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Maincas universitâtes profesora habilitçtâ
vçstures doktora Ervîna Oberlendera
(Oberländer) vadîbâ sastâdîtais rakstu krâjums
turpina 1993. gadâ iesâkto publikâciju sçriju
par Kurzemes hercogistes vçsturi.1  Latvijas,
Polijas un Vâcijas vçsturnieki, izmantojot
galvenokârt Latvijas Valsts vçstures arhîva
dokumentus, savos pçtîjumos apskatîjuði
daþâdas Kurzemes hercogistes vçstures tçmas.

Sçjuma izklâsta daïu ievada Minsteres
universitâtes doktoranda Sebastiana Plîera
(Plüer) historiogrâfiska rakstura darbs par
pçdçjo Livonijas ordeòa mestru un pirmo

1 Pirmais sçjums – Oberländer  E.,  Misâns I.  (Hg.). Das Herzogtum Kurland  1561 – 1795. Verfassung,
Wirtschaft, Gesellschaft – tika izdots 1993. gadâ.

KURZEMES HERCOGISTE 1561–1795.

SATVERSME, SAIMNIECÎBA, SABIEDRÎBA

Kurzemes hercogu Gothardu Ketleru (1559–1587), kura darbîba realizçjâs nozîmîgu
sabiedriski politisko procesu laikâ – Livonijas karð (1558–1582), Livonijas ordeòvalsts
sabrukums, sekularizâcijas sâkums un agrâkâs Livonijas teritorijas pakïauðanâs Polijas
karalim. Gotharda Ketlera pilsoniskâ nostâja un kraso pârvçrtîbu fonâ pieòemtie
lçmumi raduði atðíirîgus un pat diametrâli pretçjus vçrtçjumus kâ laikabiedru, tâ
vçlâko laiku vçsturnieku pçtîjumos. Autors apzinâjis un analizçjis Gotharda Ketlera
darbîbas atspoguïojumu vçstures literatûrâ, sâkot no senajâm, laikabiedru rakstîtajâm
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hronikâm lîdz jaunâkajai mûsdienu historiogrâfijai. Atsedzot 1561. gadâ izdotâ anonîmâ
biïetena saturu, autors ilustrçjis tâ laika daþâdo politisko darbinieku un strâvojumu
visai negatîvo attieksmi pret Gothardu Ketleru. Pretçjs viedoklis – uzslava un apbrîns –
pausts 1585. gadâ Frankfurtç pie Mainas iespiestajâ hronikâ, ko sarakstîjis Laurentiuss
Millers (Müller), kurð pirmo Kurzemes hercogu pazina personiski un vairâkus gadus
bija viòa padomnieks. Jauns, aktuâls papildinâjums Latvijas vçstures historiogrâfijai
ir pçtîjumâ sniegtâ Gotharda Ketlera Kurzemç realizçtâs baznîcas politikas analîze.

Maincas vçsturnieka doktora Folkera Kellera (Keller) raksts veltîts lîdz ðim vçstures
literatûrâ mazpazîstamai tçmai par Gotharda Ketlera dçlu – Frîdriha (1587–1642) un
Vilhelma (1587–1616) politisko darbîbu. Izmantojot Latvijas Valsts vçstures arhîva
avotus, autors izvirza hipotçzi par 16. gadsimta beigâs noslçgtâ hercogistes dalîðanas
lîguma trim versijâm. Dokumenta tekstuâlâ analîze ïauj iepazît abu hercogu
diplomâtiskâs lavierçðanas spçjas un viòu centienus pçc hercoga pilnvaru
paplaðinâðanas un absolûtisma nostiprinâðanas.

Latvijas Valsts vçstures arhîva dokumenti kalpojuði par pamatu arî Latvijas
Universitâtes Latvijas vçstures institûta pçtnieces vçstures doktores Mârîtes Jakovïevas
pçtîjumam par Kurzemes hercogistes robeþâm 16. un 17. gadsimtâ. Hercogistes zemju
paplaðinâðana un Livonijas karâ zaudçto teritoriju atgûðana bija ïoti bûtiska Kurzemes
hercogu politikas tendence. Kaut 1561. gadâ noslçgtais Pacta Subiectionis hercogistes
robeþas noteica kâ galîgas, tomçr jau Gothards Ketlers un arî viòa pçcnâcçji ne vien
veltîja daudz pûïu Piltenes apgabala pievienoðanai Kurzemei, bet arî pretendçja iegût
vairâkas pierobeþas teritorijas. Mârîte Jakovïeva savâ pçtîjumâ analizçjusi hercogistes
pretrunas ar Rîgas pilsçtu un zviedru Vidzemi par zvejas tiesîbâm Daugavâ un
vairâkâm teritorijâm Daugavas grîvas apkaimç, kâ arî atsegusi hercogistes
diplomâtiskos manevrus regulârajâs nesaskaòâs ar Lietuvu par vairâkiem Kurzemes
dienvidu pierobeþas apgabaliem. Problçmas izklâstam autore izmantojusi 17. gadsimta
kartogrâfisko materiâlu, Rîgas râtes un hercogu savstarpçjo korespondenci, savulaik
robeþjautâjumu izskatîðanai organizçto izmeklçðanas komisiju sçþu protokolus un
bagâtu Kurzemes hercoga arhîva dokumentu klâstu, kas ïâvis ienest pçtîjumâ daudz
jaunas informâcijas un saistoða faktu materiâla.

Kurzemes hercogistes teritorijas paplaðinâðanas tçmu turpina arî Polijas zinâtòu
akadçmijas Vçstures institûta Toruòas nodaïas zinâtniskâ lîdzstrâdnieka habilitçtâ
zinâtòu doktora Boguslava Dibaða (Dybaú) pçtîjums par Kurzemes hercogistes un
Piltenes apgabala attiecîbâm 17. gadsimta otrajâ pusç. Kopð 1561. gada Piltenes
bîskapija, neskatoties uz Polijas karaïa Sigismunda II solîjumiem nodot to Gotharda
Ketlera pakïautîbâ, administratîvi bija tieði pakïauta Reèas Pospoïitas valdîbai un
realizçja patstâvîgu, no hercogistes neatkarîgu politiku. Kurzemes hercogu, îpaði
hercoga Jçkaba mçìinâjumi pâròemt arî ðî apgabala pârvaldi, vienmçr izsauca vietçjâs
muiþniecîbas pretestîbu. 17. gadsimta otrajâ pusç sâkuðâs sarunas par savstarpçjâ
lîguma noslçgðanu ilga vairâk nekâ trîsdesmit gadu, lîdz hercoga Jçkaba dçlam
Frîdriham Kazimiram 1685. gadâ izdevâs panâkt pozitîvu rezultâtu. Izmantojot Latvijas
Valsts vçstures arhîvâ glabâtâ Piltenes arhîva fonda materiâlus, raksta autors iztirzâjis
noslçgtâs vienoðanâs tekstu, analizçjis ne tikai abu lîgumslçdzçju puðu, bet arî Polijas
valdîbas sarunu gaitâ izmantoto motivâciju un devis ðî lîguma vçrtçjumu Kurzemes
hercogistes attîstîbas kontekstâ.
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Divi krâjumâ ievietotie darbi veltîti hercogistes nozîmîgâko ostas pilsçtu – Liepâjas
un Ventspils – vçsturei. Pirmo no tâm vçstures dokumentos iepazinis Liepâjas
pedagoìiskâs akadçmijas lektors (DAAD) Markuss Lukss (Lux). Autors izsekojis senâs
tirgotâju apmetnes un ostas izaugsmei par pilsçtu (pilsçtas tiesîbas Liepâjai tika
pieðíirtas 1625. gadâ), Ketleru dinastijas hercogu veiktajiem ostas bûves un
modernizâcijas pasâkumiem, kâ arî analizçjis Liepâjas vietu un lomu Kurzemes un
Eiropas tirdzniecîbas un saimnieciskâs attîstîbas kontekstâ.

Ventspils ostas saimnieciskajai attîstîbai 17. gadsimtâ – uzplaukumam un
lejupslîdei – pievçrsusies Vâcijas vçsturniece Kerstina Zîglere (Siegler), kura detalizçti
analizçjusi hercoga Jçkaba koloniâlâs un tirdzniecîbas politikas pozitîvo ietekmi
pilsçtas izaugsmç. Izmantojot arhîvu dokumentus, autore pierâdîjusi, ka Ventspils
attîstîba lielâ mçrâ bija atkarîga no hercognama iniciatîvâm. Valdoðo aprindu
aktivitâtçm samazinoties, pilsçtas saimniecîbâ iestâjâs stagnâcija. Pretçji Liepâjai,
ðejienes tirgotâji nespçja Ventas grîvâ uzcelto kuìubûvçtavu izmantot savu pozîciju
stiprinâðanai, un apskatâmajâ laikposmâ kaut cik ietekmîgs vietçjais lieltirgotâju
slânis tâ arî neizveidojâs.

Latvijas Valsts arhîvu ìenerâldirekcijas zinâtniskâs lîdzstrâdnieces vçstures
doktores Tatjanas Aleksejevas pçtîjums veltîts ebreju klâtbûtnei Kurzemç un viòu
lomai hercogistes saimnieciskajâ dzîvç 17. un 18. gadsimtâ. Kaut arî 1561. gadâ
noslçgtâ Pacta Subiectionis nosacîjumi paredzçja “uz visiem laikiem” atòemt ebrejiem
tirdzniecîbas tiesîbas, tomçr viòu klâtbûtni un bûtisko saimniecisko ietekmi likvidçt
neizdevâs. Autore analizçjusi ebreju neatlaidîgo cîòu par izdzîvoðanu, pârvarot cieðanas
un bieþâs izraidîðanas. Ienesot jaunu akcentu vçstures literatûrâ, pçtniece darbâ
pârliecinoði atsegusi antisemîtisma pastiprinâðanos 18. gadsimtâ, ko lielâ mçrâ
izraisîja Krievijas arvien jûtamâkâ klâtbûtne Kurzemes politikâ.

Papildinâjumu mâkslas vçstures nozarei sniedz Kaseles valsts muzeja, Hesenes
novada muzeja lîdzstrâdnieka, mâkslas vçsturnieka doktora Rûdolfa Aleksandra Ðites
(Schütte) ziòojums par Hesenes muzeja sudraba kolekcijâ saglabâjuðos Liepâjas
sudrabkaïu 1645. gadâ darinâto galda dekoru – apzeltîta sudraba mucu. Autors arî
noskaidrojis, kâdâ veidâ ðis mâkslas priekðmets kolekcijâ nonâcis: savulaik to kâ
kâzu dâvanu bija saòçmis hercogs Jçkabs, vçlâk izstrâdâjumu mantoja viòa jaunâkâ
meita Marija Amelija (1653–1711), kura 1673. gadâ apprecçjâs ar Hesenes-Kaseles
landgrâfu Karlu (1670–1730). Pârceïoties uz jauno dzîvesvietu, viòa ðo skaisto piemiòu
bija paòçmusi sev lîdzi.

Krâjuma sastâdîtâja – Maincas universitâtes profesora habilitçtâ vçstures doktora
Ervina Oberlendera (Oberländer) pçtîjuma tçma ir vâcu un latvieðu savstarpçjâs
attiecîbas agrajos viduslaikos. Rakstisko avotu trûkuma dçï autors par avotu
izmantojis latvieðu tautasdziesmas, kur paustâs nostâdnes spilgti raksturo latvieðu
negatîvo attieksmi pret Latvijas teritorijâ dzîvojoðajiem vâcieðiem, îpaði pret
galvenajiem latvieðu dzîves apstâkïu noteicçjiem – muiþu îpaðniekiem.

Krâjumâ ievietotajos pçtîjumos skartas lîdz ðim Latvijas vçsturç mazpazîstamas
vai vispâr neapskatîtas tçmas. Kaut daïçji lokâla rakstura, tâs veido jaunu pienesumu
Kurzemes reìionâlajâ un Latvijas vçsturç. Pozitîvi vçrtçjama ir ârzemju kolçìu nopietnâ
interese par mûsu zemes pagâtni – viòu skatîjums ïauj vietçjos procesus labâk iesaistît
Eiropas attîstîbas kopçjâs likumsakarîbâs un Eiropas vçstures kontekstâ.

Pârsla Pçtersone
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Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs Kuzņecovs. 
Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva 
dokumentos (1656–1666). – Daugavpils: Saule, 
2002. – 1. sēj. – 200 lpp.; 2. sēj. – 200 lpp.

Александр Иванов, Анатолий Кузнецов. 
Динабург в документах Российского государст
венного архива древних актов (1656–1666). – 
Даугавпилс: Saule, 2002. – Т. 1. – 200 с.; 
Т. 2. –200 с.

ISBN 9984-14-161-6

Daugavpilī izdotajā Daugavpils Universitātes 
pasniedzēju – vēstures doktora docenta Aleksan-
dra Ivanova un filoloģijas doktora docenta Anato-
lija Kuzņecova sagatavotajā izdevumā iekļauti līdz 
šim Latvijā un būtībā arī Krievijā vēstures zinātnes 
apritē nebijuši dokumenti, kuru nozīme Dau-
gavpils pilsētas, Latvijas, Krievijas un visa Baltijas 
reģiona vēsturē ir neapstrīdama. Jāpiezīmē, ka 
abi pētnieki ar sava darba rezultātiem Krievijas 
Valsts seno aktu arhīvā žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
lasītājus iepazīstināja jau 2001. gada 2. numurā, 
kurā saskaņā ar visām mūsdienu arheogrāfijas 
prasībām publicēts viens no Krievijas Valsts 
seno aktu arhīva dokumentiem par Daugavpils 
vēsturi 17. gadsimtā (ar plašiem komentāriem un 
skaidrojumiem), kurš iespiests arī aplūkojamajā 
izdevumā (Daugavpils vojevodas Borisa Ņekļudova 
1665. gada novembra ziņojums caram).

Izdevuma 1. sējumā iekļauta samērā plaša 
ievaddaļa – vēsturisks un arheogrāfisks skaid-
rojums. Atsevišķa nodaļa tajā vēsta par attiecīgā 
laikposma vēsturiskajiem notikumiem Daugavpilī 
un pilsētas vēsturi skarošajiem dokumentiem 
Krievijas Valsts seno aktu arhīva (KVSAA) Dienesta 
prikaza fondā (210. f.), no kuriem daļa (svarīgākie) 
publicēta izdevumā. Pilnīgais Daugavpils vēsturi 
skarošo dokumentu uzskaitījums tabulas formā 
ar norādēm uz zinātnisko literatūru (gadījumā, ja 

16. gadsimta dinaburgas vēstures avotu izdevums

dokuments tajā izmantots) noteikti būs noderīgs attiecīgā perioda pētniekiem nākotnē. 
Minētie publicētie dokumenti aplūkoti no avotpētnieciskās analīzes viedokļa. Īpaši pilnīgi 
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autori analizē dotā avota izmantošanas iespējas vēsturiskajos un lingvistiskajos pētījumos. 
Dokumentu teksti publicēti arī oriģinālajā – senslāvu rakstībā, tādēļ ievaddaļā sniegts 
skaidrojums par dokumentu paleogrāfiskajām īpatnībām. Atsevišķa ievaddaļas nodaļa 
veltīta lietoto arheogrāfisko principu skaidrojumam. 

1. sējumā publicēti 54 dokumenti oriģinālrakstībā, bet pielikumā – vairāki oriģinālu 
rokrakstu paraugi; 2. sējumā – dokumentu pārstāsts mūsdienu krievu rakstībā, komentāri 
un dokumentos lietoto terminu un jēdzienu skaidrojumi, dokumentu tulkojumi latviešu 
valodā, izmantoto vēsturisko terminu un jēdzienu latviešu–krievu vārdnīca, 1. sējumā 
krievu valodā ievietotā vēsturiski arheogrāfiskā skaidrojuma kopsavilkums latviski 
(kā redzams, autori centušies izdevumu padarīt pieejamu arī latviešu lasītājam, tomēr, 
acīmredzot atkal vietas taupības nolūkā, ievaddaļas pilnā versija un plašie komentāri 
sniegti tikai krievu valodā). Ļoti nozīmīgi ir jēdzienu, priekšmetu, personu, ģeogrāfisko 
un etnisko nosaukumu rādītāji ar norādēm, kurā dokumentā tie minēti. Izdevumu noslēdz 
bibliogrāfija.

Publicētie dokumenti galvenokārt ir cara rīkojumi krievu amatpersonām, Daugavpils 
vojevodu Vasilija Fefilatjeva, Ivana Sovina un Fjodora Baskakova, Ņikitas Buhvostova 
u.c. ziņojumi un lūgumi caram, kā arī atsevišķi cita rakstura materiāli (piemēram, 
Daugavpils garnizona karavīru lūgumraksti caram u.c.). Kopumā tie visi labi atspoguļo 
militāri politisko, reliģisko un pat sadzīvisko stāvokli reģionā un Daugavpils pilsētā. Cita 
starpā, publicētajos avotos iespējams gūt informāciju arī par apkārtnes latviešu zemnieku 
stāvokli. Šķiet, ka dokumentu nosaukumi bija noteikti jāiekļauj satura rādītājā, jo pašreiz 
tas diemžēl tikai daļēji atspoguļo izdevumu, kura būtiskākā sastāvdaļa ir paši publicējamie 
dokumenti. Minētais princips tiek ievērots visos avotu zinātniskajos izdevumos, un šeit 
tā neievērošana, acīmredzot vietas ekonomijas nolūkos, nav sevi attaisnojusi. Tāpat 
par strīdīgu jāatzīst konsekventais Daugavpils vecā, vāciskā nosaukuma “Dinaburga” 
lietojums, vienlaikus Rēzeknei, Ludzai u.c. tikpat konsekventi lietojot latviskās nosau-
kumu versijas (sk. 1. sēj., 7. lpp.). Kaut arī ievaddaļas sākumā atrodama norāde uz to, 
ka pilsētas nosaukums mūsdienās ir Daugavpils, tā ir visai grūti pamanāma, jo ievietota 
nevis priekšvārdā, pirmo reizi minot pilsētas nosaukumu, bet gan zinātniskās ievaddaļas 
sākumā pēc priekšvārda. Savukārt Kurzemes hercogistes nosaukums krievu tekstā, 
šķiet, bez īpašas nepieciešamības latviskots, nelietojot historiogrāfijā vispārpazīstamo 
apzīmējumu “Kurļandskoje gercogstvo”, bet gan “Kurzemskoje gercogstvo”.  

Dokumentu tulkotāja uzdevums patiesi ir bijis sevišķi sarežģīts, jo 16. gadsimta 
krievu dokumentos lietotie termini un izteicieni dažkārt nemaz nav tieši pārtulkojami, 
kas arī pamatoti atzīts skaidrojošajā daļā. Tomēr kopumā tulkotājs vai tulkotāji (žēl, ka 
grāmatā nav norādīts konkrētais šī darba veicējs, un lasītājs var vienīgi domāt, ka tie ir 
abi izdevuma autori) ar savu uzdevumu galā ticis labi un latviešu lasītājs no tulkotajiem 
dokumentiem iegūs nepieciešamo informāciju. Par zināmā mērā apšaubāmu jāatzīst 
43. dokumentā (Borisogļebovas vojevodas 1663. gada 8. augusta ziņojumā caram)       
lietotais krievu vārda “žalovaņije” tulkojums latviešu valodā kā “mēnešalga”. Tādējādi 
termins mākslīgā ceļā tiek uztverts un arī lasītājam uzspiests 20. gadsimta izpratnē, 
kaut arī 16. gadsimtā karavīri saņēma algu, kura nebija obligāti jāmaksā reizi mēnesī. 
Šajā gadījumā dokumentā atainotais aspekts tiek nevilšus būtībā izmainīts. Izdevuma 
priekšvārdā noteikti bija jāsniedz īsa informācija par autoriem kopumā un viņu konkrēto 
veikumu grāmatas sagatavošanā, jo to lasīs ne tikai Daugavpilī, kur viņi ir pazīstami. 
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Izdevuma nozīmi ir grūti pārvērtēt. Pirmkārt, jau tāpēc, ka tas skar Latvijas vēsturē 
samērā maz pētītu lappusi – Krievijas cara Alekseja Mihailoviča varas desmitgadi 
Daugavpilī 17. gadsimtā, kad militāras cīņas rezultātā krievi 1656. gadā atņēma pilsētu 
zviedriem, kuri iepriekšējā gadā bija padzinuši no Daugavpils poļus, un tā tika uz šo 
samērā neilgo laiku pārdēvēta par Borisogļebsku, dažos dokumentos – par Borisogļebovu 
(poļi atguva pilsētu no krieviem 1667. gadā). Otrkārt – šī Latvijas vēstures lappuse ir 
vistiešākajā veidā saistīta ne tikai ar Daugavpils un citu apkārtnes pilsētu un apdzīvoto 
vietu, bet ar visa Baltijas reģiona (Krievijas, Zviedrijas un Polijas–Lietuvas valsts) kopējo 
vēsturi. Treškārt – publicētie dokumenti ir no ārzemēs (šajā gadījumā – Krievijas) esošas 
avotu krātuves, piekļūšana kurai Latvijas zinātniekiem ir sarežģīta. Ceturtkārt – izde-
vums sagatavots augsti profesionālā zinātniskā līmenī. Jāatzīst, ka avotpētnieciskajā un 
arheogrāfiskajā analīzē izmantoti visi galvenie mūsdienu Krievijas zinātnē pastāvošie 
šīs nozares vadošo pētnieku atzinumi un Latvijas historiogrāfijā izdevums kvalitātes 
ziņā noteikti ieņems vienu no augstākajām pozīcijām. Abi autori izdevuma zinātniskajā 
aparātā prasmīgi parāda, ka publicētajiem dokumentiem ir nozīme gan kā vēstures, gan 
kā krievu filoloģijas vēstures avotam. 

Ar minētā dokumentu krājuma nākšanu klajā Daugavpils Universitātes zinātnieki 
kārtējo reizi un šoreiz sevišķi izteikti ir apliecinājuši, pirmkārt, to, ka šī mācībiestāde 
pakāpeniski veidojas arī par nopietnu Latvijas vēstures zinātnes centru, respektīvi, ka 
Latvijas vēstures izpēte ir iespējama ne tikai Rīgā. Otrkārt, ka visu laikposmu Latvijas 
vēstures pētniekiem ir jādara viss iespējamais, lai varētu strādāt ne tikai Latvijas, bet 
arī ārzemju arhīvos, kuros vēl ir ļoti, ļoti daudz vērtīgu un pat vēstures zinātnes apritē 
vēl nebijušu materiālu par mūsu zemes un tautas vēsturi.

Ēriks Jēkabsons


