neviena cita mūsu okupēta zeme 

22 Oto fon Belovs (von Below; 1857–1944), vācu ģenerālis, 8. armijas komandieris no 1915. gada 
decembra līdz 1916. gada oktobrim.

23 Kurts fon Štempels (von Stempel; 1882–1945), vācbaltiešu jurists, sabiedrisks darbinieks.
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neradīja valstsvāciešiem tādu pievilkšanas spēku kā Kurzeme. Nepagāja ne 
nedēļa, lai neierastos kāda ievērojama persona, kas vēlējās apskatīt zemi, un 
lūgtu palīdzību pārvaldei to izdarīt. Tas aizņēma lielu daļu no maniem Jelgavā 
pavadītajiem trīs gadiem; firsti, ministri, parlamentārieši, žurnālisti un citas 
ievērojamas personas rindas secībā cita citu nomainīja. [..]

Tuvojoties 1915.  gada beigām, es varēju ar lielāko apmierinātību un 
pateicību atskatīties uz to, kas ar mani noticis, un šķita, ka arī priekšā būs 
gaiša un cerību pilna nākotne. Mana dzīve nākamos mēnešus pagāja kā ierasti, 
pārmaiņus strādājot līdz pat dziļai naktij, apmeklējot kurzemnieku ģimenes, 
kā arī ceļojot uz Berlīni, Kauņu (pie Ludendorfa) un Liepāju (pie Harbū24). [..]

1916.  gada vasaras svarīgākais notikums bija ķeizara25 apmeklējums  
30. maijā. Kopā ar Viņa ekselenci fon Harbū un firstu Īzenburgu26 man bija 
jāpiesakās pulksten deviņos no rīta pie ķeizara vilciena, kur Hindenburga 
un Ludendorfa klātbūtnē es viņam sniedzu priekšlasījumu par stāvokli un 
noskaņojumu abos pārvaldes apgabalos. Es biju gatavojies kā uz eksāmenu, 
un tas bija labi, jo ķeizars uzdeva visdažādākos jautājumus par vēsturiskām 
un reliģiskām norisēm pagātnē, uz kuriem es varēju pats arī atbildēt. Jelgavā 
pie dzelzceļa [stacijas] bija sarīkota militāra sagaidīšana ar sekojošu parādi, 
un pēc tam man bija jāstājas priekšplānā. Sākumā es ķeizaram [Kurzemes] 
bruņniecības namā stādīju priekšā vadošos kurzemniekus un parādīju pašu 
namu, bet pēc tam Trīsvienības baznīcā [ķeizars] bija jāiepazīstina ar pārvaldes 
nodaļu vadītājiem un aptuveni 20 kurzemniekiem, kā arī dažām dāmām un 
ģenerālsuperintendentu Bernevicu27. Ķeizars katram paspieda roku, pārrunāja 
dažus draudzīgus vārdus un noslēgumā veltīja viņiem nelielu uzrunu, paužot 
cerību, ka ar dievpalīgu izdosies sasniegt labākus laikus un ka vācu zobens 
Kurzemi vairs neatdos. Sajūsma, ko radīja šie vārdi, protams, bija liela. [..]

24 Karls fon Harbū (von Harbou; 1860–1927), vācu ģenerālis, etapa inspektors, 1916.  gadā 
Viļņas pārvaldes apgabala priekšnieks, no 1918. gada augusta Lietuvas pārvaldes apgabala 
priekšnieks.

25 Vilhelms II (Wilhelm II, Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen; 1859–1941), Vācijas 
impērijas ķeizars, Prūsijas karalis.

26 Francis Jozefs Īzenburgs-Biršteins (zu Isenburg-Birstein; 1869–1939), Lietuvas militārās 
pārvaldes priekšnieks no 1915. gada līdz 1918. gada sākumam.

27 Aleksandrs Hanss Bernevics (Bernewitz; 1863–1935), luterāņu mācītājs, Kurzemes 
ģenerālsuperintendents.
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Patīkamā atmiņā man ir palicis arī Bādenes lielhercoga28 apmeklējums, 
kuram man bija jāsniedz priekšlasījums par Kurzemi, turklāt es viņu iepazinu 
kā neparasti laipnu cilvēku. Vienlaikus Kurzemē bija princis Heinrihs29, 
ķeizara brālis, galvenokārt aizņemts ar Liepājā un Ventspilī stacionētām flotes 
daļām. Šādos gadījumos mani vienmēr ielūdza uz 8. armijas virspavēlnieka, 
tolaik Oto fon Belova, rīkoto maltīti. Manas personiskās attiecības ar viņu un 
viņa štābu, sevišķi ar oberkvartīrmeistaru fon Vinterfeldu30, bija attīstījušās 
iepriecinoši. Belovs bija veca prūšu virsnieka tips ar spartisku vienkāršību un 
pienākuma apziņu, visaugstākajā mērā prasīgs pret sevi un saviem karavīriem, 
taču vienlaikus labvēlīgs un cilvēcīgs. Sākotnēji mazāk iepriecinošas bija manas 
attiecības ar ģenerāli fon Papricu31, kurš sākotnēji bija Liepājas gubernators, 
bet vēlāk tika stacionēts Jelgavā. Viņš pret pārvaldi izturējās mazāk saprotoši, 
un tas vairākkārt noveda pie domstarpībām starp viņu un mani, taču ar 
Ludendorfa iejaukšanos tās vienmēr atrisināja man par labu. [..]

Par sevišķu iemeslu svētkiem kļuva Jelgavas ieņemšanas gadadienas atceres 
svinības 1. augustā un tam sekojošais 16. augusts, kad atzīmējām vācu pārvaldes 
pārņemšanu [Kurzemē]. Šajā dienā es saņēmu 1. šķiras Dzelzs krustu un, kas 
man bija daudz nozīmīgāk, aizkustinošus uzticības apliecinājumus no baltiešu 
aprindām. Uz pagājušo pirmo pārvaldes gadu Kurzemē es varēju atskatīties 
kopumā ar lielu apmierinātību, neraugoties uz dažām nepatīkamām lietām 
un grūtībām. Manis uzbūvētā pārvalde funkcionēja labi, un mana pozīcija 
iepretim militārajām iestādēm, pateicoties Hindenburga un Ludendorfa 
atbalstam, varēja izsisties. Baltiešu uzticību man lielā mērā bija izdevies iegūt, 
un latviešu iedzīvotāji izturējās mierīgi. Atsevišķas bandas, kas bija parādījušās 
Kuldīgas apriņķī, tā priekšnieks Brēdrihs ātri padarīja nekaitīgas. [..]

Kādu dienu mani apmeklēja profesors Šīmanis32 no Berlīnes un izteicās 
ļoti pesimistiski. Viņš uzskatīja, ka vienīgā iespēja vēl tikt [veiksmīgi] cauri 

28 Frīdrihs II (Friedrich II, Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold August; 1857–1928), Bādenes 
lielhercogs no 1907. līdz 1918. gadam.

29 Prūsijas princis Heinrihs (Albert Wilhelm Heinrich von Preußen; 1862–1929), lieladmirālis, 
ķeizara Vilhelma II brālis.

30 Detlofs fon Vinterfelds (von Winterfeldt; 1876–1940), Vācijas 8. armijas oberkvartīrmeistars, 
ģenerālmajors.

31 Ginters fon Paprics (von Pappritz; 1856–1936), vācu ģenerālleitnants.
32 Teodors Šīmanis (Schiemann; 1847–1921), vācbaltiešu vēsturnieks, publicists, Austrumeiropas 

vēstures profesors.
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Vilhelms II un Austrumu frontes virspavēlnieks Bavārijas princis Leopolds pieņem 
Vācijas 8. armijas parādi Rīgā Esplanādē. 1917. gads. LKM 2-25963/1578-FT

[karam], ir Falkenhaina33 nomaiņa [vācu] karadarbības virspavēlnieka postenī 
ar Hindenburgu. Tajā acumirklī, kad viņš to teica, zvanīja telefons. Tas bija 
Brokhūzens no Kauņas, kurš prieka pilns man sacīja, ka Falkenhains aiziet un 
viņa vietā nāks Hindenburgs. Kad es to pateicu Šīmanim, viņš pielēca kājās un, 
asarām tekot pār vaigiem, vairākas reizes pēc kārtas izsaucās: “Paldies Dievam, 
tagad viss būs kārtībā.” [..]

Notikušā iespaids zemē, armijā un [mums] naidīgajās ārvalstīs bija liels 
un daudzsološs, ar vienu triecienu bija atjaunota uzticība mūsu armijas 
vadībai, kas tika iedragāta jau kopš atkāpšanās pie Marnas.34 Par Ober Ost 
virspavēlnieku Hindenburga vietā kļuva Bavārijas princis Leopolds35, bet par 
viņa [štāba] priekšnieku kļuva iepriekš Hindenburga štābā nodarbinātais 
ģenerālis Hofmans36 – enerģisks, bet visai brutāls vīrs, kurš vēlāk iegūs slavu 

33  Erihs fon Falkenhains (von Falkenhayn; 1861–1922), Vācijas armijas ģenerālštāba priekšnieks 
no 1914. gada septembra līdz 1916. gada augustam.

34  Domāta Pirmā Marnas kauja 1914. gada 6.–12. septembrī Francijā, kurā britu–franču spēki 
guva uzvaru un apturēja Vācijas armiju ofensīvu.

35  Bavārijas princis Leopolds (Leopold Prinz von Bayern; 1846–1930), Vācijas Austrumu frontes 
virspavēlnieks.

36 Makss Hofmans (Hoffmann; 1869–1927), ģenerālmajors, Vācijas Austrumu frontes 
virspavēlnieka štāba priekšnieks.
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Brestļitovskas miera sarunās,37 sitot ar dūri pa galdu. Pārvaldei, it sevišķi 
man personīgi, šīs pārmaiņas nozīmēja jaunus apgrūtinājumus, taču kopumā 
resoru [savstarpējās] attiecības palika nemainīgas. Valdības aprindās Berlīnē 
vairākkārt parādījās plāns Kurzemes un Lietuvas pārvaldei atņemt to militāro 
raksturu un pakļaut tās reiha politiskajai vadībai, līdzīgi kā tas sākumā notika 
arī Polijā.38 Taču militāro iestāžu pretestības dēļ plāns cieta neveiksmi [..].

[1916. gada rudenī], kad sāka iztirzāt jautājumu par Kurzemes nākotnes 
aprisēm, bija nepieciešams radīt interesi par [šo jautājumu] sabiedrībā, un 
vairākas vācu dinastijas, starp tām arī Saksijas, tiecās pretendēt uz Kurzemes 
hercogistes kroni. Vēsturē tika atrasts maršals Saksijas Morics39, kam savulaik 
bija epizodiska loma Kurzemē un kura vārdā ir nosaukta Talsu apriņķī esoša 
Moricsala. Saksijas sūtnis Berlīnē brīvkungs fon Nostics40 man jau bija devis 
mājienus šajā virzienā, un [Saksijas] karalis vizītes laikā man pasniedza 
Alberta ordeņa komandiera krustu, taču tādējādi nenokļūstot tuvāk saviem 
politiskajiem mērķiem. Līdzīgi norisinājās arī Virtembergas karaļa vizīte 
1916.  gada decembrī, taču bez politiskā fona. Zināmu nozīmi un sekas uz 
sabiedrisko domu Vācijā atstāja divi viens pēc otra sekojoši braucieni [uz 
Kurzemi], kuros devās liels skaits Vācijas laikrakstu pārstāvju no visa politiskā 
spektra, uz kuriem lielu iespaidu bija atstājis redzētais un dzirdētais. [..] Šādu 
vācu ceļotāju grupu, kurām vēlāk sekoja vēl citas, iespaidiem par Kurzemi bija 
labvēlīgas atskaņas, jo vācu avīzēs parādījās daudzi raksti, kuros tika slavēta 
pārvalde, tādējādi pateicīgā veidā sekmējot sabiedrības interesi Vācijā par 
Baltiju un tās aneksiju. Tādi paši panākumi bija vēlāk notikušajam preses 
pārstāvju apmeklējumam no neitrālām valstīm – Holandes, Dānijas, Šveices, 
Zviedrijas un pat Amerikas [Savienotajām Valstīm]. Visi bija vāciešiem 
draudzīgi noskaņoti ļaudis, kuriem, šķiet, Kurzemē ļoti patika un kuri noteikti 
[mūsu] labo gribu paņēma sev līdzi uz dzimteni, lai radītu vāciešiem [labvēlīgu] 
noskaņojumu, kam gan kara turpmāko norišu dēļ pretī tika likti šķēršļi. [..]

1917.  gada sākums Jelgavai bija gluži vai draudīgs laiks krievu [armijas] 
smago uzbrukumu dēļ šajā [frontes] vietā, kur sākumā pretī stāvēja tikai vāji 

37 Centrālā bloka lielvalstu un Padomju Krievijas miera sarunas Brestļitovskā ar pārtraukumiem 
ilga no 1917. gada decembra līdz 1918. gada martam.

38 Okupēto Krievijas impērijas Polijas daļu 1915. gadā sadalīja starp Vāciju un Austroungāriju, 
izveidojot divas ģenerālguberņas, kuras pakļāva civilai pārvaldei.

39 Saksijas Morics (Hermann Moritz Graf von Sachsen; 1696–1750), Kurzemes un Zemgales 
hercogs no 1726. līdz 1728. gadam.

40 Hanss fon Nostics (Hans von Nostitz; 1863–1958), Saksijas sūtnis Prūsijā.
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[vācu] spēki.41 Ja visvaronīgāko pretestību nebūtu izrādījis Gvardes rezerves 
strēlnieku bataljons izcilā komandiera brīvkunga fon Rotberga42 vadībā, tad 
krievu izlaušanos uz Jelgavu un tam sekojošo šausmīgo nelaimi, kas būtu 
skārusi vācu iedzīvotājus, nebūtu bijis iespējams novērst. Diemžēl bataljons 
cieta smagus zaudējumus; trīs jauni virsnieki sniegputenī tika ļoti svinīgi 
apglabāti karavīru kapsētā, un pārvaldes [darbinieki] ar izdzīvojušajiem jaukā 
noskaņojumā mūsu kazino svinēja brāļošanās svētkus ar daudzām skaistām 
uzrunām. [..]

1917.  gada pavasarī man daudz sarūgtinājuma un darba sagādāja kāds 
anonīms raksts, kas nonāca apgrozībā Berlīnes politiskās aprindās, kurā līdzās 
pamatotiem pārmetumiem par dažiem Ober Ost izdotiem rīkojumiem tika 
kritizēta arī mana pārvalde. Taču galu galā tam visam bija mani iepriecinošs 
iznākums, jo Kurzemes oficiālie pārstāvji detalizētā memorandā pret mani 
vērstos pārmetumus noraidīja un sniedza manai pārvaldei ļoti godpilnu 
apliecinājumu.43

1917. gada martā Krievijas Februāra revolūcijas un cara valdības sabrukuma 
dēļ militārā un politiskā situācija piedzīvoja būtiskas pārmaiņas, kas dabiski 
lielā mērā ietekmēja apstākļus arī Baltijā. Carisma likvidēšana vispirms stipri 
skāra baltiešus, jo viņi tika atbrīvoti no caram dotā zvēresta un sirdsapziņas 
pārmetumiem, kas dažiem vēl pastāvēja. Viņu vāciskā būtība bija atbrīvota 
no pēdējā kavēkļa, un tā varēja brīvi atvērties. Taču sākotnēji vilšanos radīja 
lielās cerības par Baltijas pilnīgu atbrīvošanu, kuras bija radījusi revolūcija 
[Krievijā]; Rīgu ieņēma tikai 1917.  gada rudenī, un Vidzemes un Igaunijas 
okupācija sekoja vien nākamajā gadā. Vācijas iekšpolitiskā stāvokļa dēļ norises 
Krievijā nesa mūsu politisko mērķu realizācijai ne pārāk izdevīgas pārmaiņas, 
jo sociāldemokrāti pēc viņu nīstā carisma sabrukuma tiecās dot priekšroku 
latviešu vēlmju, nevis baltiešu interešu ievērošanai. Šeit liela nozīme bija 

41  Domātas Ziemassvētku kaujas jeb Krievijas impērijas armijas Jelgavas operācija 1917. gada 
5.–11. janvārī (j. st.), kurā dalību ņēma arī abas latviešu strēlnieku pulku brigādes.

42  Brīvkungs Alberts fon Rotbergs (Freiherr von Rotberg; 1874–1959), vācu virsnieks, 
Pirmajā pasaules karā Gvardes rezerves strēlnieku bataljona komandieris. Rotberga vārdā 
Ziemassvētku kauju vietā Tīreļpurvā nodēvēta stiga.

43  1917. gada pavasarī Berlīnē valdības aprindām tika izplatīts anonīms Kurzemes iedzīvotāja 
(vācbaltieša) raksts, kurā kritizēta militārās pārvaldes saimnieciskā politika un tās rezultātā 
stāvoklis okupētajā zemē. Notikušais pārvaldes amatpersonu starpā tika dēvēts par “Kuldīgas 
afēru” (Goldinger Affäre).
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viņu nostājai, kas bija [vērsta] pret “baltiešu baroniem”. Tādējādi jau no paša 
sākuma cerības par mieru, kas bija saistītas ar krievu revolūciju, mazināja 
bažas, ka sociāldemokrāti varētu vadīt miera sarunas, un šīs raizes vilkās kā 
sarkans pavediens cauri šim trauksmainajam laikam līdz pat beigām. [..] 

1917.  gada vasara man un manai pārvaldei bija notikumiem sevišķi 
bagāta. Gatavošanās rudenī paredzētajai Zemes sapulcei,44 dažādi braucieni ar 
ievērojamām personām, to vidū arī ar reihskancleru Mihaēlisu45, kā arī ķeizara 
otrais apmeklējums padarīja šo laiku interesantu, bet tomēr visai nemierīgu. 
[..] 3. septembrī straujā, uzvaras vainagotā triecienā ieņēma Rīgu. Uz mani 
spēcīgu iespaidu atstāja sajūsminātie baltieši, kad es nākamajā dienā turp devos 
automobilī un aplūkoju pilsētu, [Rīgas] domu, tagad nopostīto Pētera baznīcu 
un vecās vācu kultūras iestādes, ar kurām Rīga bija bagāta. Vācu iedzīvotāju 
noskaņojums sasniedza augstāko punktu, kad divas dienas vēlāk pilsētā 
ieradās ķeizars un svinīgi brauca cauri ļaužu pilnajām ielām. Vācu aprindas 
šo pēkšņo apmeklējumu vērtēja ar zināmām bažām, jo netika izslēgti atentāta 
mēģinājumi no latviešu iedzīvotāju puses, turklāt vēl vājais policijas drošības 
dienests diez vai to varētu novērst. Taču vizīte pagāja bez traucējumiem un 
atstāja lielu iespaidu. Nākamās dienas vakarā norisinājās lielākas vakariņas 
ķeizara vilcienā Jelgavā, kurās piedalījās arī Austrumu frontes virspavēlnieks 
Bavārijas princis Leopolds un viņa ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis 
Hofmans. [..] Pie prinča Leopolda es dažas dienas iepriekš nelielā lokā biju 
ieturējis maltīti, un man bija iespēja ar ģenerāli Hofmanu iepazīties tuvāk. 
[..] Par Kurzemes politisko veidolu es ar Hofmanu visos jautājumos nespēju 
vienoties. Lai arī viņš stingri uzskatīja, ka zemi nedrīkst atgriezt [Krievijai], 
mūsu uzskati nesakrita par turpmāk veicamajiem soļiem. Es tiecos iespējami 
ātri iedzīvotājiem – gan latviešiem, gan arī vāciešiem – sniegt ne pārāk 
ierobežotas līdzlemšanas tiesības, viņš pārstāvēja dzelzs dūres pozīciju, taču, 
par laimi, vēlākajās apspriedēs viņam neizdevās to panākt. [..]

1917.  gada vasara nepagāja bez rūpēm, jo visur – gan tēvzemē, gan arī 
Kurzemē – valdīja neparasts, ilgstošs sausums, kas lielā mēra saasināja 
pārtikas stāvokli. [..] Septembra vidū vēl es devos vairākos izbraucienos ar 
44 Vācijas militārās pārvaldes organizētā Kurzemes Zemes sapulce sanāca 1917.  gada 21.– 

22. septembrī, izveidojot formāli pārstāvniecisku zemes pārvaldes institūciju – Kurzemes 
Zemes padomi.

45 Georgs Mihaēliss (Michaelis; 1857–1936), Vācijas impērijas kanclers no 1917. gada jūlija līdz 
novembrim.
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Pieminekļa par godu Rīgas atbrīvošanas gadadienai atklāšana. 1918. gada septembris. 
LKM 30261/13912-f

Vācu–baltiešu apvienības priekšsēdētāju Mēklenburgas hercogu Johanu 
Albrehtu46, kura interese par Kurzemi nebija gluži bez dinastiskām ambīcijām. 
Mēklenburgas princese reiz bija Kurzemes hercogiene47, [un] hercogs svinīgi 
pie viņas zārka hercogu kapenēs Jelgavā nolika lielu vainagu; viņš ļoti pūlējās 
atjaunot saikni starp Kurzemi un viņa dinastiju. Kā es vēlāk uzzināju, viņu šajā 
ziņā atbalstīja neliels loks Kurzemes dižciltīgo, kuri deva priekšroku Kurzemes 
hercogistes izveidei ar hercogu Ādolfu Frīdrihu fon Mēklenburgu48, nevis 
[Kurzemes] personālūnijai ar Prūsiju. [..] Bija savdabīga sakritība, ka hercogs 
Johans Albrehts un Prūsijas princis Valdemārs49 kopā ar septiņiem Reihstāga 

46 Johans Albrehts (Johann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg; 1857–1920), vācu politiķis, 
Mēklenburgas–Šverīnes hercogs – reģents no 1897. līdz 1901. gadam.

47 Domāta Mēklenburgas Anna (Anna von Mecklenburg; 1533–1602), Kurzemes un Zemgales 
hercogiene, Mēklenburgas hercoga Johana Albrehta I māsa.

48 Ādolfs Frīdrihs Mēklenburgs (Adolf Friedrich zu Mecklenburg; 1873–1969), Vācu Togo 
gubernators, 1918. gadā formāli pasludināts par Apvienotās Baltijas hercogistes hercogu.

49 Prūsijas princis Valdemārs (Waldemar Prinz von Preußen; 1889–1945), vācu jurists, virsnieks, 
ķeizara Vilhelma II brāļadēls.
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deputātiem, starp tiem arī Šeidemans50 un Frīdrihs Naumans51, satikās pie 
mums kazino un vēlējās, lai viņus šeit un uz vietas [Kurzemē] apmāca par 
Baltijas jautājumiem. Ar Šeidemanu, kuru es līdz tam personīgi nepazinu, man 
bija garāka saruna, kuras laikā viņš atstāja visai izglītota, saprotoša un pieticīga 
cilvēka iespaidu. Reihstāgā vairākumā esošās partijas tolaik bija noskaņotas 
pieļaut tautu pašnoteikšanās tiesībās balstītus teritoriālus ieguvumus [Vācijai], 
tādējādi, lai glābtu mūsu piekopto aneksijas politiku, bija jāapvienojas. [..]

Neilgi pēc šī apmeklējuma sanāca Kurzemes Zemes sapulce,52 [kas bija] 
rūpīgi gatavots akts ar vislielāko politisko nozīmi, un tā norisinājās ļoti 
apmierinoši. Tās iespaids uz āru, sevišķi uz politiskajām iestādēm Berlīnē, bija 
lielā mērā atkarīgs no tā, vai latvieši brīvprātīgi tajā piedalīsies. Jau ilgāku laiku 
esmu bijis sakaros ar dažiem viņu vadošajiem cilvēkiem pilsētās un laukos un 
pārliecinājies par viņu gatavību līdzdarboties. Latviešiem, kas bija izglītoti un 
kuriem piederēja īpašumi, bija skaidrs, ka viņiem boļševisms nesīs kaut ko 
daudz sliktāku nekā savienība ar Vāciju.

Personālūnija ar Prūsiju viņiem nodrošinātu zināmu brīvību, arī pret baltiešu 
virskundzību, un līdz ar to, ņemot vērā, ka latviešu valstiskuma izveide tā brīža 
apstākļos šķita pilnīgi izslēgta, bija iespējams, neizdarot spiedienu, zināmu 
daļu latviešu pārliecināt par līdzdalību Zemes sapulces izveidē un vēlāk arī 
Zemes padomē. 1917. gada 18. septembrī sākotnēji sanāca vecais, vēsturiskais 
Kurzemes bruņniecības landtāgs, lai pieņemtu lēmumu par vispārēju Zemes 
sapulces izveidi, kurā piedalītos lielgruntnieki, mazgruntnieki, bruņniecības, 
pilsētu un garīdzniecības pārstāvji. Landtāgs sākās ar dievkalpojumu 
Trīsvienības baznīcā, uz kurieni landtāga deputāti devās pēc tradīcijas vienotā 
solī aiz pēdējā zemes pilnvarnieka un maršala zižļa turētāja firsta Līvena53 
no Jaunpils. Ģenerālsuperintendents Bernevics pārpildītajā baznīcā lasīja 
svētsvinīgu sprediķi, un noskaņojums šajā landtāga sanākšanas reizē, kas bija 
pirmā kopš kara sākuma, saprotams, sita augstu sajūsmas vilni, kas sevišķi 
izpaudās jaunievēlētā zemes pilnvarnieka fon Hērnera54 apsveikuma runā, ar 
kuru viņš atklāja landtāga sēdi bruņniecības namā. Balstoties uz šeit pieņemto 

50 Filips Šeidemans (Philipp Heinrich Scheidemann; 1865–1939), sociāldemokrāts, Reihstāga 
loceklis, vēlāk Veimāras Republikas pirmais kanclers.

51 Frīdrihs Naumans (Naumann; 1860–1919), vācu politiķis.
52 Sk. 44. atsauci.
53 Vilhelms fon Līvens (von Lieven-Neuhof; 1865–1928), vācbaltiešu muižnieks.
54 Rūdolfs fon Hērners (von Hoerner; 1848–1919), Kurzemes Zemes sapulces priekšsēdētājs.
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lēmumu, kas sekoja pēc ievēlēto Zemes sapulces dalībnieku iepriekšējas 
vienošanās, starp kuriem bija arī 30 latvieši, trīs dienas vēlāk [dalībnieki] 
sanāca uz pirmo sēdi Jelgavas pils troņa zālē, kur pēc manas un fon Hērnera 
kunga apsveikuma uzrunas vienprātīgi tika pieņemts [rakstisks] lūgums 
ķeizaram uzticīgi ņemt savās rokās Kurzemes likteni un sniegt aizsardzību 
un patvērumu. [..] Pēc tam sapulce izveidoja no 20 dalībniekiem sastāvošu 
Zemes padomi, kuras uzdevums būtu pieņemt turpmākos lēmumus par zemes 
politisko apveidu. Dienas beigās sevišķi iepriecinošs bija latviešu pārstāvja 
Bērziņa55 paziņojums, kurā viņš savu tautiešu piekrišanu saistīja ar cerībām, 
ka arī Vidzeme ies to pašu ceļu kā Kurzeme. 

Dienu noslēdza pārvaldes rīkots alus vakars Jelgavas pilī, kura laikā 
noskaņojums sasniedza augstāko punktu. [Viņa] ekselence fon Harbū uzsauca 
tostu ķeizaram, es sniedzu garāku uzrunu, paužot draudzīgu gandarījumu par 
šo pagrieziena punktu Kurzemes vēsturē, ģenerālsuperintendents Bernevics 
izteica uzticības apliecinājumu Vācijai, pateicās pārvaldei un pauda tai zemes 
[iedzīvotāju] uzticību. Lai arī es varēju būt ļoti apmierināts ar notikušo sapulci, 
kas nozīmēja pilnīgu manas politikas veiksmi, mazāk iepriecinošs bija reiha 
vadības un tās ietekmētās valstsvāciešu preses novērtējums. Šo acīmredzamo 
vācu ieroču un vācu pārvaldes sasniegumu, kas, lai gan ne tik izteiktā veidā, 
realizējās arī Lietuvā, varēja izmantot, lai atklāti uzsvērtu Vācijas kara mērķu 
politiku un tādējādi celtu pagrimušo Vācijas tautas uzvaras gribu. Norādot, ka 
to atbalsta arī latviešu iedzīvotāji, tas nesastaptu pretestību pat pie Reihstāga 
vairākuma partijām. Ārlietu ministrijas bailīgums, kuras vadību tolaik bija 
pārņēmis fon Kīlmana kungs56, nepieļāva šādu soļu speršanu, un līdz ar to viss 
akts izkūpēja bez redzama rezultāta, lai arī cik spēcīgu iespaidu tas atstāja uz 
dalībniekiem. Šādā [iespaidā] nejaušības dēļ atradās arī Lībekas pilsētas galva 
Dr. Fēlings57, kurš tolaik apceļoja Kurzemi. [..]

Oktobra vidū reihskanclers Mihaēliss devās jau ilgāku laiku plānotā 
braucienā pa okupētajiem Austrumu apgabaliem. Viņu pavadīja valsts 

55 Andrejs Bērziņš (1875–1941), politiķis, sabiedrisks darbinieks, 1917.–1918. gadā Kurzemes 
Zemes padomes loceklis.

56 Rihards fon Kīlmans (von Kühlmann; 1873–1948), Vācijas ārlietu ministrs no 1917.  gada 
augusta līdz 1918. gada jūlijam.

57 Emīls Ferdinands Fēlings (Fehling; 1847–1927), Lībekas pilsētas galva.
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apakšsekretārs fon Grenevics58 un pulkvedis59 fon Vinterfelds, kurš bija kļuvis 
par politisko sakarnieku starp [armijas] galveno štābu un reihskancleru, un 
tādējādi šajā pozīcijā turpmākajā laikā viņam bija ietekmīga balss. Pirmo 
vakaru Jelgavā Mihaēliss pavadīja mūsu kazino kopā ar Kurzemes vadošajiem 
cilvēkiem. Nākamajā dienā viņš brauca uz Liepāju. Sevišķi iespaidīgs bija 
vakars Kuldīgā, kur Mihaēliss teica uzrunu, kas sajūsmināja visus klātesošos 
un kurā viņš pauda reiha valdības stingro gribu paturēt Kurzemi un pievienot 
to Vācijai. [..] Reihskanclers atstāja iespējami labāko iespaidu – gan cilvēciski, 
gan politiski, un varēja patiesi nodoties cerībai, ka [Kurzemes] aneksijas 
politika tagad labi un ātri virzīsies uz priekšu. [..]

Garākā memorandā par Kurzemes stāvokli attiecībā uz Vācijas reiha 
konstitucionālo pamatlikumu, kas tika nosūtīts uz vairākām [valsts] 
institūcijām, es centos sniegt ierosinājumus par [Kurzemes] turpmāko 
konstitūciju, redzējumam par nākotni piešķirot izteiktākas kontūras. Reiha 
aprindās interesi toreiz veicināja arī ceļojošā izstāde par Kurzemi, kas tika 
atklāta [1917. gada] novembrī Štutgartē un vēlāk [aizvesta arī uz] Minheni, 
Drēzdeni, Berlīni un vēl citām lielākām Vācijas pilsētām.60 [..]

Jaunā gada sākums pagāja Brestļitovskā vesto miera sarunu ar Krieviju 
zīmē, kas vilkās ar pārtraukumiem nedēļām ilgi un beidzās ar miera līgumu 
[1918. gada] marta sākumā.61 To laikā priekšplānā atradās sarunas par Baltijas 
konstitucionālo apveidu, [..] kas palika gaisā karājoties. [..] Kurzemē lietas 
turpināja risināties gludi kā pēc programmas. 1917. gada septembrī izveidotā 
Zemes padome sanāca uz sēdi februāra vidū, pārrunājot saimnieciskus 
jautājumus.62 Svarīgāka bija sēde 8. martā, kurā Zemes padome ķeizaram 
vienbalsīgi piedāvāja Kurzemes hercoga kroni. Vēsturisks akts, kuram, 
kā mēs toreiz cerējām, būtu ilgstoši jāsavieno Kurzeme ar Vāciju. Pacilātā 
noskaņojumā tas noslēdzās pārvaldes rīkotā alus vakarā, kur man personīgi 
par lielu gandarījumu kāds latviešu zemnieks pēc visām runām pacēla tostu 
par mani. [..]

58 Hans Joahims fon Grēnevics (von Graevenitz; 1874–1938), valsts apakšsekretārs, Reihs-
kancelejas vadītājs.

59 Patiesībā ģenerālmajors.
60 Kurzemes ceļojošo izstādi 1917. gadā organizēja Štutgartē dibinātais Vācu ārzemju muzejs 

un institūts sadarbībā ar Kurzemes militāro pārvaldi Jelgavā.
61 Brestļitovskas miera līgumu parakstīja 1918. gada 3. martā.
62 Kurzemes Zemes padomes sēde sanāca 1918. gada 14. februārī.
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Vācijas karaspēka atkāpšanās caur Strenčiem. 1918. gads. LKM 4877/8325-f

[1917. gadā vasarā un rudenī] es devos vairākos braucienos uz Berlīni, kur 
šajos mēnešos notika svarīgas Reihstāga un landtāga sēdes. Drīzs un galīgs 
reiha valdības lēmums par personālūnijas izveidi [ar Prūsiju] diemžēl nebija 
panākams, kas atstāja nospiedošu iespaidu Baltijas provincēs. Turklāt ilgstoša 
sausuma un aukstuma dēļ ražas perspektīvas dienu no dienas pasliktinājās, 
un tikai vēlāk vasaras laikā bagātīgas lietavas [stāvokli] uzlaboja. Kurzemē 
saimnieciskais stāvoklis bija sevišķi smags. Zeme bija pilnīgi nogurusi kara 
prasību dēļ un atradās uz spēku izsīkuma robežas, turpretī abas pārējās 
[Baltijas] provinces tik lielā mērā nebija skartas. [..] 

[Šajā laikā] man sevišķi svarīgs bija Heidebranda63 un Vestarpa64 [Kurzemes] 
apmeklējums. [..] Šim braucienam bija jākļūst par pēdējo, kurā es devos kā 
Kurzemes pārvaldes priekšnieks. Jau ilgāku laiku Berlīnē un ģenerālštābā 
apsprieda izmaiņas Vidzemes un Igaunijas pārvaldē [..], kuru rezultātā 
63 Ernsts fon Heidebrands un Lāsa (von Heydebrand und der Lasa; 1851–1924), politiķis, 

Reihstāga deputāts, Vācu konservatīvās partijas vadītājs.
64 Kuno fon Vestarps (von Westarp; 1864–1945), vācu politiķis, sabiedrisks darbinieks.
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tika nolemts, ka Lietuvas un Baltijas pārvalde tiks pilnībā atdalīta viena 
no otras – risinājums, pēc kura es vienmēr biju tiecies. Militāri trīs Baltijas 
provinces ar Sāremā salu bija pakļautas 8. armijas virspavēlniekam, un mani  
1. augustā iecēla par Baltijas pārvaldes priekšnieku. [..] Iecelšana [amatā] manī 
radīja dalītas jūtas. Lai arī tas bija acīmredzams pagodinājums un atzinība par 
manu darbu Kurzemes pārvaldē, atvadas no Jelgavas, manas pārvaldes un 
iemīļotajiem Kurzemes paziņām bija smagas.

Baltijas zemju pārvaldes priekšnieks, 1918. gada 
1. augusts – 8. decembris

Mana pozīcija jaunajā pārvaldē sākotnēji bija visai neskaidra [..]. Pie manis 
[strādāt] pārgāja daļa pieredzējušu pārvaldes darbinieku no izformētās Ober 
Ost pārvaldes, kā arī vairāki izcili un krietni ļaudis no reiha, un tādējādi izdevās 
pārsteidzoši īsā laikā izveidot pārvaldi, kura smagajam uzdevumam bija 
visnotaļ piemērota un kas strādāja labi jau no paša sākuma. [..] Šo sākotnējo 
laiku līdz 1. septembrim es pavadīju Tartu, taču vēlāk sekoju [pārvaldei] uz 
Rīgu. Manas attiecības ar [8. armijas] virspavēlnieku ekselenci fon Kātenu65 
veidojās apmierinoši, īpaši pēc tam, kad bijām iepazinušies tuvāk. [..] Par 
pārvaldi viņš neizrādīja sevišķu interesi, kas, ņemot vērā manu patstāvību, 
man ļoti patika. Mana dienesta sazināšanās ar viņu aprobežojās ar to, ka es 
viņam sniedzu priekšlasījumu par politisko stāvokli Berlīnē katru reizi, kad 
no turienes atgriezos. [..] Man priekšā stāvošais uzdevums nebija viegls. 
Apvienotā Vidzemes un Igaunijas landtāga neatkarības deklarāciju66 reiha 
valdība jau maijā nodeva krievu vēstniekam Jofem67, taču vispārējais stāvoklis 
no tā skaidrāks nekļuva. [..] Neraugoties uz to, gan Igaunijā, gan arī Vidzemē 
pieauga proletariāta revolucionāri sakari ar boļševismu abpus robežai. [..] 
Tam visam klāt pārvaldei sarežģījumus radīja abu jaunpienākušo provinču 
organizācija, kas bija kaut cik jāpielīdzina Kurzemē jau trīs gadus pastāvējušajai 
kārtībai. [..]

65 Hugo fon Kātens (von Kathen; 1855–1932), ģenerālis, Vācijas 8. armijas virspavēlnieks.
66 Domāts Apvienotās Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas Zemes padomes 1918.  gada  

12. aprīļa lēmums par atdalīšanos no Krievijas.
67 Ādolfs Jofe (Иоффе; 1883–1927), revolucionārs, diplomāts, Padomju Krievijas delegācijas 

vadītājs Brestļitovskas miera sarunās.
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Piemiņas svētki pirms gada notikušajai Rīgas ieņemšanai 2. septembrī, ar 
ko sākās mans īsais pārvaldes periods Rīgā, tika svinēti ar lielu vācu iedzīvotāju 
sajūsmu un pacilātām runām. Septembris bija piepildīts ar visvisādiem 
apmeklētājiem no reiha. Bundesrāta deputāti, pašreizējais Brēmenes pilsētas 
galva68, Pomerānijas sabiedrisko organizāciju pārstāvji, dāmas no Tēvzemes 
sieviešu apvienības,69 hercogs Pauls fon Mēklenburgs70 un citi viens pēc otra 
apciemoja mūsu kazino un tika izvadāti pa pilsētām un zemi. [..]

Oktobris nesa acīmredzamo pagrieziena punktu uz neapturamo 
norietu – ar reihskanclera Hertlinga71 atlaišanu un parlamentāras valdības 
formas ieviešanu Maksa fon Bādena72 vadībā, [turklāt] ar vairākiem 
sociāldemokrātu ministriem.73 Tas nozīmēja arī Baltijas zemēs realizētās 
politikas pilnīgu pārveidi, ja vispār Vācijai vēl kaut kas bija glābjams. Bija 
jāmēģina, izmantojot sociāldemokrātu atzītās tautu pašnoteikšanās tiesības, 
balstoties uz [Baltijā] esošajām zemes padomēm, radīt vācu interesēm kaut 
cik izdevīgu [pārvaldes] formu. Neraugoties uz visām pretī stāvošajām 
grūtībām, izredzes šajā ziņā nebija nemaz tik bezcerīgas, jo arī latviešu un 
igauņu starpā kļuva redzamas bailes, ka kaimiņos esošais boļševisms pārlēks 
[uz Baltiju]. Šajā virzienā spertos soļos gan apsteidza politiskie notikumi, un 
tie vairs netika realizēti. 

[..] Manis paša pozīcija Baltijā, protams, jaunās, demokrātiskās varas 
formas apstākļos bija kļuvusi nedroša. Militāro pārvaldi, kurai tagad uzbruka 
no visām pusēm, bija paredzēts pārveidot par reiha valdības pārraudzītu civilu 
pārvaldi, kuru vadītu reihskomisārs. Mana palikšana augšgalā šķita neticama, 
kaut arī jaunais iekšlietu ministrs Trimborns74 personiski bija devis cerības 
mani iecelt komisāra amatā. Princis Makss pēdējās uzturēšanās laikā Berlīnē 

68  Hermans Hildebrands (Hildebrand; 1849–1939), vācu politiķis, Brēmenes pilsētas galva.
69  Tēvzemes sieviešu apvienība (Vaterländischer Frauenverein), 1866. gadā dibināta sabiedriska 

organizācija.
70  Pauls Frīdrihs Mēklenburgs (Paul Friedrich zu Mecklenburg; 1852–1923), Mēklenburgas–

Šverīnes hercogs, ģenerālis.
71  Georgs fon Hertlings (von Hertling; 1843–1919), Vācijas impērijas kanclers no 1917. gada 

novembra līdz 1918. gada septembrim.
72  Bādenes Maksis (von Baden; 1867–1929), pēdējais Vācijas impērijas kanclers no 1918. gada 

oktobra līdz novembrim.
73  Vācijas Sociāldemokrātisko partiju valdībā pārstāvēja Gustavs Bauers (Bauer) un Filips 

Šeidemans.
74 Karls Trimborns (Trimborn; 1854–1921), Vācijas iekšlietu ministrs.
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mani ļoti laipni uzņēma, atminoties Heidelbergā kopīgi pavadīto studiju laiku. 
Viņš tikko bija pārslimojis smagu gripu, atstāja ļoti laipnu iespaidu un radīja 
manī cerības, ka reihs vēl vismaz kaut kādā veidā atbalstīs baltiešu centienus 
pēc aneksijas.

Notikumi strauji sekoja cits citam. [..] 5. novembrī Ercbergers74 pamiera 
komisijas priekšgalā devās uz Kompjeņu, 7. novembrī Ķīlē uz karakuģiem 
tika pacelts sarkanais karogs, 9. novembrī izsludināja revolūciju Berlīnē, 
un nākamajās dienās pasludināja ķeizara atkāpšanos. Posta darbi līdz ar to 
noslēdzās. [..] 

No ministra Trimborna es biju saņēmis norādi visīsākajā laikā radīt civilu 
pārvaldi un līdz turpmākam to arī vadīt. Reihskomisārs Baltijas zemēm 
vēl nebija iecelts. [..] Pēc mana ierosinājuma Berlīnei 15. novembrī par 
reihskomisāru Baltijā iecēla Augustu Vinnigu75. Vinnigs bija sociāldemokrāts, 
arodbiedrības vadītājs un redaktors. Es ar viņu biju iepazinies jau labu 
laiku iepriekš, kad viņš bija ieradies Rīgā fon Burharda76 pavadībā kopā ar 
sociāldemokrātu un arodbiedrības vadītāju Umbreitu77, lai apskatītu Baltiju. 
Sākotnēja neuzticība, kas, saprotams, man bija viņa partejiskās piederības dēļ, 
pavisam drīz pārvērtās patiesā cieņā un uzticībā. Es viņā atradu īstu vācieti un 
prātīgu vīru, kurš atšķirībā no lielas daļas savas partijas biedru Vācijas intereses 
stādīja augstāk par partijas interesēm. [..] Viņam doto uzticību viņš pilnībā 
attaisnoja, cik tas vispār, ņemot vērā apstākļus, bija iespējams. Man personīgi 
tas, protams, nozīmēja zināmu sevis pārvarēšanu, pārvaldes priekšnieka amatā 
viņam pakļaujoties; tas bija iespējams, tikai pateicoties savstarpējai uzticībai, 
kas starp mums valdīja. [..] 

Man vismaz izdevās līdz pat beigām centrālajā pārvaldē uzturēt pilnīgu 
kārtību un disciplīnu. Zaldātu padome, kuru mums saskaņā ar vispārēju 
rīkojumu bija jāizveido, sastāvēja no apzinīgiem cilvēkiem, ar kuriem varēja 
viegli saprasties. Vienīgās radikālās pārmaiņas, ko [Zaldātu padome] prasīja, 
bija, lai mēs atsakāmies no mūsu kazino dzīves un pārvaldes ēkā ēdam to 

74 Matiass Ercbergers (Erzberger; 1875–1921), vācu politiķis, 1918.  gada 11. novembrī kā 
Vācijas pārstāvis parakstīja Kompjeņas pamieru.

75 Augusts Vinnigs (Winnig; 1878–1956), vācu politiķis, 1918. gada novembrī–decembrī Vācijas 
valdības ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs.

76 Vilhelms Burhards (Burchard-Motz; 1878–1963), Vācijas armijas rezerves rotmistrs (kaptei-
nis), no 1918. gada Vācijas ģenerālpilnvarotā Baltijas zemēs vietnieks.

77 Pauls Umbreits (Umbreit; 1868–1932), vācu sociāldemokrāts, arodbiedrību vadītājs.
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pašu, ko zemākstāvoši ierēdņi. Cita starpā civilas pārvaldes izveide mums 
nenozīmēja sevišķas pārmaiņas, jo mēs joprojām valkājām savus formastērpus. 
Brokhūzens vienīgais no pārvaldes pilnībā noraidīja domu strādāt civilā 
pārvaldē reihskomisāra vadībā. 

[..] Intensīvi pieaugošo politisko norišu dēļ, kas skāra zemi, pārvaldes 
darbība bija gandrīz pilnībā paralizēta. Mana personīgā darbība bija reducēta 
uz reihskomisāra atbalstīšanu sarunās ar latviešiem un igauņiem par pārvaldes 
funkciju nodošanu un centieniem arī šajā gadījumā panākt pēc iespējas 
izdevīgākus nosacījumus vāciešiem. Lai arī cik sāpīgi bija pašam ņemt dalību 
visa noārdīšanā, ko es ar pūlēm biju cēlis trīsarpus gadu, tomēr es uzskatīju par 
savu pienākumu neatteikt un arī šeit līdzdarboties vāciskuma interesēs. 

Ar vācbaltiešiem bija cauri, un par to vairs nevarēja būt šaubu. [Baltijas 
vāciskums] diemžēl bija atkarīgs no latviešu un igauņu labās gribas, un tā 
bija niecīga; vēl niecīgāka tā bija, kad vācbaltieši par zemu novērtēja esošos 
apstākļus un neizrādīja pietiekamu pretimnākšanu. Tā arī pagāja Vinniga 
vadītās sapulces – vispieklājīgākajā manierē, bet ar ļoti neiepriecinošu un 
neapmierinošu rezultātu. Noslēgumā latvieši un igauņi tiecās dibināt savas 
patstāvīgās republikas. Novembra beigās tika pasludināta igauņu republika, 
un decembra sākumā – latviešu.78 Pēdējais akts savā darbībā man bija  
4. decembrī, kad es nodevu pārvaldi jaunajiem latviešu ministriem Ulmanim79 
un Valteram80. Trīsarpus gadu darbs bija iznīcināts. [..] Es pats Rīgu atstāju  
8. decembrī, un dažas dienas vēlāk lielākā daļa pārvaldes darbinieku aizbrauca 
ar speciāli norīkotu vilcienu. Sākās cīņa pret revolūciju dzimtenē. 

Avots: Bundesarchiv-Militärarchiv, BArch MA, N98/2. 
Tulkojums no vācu val.

78 Igaunijas Republika tika pasludināta jau 1918. gada 24. februārī, bet Latvijas Republika –  
18. novembrī.

79 Kārlis Ulmanis (1877–1942), valstsvīrs, 1918.–1920. gadā Latvijas Pagaidu valdības Ministru 
prezidents. 

80 Miķelis Valters (1874–1968), sabiedrisks darbinieks, politiķis, no 1918. gada novembra līdz 
1919. gada augustam Latvijas Pagaidu valdības iekšlietu ministrs.
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Klāvs Zariņš

GERMAN OCCUPATION IN THE TERRITORY OF 
LATVIA, 1915-1918: THE MEMOIRS OF THE MILITARY 

ADMINISTRATION CHIEF ALFRED VON GOSSLER

From April 1915 to November 1918, troops of the German Empire occupied 
the territory of Latvia, conquering the Baltic provinces in several consecutive 
stages. The presence of the occupation army and its military administration 
became one of the most important factors that irreversibly affected both social 
and political processes in Latvia and the near region. A central role in these 
developments was taken by the Reichstag deputy and Army Reserve Major 
Alfred von Goßler, who led the German military administration in Latvia 
from the summer of 1915.

The article is based on the “Baltic Memoirs” written by Alfred von Goßler. 
The original manuscript in German is stored at the Military Archives of the 
German Federal Archives in Freiburg im Breisgau (Bundesarchiv-Militärarchiv, 
Nachlass 98/2, S. 1–66), and it is devoted to the German occupation of Latvia 
and the Baltic region during the First World War. From the very first days 
of the military administration’s work, A. von Goßler sought to establish a 
comprehensive administrative system that would not only allow the use of 
the country’s economic resources for army supply, maintaining security in the 
rear and ensuring financial independence from Germany, but would also lay 
the foundations for the eventual annexation of Kurzeme and the Baltic region 
to Germany, including the gradual Germanisation of the occupied population 
after the end of the war. 

His activities were permeated by the experiences gained in Kurzeme in 1915 
and by the conviction of the German cultural roots of the Baltic provinces. 
This view largely determined the grounding of direct power to a very narrow 
circle of Baltic Germans, excluding Latvians from almost all higher levels of 
the administration. The contraposition of Germans and Latvians became one 
of the hallmarks of the military administration. The unsuccessful economic 
policy, social reality, and full disregard of the interests of the majority of the 
population – Latvians – became a reason for the growing criticism of the 
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military administration in Germany in the last two years of the war. This 
approach was no longer in line with German or international political realities, 
and it was one of the factors contributing to the gradual collapse of the Baltic 
military administration in 1918.

A. von Goßler describes, in his previously unpublished memoirs, the 
main developments of 1915-1918 in German-occupied Latvia. They were 
written between 1940 and 1945, with the aim of “giving [his] children and 
grandchildren an idea of the glory of the German imperial crown” at a time 
when German armies were once again in the Baltics. Although the author 
has not focused on a critical analysis of his activities and mistakes, A. von 
Goßler’s memoirs that are published here in an abbreviated form, are an 
important historical source about Latvia and the Baltic region during the First 
World War, which provides an insight not only into the basic principles of the 
administration’s structure and development, but also allows for reconstruction 
of the motives of its officials and the underlying ideas. 

Keywords: First World War, Occupation, Baltic Military Administration, 
Alfred von Goßler, German Army.
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