
235kostjuško sacelšanās kurzemes hercogistē

vēsture
Enija Rubina

kostjuško sacelšanās 
kurzemes hercogistē *

rakstā aplūkota 1794. gadā notikušās kostjuško sacelšanās norise kurzemes un zemgales 
hercogistē un vietējo iedzīvotāju aktivitātes tās laikā. kurzemē ienākušo poļu nemiernieku 
karaspēka darbība skāra būtisku hercogistes teritorijas daļu, radot ievērojamus materiālus 
zaudējumus. sacelšanās laikā aktualizētās nacionālās un sociālo reformu idejas viesa bažas 
par kurzemes iedzīvotāju iespējamu dalību sacelšanās kustībā. sacelšanās gan neguva būtisku 
atbalstu sabiedrībā, tomēr saspīlētais stāvoklis zemē veicināja konfliktu veidošanos pilsētās un 
izraisīja zemnieku nemierus vairākās muižās. nespējot cīnīties pret poļu karaspēku, kurzemes 
amatpersonas bija spiestas lūgt krievijas impērijas palīdzību, ļaujot tai vēl vairāk nostiprināt 
savu politisko ietekmi hercogistē, kas noveda pie kurzemes hercogistes iekļaušanas impērijas 
sastāvā 1795. gadā. 
rakstā izmantoti latvijas nacionālā arhīva latvijas Valsts vēstures arhīva un latvijas nacionālās 
bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļas materiāli.
Atslēgvārdi: kostjuško sacelšanās, kurzemes hercogiste, krievijas impērija, liepāja, Ventspils, 
zemnieku nemieri.

kostjuško sacelšanās kurzemē 1794. gadā ir maz zināms notikums, kurš 
tomēr būtiski ietekmēja hercogistes politisko dzīvi un spilgti izgaismoja tās 
sabiedrību un tajā pastāvošās problēmas. līdzšinējos pētījumos un notikumu 
aprakstos dominē informācija, kas atrodama 1795. gadā publicētajā anonīmajā 
brošūrā “Die polnischen Cofiderirten in Curland”.1 tā radījusi vairākus noturīgus 
priekšstatus par norisēm kurzemē, tai skaitā par hercogistes iedzīvotāju 
atbalstu sacelšanās kustībai, tādēļ, izmantojot plašo nepublicēto avotu klāstu, 
būtiski ir no jauna izvērtēt 1794. gada notikumus.

* raksta pamatā maģistra darbs, aizstāvēts lu Vēstures un filozofijas fakultātē 2010. gada 
jūnijā. zinātniskais vadītājs – prof. g. straube.
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sacelšanās Polijā

 līdz 18. gadsimta beigām Polija bija piedzīvojusi politisku un 
ekonomisku pagrimumu un pakāpeniski nonākusi kaimiņvalstu atkarībā, 
kam visspilgtākais apliecinājums bija 1772. gadā notikusī pirmā Polijas 
dalīšana. lai risinātu valsts iekšējās problēmas, 1788. gadā tika sasaukts 
seims. tā darbības lielākais sasniegums bija 1791. gada 3. maijā pieņemtā 
jaunā konstitūcija, kura paredzēja valsts pārvaldes reformas, plašāku 
tiesību piešķiršanu pilsētu iedzīvotājiem un zemnieku nonākšanu valsts un 
likuma aizsardzībā.2 konstitūcijā minētie jauninājumi nebija radikāli, tomēr 
laikabiedri gan seimu, gan jauno konstitūciju uztvēra kā revolucionāru.3 Valstī 
veiktās reformas neapmierināja Polijas kaimiņvalstis – krievijas impēriju un 
Prūsiju – un arī daļu Polijas augstākās muižniecības, tādēļ 1792. gadā tika 
izveidota tragovices konfederācija. ar krievijas impērijas militāru palīdzību 
konfederācijai izdevās atcelt reformas, savukārt krievijas impērija un Prūsija 
1793. gada 23. janvārī veica Polijas otro dalīšanu.4 

Pēc šiem notikumiem 1793. gadā ārzemēs izveidojās spēcīga poļu opozīcija 
un tika uzsākta sacelšanās gatavošana, lai likvidētu dalīšanas radītās sekas. 
Viens no opozīcijas līderiem bija amerikas savienotu Valstu neatkarības 
kara varonis tadeušs kostjuško. Viņš bija pazīstams ar saviem liberālajiem 
uzskatiem un savas militārās un politiskās spējas bija pierādījis 90. gadu 
reformu laikā un cīņā pret tragovices konfederāciju, būdams viens no Polijas 
armijas komandieriem.5 

Par sacelšanās simbolisko sākumu uzskata 1794. gada 24. martu, kad 
krakovā t. kostjuško nolasīja manifestu, kurā aicināja poļu tautu uzsākt cīņu 
par savu neatkarību.6 Par cīņas saukli tika izvirzīts lozungs “brīvība, vienotība, 
neatkarība”.7 atšķirībā no iepriekšējām Polijā notikušajām sacelšanās 
kustībām tajā iesaistījās visi sabiedrības slāņi, sākot ar aristokrātiju un beidzot 
ar zemniekiem, un šoreiz tai neveidojās pašu poļu radīta opozīcija.8 minēto 
iemeslu dēļ kostjuško sacelšanos mēdz dēvēt par poļu pirmo nacionālopoļu pirmo nacionālopirmo nacionālo 
sacelšanos. 

laikabiedru uzmanību saistīja ne tikai sacelšanās nacionālie motīvi, bet 
arī tās laikā rosinātās sociālās reformas, kas nereti notikumus Polijā lika 
salīdzināt ar franču revolūciju.9 Daudzi reformu priekšlikumi atkārtoja 1791. 
gada 3. maija konstitūcijā iekļautos jauninājums, taču būtisks papildinājums 
bija zemnieku tiesību paplašināšana. Pēc t. kostjuško iniciatīvas, cenšoties 



237kostjuško sacelšanās kurzemes hercogistē

palielināt armijā iesaistīto zemnieku skaitu, 1794. gada 7. maijā Polaņecas pil-
sētā tika publicēts universāls, kas nodrošināja dažādas tiesības un atvieglo-
jumus zemniekiem, nozīmīgākie no tiem bija personiskās brīvības piešķiršana 
un klaušu samazināšana.10 sacelšanās ierobežotā laika un muižniecības 
atbalsta trūkuma dēļ Polaņecas universāls gan palika nerealizēts.11 

cīņu pret sacelšanos nekavējoties uzsāka krievijas impērijas un Prūsijas 
karaspēki. karadarbība norisinājās visu 1794. gada vasaru un rudeni. 10. ok-
tobrī kaujā tika ievainots un sagūstīts t. kostjuško. Pēc viņa sagūstīšanas jau 
novājinātā sacelšanās kustība vairs nespēja atgūties un 4. novembrī Varšava – 
kā pēdējā sacelšanās vieta – padevās, un nemieri līdz ar to bija beigušies.12 jau 
sacelšanās laikā krievijas impērijas, Prūsijas un austrijas starpā bija sākušās 
pārrunas par Polijas galīgo sadalīšanu,13 un to rezultātā 1795. gadā notika 
trešā un pēdējā Polijas dalīšana. 

sacelšanās kurzemē 

Drīz pēc sacelšanās sākuma informācija par notikumiem Polijā un lietuvā 
nonāca arī kurzemē. Par stāvokli kaimiņvalstī ziņoja kurzemes tirgotāji,14 
robežu tuvumā dzīvojošie muižnieki,15 hercogisti sasniedza arī lietuvā 
publicētie nemiernieku uzsaukumi.16 no lietuvas iegūtā informācija, lai arī 
ne vienmēr precīza, galvenokārt vēstīja par nekārtībām un laupīšanām,17 
tādējādi raisot satraukumu iedzīvotāju vidū, jo jau kopš maija sākuma 
kurzemē izplatījās baumas par poļu nemiernieku plāniem doties arī uz 
kurzemi. nereti tajās tika uzsvērta gaidāmā izrēķināšanās ar krievijas 
impērijas amatpersonām un vietējo muižniecību, kā arī radikālu sociālu 
jauninājumu ieviešana.18 tā, piemēram, 22. maijā, īsi pirms nemiernieku 
pirmās ierašanās liepājā, krievijas konsuls liepājā kristofs šucs (Christoph 
Schutz) krievijas sūtnim jelgavā ivanam sevastjanovičam rikmanim (Иван 
Севастянович Pикман) ziņoja, ka Piltenes apgabalam atsūtīts raksts, kurā 
vēstīts par gaidāmo iebrukumu kurzemē, lai ieņemtu liepāju un Ventspili, 
tāpat tajā ticis solīts, ka ikviens cilvēks kļūs brīvs un neeksistēs vairs neviens 
muižnieks, savukārt Piltenes superintendentam dota pavēle baznīcās 
izsludināt zemnieku brīvību.19

bažas par nemieru sākšanos kurzemē vēl vairāk veicināja pārliecība 
par vairāku kurzemes sabiedrības grupu gatavību pievienoties sacelšanās 
kustībai. uzskatīja, ka solīto sociālo reformu dēļ sacelšanos varētu atbalstīt 
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pilsētu iedzīvotāji un zemnieki. šādu pārliecību sekmēja iepriekšējo 
gadu politiskie notikumi kurzemē, kuru laikā pilsētu iedzīvotājiem un 
zemniekiem tika piedēvētas simpātijas pret franču revolūciju un tās idejām.20 
Vēl pirms poļu karaspēka ienākšanas hercogistē tika ziņots par poļu 
nemiernieku slepenu uzturēšanos liepājā21 un tās iedzīvotāju apbruņošanos 
un dumpīgo noskaņojumu.22 

izplatītā informācija lielākoties bija kļūdainas baumas, tomēr tās 
mudināja varas iestādes uz aktīvu rīcību un tika uzsāka hercogistes 
aizsardzības sagatavošana. Par būtisku draudu uzskatīja revolucionāru ideju 
iespējamu izplatīšanos, tādēļ 30. maijā latviešu un vācu valodā tika izdots 
uzsaukums, kas aicināja iedzīvotājus atturēties no “mācības par brīvību un 
vienlīdzību”. šīs idejas tika raksturotas kā augstākā mērā kaitīgas, kas izjauc 
pasaules lietu kārtību. arests draudēja tiem, kas uzdrošinātos “brīvības un 
vienlīdzības mācībai” piekrist vai to sludināt.23

kurzemes varas iestādes centās organizēt arī hercogistes robežu 
aizsardzību, tomēr šis uzdevums bija sarežģīts, ņemot vērā kurzemes 
karaspēka nelielo skaitu, kas nedaudz pārsniedza 500 cilvēku.24 Vēl pirms 
nemiernieku iebrukuma kurzemes hercogs Pēteris bīrons krievijas sūtnim 
jelgavā norādīja, ka karaspēks ir pārāk niecīgs, lai nodrošinātu visas 
hercogistes robežas drošību.25 

iespējamie nemieri kurzemē uztrauca arī krievijas amatpersonas, un 
tās aktīvi iesaistījās kurzemes aizsardzības plānošanā. šādām aktivitātēm 
bija vairāki cēloņi, pirmkārt, kurzemes hercogistes robežu un teritorijas 
aizsardzība bija svarīga, lai nodrošinātu krievijas impērijas robežu drošību, 
un, otrkārt, tā bija iespēja vēl vairāk nostiprināt savu ietekmi hercogistē, ko 
tā pakāpeniski bija ieguvusi 18. gadsimta laikā. 

krievijas amatpersonas darbību uzsāka jau aprīlī, jo ar aizdomām 
un bažām izturējās pret kurzemes iedzīvotājiem, uzskatot, ka kurzemē 
sacelšanās kustībai varētu būt daudzi atbalstītāji.26 27. aprīlī i. rikmanis 
iesniedza notu hercogam un kurzemes valdībai, kurā lūdza noteikt pilsētu 
tirgotājiem pulvera, svina un ieroču tirdzniecības aizliegumu un aicināja 
padzīt no pilsētām visas aizdomīgās personas. atsaucoties uz 27. aprīļa 
notu, 29. aprīlī kurzemes valdība izdeva pavēli, lai pilsētās tiktu apzināti 
un reģistrēti tirgotāju pulvera, svina un ieroču krājumi, kā arī tiktu aizliegta 
šo preču pārdošana svešiniekiem.27 Vairākas pilsētas uzsāka šo prasību 
īstenošanu.28 
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1794. gada 29. aprīlī i. rikmanis izdeva notu, kurā tika paziņots, ka 
viņas ķeizariskā majestāte ir uzņēmusies rūpes par kurzemes robežu 
aizsardzību pret naidīgiem uzbrukumiem. tika solīta krievu karaspēka 
korpusa ierašanās hercogistē, kura uzdevums būtu rūpēties par drošību 
un aizstāvēt mierīgos iedzīvotājus. kurzemes valdība un muižniecība tika 
aicināta ienākušo karaspēku apgādāt ar proviantu un furāžu, kā arī sniegt 
visa veida nepieciešamo atbalstu.29 krievijas armijas korpuss ģenerāļa sergeja 
Fjodoroviča goļicina (Cергей Федорович Голицын) vadībā kurzemē ieradās 
maijā, kad situācija lietuvā kļuva arvien bīstamāka un nemiernieki pulcējās 
arvien tuvāk hercogistes robežai. galvenā krievijas armijas nometne tika 
izvietota pie bauskas pilsētas.

krievijas amatpersonas ar panākumiem darbojās, lai pārliecinātu hercogu 
un kurzemes valdību atteikties no pakļautības Polijai un lūgt krievijas 
ķeizarienes aizsardzību.30 Pēc Vidzemes gubernatora Pētera fon der Pālena 
(Peter von der Pahlen) vizītes jelgavā31 19. maijā hercogs nosūtīja vēstuli 
katrīnai ii, kurā lūdza krievijas ķeizarienes aizsardzību un aizbildniecību 
līdz laikam, kamēr Polijā tiks atjaunota likumīgā vara.32 lai apstiprinātu 
minētos lūgumus, tika sasaukts kurzemes ārkārtas landtāgs. Pavēlē par tā 
sasaukšanu tika norādīts, ka Polijā likumīgā vara ir likvidēta un līdz ar to 
arī hercogistes lēņa attiecības ar Poliju vairs nav spēkā un vienīgais veids, 
kā pasargāt zemi no draudošajām briesmām, ir lūgt krievijas ķeizarienes 
aizsardzību.33

Veiktie drošības pasākumi tomēr nedeva vēlamos rezultātus, un 23. 
maijā kurzemē ienāca vairāku simtu34 vīru liels poļu nemiernieku karaspēks 
heinriha fon mirbaha (Heinrich von Mirbach) vadībā. tā mērķis bija liepājā 
iegādāties pulveri, svinu un ieročus.35 Pilsētā ieradās neliela poļu vienība un 
pieprasīja pārdot minētās preces, bet pārējie nemiernieku spēki izvietojās 
ārpus pilsētas. kā vēlāk taisnojās maģistrāts – lai gan viņi visādi centušies 
izvairīties no prasību izpildes, tomēr, saņemot draudus, ka pretējā gadījumā 
nemiernieki krājumus paņems ar varu, pilsēta piekritusi pārdot pieprasītās 
preces.36 Pēc nepieciešamo krājumu iegūšanas nemiernieki atkāpās no 
kurzemes teritorijas. nelielu poļu vienību periodiska ienākšana hercogistes 
teritorijā turpinājās arī jūnija sākumā.37 tomēr, neskatoties uz notikumiem 
liepājā, jauni pasākumi, kas veicinātu hercogistes aizsardzību, netika 
ieviesti, kā rezultātā 25. jūnijā liepājā atkārtoti ienāca h. fon mirbaha vadītais 
karaspēks, šoreiz ar plāniem par ilgstošu uzturēšanos kurzemē. 
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sacelšanās skāra rietumkurzemes lielāko daļu, nemierniekiem nonākot 
arī līdz Ventspils pilsētai.38 tomēr intensīva un pastāvīga poļu nemiernieku 
klātbūtne bija vērojama vienīgi liepājā un tās apkārtnē, uz tālākām 
teritorijām devās vienīgi nelielas karaspēka vienības. apjomīgi nemiernieku 
spēki ģenerāļa antonija Voitkēviča (Antoni Woytkiewicz) vadībā uzturējās 
arī skrundas un saldus apkārtnē.39 Poļu nemiernieku uzbrukumi skāra arī 
visu kurzemes un lietuvas pierobežu,40 tai skaitā bauskas apkārtni,41 kur 
bija izvietota krievijas armijas galvenā nometne. aktīvu darbību nemiernieki 
izvērsa arī Daugavpils–aizslauces draudzē, jo īpaši ģenerāļa mihaila kleofasa 
oginska (Michał Kleofas Ogiński) komandētās vienības, kuras organizēja 
uzbrukumu Daugavpils pilsētai.42 

kurzemes teritorijā ienākušos poļu spēkus veidoja atsevišķas regulārā 
karaspēka vienības, bet lielākā daļa nemiernieku bija nesen mobilizēti un 
vāji apmācīti lietuviešu zemnieki, kurus novērotāji raksturoja kā “jaunus, 
noplīsušus cilvēkus”.43 h. fon mirbaha vadīto spēku sastāvā bija ap 6000 vīru.44 
Pārējo vienību lielumu avoti neatklāj, tomēr arī to skaits sasniedza vairākus 
tūkstošus cilvēku. karaspēks bija vāji organizēts, un tā daudzās vienības un 
to komandieri bieži rīkojās neatkarīgi cits no cita. 

nemiernieku darbības liecināja, ka to mērķi, ienākot kurzemē, bija 
paplašināt sacelšanos, iegūt ieroču, munīcijas, pārtikas u.c. veida krājumus, 
zināma loma bija atvēlēta arī kurzemes iedzīvotāju iesaistīšanai sacelšanās 
kustībā. Visplašāko informāciju par poļu nemiernieku mērķiem sniedza viņu 
izdotie dokumenti. karaspēkam, apmetoties liepājā, līdzās poļu kancelejai 
tika izveidota arī vācu kanceleja, kuras vadību uzņēmās liepājas advokāts 
Frīdrihs rucens (Friedrich Rutzen),45 un tika sākta uzsaukumu un pavēļu 
izdošana kurzemes iedzīvotājiem vācu valodā. galvenā informācija līdzīgi 
kā Polijā46 tika publicēta uzsaukumu formā. Vecākais poļu nemiernieku vācu 
valodā izdotais uzsaukums datēts ar 1. jūliju47 un uzrunāja visus hercogistes 
iedzīvotājus. 4. jūlijā tika publicēti divi jauni uzsaukumi,48 no kuriem viens 
atkārtoja 1. jūlija paziņojumu, bet otrs īpaši uzrunāja zemniekus. tie paši 
uzsaukumi vēlreiz tika izdoti arī 5. jūlijā.49 Pēdējo reizi poļu nemiernieki 
uzsaukumus kurzemes iedzīvotājiem izdeva 16. augustā.50 tie ar nelielām 
izmaiņām atkārtoja jūlija sākumā izdotos paziņojumus, tādējādi kopumā 
kurzemes iedzīvotājus par sacelšanās mērķiem un poļu nemiernieku 
nodomiem attiecībā uz viņiem informēja divu uzsaukumu teksti. literatūrā 
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atrodamas norādes arī par Viļņā drukātiem uzsaukumiem vācu un latviešu 
valodā, ko izplatīja tomaša Varecka (Tomasz Waerecki) vadītās karaspēka 
daļas,51 tomēr latvijas Valsts vēstures arhīvā atrodami vienīgi rokrakstā vācu 
valodā izplatītie uzsaukumi, kurus parakstījis heinrihs fon mirbahs. Par poļu 
nemiernieku nodomiem attiecībā uz kurzemes iedzīvotāju vietu sacelšanās 
kustībā vēstīja arī vairāki kurzemes iedzīvotājiem paredzētie zvēresta teksti. 
saglabājušies 27. jūnijā liepājā izdotais liepājas un kurzemes iedzīvotāju 
uzticības zvērests52 un aizputes iedzīvotāju zvēresta teksts.53 kurzemē tika 
publicēts arī Polaņecas universāls54 un izdotas vairākas pavēles par kurzemes 
iedzīvotāju iesaistīšanu sacelšanās kustībā.55 šajos dokumentos tika minēti 
gan kostjuško sacelšanās nacionālie mērķi, gan solītas sociālas reformas. 

sacelšanās nacionālie motīvi un mērķi bija poļu kurzemē izdoto 
dokumentu centrālais elements, tomēr attiecībā uz šo mērķu piemērošanu 
kurzemes hercogistes iedzīvotājiem bija vērojama zināma atturība. lai gan 
uzsaukumos un zvērestos tika uzsvērta Polijas un kurzemes vienotība, 
norādot uz Polijas gadsimtiem ilgo valdīšanu pār kurzemi,56 lietotas frāzes 
”��s mani brā�i��s mani brā�i”57, ”Mēs kā vienas tēvzemes dēliMēs kā vienas tēvzemes dēli”58 utt., tomēr centieni kurzemes 
hercogistes iedzīvotājus reāli iesaistīt sacelšanās kustībā bija ierobežoti 
un atšķirīgi attiecībā uz dažādām iedzīvotāju grupām. no kurzemes 
iedzīvotājiem aktīvā karadarbībā iesaistīties tika aicināti vienīgi zemnieki. 
sākotnēji tas tika darīts zemniekiem veltītajā uzsaukumā, kurā tika izteikts 
norādījums apbruņoties ar pīķiem un izkaptīm un aizstāvēt savu tēvzemi.59 
šī aicinājuma sakarā tika izdotas arī vairākas pavēles par rekrūšu ņemšanu 
no muižām. Pavēle par zemnieku mobilizēšanu liepājas apkārtnē tika izdota 
5. jūlijā,60 un 8. jūlijā šāda pavēle nonāca arī Ventspilī.61 rīkojums muižām 
dot rekrūšus tika pieminēts arī vēlākos laikabiedru ziņojumos, tomēr nav 
liecību, ka šāda mobilizācija būtu sākusies. attiecībā uz pārējiem kurzemes 
iedzīvotājiem viņu uzdevumi uzsaukumā tika formulēti retoriskas frāzes 
veidā: ”Ar savu mantu un dzīvību aizstāvēt brīvību, vienotību un neatkarībuAr savu mantu un dzīvību aizstāvēt brīvību, vienotību un neatkarību.”62 
tika izdoti arī konkrēti aicinājumi par pārtikas un furāžas piegādi poļu 
karaspēkam. šāds pienākums visiem iedzīvotājiem tika minēts 27. jūnija 
liepājas pilsētas zvērestā,63 bet īpaši muižniekiem aizputes pilsētas zvērestā.64 
kurzemes muižniecības iesaistīšana sacelšanās kustībā bija plānota, liepājā 
ierīkojot tribunālu, par kura locekļiem vajadzēja kļūt kurzemes muižniecības 
pārstāvjiem.65 Visi minētie pienākumi norādīja, ka kurzemes iedzīvotājiem 
bija paredzēta samērā pasīva loma sacelšanās kustībā. 
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kurzemes iedzīvotāju reakcija uz uzsaukumos sludinātajiem 
nacionālajiem mērķiem lielākoties bija noraidoša. Par to liecināja iedzīvotāju 
iebildumi sakarā ar zvēresta nodošanu Polijai. Pret zvēresta nodošanu 
protestēja gan kurzemes muižniecības pārstāvji,66 gan pilsētas. liepājas 
maģistrāts uzsvēra, ka nodot zvērestu nav nekādas nepieciešamības, ņemot 
vērā, ka ikviens zvērējis uzticību Polijai, kļūstot par pilsētas birģeri.67 
līdzīgu argumentu izvirzīja arī kuldīgas maģistrāts.68 tāpat liepājas pilsēta 
nepiekrita arī zvērestā kurzemes iedzīvotājiem paredzētajiem pienākumiem, 
norādot, ka ne pilsētai, ne kurzemei nebija nekāda tajā minētā ”vispārējā 
ienaidnieka”.69 

Poļu nemiernieku uzsaukumos un citos izdotajos dokumentos tika 
pieminētas arī sociālas reformas, tomēr tās bija attiecinātas tikai uz 
zemniekiem. Visiem pārējiem kurzemes iedzīvotājiem tika solīts neaizskart 
nevienu personu, cienīt īpašumu un nodrošināt privilēģijas.70 zemniekiem 
pārmaiņas tika solītas vairākos poļu izdotajos dokumentos. Visiem kurzemes 

1. att. Poļu nemiernieku uzsaukums kurzemes iedzīvotājiem. 
1794. gada 16. augusts. LVVA, 554. f., 1. apr., 2974. l., 9. lp.
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iedzīvotājiem domātajā 1. jūlija uzsaukumā zemniekiem tika norādīts: ”Esiet 
uzticīgi po�u nācijai, kā arī esiet paklausīgi j�su kungiem un kārtīgi maksājiet nodevas. 
Po�u nācija apsola par�pēties, lai muižniekiem tiktu atņemtas tiesības lemt par dzīvību 
un nāvi, arī par to, lai j�s saņemtu tiesības, privilēģijas un drošības, kādas ir m�su 
nācijas �audīm.”71 šī uzsaukuma 16. augusta atkārtojumā tiesību atņemšana 
muižniekiem spriest nāvessodu gan vairs netika minēta.72 savukārt 
zemniekiem domātajā uzsaukumā pēc ievada, kurā tika izmantoti tādi vārdi 
kā ”verdzība”, ”despotiski kungi”, pašā uzsaukuma saturā netika pieminēti 
nekādi zemnieku stāvokļa uzlabojumi.73 tādējādi vienīgais dokuments, kas 
paredzēja būtiskas sociālās pārmaiņas, bija Polaņecas universāls. 

Polaņecas universāls, iztulkots vācu valodā, kurzemē tika izplatīts jūnija 
beigās un jūlija sākumā,74 tas tika nodots liepājas, kuldīgas75 un Ventspils76 

draudžu mācītājiem nolasīšanai iedzīvotājiem. universāls saturēja 14 punktus, 
no kuriem būtiskākie bija otrais, kas noteica, ka zemniekiem jāmaksā nodevas, 
bet viņi iegūst personisko brīvību un pēc īpašas komisijas atļaujas var mainīt 
dzīvesvietu, un trešais, kurš paredzēja ievērojamus klaušu samazinājumus.77 
neskatoties uz paredzētajiem ierobežojumiem, laikabiedri universāla 
saturu raksturoja kā revolucionāru un nepiemērotu kurzemes situācijai. tā, 
piemēram, kuldīgas latviešu draudzes mācītājs Frīdrihs gramkans (Fridrich 
Gramkan) Polaņecas universālu apzīmēja kā ”vienlīdzības un brīvības patentu”,78 
savukārt Ventspils mācītājs kristofs mihelsons (Christoph Michelsohn), 
komentējot universāla saturu, rakstīja: ” .. tas nebija ne Kurzemei radīts, ne arī 
ir tajā pielietojams, un ka tieši tādē� caur to apsolītās laimes vietā izceltos nekārtības 
un sabrukums, kā to pierāda netālais Alsungas piemērs.”79 mācītāji, uzskatot poļu 
sludinātās idejas par kaitīgām un kārtību jaucošām, atteicās vai izvairījās no 
universāla un arī pārējo uzsaukumu izsludināšanas, piemēram, k. mihelsons 
nemierniekiem aizbildinājās, ka nevar nolasīt un publicēt dokumentus, kas 
nav iesūtīti noteiktajā kārtībā.80 savukārt F. gramkans savā 16. jūlija ziņojumā 
hercogam norādīja, ka līdz šim dažādos veidos izvairījies no uzsaukumu 
nolasīšanas.81 Domājams, līdzīgi rīkojās daudzi mācītāji. 

lai tomēr informētu iedzīvotājus par saviem mērķiem un nolūkiem, 
nemiernieki centās informāciju izplatīt arī paši, šim nolūkam izmantojot 
publiskas uzstāšanās.82 galvenokārt šādi gadījumi konstatējami pilsētās, taču 
arī zemniekiem tika noturētas publiskas runas, par šādu uzstāšanos draudzes 
hronikā rakstīja Vilkumiesta un kalkūnes draudzes mācītājs jakobs Frīdrihs 
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rostkovijs (�acob Friedrich Rostkovius). runu zemniekiem baznīcas kapsētā bija 
noturējis kāds poļu ģenerāļa sekretārs.83 tomēr nemiernieku iespējas izplatīt 
informāciju ierobežoja valodas atšķirības. avotos vairākkārt tiek norādīts uz 
gadījumiem, kad kurzemes iedzīvotāju un nemiernieku savstarpējās sarunās 
tika pieaicināti poļu valodas pratēji.84 avotos atrodamas arī norādes par vācu 
tautības personu esamību starp nemierniekiem,85 kuri bija gan kurzemes 
iedzīvotāji, gan nāca no Polijas vai Prūsijas.86 tomēr kopumā valoda bija 
problēma, kas kavēja poļus skaidrot savus nodomus un centienus. minēto 
iemeslu dēļ pamatoti var uzskatīt, ka par galveno informācijas izplatīšanas 
veidu kļuva baumas. to rezultātā kurzemē plaši izplatījās priekšstats, ka 
poļu nemiernieki zemniekiem piešķir pilnīgu brīvību.87 

Poļu nemiernieki centās aktīvi īstenot arī citus savus mērķus, iegūt 
kurzemē ieročus, munīciju un pārtiku. Pilsētām, kurās nonāca poļu 
nemiernieku vienības, tika pavēlēts pārdot tajās esošo ieroču un pulvera 
krājumus.88 Piedraudot ar sodiem, ieroči tika atsavināti arī iedzīvotājiem.89 
liepājā par divu lielgabalu slēpšanu tika arestēts hercoga licences inspek-
tors johans Frīdrihs Vīzens (�ohan Friedrich Wiesen).90 nemiernieki konfiscēja 
arī liepājas91 un Ventspils92 licenču kases. neraugoties uz šiem apstākļiem, 
poļu nemiernieku vienību izturēšanās pilsētā tika raksturota kā miermīlīga 
un kārtīga.93 atļauta bija iedzīvotāju brīva pārvietošanās, vienīgi vēstuļu 
sūtīšana bija aizliegta gan liepājā, gan Ventspilī. kā rakstīja Ventspils 
licences inspektors, tad, lai sūtītu vēstuli, tā vispirms bija jānolasa poļu spēku 
kapteinim un tikai pēc viņa zīmoga saņemšanas to varēja nosūtīt.94

Pretēja situācija veidojās laukos, kur, gādājot pārtiku un furāžu 
karaspēkam, iedzīvotājiem tika nodarīti būtiski zaudējumi. tā kā 
nemiernieku spēkus veidoja daudzas, bieži cita no citas neatkarīgas vienības, 
nebija iespējams izveidot organizētu karaspēka apgādi un tā vietā muižās 
tika uzsāktas rekvizīcijas un laupīšanas, pieprasīta pārtika, lopbarība un 
zirgi. Visvairāk no rekvizīcijām cieta liepājas apkārtnes muižas. 18. jūlijā 
no tadaiķiem hercogam ziņoja, ka pilnībā izlaupītas Diždāmas un krūtes 
muižas,95 bet 21. jūlijā ziņoja par izpostītajām rucavas, nīcas un bārtavas 
muižām.96 nereti izlaupīti tika arī krogi.97 rekvizīcijas bieži tika veiktas, 
izmantojot draudus par arestiem, muižas dedzināšanu un izlaupīšanu.98 
Vairākos gadījumos muižu īpašnieki tika arestēti un nogādāti liepājā.99 
Ņemot vērā nedrošo situāciju, daudzi īpašnieki atstāja savas muižas.100 
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2. att. h. fon mirbaha pavēle kurzemes mācītājiem izskaidrot zemniekiem poļu 
izdotos uzsaukumus. LVVA, 554. f., 1. apr., 2974. l., 12. lp.
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Pie bauskas izvietotās krievijas armijas vienības pretēji solītajam neuzsāka 
tūlītēju cīņu pret kurzemē ienākušajiem poļu nemiernieku spēkiem, bet 
pamatā veica uzbrukumus lietuvas teritorijai.101 uz poļu ieņemtajām 
kurzemes daļām krievijas karaspēka 1300 vīru liela vienība apakšpulkveža 
Fjodora kozlainova (Федор Козлайнов) vadībā devās jūlijā. šīm vienībām 
pievienojās arī hercoga 200 vīru lielais gvardes bataljons komandiera oto fon 
Drīzena (Otto von Driesen) vadībā.102

krievijas armijas un hercoga karaspēka vienības liepājā nonāca 12. jūlijā. 
tuvojoties krievijas karaspēkam, poļu spēki atkāpās no pilsētas, tādēļ, 
nonākot liepājā, F. kozlainova sākotnējais uzdevums bija miera un kārtības 
atjaunošana pilsētā un tās apkārtnē. nelielas krievijas karaspēka vienības 
devās uz apkārtējām muižām, lai novērstu esošos un iespējamos zemnieku 
nemierus. grūtības karaspēkam sagādāja vājā apgāde, jo liepājas apkārtnes 
muižas bija izlaupītas, turklāt piegādes traucēja poļu vienības, kuras arvien 
lielākā skaitā atgriezās apkārtnē.103 

sākotnēji sadursmes starp poļu un krievu spēkiem bija nelielas, tādas 
norisinājās pie nīcas, bārtavas, grobiņas, iļģiem u.c.104 Pieaugot poļu spēku 
lielumam, karadarbība kļuva intensīvāka. ievērojamākā kauja notika 26. jūlijā 
pie gaviezes muižas, tās laikā tika nodedzināta muiža, kā arī nāvīgi ievainots 
krievu spēku komandieris F. kozlainovs. 8. augustā karaspēku cīņa sasniedza 
arī liepājas pilsētu un neliela kauja starp poļu nemierniekiem un krievijas 
karaspēku norisinājās arī pilsētas ielās. ievērojamā poļu pārspēka dēļ krievu 
karaspēks bija spiests atstāt liepāju.105 atkāpjoties tika uzsākta pilsētas 
apšaude ar lielgabaliem, lielus postījumus gan nenodarot.106 

Pēc augusta cīņām poļu karaspēka lielākā daļa no liepājas apkārtnes 
pārcēlās uz skrundu, saldu un ezeri.107 tas izraisīja bažas par iespējamo 
uzbrukumu jelgavai. Pēc krievijas sūtņa i. rikmaņa lūguma jelgavas pils 
aizsardzībai no rīgas tika atsūtīti astoņi lielgabali un divas lielgaballaivas.108 
Poļu nemiernieku vienības turpināja darboties arī pārējā kurzemes teritorijā, 
piemēram, no jauna sasniedzot Ventspili.109 līdz ar situācijas pasliktināšanos 
lietuvā, kur 12. augustā krievijas impērijas karaspēks ieņēma Viļņu, poļu 
nemiernieki sāka atkāpties no kurzemes un septembrī hercogisti pameta 
pēdējās poļu karaspēka vienības. 



247kostjuško sacelšanās kurzemes hercogistē

kurzemes iedzīvotāji un sacelšanās

bažas par kurzemes iedzīvotāju pievienošanos sacelšanās kustībai kļuva 
vēl lielākas pēc nemiernieku ienākšanas hercogistē un skāra divas sabiedrības 
grupas – pilsētu iedzīvotājus un zemniekus. Pārliecībā par pilsētnieku 
atbalstu poļu nemierniekiem izšķiroši bija priekšstati par revolucionāru ideju 
popularitāti pilsētās, uz to norādīja paustās apsūdzības un tajās izmantotie 
jēdzieni. Vidzemes ģenerālgubernators nikolajs Vasiļjevičs repņins 
(Николай Васильевич Репнин) par kurzemi rakstīja: “Pilsētas un zemnieki 
ir inficēti ar brīvības un vienlīdzības domu. Viņi ir nelādzīgi noskaņoti un tādē� 
paši aicina dumpiniekus pret dižciltīgajiem.”110 līdzīgas apsūdzības kurzemes 
pilsētu iedzīvotājiem veltīja arī kurzemes muižniecības pārstāvji, politiķis un 
diplomāts karls heinrihs heikings (Karl Heinrich Heyking) sacelšanās laikā 
par pilsētu iedzīvotājiem rakstīja: “M�su jakobīņi, .. neslēpj savus uzskatus; tie 
ska�i apsveica po�u rīcību .. Liepāja nekautrīgi manifestēja savu prieku par krievu 
sakāvi Varšavā.”111 arī vēlāk k. h. heikings, vērtējot notikumus kurzemē, 
lietoja izteicienu “Liepājas jakobīņi”.112 tomēr šādas apsūdzības pārsvarā bija 
balstītas uz nepamatotām bailēm un baumām. Pilsētās bija vērojama atturīga 
attieksme pret nemierniekiem un iedzīvotāju rīcību pamatā noteica rūpes par 
savu drošību un labklājību. 

Poļu nemiernieku klātbūtne skāra daudzas kurzemes hercogistes pilsētas 
un miestus – liepāju, grobiņu, Durbi, aizputi, kuldīgu, Ventspili un talsus. 
Pilsētu iedzīvotāju darbības liecināja, ka tie vienlaicīgi centās nodrošināt labas 
attiecības ar poļu nemierniekiem, lai garantētu savu drošību un materiālās 
intereses, un rūpēties, lai to rīcība netiktu uzskatīta par nodevību un atbalstu 
sacelšanās kustībai. sasniegt abus mērķus pilsētām izdevās reti, uz ko 
norādīja tām izvirzītās apsūdzības. Vislielākās aizdomas un pārmetumus 
radīja liepājas pilsētas iedzīvotāju izturēšanās. kad krievijas karaspēks 
12. jūlijā ieradās pilsētā, liepājai nekavējoties tika uzlikts 20 000 dukātu 
liels naudas sods par sadarbību ar poļiem.113 Daudzajos nereti savstarpēji 
pretrunīgajos pilsētas, aculiecinieku, kurzemes amatpersonu un krievijas 
amatpersonu radītajos dokumentos labi atklājas liepājas iedzīvotāju rīcība 
un tās motivācija sacelšanās laikā. 

svarīgākais mērķis, kuru sev izvirzīja liepājas maģistrāts un iedzīvotāji, 
saskaroties ar sacelšanos, bija savu materiālo interešu nodrošināšana. šī 
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iemesla dēļ tie nereti pārkāpa gan kurzemes varas iestāžu, gan krievijas 
amatpersonu pavēles. rūpes par sava īpašuma aizsardzību parādījās, jau 
izceļoties nemieriem lietuvā. tā, piemēram, neskatoties uz aizliegumiem 
kontaktēties ar sacelšanās dalībniekiem, liepājas tirgotāji sarunās ar 
nemierniekiem vienojās par netraucētu pasta satiksmi.114 tāpat, izskanot 
baumām par iespējamo labības konfiskāciju un pienākumu to nogādāt rīgā, 
tirgotāji labāk izvēlējās krājumus pārdot,115 līdzīgi pilsētas iedzīvotāji rīkojās 
arī ar citiem produktiem.116 iedzīvotāju materiālie apsvērumi, izvēloties 
rīcības veidu, bija apstāklis, kuru apzinājās arī amatpersonas. saistībā ar 
pilsētām izdoto pavēli par pulvera, svina un ieroču pārdošanas aizliegumu 
krievijas konsuls liepājā k. šucs krievijas sūtnim jelgavā i. rikmanim 
norādīja, ka bez uzpirkšanas minētais aizliegums visticamāk nedarbosies.117 
arī hercoga liepājas licences inspektors j. F. Vīzens rakstīja, ka pirmajā 
reizē, pārdodot poļu nemierniekiem pulvera, svina un ieroču krājumus, 
maģistrātu un iedzīvotājus pamatā uztrauca samaksa.118 līdzīga motivācija 
bija vērojama arī citu kurzemes pilsētu rīcībā. tās aktīvi sūdzējās par 30. maijā 
i. rikmaņa izdoto pavēli par dažādu preču krājumu transportēšanu uz 
rīgu.119 jelgavas sīktirgotāju ģilde lūdza, lai šīs preces tiktu no tirgotājiem 
atpirktas vai arī tiktu atmaksāta par tām samaksātā muita.120 Pilsētas iebilda 
arī par tām uzlikto pienākumu veikt provianta un furāžas piegādes krievijas 
karaspēkam, piemēram, kuldīga norādīja, ka pilsētai nav tamlīdzīgu 
produktu, ko piegādāt,121 jaunjelgava atsaucās uz pastāvošo tradīciju, kas 
lika pilsētai nodrošināt tikai karaspēka izmitināšanu,122 savukārt jēkabpils 
norādīja uz pilsētas iedzīvotāju nabadzību.123 līdzīgi apsvērumi saglabājās 
arī, kad pilsētās ienāca poļu nemiernieki. kuldīgas maģistrāts piekrita poļu 
prasībai iedzīvotājiem zvērēt uzticību poļu nācijai pēc draudiem, ka pilsētā 
ieradīsies 700 vīru liela nemiernieku vienība un tai būs gan jāapgādā šī vienība, 
gan jāpiegādā proviants un furāža poļu nometnei skrundā.124 šāda pilsētu 
izturēšanās liecināja, ka to iedzīvotāji, izvēloties savu rīcību, bija galvenokārt 
ieinteresēti savas kopienas un personiskās labklājības saglabāšanā. 

liepājai un citām pilsētām bija būtiski demonstrēt savu lojalitāti hercogam 
un krievijas impērijai, tādēļ īpaša uzmanība sacelšanās laikā tika pievērsta 
krievijas pavalstnieku un hercoga ierēdņu aizstāvībai. tā, piemēram, tikai 
pēc pilsētas lūguma liepājas hercoga licences inspektors j. F. Vīzens pēc 
aresta netika aizvests uz Viļņu.125 Pilsēta uzņēmās arī rūpes un atbildību pār 
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hercoga īpašumu, par jauno licences inspektoru ieceļot lielās ģildes vecāko 
tobiasu lorencu neimanu (Tobias Lorenz Neumann).126 Par jaunā inspektora 
darbu atzinīgi izteicās licences ierēdņi, norādot, ka, vienīgi pateicoties jaunā 
inspektora labajām attiecībām ar poļiem, bija izdevies saglābt daļu licences 
naudas, ko konfiscēja poļu nemiernieki.127 liepājas maģistrāts īpaši rūpējās 
arī par krievu tirgotāju aizsardzību. augustā pilsētas sarīkotajā vietējo 
krievu tirgotāju iztaujāšanā tie atzinīgi izteicās par liepājas iedzīvotāju 
un maģistrāta rūpēm.128 Visi aptaujātie vienbalsīgi atzina, ka nebija jutuši 
nekādu apdraudējumu ne no poļu nemiernieku puses, ne arī no pilsētas 
iedzīvotājiem. kā norādīja tirgotājs sahars antipofs (Sachar Antippoff), krievu 
iedzīvotāji netika aizskarti pat vārdiski.129 savukārt, raksturojot maģistrāta 
rīcību nemieru laikā, tirgotāji vairākkārt norādīja uz maģistrāta un tā 
atsevišķu locekļu izrādītajām rūpēm par viņiem. maģistrāts bija gādājis, 
lai krievijas pavalstnieki no poļu nemiernieku puses netiktu aizskarti, tiktu 
atbrīvoti no zvēresta Polijai, kā arī pirmajā poļu ienākšanas reizē snieguši 
tiem patvērumu savās mājās un uzglabājuši viņu vērtīgākās mantas.130

tomēr, neraugoties uz liepājas maģistrāta centieniem saglabāt neitrālas 
attiecības ar poļiem, nenoliedzama bija atsevišķu pilsētas iedzīvotāju 
sadarbība ar nemierniekiem, lai gan informācija par šādiem gadījumiem 
ir ierobežota. kādā anonīmā, 15. jūlijā rakstītajā ziņojumā no liepājas tika 
minēti vairāki liepājas iedzīvotāji, kas sadarbojās ar nemierniekiem, – 
bardels jēramiesa (Bordell �eremiss), grots (Groth), klotšs (Klotsch), kleinbergs 
(Kleinberg), ebels (Ebel), bekers (Becker), kā arī advokāts rucens (Rutzen).131 
Visvairāk informācijas pieejams par liepājas tirgotāju johanu kristiānu 
heinrihu bekeru (�ohann Christian Heinrich Becker). 13. jūnijā liepājā izvietotā 
hercoga karaspēka garnizona komandieris leitnants fon rutenbergs (von 
Ruthenberg) rakstīja, ka nolaidīgā un bankrotējušā tirgotāja kristiāna 
bekera mājās slepeni uzturas poļu virsnieki, ar kuru palīdzību viņš sūtījis 
vēstules poļu nemierniekiem.132 norādes uz j. k. h. bekera bankrotu nebija 
domātas tikai viņa diskreditācijai, bet patiešām attēloja viņa stāvokli. 1794. 
gada vasarā saistībā ar kreditoru prasībām pret j. k. h. bekeru liepājas 
maģistrāts laikrakstā ”Mitausche Zeitung” publicēja pavēli j. k. h. bekeram 
27. septembrī ierasties rātes sēdē, lai risinātu minētos jautājumus, pretējā 
gadījumā draudot ar mantas konfiskāciju.133 tādējādi var izteikt minējumu, ka  
j. k. h. bekera sadarbību ar poļu nemierniekiem, iespējams, veicināja materiālā 
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ieinteresētība. saglabājušās arī liecības par j. k. h. bekera tālāko likteni. 
Poļiem atkāpjoties, j. k. h. bekers nemierniekiem devās līdzi,134 savukārt 
22. decembrī, atgriežoties pilsētā, viņu arestēja maģistrāts.135 balstoties 
uz krievijas sūtņa jelgavā norādēm, j. k. h. bekeram tika izvirzītas 
apsūdzības par slepenu un sodāmu vienošanos ar poļiem,136 lai gan nav 
liecību par j. k. h. bekera tiesu, tomēr tirgotāja tālākā biogrāfija norāda uz 
viņa klātesamību pilsētā nākamajos gados,137 līdz ar to var secināt, ka būtisku 
sodu viņš nesaņēma.

Poļu nemiernieku atbalstīšanā tika vainoti arī vairāki Ventspils pilsētas 
iedzīvotāji. krievijas konsuls Ventspilī johans Frīdrihs beherers (�ohann 
Friedrich Becherer) tos apsūdzēja sadarbībā ar poļu nemierniekiem, viņa 
aresta organizēšanā un mājas izlaupīšanā. sūdzības bija vērstas pret brāļiem 
māleriem (Mahlers), viesnīcnieku un Dānijas vicekonsulu Ventspilī, ārstu 
johanu Frīdrihu Freimanu (�ohan Friedrich Freymann) un vairākiem pilsētas 
tirgotājiem.138 j. F. beherers veltīja pārmetumus arī pilsētas maģistrātam, 
kurš bija minētās nelikumības pieļāvis, un jo īpaši tiesas fogtam heinriham 
ludolfam gēbelam (Heinrich Ludolf Goebel), kurš bija piedalījies viņa 
dokumentu nelikumīgā caurskatīšanā. kopumā savus zaudējumus j. F. behe-
rers aprēķināja uz 5000 dālderu.139 

notikumi Ventspilī aizsākās 22. augustā, kad pilsētā ieradās poļu 
nemiernieku grupa kapteiņa šostakovska (Szostakowsky) vadībā.140 izplatoties 
ziņām par poļu nemiernieku tuvošanos Ventspilij, j. F. beherers pameta 
pilsētu, tomēr 27. augustā viņš tika arestēts Dundagas pludmalē un 
28. augusta naktī nogādāts Ventspilī pie kapteiņa šostakovska, kurš šai 
laikā mitinājies mālera viesnīcā. j. F. beherers uzskatīja, ka viņu nodevuši 
māleru ģimenes nolīgti spiegi un vietējais zemnieku tirgonis benkens 
(Bencken).141 Viesnīcā tika veikta j. F. beherera nopratināšana sakarā ar 
apsūdzībām spiegošanā, un nākamajā dienā pilsētā tika izsludināta ziņa, 
ka ikviens var izteikt savas sūdzības par j. F. behereru.142 Pēc apcietināšanas 
vicekonsulam tika konfiscētas arī viņa mājas atslēgas un poļu nemiernieki 
kopā ar pilsētniekiem bija atvēruši un caurskatījuši kastes ar j. F. beherera 
konsulāta dokumentiem.143 29. augustā j. F. behereram tika paziņots, ka viņš 
tiks nogādāts liepājā,144 taču, tā kā šajā laikā nemiernieki sāka atkāpties no 
liepājas, vicekonsuls tika aizvests uz lietuvu un nogādāts raseiņu pilsētā. 
tajā tika sarīkota j. F. beherera noklausīšanās, kuras laikā vicekonsulam 
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izdevās pierādīt savu nevainību, un 6. septembrī ar nemiernieku komandieru 
tomaša Vavšecka (Tomasz Wawrzecki) un h. fon mirbaha pavēlēm j. F. behe-
rers tika atbrīvots ar noteikumu, ka līdz 12. septembrim viņam jāuzturas 
raseiņos.145 27. septembrī atgriežoties Ventspilī, j. F. beherers konstatējis, ka 
viņa māja pilnībā izlaupīta un izdemolēta. kā norādīja vicekonsuls, vēlāk viņš 
uzzinājis, ka pēc viņa aizvešanas uz lietuvu, visu laiku, kamēr poļi vēl bijuši 
pilsētā, brāļi māleri, ārsts Freimans, tirgotājs štāfenhāgens (Stavenhagen), kā 
arī citi tirgotāji un tirgotāju zeļļi bez ierobežojumiem ieradušies viņa mājas, 
lai aplūkotu viņa mantas.146 tāpat minētās personas, kuru starpā vēl īpaši 
tika atzīmēti tirgotāju zellis šmits (Schmid) un tiesas fogts gēbels, j. F. behe-
rers apsūdzēja savu dokumentu zādzībā un neatļautā lasīšanā.147 tomēr 
vislielākos zaudējumus j. F. behereram bija nodarījis viesnīcnieks mālers un 
viņa saimes ļaudis, apzogot vicekonsula māju.148 kā norādīja j. F. beherers, 
nozagtas bija drēbes, mēbeles, pārtikas krājumi un pat visikdienišķākie 
mājsaimniecības priekšmeti.149 

analizējot notikušā iemeslus, j. F. beherers uzskatīja, ka cēlonis šādai 
pilsētas iedzīvotāju rīcībai bija simpātijas revolucionārām idejām un no tām 
izrietošais atbalsts poļu nemierniekiem. iesaistītās personas vicekonsuls 
dēvēja par ”Ventspils jakobīņiem”.150 tomēr, izvērtējot notikumus, var secināt, ka 
to pamatā bija j. F. beherera ilgstošās nesaskaņas ar pilsētu un tās tirgotājiem, 
kuras izraisīja viņa amata pienākumi. j. F. beherera kā vicekonsula 
uzdevums bija nodrošināt un aizstāvēt krievu tirgotāju tiesības Ventspilī, 
kuras pēc 1783. gadā noslēgtās tirdzniecības un robežu konvencijas starp 
kurzemes hercogisti un krievijas impēriju bija ievērojami paplašinātas.151 tā 
kā krievijas tirgotāju tiesības aizskāra pilsētu privilēģijas, jaunie noteikumi 
bieži tika pārkāpti, bet j. F. beherers, aizstāvot krievu tirgotāju intereses, 
nonāca ilgstošos strīdos ar pilsētas varas iestādēm un iedzīvotājiem.152 Par 
to, ka iedzīvotāju rīcība bija saistīta ar j. F. beherera amata pienākumiem un 
iepriekšējo gadu konfliktiem, liecināja gan pilsētnieku veiktās darbības, gan 
iesaistīto personu loks, kuru veidoja galvenokārt tirgotāji. Visbiežāk minētais 
pārkāpuma veids bija vicekonsula dokumentu caurskatīšana, piesavināšanās 
un iznīcināšana.153 Pat j. F. beherers savās liecībās, minot cēloņus šādai 
rīcībai, rakstīja: ” .. jo šie Ventspilnieki jau sen mani turēja aizdomās, ka es viņus 
kā jakobīņus .. esmu nos�dzējis m�s ministram �elgavā.”154 šādas informācijas 
izplatīšana laikā, kad poļu nemiernieku ierašanās un veiktās rekvizīcijas jau 
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tā viesa šaubas par pilsētas lojalitāti, stāvokli varēja vēl vairāk pasliktināt. 
tādēļ, lai gan Ventspils iedzīvotāji izmantoja poļu nemiernieku klātbūtnes 
radītos apstākļus, lai vērstos pret j. F. behereru, tomēr iedzīvotāju rīcības 
cēloņiem un mērķiem nebija saistības ar atbalstu sacelšanās kustībai, bet 
galvenokārt ar savas kopienas un pilsētas interešu aizstāvību. arī māleru 
ģimenes veiktās zādzības bija skaidrojamas ar iepriekš pastāvošu konfliktu. 
lietas šķietami privāto un personisko raksturu, komentējot j. F. beherera 
izvirzītās apsūdzības, atzīmēja arī rīgas gubernators P. fon der Pālēns.155 

Par to, ka j. F. beherera pret iedzīvotājiem vērstajām apsūdzībām 
nebija būtiska pamata, norāda arī šī gadījuma iztiesāšana. aizstāvot sava 
vicekonsula intereses, krievijas amatpersonas pieprasīja stingru izmeklēšanu, 
vainīgo sodīšanu un gandarījuma sniegšanu vicekonsulam par nodarītajām 
pārestībām.156 kurzemes valdības pārstāvji centās pēc iespējas ātrāk izmeklēt 
lietu, lai neradītu konfliktus ar krievijas impēriju.157 taču galu galā tiesas 
termiņš tika vairākkārt atlikts158 un daudzas no j. F. berera prasībām netika 
apmierinātas.159 Diemžēl lietas iznākums nav atspoguļots avotos, tomēr, 
spriežot pēc iesaistīto personu biogrāfijām, lielākā daļa sodus nesaņēma. 
tiesas fogts h. l. gēbels amatu saglabāja līdz pat 1797. gadam,160 dāņu 
vicekonsuls turpināja savu darbību nākamajos gados un arī ārsta johana 
Frīdriha Freimana biogrāfija liecina, ka nekādu sodu minētajās apsūdzībās 
viņš nesaņēma.161

kopumā izvērtējot kurzemes pilsētu iedzīvotāju izturēšanos sacelšanās 
laikā, var secināt, ka, lai gan iedzīvotāju mierīgo līdzāspastāvēšanu un 
nepretošanos poļu nemierniekiem varēja uzskatīt par pārkāpumu, tomēr nav 
iespējams konstatēt pilsētu iedzīvotāju mērķtiecīgu atbalstu vai sadarbību ar 
nemierniekiem. Pilsētu maģistrātu un iedzīvotāju vairākumu interesēja nevis 
politiski un idejiski jautājumi, bet galvenokārt savas drošības un īpašuma 
aizsardzība. atsevišķu personu atbalsts poļu nemierniekiem pārsvarā bija 
individuāls lēmums. 

Vēl lielākā mērā nekā pilsētas apsūdzības par simpātijām un 
pievienošanos kostjuško sacelšanās kustībai skāra zemniekus. šādu 
pārliecību veicināja zemnieku nemieri, kas sacelšanās laikā bija sākušies 
vairākās kurzemes muižās. arī zemnieku rīcība laikabiedru vērtējumos 
tika saistīta gan ar poļu sacelšanās, gan ar revolucionāru ideju ietekmi.162 
bieži tika izteiktas bažas, ka zemnieki labprāt pieņems jaunās idejas, kuras 
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apzīmēja kā “Brīvības sistēma”,163 un norādīts uz zemnieku reālu atbalstu 
poļu nemierniekiem, piemēram, brošūras “Die polnischen Cofiderirten in 
Curland” autors bija tik lielā mērā pārliecināts par kurzemes zemnieku 
atbalstu poļiem, ka rakstīja, ka kurzemē sacelšanās uzskatāma par “vispārēju 
tautas revol�ciju”, kamēr lietuvā tā pamatā ir tikai lietuviešu muižniecības 
savienība.164 laikabiedri zemniekus sāka dēvēt arī par sanskilotiem, piemēram, 
jūlija vidū, aprakstot situāciju liepājas apkārtnē, anonīms ziņotājs norādīja, 
ja “lietas Polijā vistuvākajā laikā netiks izbeigtas, tad šeit ies kā Francijā, kur 
sanskiloti ir kungi, bet visi pārējie tiek nogalināti”.165 balstoties uz šīm liecībām, 
arī pētnieki izdarījuši secinājumus par kurzemes zemnieku vispārēju atbalstu 
poļu nemierniekiem166 un par apjomīgas un organizētas zemnieku sacelšanās 
kustības esamību kurzemē 1794. gadā167 ar mērķi likvidēt dzimtbūšanas 
sistēmu.168 Ņemot vērā šos secinājumus, kurzemes hercogiste, salīdzinot 
ar citām kostjuško sacelšanās skartajām teritorijām, tiek atzīmēta kā viens 
no reģioniem, kurā zemnieki visplašāk un visaktīvāk iesaistījās sacelšanās 
kustībā.169 lai izvērtētu minētos apgalvojumus, būtiska ir zemnieku nemieru 
cēloņu un norises analīze, jo tā vislabāk atklāj kurzemes zemnieku attieksmi 
pret sacelšanās kustību un iespējamo dalību tajā.

literatūrā minēts dažāds muižu skaits, kurās izcēlušies nemieri,170 tomēr 
avotos saistībā ar kostjuško sacelšanos zemnieku nemieri kopumā pieminēti 
18 kurzemes hercogistes muižās – alsungas,171 bārtas,172 cīravas,173 ēdoles,174 
gaviezes,175 grobiņas,176 iļģu,177 Īvandes,178 lamiņu,179 līgutu,180 nīcas,181 
ozolmuižas,182 Purmsātu,183 Priekules,184 rucavas,185 tadaiķu,186 Virbes187 un 
zentenes188 muižā. muižu skaits liecināja, ka nemieros iesaistījās salīdzinoši 
neliela kurzeme zemnieku daļa. nemieri visintensīvāk norisinājās grobiņas 
draudzē, kopumā skarot septiņas no tajā esošajām divpadsmit muižām. 
apkopojot informāciju par nemieru norises laiku, var secināt, ka, neskatoties 
uz to, ka bažas par zemnieku iespējamu sacelšanos laikabiedru sacerējumos 
izskanēja jau kopš maija vidus,189 pirmie zemnieku nemieri konstatējami 
tikai jūnijā, turklāt tā otrajā pusē. minētie apstākļi norāda, ka būtisks faktors, 
lai muižās veidotos nekārtības, bija poļu karaspēka klātbūtne, jo zemnieku 
nemieri visvairāk bija vietās, kur visintensīvāk uzturējās poļu karaspēks, un 
muižu nemieru sākumi konstatējami tikai pēc poļu ienākšanas hercogistē. 

kaut gan poļu vienību klātbūtne bija būtisks priekšnoteikums, lai muižās 
sāktos nemieri, zemnieku visbiežāk veiktās darbības reti bija saistītas ar īpašu 



254 enija rubina

atbalstu nemierniekiem. lielākoties zemnieku rīcība norādīja uz centieniem 
gūt materiālus labumus vai uz iespējamiem konfliktiem starp zemniekiem 
un konkrētās muižas īpašnieku. Visbiežāk laikabiedru liecībās tika atzīmēta 
zemnieku atteikšanās paklausīt un strādāt.190 nereti tika pieminēta muižas 
īpašuma bojāšana vai piesavināšanās, piemēram, muižas labības zādzības 
un sadalīšana zemnieku starpā.191 būtiskākie pārkāpumi nemieru laikā bija 
uzbrukumi muižas īpašniekiem vai muižas amatpersonām. avoti kopumā 
liecina par četriem šādiem gadījumiem. Par zemnieku uzbrukumu un 
draudiem nogalināt jūlija vidū ziņoja lielvirbu muižas īpašnieks oto heinrihs 
johans fon štrombergs (Otto Heinrich �ohann von Stromberg),192 uzbrukums 
notika arī muižas īpašniekam ēdolē193 un muižas nomniekam ozolmuižā,194 
savukārt grobiņā zemnieki bija padzinuši muižas uzraugu.195 laikabiedri 
vairākkārt kā zemnieku nemieru izpausmes atzīmēja arī ļaunprātīgas mežu 
dedzināšanas, tomēr hercoga medību sekretāra (�agd Secretair) ēvalda 
Frīdriha lucava (Ewald Friedrich Lutzau) ziņojumos par mežu ugunsgrēkiem 
1794. gada vasarā ne reizi nebija minēta to saistība ar zemnieku nemieriem.196 
tāpat 22. jūlijā sakarā ar plašajiem ugunsgrēkiem izdotajā hercoga patentā 
kā galvenais nelaimju cēlonis tika minēts ārkārtēji sausais laiks, savukārt 
ugunsgrēku izplatībā vainoti muižu nomnieki, kuri pēc amatpersonu lūguma 
nepietiekami ātri vai vispār nenorīkoja zemniekus ugunsgrēku dzēšanā.197 
balstoties uz sniegto informāciju, var secināt, – lai arī mežu dedzināšana kā 
nemieru izpausme 1794. gadā nav izslēdzama, tomēr šādu gadījumu skaits 
bija daudz mazāks, nekā pieņemts uzskatīt. 

laikabiedri pie zemnieku nemieru izpausmēm atzīmēja arī zemnieku 
sadarbību ar poļiem. šajā kategorijā ietilpa pārmetumi par ziņu,198 palīdzības199 
un atbalsta200 sniegšanu, kā arī pievienošanos poļu karaspēkam.201 no 
minētajām darbībām tieši pievienošanās karaspēkam var tikt uzlūkota kā 
kurzemes zemnieku iesaistīšanās kostjuško sacelšanās kustībā. tomēr šai 
rīcībai ne reizi netika minēti konkrēti piemēri. Vairākkārt gan tika atzīmēti 
gadījumi, kad poļu nemiernieki zemniekus paņēmuši līdzi (mitgenommen).202 
šāda zemnieku pārvietošanās kopā ar poļiem pamatā bija saistīta ar 
pienākumu pārvadāt to rekvizētos krājumus.203 nav arī avotu liecību, ka 
būtu uzsākta zemnieku iesaistīšana poļu karaspēkā, atbilstoši nemiernieku 
izdotajām pavēlēm. arī pārējo darbību sakarā, kas bija saistītas ar atbalstu 
nemierniekiem, nebija minēti konkrēti piemēri, tas liecināja, ka laikabiedri 
nereti savos pieņēmumos balstījās uz baumām un nepamatotām bažām.
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zemnieku motivāciju, rīkojot un iesaistoties nemieros, ļauj izvērtēt 
gaviezes muižas piemērs, kurā notikumi ir vislabāk dokumentēti, turklāt 
liecības par tiem sniedzis ne tikai muižas īpašnieks, bet divu nopratināšanu 
rezultātā arī muižas zemnieki. gaviezes muiža atradās grobiņas draudzē, 
tā piederēja hercoga domēņu muižām un 1794. gadā bija iznomāta Piltenes 
landrātam karlam nikolausam fon korfam (Carl Nikolaus von Korff). trūkst 
informācijas par tās iedzīvotāju skaitu 1794. gadā, taču trīs gadus vēlāk 1797. 
gadā veiktajā dvēseļu revīzijā kā gaviezes muižai piederīgi tika reģistrēti 
62 saimnieki204 un kopumā tika uzskaitīti 444 cilvēki.205

kostjuško sacelšanās laikā gaviezes muiža atrādās poļu nemiernieku 
visaktīvākās darbības zonā. 26. jūlijā pie gaviezes norisinājās kauja starp poļu 
un krievu karaspēku. tās laikā nemiernieki aizdedzināja muižu, kā rezultātā 
nodega 22 ēkas, ieskaitot labības klētis. jau divas dienas pēc kaujas un muižas 
nodegšanas gaviezes zemnieki uzsāka muižas kviešu un rudzu pļauju, turklāt 
labību veda uz savām saimniecībām. Pirmais šos notikumus pieminēja pats 
muižas nomnieks k. n. fon korfs ar 15. augustu datētā ziņojumā hercoga 
kancelejai.206 tajā nebija nekādas norādes par to, ka zemnieku rīcība būtu bijusi 
nelikumīga. tomēr rīcības nelikumība atklājās augusta beigās, kad krievijas 
karaspēka vienības arestēja četrus muižas zemniekus un nogādāja jelgavā. 
27. augustā jelgavas pils cietumā notika ievesto zemnieku iztaujāšana,207 
izvaicāti tika gaviezes vecākais gude jānis (Gude �ahnes), mazgaviezes 
vecākais jānis (�ahnes), gaviezes šķilteris matīss (Matthies) un gaviezes 
saimnieka šuktera kristofa (Schucktern Cristop) saimei piederīgais kalps jānis 
(�ahne). lai precīzāk noskaidrotu lietas apstākļus, paskaidrojumi tika lūgti arī 
muižas nomniekam k. n. fon korfam,208 kurš notāram magnusam ernstam 
braunam (Magnus Ernst Braun) uzdeva muižas zemnieku nopratināšanu. 
9. septembrī liepājā tika izjautāti 8 gaviezes muižai piederīgi saimnieki un 
gaviezes vecākā gudes jāņa sieva katrīna (Cattrin).209 abas nopratināšanas 
tika fiksētas protokolu veidā, kas bija pierakstīti vācu valodā. 

zemnieku liecībās tika pieminētas 27 personas, kuras bija iesaistījušās 
labības pļaušanā un aizvedušas to uz savām saimniecībām. no 27 
nosauktajiem 19 bija saimnieki, 7 kalpi un 1 bijušais saimnieks, tādējādi 
nemieros bija iesaistīta vismaz trešdaļa muižai piederīgu saimnieku un to 
saimes. tomēr nelikumīgajās darbībās neiesaistījās visi zemnieki. Piemēram, 
saimnieks grosgalu ansis (Grosgalle Ansche) savā liecībā minēja, ka devies 
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uz lauku, taču, redzot citu zemnieku rīcību, neko nav paņēmis un gājis 
prom.210 minētie apstākļi liecināja, ka lēmumu par iesaistīšanos pieņēma 
katrs saimnieks individuāli un zemnieku darbībai trūka organizētas kustības 
rakstura. 

Dažādi bija zemnieku nosauktie iemesli šādai rīcībai. lielākā daļa iesaistīto 
minēja poļu nemiernieku atļaujas211 un pavēles,212 no kā var secināt, ka cēlonis 
šīm darbībām pamatā bija zemnieku komunikācija ar poļu nemierniekiem 
un poļu sniegtais akcepts un atbalsts šādai rīcībai. cita zīmīga un ar poļu 
nemiernieku darbību saistīta atbilde bija, ka “zemnieki saņēmuši brīvību” un 
tāpēc var rīkoties, kā vēlas,213 tādējādi norādot, ka zemnieku vidū atsaucību 
bija guvušas baumas par brīvības piešķiršanu zemniekiem. 

tajā pašā laikā daudzi nopratinātie par galveno iesaistīšanās iemeslu 
minēja gaviezes vecākā gudes jāņa pavēli, uz to norādīja astoņi aptaujātie 
saimnieki. Daļa zemnieku gudes jāņa aicinājumu uztvēra kā muižas 
amatpersonas pavēli un pakļāvās tai, nevis poļu nemiernieku sludinātajām 
idejām. Piemērs tam bija saimnieka sakšes jāņa (Sacksche �ahnes) rīcība, lai 
gan sākotnēji viņš darbojās kopā ar šķilteri matīsu un viņa brāli agri labrenci 
(Ager Labrentz), cenšoties apturēt zemnieku nelikumīgās rīcības, tomēr vēlāk 
paklausīja gudes jāņa pavēlei un uzsāka muižas labības pļauju, un atbilstoši 
vecākā norādījumiem veda to uz savām mājām.214 līdzīgi arī citi zemnieki, 
minot gudes jāņa dotās pavēles, norādīja uz racionāliem un ar muižas darbu 
organizāciju saistītiem iemesliem. tā, piemēram, saimniekam lipšem jānim 
(Lipsche �ahne) vecākais licis no mājās aizvestās labības izkult nelielu daļu, lai 
pārliecinātos, vai labība derīga sējai.215 

zemnieku iesaistīšanos nelikumībās veicināja arī muižas nomnieka un 
amatpersonu prombūtne. atbildot uz jautājumu, vai muižā nav bijis kāds, kas 
varētu zemnieku darbības novērst, gude jānis norādīja, ka, izņemot pavāru, 
neviens no muižas ļaudīm nav bijis klāt.216 zemnieki atteicās paklausīt arī 
palikušajām amatpersonām, ja to pavēles viņus neapmierināja. tā, piemēram, 
zemnieki vairs nebaidījās un nepievērsa uzmanību šķiltera matīsa draudiem, 
ka viņu darbības tiks izmeklētas,217 un arī savam brālim matīss bija spiests 
atzīt, ka esošajā situācijā “viņa amatam vairs nav nekādas nozīmes”.218 Varas 
pārstāvju trūkums kā zemnieku nemierus veicinošs apstāklis parādījās 
arī citās muižās. Daudzas nemieru skartās muižas to īpašnieki bailēs no 
poļu nemierniekiem jau iepriekš bija pametuši. bija vērojama arī pretēja 
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tendence – spēcīgas autoritātes esamība novērsa nekārtību izcelšanos. 
avotos vairākkārt parādās mācītāju nozīmīgā loma nemieru aizkavēšanā 
un novēršanā. tā, piemēram, nemieru laikā līgutu muižā pēc vairākiem 
nesekmīgiem mēģinājumiem nomierināt zemniekus tos galu galā uzrunāja 
Durbes vācu draudzes mācītājs johans kristofs baumbahs (�ohann Christoph 
Baumbach), kuram izdevās pārliecināt viņus atgriezties pie ierastās kārtības.219 
j. k. baumbaha panākumi līgutu muižā bija iemesls, lai kurzemes valdība 
lūgtu mācītāju doties arī pie grobiņas muižas zemniekiem, atzīmējot īpašo 
uzticību un cieņu, ko j. k. baumbahs ieguvis tuvākajā apkārtnē.220 arī 
Ventspils mācītājs kristofs mihelsons norādīja, ka nemierīgajā laikā noturējis 
vairākus priekšlasījumus un pārrunas ar saviem latviešu draudzes locekļiem, 
aicinot viņus izvairīties “no šo laiku svešajām maldu mācībām”.221 arī mācītāja 
aprakstītā zemnieku reakcija liecina, ka mācītāja iespaidam bija būtiska loma 
kārtības saglabāšanā. 

analizējot zemnieku iespējamos mērķus, iesaistoties nelikumībās, var 
secināt, ka zemnieki līdzīgi kā pilsētnieki poļu nemiernieku klātbūtni un 
ierasto varas struktūru bezspēcību izmantoja, lai galvenokārt gūtu tūlītēju 
materiālu labumu, nevis cīnītos par ilglaicīgiem mērķiem vai idejām, kā, 
piemēram, dzimtbūšanas sistēmas atcelšanu.222 zemnieku nemieri skāra 
relatīvi nelielu zemniecības daļu, tādējādi nav iespējams runāt par zemnieku 
vispārēju atbalstu poļu nemierniekiem un par apzinātas un organizētas 
zemnieku sacelšanās kustības esamību kurzemē kostjuško sacelšanās laikā. 

sacelšanās sekas

nemieru radītie apstākļi turpināja ietekmēt hercogistes iedzīvotājus 
arī pēc nemiernieku aiziešanas no kurzemes teritorijas. Vēl oktobrī notika 
zemnieku nemieru gadījumu izmeklēšana un vainīgo sodīšana.223 ilgstoši 
saglabājās dažādi aizliegumi, kā, piemēram, aizliegums iedzīvotājiem iepirkt 
un glabāt pulveri, svinu un ieročus. svina un pulvera trūkums apgrūtināja 
dažādas ikdienas darbības. 1794. gada 4. novembrī Ventspils licences 
inspektors kristofs Frīdrihs hazelbergs (Christoph Friedrich Haselberg) ziņoja, 
ka pārņēmis glabāšanā tirgotājiem no lībekas atvesto svinu, taču lūdza 
atļauju to izsniegt, jo tas paredzēts podniekiem un stikliniekiem, kuri bez tā 
nevar turpināt darbu.224 
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svarīgs ne tikai pilsētām, bet arī visai hercogistei bija augusta beigās 
izsludinātais aizliegums izvest labību no kurzemes ostām. i. rikmanis 
22. augustā kurzemes valdībai iesniedza notu ar prasību aizliegt labības 
eksportu no kurzemes, to pamatojot ar Polijā un Francijā notiekošajiem 
nemieriem.225 nota arī paredzēja, ka šī aizlieguma izpildi uzraudzīs krievijas 
karaspēka pārstāvji.226 jau 23. augustā kurzemes valdība izsūtīja attiecīgas 
pavēles Ventspils un liepājas licences inspektoriem.227 tomēr, apzinoties 
ekonomiskos zaudējumus, ko šāds aizliegums nodarīs visai hercogistei, 
11. septembrī valdība lūdza i. rikmani atcelt ierobežojumu. tā aicināja 
noteikt tirdzniecības aizliegumu vienīgi ar Poliju un Franciju.228 

kurzemes hercogistes iedzīvotājiem bija jāturpina arī krievijas armijas 
apgāde. 18. augustā katrīna ii pavēlē n. repņinam norādīja, ka kurzemei 
ar furāžas un provianta krājumiem jāapgādā ģenerāļa s. goļicina korpuss un 
daļēji ģenerālmajora i. germana (Герман) korpuss, kam bija uzticēta minskas 
guberņas aizsardzība. krājumu piegāde bija jāveic vietējiem iedzīvotājiem ar 
saviem pajūgiem.229

tomēr vislielākās grūtības sagādāja pārtikas trūkums. 1794. gada sliktā 
raža, laupīšanas, rekvizīcijas un pienākums apgādāt krievijas karaspēku bija 
radījuši ievērojamu labības un lopbarības trūkumu hercogistē. Visu atlikušo 
gadu hercoga kancelejā tika iesūtīti iedzīvotāju lūgumraksti par labības vai 
citas palīdzības piešķiršanu. 230

kostjuško sacelšanās neveiksme izšķīra arī hercogistes politisko likteni. 
cīņa pret poļu nemierniekiem sniedza krievijas impērijai iespēju galīgi 
nostiprināt savu ietekmi kurzemē, un pēc Polijas dalīšanas 1795. gadā 
hercogiste kļuva par krievijas impērijas sastāvdaļu.  
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Enija Rubina

kościuszko uprising in the duchy of courland
 the kościuszko uprising in Poland in 1794 was a failed attempt to regain 

Poland’s political independence form the neighbouring countries – imperial 
russia and the kingdom of Prussia. although kościuszko uprising was a 
war for national liberation it included several attempts for social changes, 
increasing the rights of urban dwellers and peasantry.

During the uprising the Polish insurgents occupied a large part of the 
Duchy of courland. the main aims of insurgents in courland were to obtain 
weapons, gunpowder, provision, to expand the insurrection and gain support 
from local inhabitants. they published several proclamations to propagate 
national and social ideas which were particularly appealing to peasantry, it 
produced rumours about the abolishment of serfdom in courland. although 
the Polish insurgents tried to maintain good relationships with the local 
inhabitants, they caused large material losses by plundering and destroying 
manor houses, taverns and cornfields. 
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after the beginning of the insurrection the concerns about the courland 
inhabitants’ possible participation in the uprising started. the main concerns 
affected city dwellers and peasantry which were suspected to sympathize 
with revolutionary ideas. Despite predictions the uprising did not gain 
much support from the people of courland. city inhabitants mainly stayed 
neutral to uprising although several individuals collaborated with Polish 
rebels for material benefits. the city councils and inhabitants chose not to 
resist the Polish rebels striving to maintain their safety and welfare. at the 
same time the cities tried to show their loyalty towards the Duke and the 
russian empire by protecting the Duke’s estates in the cities as well as the 
local russian merchants. 

the rumours about the abolishment of serfdom and worrisome 
circumstances in the countryside led to several peasant rebellions in manor 
houses. however the rebellions affected only a small part of peasantry, were 
mostly of a local nature and did not actively support the Polish insurgents. 
therefore a conclusion can be drawn that there was no interference of large 
groups of people from the Duchy of courland in the movement of kościuszko 
uprising.

the insignificant size of the Duchy’s army made it impossible for the 
authorities of courland to struggle against the invasion, therefore the russian 
army and the officials of the russian empire undertook the fight against 
the rebels in courland. the aims of the russian officials were to secure the 
safety of the frontiers of the empire and to increase the political influence in 
the Duchy of courland. the goal of political influence was achieved in 1795 
when after the third Partition of Poland the Duchy of courland was attached 
to the russian empire. 

Keywords: Duchy of courland, kościuszko uprising, russian empire, liepaja, 
Ventspils, peasant rebellions.
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