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kurzemes un zemgales hercoga troņa 
mantošanas jautājums 1711.–1718. gadā

rakstā aplūkota kurzemes un Zemgales hercoga troņa mantošanas problēma, kas aizsākās 
pēc hercoga Frīdriha Vilhelma pāragrās nāves 1711. gada sākumā. tobrīd troni pārņēma viņa 
tēvocis Ferdinands, bet viņam nebija likumīga mantinieka. Ferdinandam vēl dzīvam esot, 
polijas-Lietuvas, krievijas un prūsijas valdnieki vēlējās hercogisti nostiprināt savā interešu zonā 
un par hercoga troņa mantinieku izvēlēties sev izdevīgu personu. tā kā katrai no viņām nebija 
izdevīga citas valsts nostiprināšanās, tās ar dažādiem paņēmieniem traucēja izvirzīties kādam 
no kandidātiem. Arī kurzemes muižniecībai nebija vienota viedokļa par labāko kandidatūru, 
bet tā vēlējās saglabāt savas tiesības un brīvības. 
Atslēgvārdi: kurzemes un Zemgales hercogiste, hercogs Frīdrihs Vilhelms, hercogs Ferdinands, 
Anna Joanovna, troņa mantošana, hercoga un muižniecības nesaskaņas.

1711. gada 21. janvārī (šeit un turpmāk pēc jaunā stila) nomira kurzemes 
hercogs Frīdrihs Vilhelms (von Kettler, 1692–1711). Var teikt, ka tas notika 
kurzemei visnepiemērotākajā brīdī. ne velti 1711. gada 29. janvāra vēstulē 
kurzemes virspadomniekiem1 krievijas cara slepenpadomnieks un 
pilnvarotais Vidzemē Gerhards Johans Lēvenvolde (von Löwenwolde, miris 
1721 vai 1723) rakstīja: “Kā varu noprast, šī priekšlaicīgā hercoga nāve vēl vairāk 
apbēdina, jo šķiet, ka tā nesīs sev līdzi daudzus skumjus aspektus.”2 Frīdrihs 
Vilhelms 1710. gada 11. novembrī bija apprecējies ar 17-gadīgo krievijas cara 
pētera i (1672–1725) brāļameitu Annu Joanovnu (Анна Иоанновна, 1693–
1740).3 tas ļāva cerēt, ka kurzemē iestāsies relatīvi mierīgāks dzīves posms 
nekā pirms tam. Jau 10 gadus ilgstošā Lielā Ziemeļu kara norises bija skārušas 
arī kurzemes teritoriju. kad tajā nenotika tieša karadarbība, tad atradās 
vienas vai otras karojošās puses karaspēks, kas prasīja kontribūcijas, pārtiku 
un izmitināšanu. Frīdriha Vilhelma laulības līgums paredzēja, ka krievu 
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karaspēks tiks izvests no hercogistes teritorijas. nav šaubu, ka saradošanās 
ar krievijas caru ļāva cerēt uz zināmu protekcionismu no krievijas puses 
karadarbības jautājumos. otrs apstāklis, kāpēc Frīdriha Vilhelma pāragrā 
aiziešana no dzīves tieši šajā brīdī uzskatāma par neizdevīgu, bija vairāk 
iekšpolitisks. Vienīgais hercoga troņa tiešais pretendents no ketleru dzimtas 
bija Frīdriha Vilhelma tēvocis Ferdinands (von Kettler, 1655–1737). savulaik 
nesaskaņas ar viņu kā Frīdriha Vilhelma aizbildni bija mudinājušas kurzemes 
muižniecību priekšlaicīgi atzīt Frīdrihu Vilhelmu par pilngadīgu. 1711. gadā 
antipātijas pret Ferdinandu kurzemes muižniecības vidū vēl joprojām bija 
spēcīgas. Vēl viens Frīdriha Vilhelma nāves nelabvēlīgais apstāklis bija 
troņmantnieka neesamība. savukārt Ferdinands 56 gadu vecumā vēl nebija 
apprecējies, un līdz ar to viņam nebija likumīgu bērnu.

Visi iepriekš minētie apstākļi bija zināmi arī hercogistes kaimiņiem, tādēļ 
tie kurzemei un Zemgalei sāka pievērst lielāku uzmanību. kari un nesaskaņas 
par troņu mantošanu bija pavadījušas eiropas vēsturi jau kopš viduslaikiem, 

2. att.att. kurzemes hercogiene Anna 
Joanovna. Jozefa Vāgnera gravīra pēc 
Džakopo Amiconi (Amiconi) gleznas. 

starp 1733. un 1740. gadu.

1. att. kurzemes hercogs Frīdrihs 
Vilhelms. k. Veigela (Weygel) akvatinta 
pēc L. hiršmana (Hirschmann) gleznas. 

pirms 1710. gada.
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un arī 18. gs. sākumā norisa karš par spānijas troņa mantošanu. Bez tam Lielais 
Ziemeļu karš vēl nebija galā, un neviens nezināja, kāda eiropa kļūs pēc kara 
beigām. Lielo spēlētāju – krievijas un Zviedrijas – fonā citas valstis centās 
aizstāvēt, nostiprināt un paplašināt savas intereses un ietekmes zonas. pēc 
Frīdriha Vilhelma nāves polija–Lietuva apstiprināja Ferdinandu kā pilntiesīgu 
hercoga troņa mantinieku, tādējādi cerot saglabāt savu ietekmi hercogistē. 
sadarbība būtu varējusi izvērsties veiksmīgi, jo arī Ferdinands cerēja ar 
polijas–Lietuvas palīdzību mazināt krievijas ietekmi uz norisēm kurzemē.4 
Jāatzīmē, ka polijas–Lietuvas intereses ne vienmēr sakrita ar tās karaļa un 
saksijas kūrfirsta Vetīnu dinastijas5 pārstāvja Augusta ii (1670–1733) vēlmēm. 
tobrīd ieinteresētību par kurzemes iegūšanu izrādīja saksijas–ceicas hercogs 
morics Vilhelms (von Sachsen-Zeitz, 1664–1718), kura centienus polijas–
Lietuvas karaļa galmā varēja protežēt viņa brālis arhibīskaps kristians Augusts 
(1666–1725). šajā laikā norisinājās teritoriāla rakstura strīdi starp saksiju un 
ceicu, tādēļ morics Vilhelms piedāvāja Augustam ii samainīt ceicas zemes 
pret kurzemi. Augustu ii šāds piedāvājums nevarēja neieinteresēt, jo maiņa 
nodrošinātu karaļa varas pieaugumu un vienlaikus nostiprinātu kurzemes 
saikni ar saksiju, nevis poliju–Lietuvu. Abi valdnieki panāca vienošanos un 
noslēdza līgumu 1711. gada martā. tomēr šo projektu otrā plānā nobīdīja 
hābsburgu dinastijas6 pārstāvja sv. romas impērijas ķeizara Jozefa i (1678–
1711) nāve 1711. gada aprīlī un Zviedrijas pretinieku gatavošanās kārtējam 
karagājienam pret kārli Xii (1682–1718).7 turklāt polijas–Lietuvas muižnieki 
negribēja pieļaut protestantiskā un sakšu elementa nostiprināšanos savā 
zemē un pretojās Augusta ii centieniem.8 tāpat viņi uztraucās, ka kurzemes 
jautājuma neatgriezeniska un strauja risināšana varētu ievilkt garumā Lielo 
Ziemeļu karu.9

Arī krievija, tāpat kā tās kaimiņzemes, negrasījās atkāpties no ieceres 
palielināt savu ietekmi kurzemē. tūlīt pēc Frīdriha Vilhelma nāves pēteris i pavē-
lēja kņazam Aleksandram menšikovam (Меншиков, 1673–1729) ievest krievu 
karaspēka korpusu kurzemē ar pamatojumu: “lai novērstu jebkādu sajukumu, 
ko varētu izsaukt viņa [Frīdriha Vilhelma. – A. Č.] nāve”10. citos vēsturnieku 
darbos par krievu karaspēka atgriešanās ieganstu minēta Annas Joanovnas 
grūtniecība (vēlāk izrādījās, ka Anna Joanovna nav stāvoklī).11 Lai kāds būtu 
oficiāli minētais aizbildinājums, tas nemaina faktu, ka kurzemes teritorijā 
izvietojās krievu karaspēka daļas. pēteris i izvirzīja kurzemniekiem prasības 
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par pūra atdošanu un par garantijām Annas Joanovnas nodrošināšanai. 
pret tām iebilda gan kurzemes virspadomnieki, gan Ferdinands. to gan 
laikam var uzskatīt par vienīgo jautājumu, kurā virspadomnieku un hercoga 
viedoklis sakrita. kurzemes neskaidro ārpo-litisko situāciju sarežģīja arī 
apstāklis, ka Ferdinands nebija atzinis Frīdriha Vilhelma pilngadības 
pasludināšanu, tādēļ visus Frīdriha Vilhelma kā hercoga un attiecīgā perioda 
virspadomnieka lēmumus, to skaitā par amatpersonu iecelšanu, atzina 
par spēkā neesošiem. hercoga nostājai aktīvi pretojās virspadomnieki, ko 
Ferdinands pašsaprotami uztvēra kā nelabvēlības izrādīšanu hercoga namam 
un interesēm, kā arī par hercoga tiesību aizskārumu.12 1711. gada augustā 
Ferdinands pasludināja kurzemniekiem, ka centīsies atjaunot savas zemes 
labklājību, un uzsvēra, ka viņa prombūtnes laikā daudzi zemē rīkojušies pret 
viņa un hercogistes interesēm. Ferdinands cerēja, ka turpmāk varēs iedibināt 
harmoniju starp vadību un padotajiem, novērst kļūdas, ieturēt taisnīgumu 
un saglabāt likumus.13 historiogrāfijā norādīts, ka Ferdinandam tobrīd bija 
iespējami vairāki rīcības modeļi:

1) stingra uzstāšanās pret muižniecību, izmantojot polijas–Lietuvas 
palīdzību;

2) hercogistes atdošana prūsijai vai kādai citai zemei.14

prūsija uztvēra kurzemi kā sava veida barjeru pret krieviju, tādēļ 
hercogistes liktenis nodarbināja arī prūsijas karali Frīdrihu i (1657–1713), 
kurš bija ieinteresēts saglabāt šo sava veida aizsargjoslu no ietekmīgā 
kaimiņa.15 tūlīt pēc Frīdriha Vilhelma nāves prūsija centās iegūt Ferdinanda 
labvēlību, jo saskatīja iespēju novērst krievu varas nostiprināšanos 
hercogistē, uzlabojot hercoga un prūsijas attiecības. Frīdriha i diplomāti 
mēģināja pierunāt Ferdinandu noslēgt mantojuma līgumu ar prūsiju un 
atbalstīja hercoga prasības izbeigt krievijas karaspēka izvietošanu kurzemes 
teritorijā. neskatoties uz šo atbalstu, Ferdinands tomēr nebija gatavs pilnībā 
uzticēties hoencollerniem16 un izšķīrās par labu mēģinājumiem saradoties 
ar Vetīnu dinastiju, lai atrisinātu hercogistes troņa mantojuma jautājumu sev 
vispieņemamākā veidā. par Vetīnu vēlmēm nostiprināties polijas–Lietuvas 
tronī bija zināms arī prūsijai. pēc Ferdinanda noraidošās atbildes Frīdrihs i 
piedāvāja palīdzību Augustam ii troņa nostiprināšanas jautājumā polijā–
Lietuvā, pretī prasot zināmu teikšanu kurzemes lietās. nedaudz vēlāk, t. i., 
1712. gada janvārī, prūsija piedāvāja Augustam ii izveidot militāru savienību 
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ar nosacījumu, ka kurzeme pārietu prūsijai.17 taču tobrīd saksijas diplomāti 
cerēja uz holandes un Lielbritānijas atbalstu karošanas jautājumos pret 
Zviedriju, tādēļ noraidīja prūsijas piedāvājumu.

polijai–Lietuvai 1711. gada nogalē bija radies iemesls pievērst ciešākupievērst ciešākuciešāku 
uzmanību kurzemes jautājumam. 1711. gada 23. jūlijā parakstītajā prutas 
miera līgumā starp turciju un krieviju pēteris i bija apņēmies nejaukties 
polijas–Lietuvas lietās, bet viņš nepildīja šo nosacījumu un neizveda savu 
karaspēku no tās teritorijas.18 tā kā krievija kavējās ar miera līguma izpildi, 
1711. gada novembrī polijas–Lietuvas sūtnis kristofs šembeks (Szembeck) 
iesniedza krievijai iebildumus par to. pēteris i atbildēja, ka no ukrainas 
teritorijas visdrīzākajā laikā karaspēks iziešot, bet kurzemē tā vairs neesot 
un kontribūcijas arī netiekot iekasētas.19 Decembrī citā dokumentā gan bija 
piebilsts, ka krievu zaldāti tomēr atrodas kurzemes teritorijā, taču tikai 
gar krasta līniju, lai pretinieks nepamanīts nevarētu uzbrukt no jūras puses 
un “nodarīt pārestības vietējiem iedzīvotājiem”20. no Ferdinanda 1711. gada 
septembra rīkojuma par šo zaldātu apgādi ar pārtiku secināms, ka līdz 
jūlijam krasta apsardzi veidoja 300 dragūni, bet no augusta krievi bija solījuši 
to skaitu samazināt līdz 200.21

neskaidrā kurzemes stāvokļa ilustrēšanai noder kāda aculiecinieka 
vēstule. ekštetes grāfs Frīdrihs Fictūms (Vitzthum von Eckstädt, 1675–1726) 1711. 
gada 10. decembrī no rīgas rakstīja pēterim i, ka viņš braucis caur kurzemi 
uz pēterburgu, kur nozīmēts par saksijas sūtni.22 Viņš izmantojis iespēju 
apjautāties, kā kurzemnieki domā rīkoties Ferdinanda nāves gadījumā. 
Viņi atbildējuši, ka privilēģijas viņiem atļauj valdošā hercoga dzīves laikā 
un ar viņa, karaļa un republikas piekrišanu ievēlēt hercoga pēcteci. pretējā 
gadījumā pēc polijas–Lietuvas tiesībām hercogiste nonāktu republikas rīcībā 
un tiktu sadalīta vaivadijās. Grāfs Frīdrihs interesējies, kādi kandidāti ir 
“dienas kārtībā”. šajā jomā kurzemē valdot apmulsums un muižnieki neesot 
vienojušies savā starpā. pats Ferdinands protežējot hesenes–kaseles princi 
Frīdrihu (von Hessen-Kassel, 1676–1751), bet kurzemniekus neapmierina 
viņa reliģiskā piederība kalvinistiem.23 Ap keizerlingiem pulcējoties tie, 
kuri par piemērotāko kandidātu atzīst Brandenburgas–švēdes markgrāfu 
Albrehtu Frīdrihu (von Brandenburg-Schwedt, 1672–1731), kurš bija precējies 
ar kurzemes hercoga Frīdriha kazimira meitu mariju Doroteju (1684–1743). 
kurzemniekus gan nedaudz uztraucot tas, ka viņš varētu būt pārlieku 
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atkarīgs no prūsijas karaļa. Vismazākā muižnieku grupa pulcējoties ap 
krievijas kavalērijas ģenerāli karlu Ēvaldu fon renni (von Rönne, 1663–
1716), kurš atbalstot A. menšikova kandidatūru, bet citi labi saprotot, ka tas 
kurzemi pilnībā pakļaušot krievijas interesēm. A. menšikovs ļoti cenšoties 
iegūt kurzemi un pat vēloties sūtīt kādu pie polijas–Lietuvas karaļa ar naudas 
dāvanu 200 000 rubļu apmērā. pats Fictūms ierosinājis kurzemniekiem 
izvēlēties Augusta ii dēlu kroņprinci Frīdrihu Augustu ii (1696–1763). šis 
piedāvājums apmierinājis vairākas ietekmīgas ģimenes, to skaitā  fon der 
Brinkenus, Firksus un korfus. Laika gaitā šis ekštetes grāfa projekts tomēr 
nerealizējās, jo Augusts ii vēlējās savu dēlu apprecināt ar kādu no hābsburgu 
dinastijas pārstāvēm un tobrīd vēl cerēja ieviest dzīvē iepriekš aprakstīto 
ceicas projektu.

kā redzams, ne tikai kaimiņvalstu vidū valdīja dažādas intereses saistībā 
ar kurzemi. Arī tās muižnieki svārstījās starp dažādām iespējām. Baltvāciešu 
vēsturnieks Ludvigs Albrehts Gebhardi norādīja, ka “.. muižnieki ļāva sevi vadīt 
dažām personām, kuras no nevienprātības guva personīgu labumu, vai arī tās bija 
noalgojuši ārvalstu ierēdņi noteiktu uzdevumu veikšanai, tādēļ šīs personas centās 
uzturēt un palielināt sajukumu”24. Žēl tikai, ka autors nav atšifrējis, kas tās bija 
par personām un kādus uzdevumus pildīja. kā redzams no Fictūma vēstules, 
jebkura izvēle novestu pie kādas no kaimiņvalstu ietekmes palielināšanās 
kurzemes jautājumos. neskaidrību par nākotni vēl vairāk sarežģīja 
starptautiskā situācija, muižniecības saspīlētās attiecības ar Ferdinandu un 
krievijas prasības par hercogienes atraitnes uzturēšanu. 

Lai risinātu vismaz daļu no šiem jautājumiem un izstrādātu kopēju 
nostāju, kurzemes virspadomnieki 1712. gada sākumā nolēma sasaukt 
brālīgo konferenci tā paša gada 25. februārī.25 sanākušie izšķīrās sūtīt savu 
pārstāvi uz aprīlī paredzēto polijas–Lietuvas seimu, lai apliecinātu savu 
uzticību un lūgtu saglabāt hercogistes brīvības un privilēģijas.26 uz Varšavu 
deleģētajiem sūtņiem izstrādātā instrukcija paredzēja: ja seimā, galmā vai 
citur kāds runās par hercogistes troņmantošanas jautājumu, delegātiem bija 
jāvēro, lai pieņemtie lēmumi neaizskartu kurzemnieku garīgās intereses vai 
laicīgās tiesības, brīvības un imunitātes, kā arī cītīgi jāaizstāv zemes kopējā 
labuma principu. Delegātiem bija jālūdz karalim miera sarunu laikā rūpēties, 
lai kurzeme paliek polijas–Lietuvas pakļautībā.27 Bija nolemts sūtīt delegātus 
arī pie Ferdinanda uz Dancigu turpināt sarunas par Frīdriha Vilhelma 
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pieņemto lēmumu atzīšanu par likumīgiem. tomēr viss nenotika tā, kā 
muižnieki bija iecerējuši. Ferdinands atzina par spēkā neesošiem brālīgās 
konferences lēmumus, jo viņš kā likumīgais valdnieks nebija sasaucis 
februāra sanākšanu.28 turklāt viņš izsūtīja hercoga kameras ierēdņus ievākt 
ienākumus no hercoga īpašumiem, kam neizbēgami bija vēl vairāk jāsaspīlē 
attiecības ar virspadomniekiem. situāciju sarežģītāku padarīja krievijas 
izvirzītās prasības pret kurzemi, kuras paredzēja:

1) attiecību noregulēšanu ar hercogieni Annu, kuras, saskaņā ar laulības 
līgumu, paredzēja 40 000 rubļu izmaksu jau par iepriekšējo gadu un turpmāku 
šīs summas piešķiršanu katru gadu;29

2) Dobeles muižas sakārtošanu, jo Anna Joanovna pati gatavojās ierasties 
kurzemē, līdz ar to tur bija jāsarūpē viss dzīvei nepieciešamais;30

3) informācijas sniegšanu caram par to, kur paliek hercoga ienākumi un 
kur atrodas dažādas vērtības;

4) attiecību noregulēšanu ar Ferdinandu, jo cars uzskatot par nepieņemamu 
nepakļaušanos augstākajai varai un tās lēmumu ignorēšanu.31

muižniekiem nekas cits neatlika, kā veikt inventarizāciju ar parādiem 
neapgrūtinātajās hercoga muižās, dot rīkojumus par nepieciešamo sadzīves 
priekšmetu atgādāšanu, remontu veikšanu, malkas sarūpēšanu u.c. 
sagatavošanās darbiem, lai pienācīgi uzņemtu hercogieni Annu. pārējo 
pētera i prasību kārtošana nevedās tik raiti.

tajā pašā laikā arī starpvalstu attiecībās aktualizējās kurzemes turpmākā 
likteņa jautājums. prūsija 1712. gada martā prasīja, lai krievija par palīdzību 
karā pret Zviedriju atdotu prūšiem elbingu, daļu “poļu Prūsijas” un kurzemi.32 
tieši šīs pašas teritorijas prūsija bija gatava prasīt arī no Augusta ii.33 Vasarā, 
kā jau iepriekš norādīts, Augusts ii prūsijas projektu noraidīja, aizbildinoties, 
ka nevar brīvi rīkoties ar kurzemi, jo tā ir polijas–Lietuvas lēnis. kā alternatīvu 
prūsija piedāvāja citu scenāriju. tā vēlējās, lai Ferdinands atsakās no valdīšanas 
kurzemē un polija–Lietuva viņam kā kompensāciju piedāvā kādu stārastiju. 
tā valstis nokārtotu mantošanas jautājumu, pēdējam ketleram vēl dzīvam 
esot.34 savukārt Augusta ii ministri izskaitļoja, ka prūsija prasa par daudz 
un ka tai vajadzētu samierināties tikai ar kurzemes iegūšanu, neizvirzot 
prasības uz citām teritorijām. tobrīd polija–Lietuva jutās relatīvi spēcīga 
savās pozīcijās eiropā, tādēļ beigu beigās noraidīja prūsijas piedāvāto līguma 
projektu.
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3. att. kurzemes hercogs Ferdinands. 
nezināms mākslinieks. 18. gs. sākuma 

kopija. Foto no Rundāles pils muzeja 
krājuma.

4. att. kurzemes hercogs Ferdinands. 
kristians hols (Hohl). 18. gs. sākuma 

kopija. Foto no Rundāles pils muzeja 
krājuma.

tikmēr Dancigā dzīvojošais Ferdinands turpināja konfliktēt ar kurzemes 
muižniecību. hercogs nevēlējās pildīt Frīdriha Vilhelma un Annas Joanovnas 
laulības līguma nosacījumus un norādīja virspadomniekiem, ka visas 
pārrunas ar A. menšikovu vai citiem pētera i pārstāvjiem jāveic tikai ar viņa 
ziņu. Ferdinands uzskatīja, ka caram nav tiesību turēt karaspēku hercogistes 
teritorijā, no tās iekasēt kontribūcijas vai ņemt proviantu.35 tāpat Ferdinands 
pārmeta virspadomniekiem, ka tie vēlas atdot hercogienei Annai labākās 
muižas un tādējādi neņem vērā hercoga intereses, jo viņa ienākumi pēc šādas 
rīcības kļūšot vēl niecīgāki.36 pats par sevi saprotams, ka hercogs nevēlējās, lai 
cars iegūtu informāciju par hercoga muižu stāvokli. 

šajā laikā par kurzemes troņa mantošanas iespējām ieinteresējās arī 
hesenes–homburgas landgrāfs Frīdrihs Jēkabs (von Hessen-Homburg, 1673–
1746), kurš tobrīd atradās holandiešu militārajā dienestā. savas tiesības viņš 
pamatoja ar to, ka bija kurzemes hercoga Jēkaba meitas Luīzes elizabetes 
(1646–1690) dēls. tā kā šo ieceri īpaši neprotežēja neviena no kurzemes 
spēcīgajām kaimiņzemēm, tad tā tikai papildināja nesekmīgo hercogistes 
troņa tīkotāju sarakstu. tikmēr kurzemes vārds atkal nokļuva eiropas 
diplomātu dienaskārtībā, jo 1713. gada janvārī atjaunojās prūsijas un saksijas 



218 AnitA čerpinskA

sarunas par iespējamo militārās savienības līgumu. prūsija piedāvāja 
aizsardzības savienību pret krieviju un turciju, kā atalgojumu pretī prasot 
kurzemi un rietumprūsiju. kad tā paša gada februāra beigās prūsijā pie 
varas nāca Frīdrihs Vilhelms i (1688–1740), šis projekts tika paplašināts 
un piedāvāts kā tālejoša miera atjaunošanas programma. tā paredzēja 
ingrijas un karēlijas nonākšanu krievijas kontrolē, Vidzemes atdošanu no 
polijas–Lietuvas karaļa troņa gāztajam staņislavam Leščinskim (Leszczyński, 
1677–1766), Vetīnu nostiprināšanos polijā–Lietuvā un kurzemes kļūšanu 
par prūsijas protektorātu.37 tobrīd polija–Lietuva nebija gatava uz tik plašu 
piekāpšanos citu valstu priekšā. Var minēt arī to, ka Frīdrihs Vilhelms i 
uzskatīja, ka pēc Ferdinanda nāves jau minētais markgrāfs Albrehts Frīdrihs 
varētu ar karaspēku ieiet kurzemē un skaidri parādīt savu vēlēšanos kļūt par 
hercogu.38 nedaudz vēlāk prūsija savos miera plānos apsvēra variantu atdot 
kurzemi krievijai, bet uztraucās, ka tad krievijai būtu dota iespēja ļoti ātri 
uzbrukt prūsijai.39 krievijas karaspēka atrašanās hercogistē un hercogienes 
Annas iespējamā iekārtošanās tajā lika prūsijai kļūt uzmanīgai un mēģināt 
nepieļaut pilnīgu kurzemes iekļaušanu krievijas ietekmes zonā. šeit var 
minēt to, ka starptautiskais spiediens lika pēterim i atvilkt savas karaspēka 
daļas no kurzemes. Lai nepieļautu viņu atgriešanos, 1713. gada nogalē divi 
sakšu pulki ienāca hercogistes teritorijā. tāpat kā krievu gadījumā sakšu 
karavīru uzturēšanas līdzekļi tika iekasēti no kurzemniekiem.40

Lai pretdarbotos prūsijas plāniem par kurzemes atdošanu kādam citam, 
Ferdinands aktīvi pievērsās precību jautājumam. Viņš uzstājīgi interesējās 
par saksijas–ceicas hercoga morica Vilhelma meitas Dorotejas Vilhelmīnes 
(von Sachsen-Zeitz, 1691–1743) roku, tomēr vecāki nevēlējās viņu izprecināt 
daudz vecākam vīrietim un sūtīt prom uz tobrīd nedrošo kurzemi.41 
Vēlākajos gados Ferdinands mēģināja izmantot pat Augusta ii starpniecību 
šīs laulības kārtošanā, tomēr tas nedeva nekādus rezultātus. savukārt 
1713. gada jūlijā krievijā pienāca ziņas, ka prūsijas galmā baumojot par 
Ferdinanda un Brandenburgas–švēdes markgrāfa Filipa Vilhelma atraitnes 
Johannas šarlotes (geb. von Anhalt-Dessau, 1682–1750) laulībām un pat par 
Brandenburgas karaspēka došanos uz kurzemi.42 Visdrīzāk, ka tamlīdzīgas 
runas izraisīja iepriekš aprakstītie prūsijas karaļa projekti. tomēr arī šīm 
baumām nebija lemts piepildīties. 
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savukārt kurzemes muižniecība 1714. gada septembrī brālīgajā 
konferencē izvirzīja delegātus kurzemes interešu aizstāvēšanai nākamajā 
polijas–Lietuvas seimā. šīs delegācijas instrukcijas 5. punkts attiecās uz troņa 
mantošanas jautājumu. Ja tas tiktu izskatīts seimā, delegācijai bija jārūpējas 
par pakļaušanās līguma (Pacta Subiectionis) noteikumu, muižnieku imunitāšu 
un zemes brīvību saglabāšanu. muižniecība vēlējās, lai Ferdinands apprecas 
un lai viņam piedzimst likumīgs troņmantnieks. Ja tomēr tā nenotiktu, tad 
kurzemnieki labprāt gribētu, lai troņa mantošanas jautājums tiktu apspriests 
laikus un lai izvēlētais hercoga kandidāts būtu tāds, kurš valdītu prātīgi 
un saglabātu muižnieku privilēģijas.43 Var atgādināt vēsturnieka L. A. Geb-
hardi uzskatu, ka Ferdinanda laulības būtu uzlabojušas arī viņa attiecības ar 
kurzemes muižniecību, kuru ļoti uztrauca troņmantnieka neesamība un ar to 
saistītie draudi muižnieku brīvībām un tiesībām.44

hercoga Ferdinanda radiniekiem bija nedaudz citas ieceres. 1715. gada 
sākumā viņa māsas marijas Amālijas (1653–1711) vīrs hesenes–kaseles 
landgrāfs karls (von Hessen-Kassel, 1654–1730), mēģinot uzlabot krievijas – 
Zviedrijas attiecības un panākt miera sarunu sākumu starp abām pusēm, 
atkārtoti piedāvāja pēterim i izprecināt Annu Joanovnu kādam no saviem 
dēliem. sākotnēji pēteris i apsvēra šādas savienības izdevīgās puses, 
tomēr nolēma nogaidīt. krievijas–Zviedrijas sarunu veiksmīgai norisei bija 
nepieciešama abu pušu piekāpība, taču 1715. gada sākumā ne pēteris i, ne 
kārlis Xii vēl nebija gatavi šķirties no saviem iekarojumiem.45 tā vietā 1715. 
gada gaitā krievija, saksija, hannovere un prūsija noslēdza plašu savstarpēju 
savienību, kas bija vērsta pret Zviedriju. Valstis vienojās, ka kurzemes 
hercogistei būtu jāpaliek polijas–Lietuvas lēnim. Augusts ii ar šo lēmumu 
varēja būt apmierināts, tomēr viņa prieku aizēnoja kāds cits fakts, proti, 
aizbildinoties ar bažām par zviedru uzbrukumu no jūras, 1715. gada maijā 
pēteris i pavēlēja uz kurzemi no rīgas nosūtīt trīs pulkus un izvietot tos gar 
jūras piekrasti, bet ostās viņš lika piestāt karakuģiem.46

kurzemes vēsturē šis gads iezīmīgs ar citu notikumu, jo 1715. gada janvārī 
kāds starpgadījums vēl vairāk pasliktināja muižniecības un Ferdinanda 
attiecības. hercoga gvarde nogalināja telšu stārastu un Lestenes muižas 
īpašnieku kārli Frīdrihu fon Firksu (von Fircks), jo viņš bija atteicies atdot 
hercogam Abavas muižu (Abaushof), kas bijusi ieķīlāta k. F. fon Firksam. 
muižnieki sūtīja savu pārstāvi pie karaļa, lai lūgtu izveidot komisiju šīs 
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lietas un citu sūdzību izmeklēšanai.47 1717. gadā polijas–Lietuvas komisija 
ieradās kurzemē un atzina par pamatotu lielu daļu muižnieku sūdzību. tā 
noteica, ka Ferdinands nevar valdīt kurzemē, ja tajā neatrodas, un nodeva 
varu virspadomniekiem saskaņā ar ”Valdības formulu” (Formula Regiminis).48 
Ferdinands vēlāk pārsūdzēja šo lēmumu pie karaļa, bet pārsūdzība palika 
ilgus gadus neizšķirta, iespējams, tieši hercoga troņa mantošanas jautājuma 
dēļ. neskatoties uz uzvaru pār Ferdinandu, daļai kurzemes muižnieku 
polijas–Lietuvas iejaukšanās hercogistes iekšējās lietās nelikās pieņemama, 
tādēļ viņi vēl vairāk sāka vēlēties tādu hercogu, kura rīcība neizraisītu 
iejaukšanos no polijas–Lietuvas puses.49 

pakāpeniski kurzemes troņa mantošanas jautājums aizvien vairāk 
tika saistīts ar Annas Joanovnas atkārtotām laulībām. krievijas ietekmi 
uz kurzemes lietām vēl vairāk palielināja hercogistes nespēja nomaksāt 
atraitnei pienākošās summas. kad 1716. gada aprīlī pēteris i uzzināja, ka 
kurzemes muižnieki meklē Ferdinanda pēcteci, viņš lika Annas Joanovnas 
galma virsmeistaram un krievijas ģenerālkomisāram kurzemē pēterim 
Bestuževam-rjuminam (Бестужев-Рюмин, 1664–1743) paziņot muižniekiem, 
lai viņi apspriestos ar krieviem ”.. kā ar tuvākajiem kaimiņiem un nevienu 
neieceltu, bet pirms tam ar mums sazinātos par to, ko vēlas”50. kad 1716. gada 
rudenī Anna Joanovna ieradās Jelgavā ar nelielu svītu, viņa bija nolēmusi 
apmesties uz pastāvīgu dzīvi kurzemē (iepriekšējos gados viņa ieradās tikai 
uz neilgu laiku) un saņemt sev pienākošos uzturēšanu.51 Lai to īstenotu, 
jau 1716. gada pavasarī pēteris i bija licis p. Bestuževam-rjuminam izprasīt 
no kurzemniekiem Annas vajadzībām namus Jelgavā un Vircavā, kā arī 
apgādāt tos ar visu nepieciešamo. tāpat viņš lika Liepājā un Ventspilī 
vākt hercogienes labā agrāk hercogam paredzēto muitu no izejošajām un 
ienākošajām precēm.52 

tikmēr pēteris i aktīvi nodarbojās ar Annas precību jautājumu. 1717. gada 
laikā viņš un Augusts ii slepenās sarunās vienojās par saksijas–Vaisenfelsas 
hercogu Johanu ādolfu (von Sachsen-Weissenfels, 1685–1746) kā par abpusēji 
pieņemamu kandidātu Annas Joanovnas līgavaiņa lomai. Johans ādolfs 
pārstāvēja Vetīnu dinastiju, tāpat kā polijas–Lietuvas karalis (viņu vectēvi 
bija brāļi), tādēļ Augusts ii cerēja ar viņa palīdzību nostiprināt savas pozīcijas 
polijas–Lietuvas tronī. Johans ādolfs dienēja saksijas karaspēkā un bija 
lojāls Augustam ii. 1717. gada 23. decembrī Augusts ii un pēteris i parakstīja 
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līgumu. tas paredzēja, ka kurzemes muižniecību aicinās sūtīt deputātus pie 
polijas–Lietuvas karaļa, lai lūgtu par Ferdinanda atstādināšanu no troņa un 
par kurzemes hercogistes nodošanu saksijas-Vaisenfelsas hercogam (1. p.). 
Augusts ii apņēmās rūpēties par to, lai polijas-Lietuvas muižniecība piekrīt 
šim projektam. kad Johans ādolfs būtu pilnībā pārņēmis lēni ar tiesībām to 
nodot saviem pēcnācējiem, viņš apprecētu Annu Joanovnu (3. p.). Augusts ii 
un pēteris i apņēmās sargāt un glabāt saksijas–Vaisenfelsas hercoga un viņa 
pēcnācēju tiesības un privilēģijas kurzemē (4. p.). Vienlaicīgi krievija atteiktos 
no parādprasībām pret kurzemi par Annai Joanovnai neizmaksātajām 
naudām (5. p.). Ja neizdotos pilnībā atņemt Ferdinandam zemes un īpašumus, 
tad varētu viņam noteikt ”ikgada, bet ne pārāk lielu pensiju” no hercogistes 
līdzekļiem (7. p.). Līgumslēdzēji apņēmās precību norunu turēt slepenībā, 
kamēr process nebūs pietiekoši tālu ievadīts (8. p.). Dokumenta ratifikācija 
bija jāveic 8 nedēļu laikā.53 

kurzemes muižnieki bija spiesti sasaukt brālīgo konferenci 1718. 
gada martā un atbalstīt šo ”priekšlikumu”, jo citādi p. Bestuževs-rjumins 
draudēja atprasīt summas, kas pienācās atraitnei, kopumā 370 000 rubļu.54 
tā viņš izpildīja pētera i rīkojumu visiem iespējamiem līdzekļiem pārliecināt 
kurzemniekus par labu Johana ādolfa kandidatūrai. pēteris i bija atļāvis 
draudēt arī ar krievu karaspēka ievešanu un izvietot pie kurzemes robežas 
vairākas vienības, kas bija gatavas tūlīt pēc pavēles pienākšanas ieiet 
hercogistes teritorijā.55 instrukcija pie Augusta ii sūtītajam kristoferam 
Johanam fon Brukenam-Fokam (von Brucken, gen. Fock) paredzēja, ka viņam 
jācenšas iegūt audienci pie karaļa, lai ziņotu par smago situāciju zemē, 
par hercogienes Annas prasībām un par krievijas izteiktajiem draudiem. 
kurzemes muižniecība vēl joprojām aizstāvēja viedokli, ka laulības līgums 
starp Frīdrihu Vilhelmu un Annu attiecas vienīgi uz hercoga namu, nevis 
visu muižniecību. tāpat k. J. fon Brukenam-Fokam bija jānorāda karalim uz 
specifisko situāciju, kuru radījis Ferdinanda ievērojamais vecums, vecpuiša 
stāvoklis un atrašanās āpus hercogistes, ar to liekot noprast, ka būtu laiks 
pievērsties jautājumam par hercoga troņa mantošanu. par pieņemamu 
kandidātu kurzemnieki, protams, uzskatīja saksijas–Vaisenfelsas hercogu 
Johanu ādolfu, kurš bija gan vācu izcelsmes, gan luterānis, un lūdza 
republikas lēmumu šajā jautājumā.56 
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Devies savā misijā 1718. gada aprīlī, k. J. fon Brukens-Foks Drēzdenē vēl 
paspēja satikt saksijas–Vaisenfelsas hercogu un pavēstīt viņam muižniecības 
lēmumus un vēlēšanos. tobrīd Johans ādolfs kā ģenerālfeldmaršalleitnants 
komandēja polijas–Lietuvas karaspēku, kas tika sūtīts uz ungāriju cīnīties pret 
turkiem. pirms došanās turp Johans ādolfs nodeva k. J. fon Brukenam-Fokam 
vēstuli kurzemes virspadomniekiem, kurā izteica pateicību un atzinību par 
viņa izvirzīšanu un apliecināja, ka darīs visu iespējamo, lai pozitīvi noslēgtu 
uzsākto lietu.57 Vēlāk Brukens-Foks rakstīja uz kurzemi, ka Johans ādolfs 
viņu uzņēmis laipni un par muižnieku lēmumu bijis iepriecināts, tomēr 
norādījis, ka projekta īstenošana var sastapties ar grūtībām. šajā pašā vēstulē 
Brukens-Foks ziņoja, ka ticies ar krievu sūtni polijas–Lietuvas galmā Grigoriju 
Dolgorukiju (Долгорукий, 1656–1723) un saksijas ģenerālfeldmaršalu grāfu 
Jēkabu heinrihu fon Flemingu (von Flemming, 1667–1728), kuri apsolījuši 
savu palīdzību saksijas-Vaisenfelsas hercoga kandidatūras virzīšanā. tomēr 
bija skaidrs, ka iznākums lielā mērā būs atkarīgs no nākamā seima lēmuma, 
pirms kura arī karalis atturējās no viennozīmīgas un oficiālas atbalsta 
izteikšanas Johanam ādolfam.58 

no k. J. fon Brukena-Foka 1718. gada maija vēstulēm var secināt, ka 
saksijas–Vaisenfelsas hercoga lieta bija pilnībā novirzīta izlemšanai seimā, kas 
gatavojās sanākt tā paša gada oktobrī Grodņā. tāpat viņš bija noskaidrojis, 
ka par kurzemes jautājumu polijā–Lietuvā izstrādāti vairāki koncepti. Liela 
daļa poļu–lietuviešu magnātu vēlējās hercogisti sadalīt vaivadijās. citi 
uzskatīja, ka tā jāizlēņo, lai apmierinātu staņislava Leščinska prasības. Bija 
dzirdēts arī par prūsijas un krievijas pretenzijām, bet k. J. fon Brukens-
Foks nepaļāvās uz visām runām, kas klīda apkārt. Viņš rakstīja, ka, ja būtu 
zinājis par to, cik bīstama un grūta ir viņa misija, tad visdrīzāk būtu no tās 
atteicies.59 iespējams, ka ar šiem vārdiem Brukens-Foks tikai vēlējās uzsvērt 
sava uzdevuma nozīmīgumu, jo tālākajā tekstā viņš lūdza neaizmirst par 
izmaksām, kas rodas, ceļojot kopā ar galmu. tomēr iespējams, ka Brukens-
Foks tiešām redzēja izšķiramies hercogistes nākotni un saskatīja savu zemi 
iespiestu starp lielo kaimiņu interesēm. Brukena-Foka centienu rezultātā 
Augusts ii 1718. gada jūnijā rakstīja vēstuli muižniecībai, kurā pozitīvi 
novērtēja kurzemnieku izvēli un solīja tuvākajā seimā rūpēties, lai viņu 
vēlēšanās piepildītos.60 
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Vēlāk p. Bestuževs-rjumins pieprasīja, lai brālīgās konferences lēmums par 
saksijas–Vaisenfelsas hercoga kā troņmantnieka kandidatūru tiktu iekļauts 
arī maijā sanākušā karaliskā landtāga lēmumā. savukārt muižnieki vēlējās no 
tā izvairīties. Viņi uzsvēra, ka k. J. fon Brukens-Foks ir pietiekami instruēts 
sarunu risināšanai un uz seimu sūtāmiem delegātiem netiks dotas jaunas 
instrukcijas par šo tēmu.61 muižniecības dokumenti gan norāda, ka 1718. gada 
1. jūnijā noslēgtais landtāgs instrukcijā delegātiem, kurus bija plānots sūtīt uz 
tuvojošos seimu, piemin arī troņa mantošanas lietas. instrukcija paredzēja 
darboties pēc k. J. fon Brukenam-Fokam dotajiem norādījumiem, cenšoties 
pēc iespējas ātrāk saņemt lēmumu saksijas–Vaisenfelsas kandidatūras lietā. 
Ja šajā jautājumā tiktu panākts progress un saņemts karaļa un republikas 
apstiprinājums, tālāk delegātiem bija jāuzstāj uz vietējo pamatlikumu 
(Valdības formulas, pakļaušanās līguma, sigismunda Augusta privilēģijas) 
un karalisko komisiju lēmumu saglabāšanu.62 topošajam hercogam bija 
jāapņemas saglabāt visas muižnieku privilēģijas un brīvības. turpretī 
attiecībā par iespējamo iekļaušanu polijā–Lietuvā sūtņiem bija jācenšas aktīvi 
tam pretdarboties. tāpat delegātiem bija jāpanāk karaļa lēmums Annas 
Joanovnas atraitnes uzturēšanas naudas jautājumā, jo muižniecība joprojām 
nevēlējās to maksāt.

tikmēr 1718. gada nogalē polijā–Lietuvā bija parādījušās jaunas vēsmas 
kurzemes hercogistes jautājumā. seimā kurzemes delegāti saņēma atbildi, 
ka pēc Ferdinanda nāves polija–Lietuva apņemas saglabāt muižnieku 
tiesības un privilēģijas, tomēr hercoga troņa mantošanas problēmas uzskata 
par atrisinātām saskaņā ar 1589. gada seima lēmumu. tas paredzēja, ka, 
izbeidzoties ketleru dinastijas vīriešu līnijai, karalis var atļaut iecelt jaunu 
hercogu, bet var sadalīt kurzemi vaivadijās un pievienot polijai–Lietuvai. 
Līdz ar to visus jautājumus par hercoga pēcteci Augusts ii pašreizējā brīdī 
uzskata par nevajadzīgiem un nelaikā uzdotiem un ”.. visi V. K. Majestātes 
un republikas likumīgai virsvadībai neizdevīgie kā atklātie, tā slepenie nodomi par 
iepriekš minēto pēctecību, kuri pieņemti ar nelikumīgiem lēmumiem svešu varu 
mudināti un pierunāti, tiek pasludināti par spēkā neesošiem un nederīgiem, lemtais 
tiek uzskatīts par nenolemtu, uzrakstītais – par neuzrakstītu”63. Augusts ii noteica 
arī to, ka laulību līgums un privātie ar hercoga namu saistītie apgrūtinājumi 
nedrīkst būt neizdevīgi republikai vai pašai hercogistei. 
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kā redzams, polijā–Lietuvā bija notikusi politisko viedokļu maiņa. Būtu 
grūti nosaukt vienu tās iemeslu. Visdrīzāk vesela rinda faktoru ietekmēja 
kurzemes hercogistes likteni 1718. gada gaitā. pēc vēsturnieku domām, pie 
kārtējā Annas Joanovnas laulību projekta izgāšanās noveda vairāki apstākļi:

1) pats karalis Augusts ii esot bijis pret šādu savienību un mudinājis gan 
polijas–Lietuvas, gan kurzemes muižniecību iestāties pret Johanu ādolfu;

2) pētera i aizņemtība ar Zviedrijas kara jautājumiem;
3) pētera i karagājiens uz persiju.64

Jāuzsver, ka 1718. gada pirmajā pusē nav manāmas nekādas pazīmes, 
ka Augusts ii nebūtu atbalstījis Johanu ādolfu. Viņa viedokļa maiņu 
varēja ietekmēt ālandu kongresa norise, kuras laikā krievija un Zviedrija 
mēģināja vienoties par miera nosacījumiem. Lai iegūtu igauniju un Vidzemi, 
pēteris i izskatīja iespēju piekrist tam, lai polijas–Lietuvas tronī atgrieztos 
Zviedrijas atbalstītais staņislavs Leščinskis, kaut gan iepriekš krievija 
iestājās par Augustu ii.65 iespējamā miera noslēgšana un varbūtība vienoties 
ar Zviedriju mazināja Augusta ii kā sabiedrotā nozīmi pētera i acīs.66 tā 
vietā daudz lielāku nozīmi ieguva prūsija, kurai ļoti nepatika, ka kurzemes 
tronī varētu kāpt Vetīnu dinastijas pārstāvis. pēteris i vairs pilnībā nepaļāvās 
uz Augusta ii lojalitāti. krievijas galmā tobrīd runāja, ka polija–Lietuva 
mudinot turkus uz karu ar krieviju un ka Augusts ii mēģinot satuvināties 
ar hābsburgu dinastiju, kura savukārt mudināja turkus uz kara turpināšanu 
ar krieviem. pēteris i ņēma vērā to, ka krievijai nebija izdevīga Augusta ii 
tālāka nostiprināšanās, kuru viņš gribēja panākt ar polijas–Lietuvas troņa 
nodošanu dēlam (šos centienus kā argumentu Augusta ii vēlmei uzurpēt 
varu polijā–Lietuvā izmantoja krievija un prūsija, lai pārliecinātu sev par 
labu polijas–Lietuvas muižniecību).67 nav mazsvarīgi arī tas, ka pret Johana 
ādolfa kandidatūru iestājās daļa polijas–Lietuvas muižniecības, kas nevēlējās 
saksijas elementa nostiprināšanos savā zemē. šeit gan jāuzsver, ka polijas–
Lietuvas muižniecības daļa bija pret jebkādām kandidatūrām uz kurzemes 
hercogistes troni, jo, kā iepriekš minēts, vēlējās, lai tā tiktu pilnīgi iekļauta 
polijā–Lietuvā. saksijas–Vaisenfelsa kandidatūru neatbalstīja arī Ferdinands, 
lai gan viņa viedoklis diez vai tika ņemts vērā.68 

par būtiskāko traucēkli saksijas–Vaisenfelsas projektam var uzskatīt 
prūsiju. Lai panāktu kurzemes nonākšanu savā interešu zonā, Frīdrihs 
Vilhelms i par vēlamu kurzemes troņa mantošanas kandidātu atzina 
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savu radinieku Brandenburgas–švēdes markgrāfu Frīdrihu Vilhelmu (von 
Brandenburg-Schwedt, 1700–1771)69, kuru piedāvāja pēterim i kā Annas 
Joanovnas iespējamo līgavaini jau 1717. gada novembrī.70 sabiedrojoties 
ar krieviju, prūsijas karalis bija ieinteresēts nodrošināt kurzemes hercoga 
Frīdriha kazimira atraitnes elizabetes sofijas (geb. von Brandenburg-Preussen, 
1674–1748) tiesības uz alodiālajām muižām. pēteris i atzina Brandenburgas–
švēdes markgrāfa kandidatūru par izdevīgu, jo uzskatīja par pamatotām 
elizabetes sofijas prasības pret hercoga muižām.71 

iepriekš aprakstītā Augusta ii un pētera i 1717. gada decembra vienošanās 
paredzēja, ka Augusts ii astoņu nedēļu laikā atsūtīs pēterim i saksijas–
Vaisenfelsas hercoga un Annas Joanovnas laulību līguma ratifikāciju (sk. iepr. 
tekstā), tomēr arī pēc sešiem mēnešiem tā netika atsūtīta. 1718. gada vasarā 
pēteris i pilnībā izlēma atbalstīt Brandenburgas–švēdes markgrāfa variantu. 
krievijai tobrīd bija svarīga militāra savienība ar prūsiju, jo izskatījās, ka 
Anglija, Dānija un pat polija–Lietuva ir gatavas pamest krieviju vienu cīņā ar 
Zviedriju. sūtņa G. Dolgorukija paustajā krievijas oficiālajā viedoklī uzsvērts, 
ka pēteris i noraidījis saksijas–Vaisenfelsas hercoga kandidatūru tieši tāpēc, 
ka uzzinājis par Augusta ii centieniem polijas–Lietuvas karaļa troni padarīt 
par mantojamu un nodot dēlam.72 

1718. gada 16. maijā tika noslēgts līgums starp pēteri i un Frīdrihu 
Vilhelmu i. tas paredzēja, ka laulībām starp Annu Joanovnu un Branden-
burgas–švēdes markgrāfu Frīdrihu Vilhelmu jānostiprina draudzība starp 
abām valstīm (1. p.). precībām bija jānotiek nekavējoties pēc markgrāfa iera-
šanās kurzemē (2. p.). Līgums ar Augustu ii par saksijas–Vaisenfelsas hercoga 
laulībām ar Annu Jonaovnu tika atzīts par spēkā neesošu, jo tas nebija laikā 
ratificēts un tā nosacījumi bija kļuvuši par grūti izpildāmiem (3. p.). krievija 
un prūsija visas prasības pret kurzemes hercogisti nodotu laulātajam pārim, 
kuram bija jāpārvalda muižas kopā, bet sīkākus pārvaldīšanas noteikumus 
abas puses izstrādātu laulības līgumā (4. un 5. p.). Līgumslēdzēji apņēmās 
turpmākajā laikā kārtot kurzemes hercoga troņa mantošanas jautājumu par 
labu markgrāfam un viņa pēctečiem. Abi valdnieki centīsies, lai hercoga 
agrākās tiesības un prerogatīvas tiktu saglabātas un lai neviena kaimiņzeme 
netraucētu viņa valdīšanu un neatņemtu viņam tiesības uz īpašumiem vai 
zemi (6. p.). tāpat viņi apņēmās sargāt kurzemi no iekļaušanas citu zemju 
sastāvā (nosacījums lielākoties attiecās uz polijas–Lietuvas muižnieku 
vēlēšanos inkorporēt hercogisti).73 tā paša gada augustā valdnieki ratificēja 
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minēto līgumu. historiogrāfijā norādīts, ka Brandenburgas–švēdes līgums 
kurzemei bija izdevīgāks nekā saksijas-Vaisenfelsas variants, jo prūsija un 
krievija apņēmās atteikties no hercogu meitu un atraitņu prasībām pret 
hercogisti.74

1718. gada septembrī p. Bestuževs–rjumins vērsās pie kurzemes 
muižniecības, pieprasot sasaukt brālīgo konferenci, lai apspriestu jauno 
prūsijas–krievijas līgumu. Virspadomniekus informēja par līguma saturu 
un rosināja pieņemt lēmumu par labu jaunajai kandidatūrai, garantējot 
muižniecības privilēģiju un brīvību saglabāšanu.75 p. Bestuževs-rjumins 
uzsvēra, ka polijas–Lietuvas karalis pats vainojams saksijas–Vaisenfelsas 
projekta atcelšanā, jo vilcinājies ar nosacījumu pildīšanu. krievu 
sūtnis norādīja arī uz prūsijas un krievijas ievērojamām prasībām pret 
kurzemi un solīja ar troņa mantošanas jautājuma veiksmīgu atrisināšanu 
stimulēt uzplaukumu un mieru hercogistē. p. Bestuževs-rjumins lūdza 
virspadomniekiem sūtīt uz nākamo polijas–Lietuvas seimu labus 
delegātus, kas varētu lūgt karalim apstiprināt jauno troņa kandidātu. 
paziņojuma noslēgumā viņš norādīja, ka Brandenburgas-švēdes kandidāta 
neapstiprināšana izraisītu bīstamas sekas.76 Līdzīga satura vēstuli ar 
aicinājumu atbalstīt Brandenburgas-švēdes markgrāfu virspadomniekiem 
atsūtīja arī prūsijas karaļa ministrs un augstākās apelācijas tiesas padomnieks 
kristians Vilhelms Laus (Lau). Viņš informēja kurzemniekus, ka prūsijas 
karalis noslēdzis līgumu, pamatojoties uz labajām kaimiņattiecībām un 
radniecīgām saitēm ar hercoga namu. Frīdrihs Vilhelms i piedāvājot 
Brandenburgas–švēdes markgrāfu par reģentu un troņa mantinieku, lai 
hercogistē iestātos miera un labklājības laiks, un uzskatot, ka tas nevar būt 
netīkami kurzemniekiem.77 

sūtņu spiediena rezultātā 10. oktobrī kurzemes muižnieki sanāca uz 
brālīgo konferenci. tā kā uz Grodņu jau bija nosūtīti delegāti ar instrukcijām 
lūgt karalim par saksijas–Vaisenfelsas hercogu, tad kurzemnieki neuzskatīja 
par iespējamu nekavējoties lūgt par citu kandidātu, kas acīmredzot izsauktu 
karaļa nelabvēlību. Brālīgā konference pieņēma lēmumu informēt karali par 
jauno piedāvājumu un par kurzemes muižnieku apņemšanos gaidīt Augusta ii 
un republikas lēmumu šajā lietā.78 rakstiski muižnieku nostāja formulēta 
1718. gada 14. oktobrī sagatavotajā pielikumā instrukcijai delegātiem uz 
Grodņu. Viņiem bija jāturpina darboties pēc tā paša gada 3. septembrī 
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noslēgtā landtāga instrukcijas visos jautājumos, izņemot troņa mantošanas 
lietu. sūtņiem līdzi deva krievijas un prūsijas pilnvaroto pārstāvju iesniegtos 
paziņojumus par noslēgto līgumu, kas skāra Brandenburgas–švēdes 
markgrāfa un Annas Joanovnas laulības. kurzemes hercogistes delegātiem 
tie bija jāiesniedz karalim un jāinformē par krievijas un prūsijas pilnvaroto 
norādītajām priekšrocībām, kas saistītas ar šīm laulībām. Delegātiem bija 
jāuzsver, ka hercogistes muižniecība troņa mantošanas jautājumu nodod 
izlemšanai tikai un vienīgi karalim un republikai un ka muižniecības vienīgā 
vēlēšanās ir uz mūžīgiem laikiem palikt polijas–Lietuvas pakļautībā un tikt 
atbrīvotai no hercogu atraitņu un citu varu prasībām.79 

p. Bestuževs-rjumins nebija apmierināts ar kurzemnieku izvairīgo 
lēmumu, tādēļ ultimatīvā formā pavēlēja sniegt atbildi uz jautājumu: 
vai muižniecība vēlas vai nevēlas Brandenburgas–švēdes markgrāfu par 
hercogu?80 Virspadomnieki nekavējoties atbildēja, ka viņiem neesot nekas 
pret minēto kandidatūru, ja vien polijas–Lietuvas karalis to atbalstīs. Arī šāda 
atbilde neapmierināja p. Bestuževu-rjuminu, un viņš atkārtoti pieprasīja 
skaidri formulēt muižniecības nostāju un noformēt to ar lielāku godbijību, kā 
arī ieteica nevērsties pret tik vareniem valdniekiem kā prūsijas un krievijas. 
Atbildē virspadomnieki, protams, izteica visdziļāko pateicību par cara 
iniciatīvu un ar vispazemīgāko godbijību deklarēja, ka viņi būs apmierināti, 
ja Augusts ii un republika iecels viņiem par hercogu Brandenburgas–
švēdes markgrāfu, paturot spēkā visus hercogistes pamatlikumus.81 pēc 
šīs atbildes p. Bestuževs-rjumins laikam saprata, ka konkrētāku atbildi no 
virspadomniekiem tobrīd nespēs izspiest.

Ar jau iepriekš minēto Grodņas seima lēmumu un 1718. gada 19. decembra 
Augusta ii atbildi no Varšavas kurzemes muižniecības ”piedāvājums” par 
hercoga Johana ādolfa kandidatūru tika pilnībā noraidīts.82 Zviedrijas karaļa 
kārļa Xii nāve 1718. gada novembrī bija mainījusi starptautisko situāciju. 
krievijas–Zviedrijas sarunas par mieru bija pajukušas, un Augusts ii 
droši varēja iestāties pret Brandenburgas–švēdes markgrāfa kandidatūru. 
saksijas diplomāti bija pārliecināti, ka tieši prūsijas galma intrigas izjauca 
Annas Joanovnas un saksijas-Vaisenfelsas hercoga savienību.83 polijas–
Lietuvas intereses lika cīnīties pret Annas Joanovnas laulībām ar kādu no 
Brandenburgas dzimtas pārstāvjiem, lai gan krievu diplomāti mierināja 
polijas-Lietuvas muižniecību ar to, ka Brandenburgas–švēdes līgums paredz 
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kurzemes hercogistes palikšanu polijas–Lietuvas pakļautībā. tomēr polijā-
Lietuvā pret Brandenburgas–švēdes markgrāfu saglabājās spēcīga opozīcija, 
kas nevēlējās kurzemes nonākšanu prūsijas interešu sfērā, tādēļ Augusts ii 
rakstīja prūsijas un krievijas valdniekiem, ka noraida viņu projektu. Augusts ii 
solīja pēterim i būt savienībā ar krieviju, ja pēteris i atteiktos no kurzemes 
nodošanas Brandenburgas-švēdes markgrāfam, taču šie piedāvājumi palika 
bez rezultātiem.84 savukārt Frīdriham Vilhelmam i Augusts ii pārmeta 
centienus atņemt polijai–Lietuvai tās hercogisti ar mērķi pievienot to 
prūsijai. saksijas kūrfirsts norādīja, ka šāda prūsijas nostiprināšanās nebūtu 
izdevīga citām eiropas varām, tādēļ tās nepieļaus Frīdriha Vilhelma i plānu 
realizēšanos. Argumentu, ka prūsija atceltu elizabetes sofijas prasības pret 
kurzemi, Augusts ii deklarēja kā nesvarīgu, jo polija–Lietuva neatzina 
šīs saistības par likumīgām. savā atbildē Frīdrihs Vilhelms i deklarēja, ka 
kurzemes kārtām nav tiesību ievēlēt vai nosaukt troņmantnieka kandidātu. 
Viņš norādīja uz savu pienākumu rūpēties par radiniecēm – kurzemes 
princesēm. tās zaudētu visu, ja polija–Lietuva sadalītu kurzemi vaivadijās. 
Frīdrihs Vilhelms i pilnībā noliedza apvainojumus par vēlēšanos pievienot 
hercogisti prūsijai un piemetināja, ka arī polijai–Lietuvai nav tiesību 
inkorporēt šo teritoriju un ka tā jāsaglabā kā vienots veselums ar visām kārtu 
privilēģijām.85 

neredzot citu izeju un būdams saniknots par pētera i iejaukšanos polijas–
Lietuvas iekšējās lietās, 1719. gada sākumā Augusts ii tomēr stingri iestājās 
par kurzemes hercogistes inkorporāciju polijā–Lietuvā un sadalīšanu pēc 
Ferdinanda nāves, tādējādi cenšoties protestēt pret prūsijas atbalstītajiem 
projektiem. savukārt Frīdrihs Vilhelms i un krievijas cars tikpat aktīvi 
iestājās pret kurzemes pievienošanu polijai–Lietuvai. 1719. gada janvārī 
pēteris i sagatavoja vēstuli Augustam ii un polijas–Lietuvas republikai. tajā 
bija norādīts, ka J. h. fon Flemings polijas–Lietuvas vārdā risinot sarunas ar 
citām valstīm par savienības noslēgšanu pret krieviju. Bez tam viņš radot 
nevēlamu priekšstatu par krieviju, izplatot informāciju, ka krievija it kā 
vēloties atņemt polijai-Lietuvai kurzemi un citas provinces vai pat pilnībā 
sadalīt valsti. pēteris i uzskatīja, ka nav devis pamatu šaubīties par sava kā 
sabiedrotā uzticību un līdz ar to nav pelnījis tādu attieksmi. Jautājumā par 
kurzemi pēteris i norādīja, ka nevēlas atņemt polijai–Lietuvai ne šo, ne kādu 
citu teritoriju. patiesībā tieši līgums ar prūsijas karali apliecinot, ka krievija 
grib saglabāt kurzemi hercoga pakļautībā un polijas–Lietuvas aizsardzībā.86 
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Vēstulē paustā krievijas oficiālā nostāja kurzemes jautājumā ir skaidra – krie-
vija iestājas par agrākās pārvaldes formas saglabāšanu hercogistē un nepiekrīt 
tās iekļaušanai polijā–Lietuvā.

Valstu nesamierināmo nesaskaņu rezultātā Brandenburgas–švēdes 
markgrāfs tā arī nekļuva par kurzemes hercogu, tāpat kā daudzi citi 
kandidāti pirms un pēc viņa. Var uzskatīt, ka kārļa Xii nāve noslēdza vienu 
no kurzemes hercoga troņa mantošanas jautājuma risināšanas posmiem. 
1719. gadā eiropas valsts pārslēdza savstarpējos līgumus, kas skāra arī 
hercogistes likteni. tāpat šajā laikā aizvien asāk izpaudās polijas–Lietuvas 
karaļa Augusta ii un pētera i nesaskaņas. Var secināt, ka, sākot ar 1711. gadu, 
kurzemes un Zemgales hercogiste uz ilgāku laiku kļuva par ”tirgošanās” 
objektu starp krieviju, prūsiju, saksiju un poliju–Lietuvu. Laikposmā no 
1711. līdz 1718. gadam par visperspektīvākajiem kandidātiem uz kurzemes 
hercoga troni uzskatāmi saksijas–Vaisenfelsas hercogs Johans ādolfs, 
kuru protežēja Augusts ii, un Brandenburgas–švēdes markgrāfs Frīdrihs 
Vilhelms, kuru atbalstīja prūsijas karalis. tomēr valstu vadītāju savstarpēji 
izslēdzošās intereses un vēlēšanās nepieļaut citu zemju nostiprināšanos 
radīja apstākļus, kas neļāva noregulēt situāciju hercogistē. reti kurš ņēma 
vērā pašu kurzemnieku viedokli, kas nebūt nebija vienots, vai pēdējā ketleru 
dinastijas hercoga Ferdinanda nostāju. kurzemniekiem nācās paust atbalstu 
krievijas virzītajiem kandidātiem tikai tādēļ, ka pēterim i bija iespējas šantažēt 
un draudēt nelielās kaimiņzemes muižniecībai. hercoga troņa mantošanas 
jautājums pilnībā atrisinājās tikai 1737. gadā, kad pēc Ferdinanda nāves vara 
pārgāja Bīronu dinastijas rokās. 

atsauces un piezīmes
1 tobrīd virspadomnieku amatu pildīja heinrihs kristians fon der Brinkens (tobrīd virspadomnieku amatu pildīja heinrihs kristians fon der Brinkens (von der Brincken), 

Ēvalds fon sakens (von Sacken), Georgs kristofs fon šlipenbahs (von Schlippenbach) un Johans 
heinrihs keizerlings (Keyserlingk).

2 G. J. Lēvenvoldes vēstule kurzemes hercogistes virspadomniekiem, 1711. gada 29. janvārī. 
LnA Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 1100. f. muižnieku dzimtu dokumenti, 
12. apr., 8. l., 22. lp. 

3 Laulības līgums paredzēja krievijas karaspēka atkāpšanos no kurzemes hercogistes, 
kontribūciju prasību izbeigšanu, hercogistes zemju atdošanu pēc rīgas ieņemšanas, kurzemes 
neitralitāti turpmākajos karos un 200 000 rubļu kā pūru, bet no šīs summas tikai 40 000 rubļu 
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Anita Čerpinska

successionsfrage im herzogtum kurland und 
semgallen von 1711 bis 1718

im vorliegenden Artikel wird das problem des machtwechsels im 
herzogtum kurland am Anfang des 18. Jahrhunderts erl�utert. 1711 starb 
der junge, mit der nichte des kaisers peter i. von russland, Anna ioanovna 
verheiratete herzog Friedrich Wilhelm. Die macht ging auf seinen onkel 
Ferdinand über, der schon 56 Jahre alt, ledig und kinderlos war. so wurde die 
Frage nach dem nachfolger des herzogs aktuell. es war die Zeit des Großen 
nordischen krieges, als die europ�ischen staaten ihren einfluss und ihre 
interessenzonen zu erweitern versuchten. 

Durch die heirat des herzogs Friedrich Wilhelm mit Anna ioanovna 
gewann russland eine bedeutende rolle im Blick auf das herzogtum 
kurland. preußen und polen-Litauen waren im Begriffe zu versuchen, 
diesem einfluss schranken zu setzen, konnten sich aber nicht einigen. k�nig 
August ii. von polen-Litauen war bemüht, seine stellung in polen-Litauen 
zu st�rken und das herzogtum kurland mit dem kurfürstentum sachsen zu 
vereinen. preußen und die polnisch-litauischen magnaten wollten dies aber 
nicht zulassen. preußen versuchte, kurland mit dem brandenburgischen 
hause zu vereinigen, damit das herzogtum als eine Art sperrzone zwischen 
russland und preußen bliebe. Der polnisch-litauische Adel h�tte gerne das 
erl�schen des herzogshauses kettler abgewartet, denn in diesem Falle w�re 
es gem�ß der Gesetzgebung m�glich gewesen, das herzogtum aufzuteilen 
und in polen-Litauen einzugliedern. mehrmals haben die einzelnen staaten 
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versucht, miteinander einen kompromiss zu finden, jedoch war die eine oder 
die andere seite unnachgiebig, um diese pl�ne zu realisieren. 

russland hat zweimal einen Vertrag im Blick auf die nachfolge in kurland 
geschlossen. im Jahre 1717 unterzeichnete peter i. einen Vertrag mit dem 
polnischen k�nig August ii. über die ehe des herzogs Johann Adolph von 
sachsen-Weißenfels mit Anna ioanovna. Wegen den Bedrohungen seitens 
russlands sah sich der kurl�ndische Adel gen�tigt, dieser kandidatur 
beizupflichten. nach einigen monaten �nderte peter i. seine meinung und 
billigte die ehe des markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-schwedt 
mit Anna ioanovna und schloss einen neuen Vertrag – diesmal mit dem k�nig 
Friedrich Wilhelm i. von preußen. Diese Vertr�ge sahen vor, das herzogtum 
kurland herzog Ferdinand zu entziehen, jedoch scheiterten sie beide. Alle 
konzeptionen wurden durch die Gegenwirkung anderer kr�fte zerst�rt. Der 
polnisch-litauische Adel, russland, preußen und sachsen konnten zu keiner 
Übereinstimmung gelangen. sie k�mpften gegeneinander und nutzten das 
herzogtum kurland als eine karte in ihrem spiel. eine lange Zeit war es 
nicht klar, wer den kurl�ndischen herzogsthron besteigen  wird.

Schlüsselwörter: herzogtum kurland und semgallen, herzog Friedrich 
Wilhelm, herzog Ferdinand, herzogin Anna ioanovna, thronerbe, 
Auseinandersetzungen zwischen dem herzog und dem Adel.
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