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cīņa par kurzemes un zemgales 
hercogistes pastāvēšanu

 ketleru dinastijas laikā (1561–1737)
rakstā aplūkota kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošana un svarīgākie politiskie 
notikumi, kas potenciāli varēja apdraudēt hercogistes kā patstāvīga valstiska veidojuma 
eksistenci ketleru dinastijas hercogu valdīšanas laikā. Draudus hercogistes pastāvēšanai radīja 
gan iekšējās nesaskaņas starp hercogiem un muižniecību, gan arī apkārtējo valstu izraisītie 
militārie konflikti, kas nereti tiešā veidā skāra hercogistes teritoriju. Galvenie līdzekļi, kurus 
izmantoja kurzemes hercogi, lai saglabātu savu statusu, bija neitralitātes politikas piekopšana, 
par galveno argumentu izvirzot hercogistes kā buferzonas nozīmi.     
Atslēgvārdi: kurzemes un Zemgales hercogiste, ketleru dinastija, pastāvēšanas nodrošināšana, 
neitralitāte, buferzona.

 
maskavijas cara Ivana Bargā (1547–1584)1 iebrukums Livonijā 1558. gadā drīz 

vien parādīja Livonijas konfederācijas nespēju sevi aizstāvēt. jau 1559. gadā 
livonieši lūdza Polijas karaļa un Lietuvas lielkņaza Sigismunda II augusta 
(1548–1572)  protekciju. vēl pēc diviem gadiem Sigismunda augusta virs-
kundzībai padevās gandrīz visa Livonija, izņemot Zviedrijas varā nonākušo 
Igaunijas daļu ar rēveli (tallinu).2 Noslēdzot viļņā 1561. gada 28. novembrī 
Pakļaušanās līgumu (Pacta Subiectionis), pēdējais Livonijas ordeņa mestrs 
Gothards ketlers (Kettler, 1517–1587) ieguva bijušos ordeņa īpašumus 
kurzemē un Zemgalē kā mantojamu lēņa hercogisti, kamēr pārējā teritorija 
uz ziemeļiem no Daugavas nonāca tiešā Sigismunda II augusta pārvaldībā. 
Līdz ar to 1561. gada 28. novembris uzskatāms par kurzemes un Zemgales 
hercogistes (Ducatus Curlandiae et Semigalliae) jeb vienkārši kurzemes 



65Cīņa Par kurZemeS uN ZemGaLeS herCoGISteS PaStāvēšaNu

hercogistes de jure dibināšanas dienu. Pakļaušanās līgums tika noslēgts ar 
līdzīgiem noteikumiem kā 1525. gadā, kad par hercogisti pārveidoja vācu 
ordeņa valsti Prūsijā. Galvenie principi, ko karalis Sigismunds II augusts solījās 
ievērot attiecībā uz jauno vasaļvalsti, bija sekojoši: 1) ticības brīvība saskaņā 
ar augsburgas konfesiju, 2) muižnieku tiesību un privilēģiju saglabāšana 
un garantēšana, 3) tiesības vietējiem vāciešiem ieņemt administratīvos 
amatus. arī attiecībā uz lēņa dienestu jeb militāro pienākumu pret lēņa 
kungu Pakļaušanās līgums saturēja atsauci uz Prūsiju – no hercoga Gotharda 
tika prasīts tāds pats dienests kā no Prūsijas hercoga, t. i., 100 jātnieku. Par 
muižnieku dienestu nekas konkrēts netika minēts – muižniecība vienīgi 
solījās pildīt savu pienākumu pret karali.3 

Livonijas ordeņa sekularizācija notika 1562. gada 5. martā rīgas pilī, kur 
Gothards ketlers svinīgi pasniedza mestra amata zīmes, ordeņa zīmogus, sva-
rīgākos dokumentus, kā arī piļu un pilsētu atslēgas Polijas karaļa pārstāvim 
Lietuvas kancleram Nikolajam radzivillam (melnajam, 1515–1565). radzivills 
karaļa vārdā pasludināja ketleru par kurzemes un Zemgales hercogu, kā 
arī par karaļa pārvaldē esošo vidzemes un Dienvidigaunijas teritoriju 
gubernatoru jeb administratoru. tam sekoja Gotharda ketlera vasaļa 
uzticības zvērests Sigismundam II augustam kā Lietuvas valdniekam, bet 
bijušie ordeņa brāļi zvērēja uzticību jaunajam hercogam kā viņa pavalstnieki.4 
tādējādi 1562. gada 5. martā notika kurzemes hercogistes dibināšana de 
facto. 

Līdz 1569. gada augustam galveno saikni starp Polijas karalisti un 
Lietuvas lielkņazisti veidoja valdnieka persona. kad 1561. gadā tika risinātas 
sarunas par Livonijas pakļaušanos, poļi, gribēdami izvairīties no kara ar mas-
kaviešiem, sākotnēji neatbalstīja karaļa plānus. tādēļ Sigismunds II augusts 
solīja livoniešiem sniegt palīdzību karā pret Ivanu Bargo ar lietuviešu 
spēkiem vien un Livonijas pakļaušanos pieņēma Lietuvas lielkņazistes vārdā. 
1569. gada augustā ļubļinā tika izveidota vienota Polijas–Lietuvas valsts jeb 
“abu Nāciju republika” (Žečpospoļita) ar vēlētu monarhu priekšgalā, kurš 
saglabāja Polijas karaļa un Lietuvas lielkņaza titulu. ar atsevišķu dokumentu 
ļubļinā Sigismunds II augusts apstiprināja arī t. s. kurzemes un Zemgales 
hercogistes inkorporāciju apvienotajā Polijas–Lietuvas valstī, kas nozīmēja, 
ka tā kļuva par kopēju Polijas–Lietuvas lēni.5 
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1. att.  kurzemes un Zemgales hercogistes 
karte. 1770. gads. LVVA, 6828. f., 2. apr., 208. l.

uzsākot valdīt, Gothardam ketleram 
bija jārisina smagi uzdevumi – Livonijas 
kara apstākļos bija jāizveido jauna valsts 
varas un pārvaldes sistēma, jānodrošina 
hercogistes teritorijas integritāte, kā 
arī jāparūpējas par dinastijas tur-
pināšanu. viens no svarīgākajiem 
priekšnoteikumiem hercoga varas 
nostiprināšanai jaunizveidotajā valstī bija 
piešķirtās teritorijas noturēšana, kā arī 
tās iespējamā paplašināšana. tas noteica 
vairākus hercoga Gotharda darbības 
virzienus, kas izpaudās, pirmkārt, 
muižniecības separātisma tendenču 
apspiešanā, otrkārt, mēģinājumos iegūt 
visu Livonijas teritoriju savā pārvaldē, ko 
karalis bija viņam solījis vēl Protekcijas 
līgumā 1559. gadā, treškārt, centienos 
atgūt ieķīlāto Grobiņas novadu un, 
ceturtkārt, mēģinājumos pievienot 
hercogistei bijušo kurzemes bīskapiju 
jeb Piltenes apgabalu, kas pēc bīskapijas 
sekularizācijas turpināja pastāvēt kā 
atsevišķs valstisks veidojums un kura 
teritorija ķīlveidīgi ievirzījās hercoga 
valdījumos. 

Sākotnēji likās, ka hercogs Gothards 
sasniegs visus kārotos mērķus. viņa 
konfliktā ar dumpīgo bijušo Dobeles 
komturu tīsu fon der reki, kurš negribē-
ja pakļauties hercogam, bet gan tieši 
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2. att.  kurzemes hercogistes ģerbonis. 1596. gads.
LVVA, 5759. f., 2. apr., 1403. l.

Polijas karalim, muižniecība nostājās hercoga pusē.6 kā jau minēts, 1562. gadā 
karalis Gothardu bija iecēlis par pirmo poļu vidzemes administratoru un 
solījies palīdzēt pārējo teritoriālo jautājumu risināšanā. 1566. gadā Gothards 
apprecējās ar mēklenburgas hercoga johana albrehta I (1525–1576) māsu 
annu (1533–1602), tādējādi nodibinot ketleru dinastiju.7 Sabiedrības sociālajai 
disciplinēšanai un saišu stiprināšanai starp hercogu un muižniecību tolaik 
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kalpoja arī reliģija. Gotharda vadībā notika hercogistes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas organizācijas izveide, un hercogs bija šās organizācijas galva.

taču vienlaikus hercogam Gothardam nācās sastapties ar dažādiem 
šķēršļiem un grūtībām varas veidošanas gaitā. jau 1566. gadā, pēc Pār-
daugavas hercogistes izveidošanas, viņš zaudēja vidzemes administratora 
posteni un tātad arī iespējas reāli pievienot vidzemi hercogistei. Grobiņas 
pilsnovads joprojām palika Prūsijas hercoga ķīlas valdījumā, bet Piltenes 
apgabals nonāca Brandenburgas markgrāfa rokās. 1570. gadā, pateicībā 
par muižniecības atbalstu, hercogam nācās izdot t. s. Gotharda privilēģiju 
(Privilegium Gotthardinum).8 turklāt muižnieki uzskatīja, ka hercogs ir 
tikai “pirmais starp līdzīgiem”, tādēļ pretojās jebkādam hercoga varas 
pieaugumam. tāpat jau kopš paša sākuma hercogam nācās aizstāvēt valsts 
teritoriju pret kaimiņu tīkojumiem. Sevišķi lielas problēmas pastāvēja uz 
robežas ar Lietuvas lielkņazisti, jo lietuvieši centās iedzīvoties uz hercogistes 
rēķina, nereti vardarbīgi ieņemot hercoga pavalstniekiem piederošās zemes.9 
tomēr nopietni draudi kurzemes hercogistes kā valsts eksistencei parādījās 
vēlāk, proti, hercoga Gotharda dēlu valdīšanas laikā. 

Lai nodrošinātu dinastisko pēctecību kurzemes tronī, Gothards jau 
pirmajos testamenta variantos bija noteicis, ka pēc viņa nāves hercogistē 
jāvalda nevis vienam, bet gan diviem hercogiem.`10 arī pēdējā testamentā, 
kas bija sastādīts dažus mēnešus pirms Gotharda nāves, vecākajam dēlam 
Frīdriham (1569–1642) viņš novēlēja Zemgali, bet otram dēlam vilhelmam 
(1574–1640) – kurzemi, taču ar noteikumu, ka hercogisti nedrīkst sadalīt 
divās atsevišķās daļās un lēņa saņemšanai Polijas–Lietuvas galmā jānotiek 
kopīgi.11 tādēļ 1589. gadā varšavā seima laikā abi hercogi no karaļa saņēma 
kopēju investitūras diplomu – Frīdrihs personiski, kamēr nepilngadīgo 
vilhelmu pārstāvēja padomnieki. taču vienlaikus seims pieņēma likumu, kas 
pieļāva, ka, ketleru dinastijai pārtrūkstot, kurzemes–Zemgales lēni varētu 
nepiešķirt jaunam hercogam, bet gan sadalīt vaivadijās un pievienot Lietuvas 
lielkņazistei. tobrīd likās, ka šāds brīdis tik drīz nepienāks, tomēr izrādījās, 
ka briesmas hercogistes pastāvēšanai ir jau pavisam tuvu. 

Gotharda jaunākais dēls vilhelms, kurš 1595. gadā pārņēma sev novēlēto 
hercogistes rietumdaļu un iekārtoja rezidenci kuldīgā, mēģināja iet 
absolūtisma ceļu un par to dārgi samaksāja. Par kulminācijas punktu hercoga 
vilhelma konfliktā ar muižniecību kļuva muižnieku opozīcijas vadoņu brāļu 
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3. att.  Zviedrijas karaļa izvirzītie noteikumi neitralitātes piešķiršanai kurzemes 
    hercogistei un hercoga viedoklis. [1625. g.].   

LVVA, 554. f., 3. apr., 383. l., 31. lp. 



71Cīņa Par kurZemeS uN ZemGaLeS herCoGISteS PaStāvēšaNu

magnusa un Gotharda Noldu nogalināšana aresta laikā jelgavā 1615. gada 
augustā. muižnieki uzskatīja, ka vilhelms apzināti devis pavēli Noldes 
nogalināt un to zinājis arī Frīdrihs, tāpēc viņi par abiem hercogiem iesniedza 
sūdzību Polijas–Lietuvas karalim Sigismundam III (1587–1632). Nākamajā 
gadā karaļa sūtīta komisija atņēma vilhelmam hercoga tiesības, bet Frīdriham 
izdevās noturēties tronī tikai pēc smaga kompromisa ar muižniecību, kas 
izpaudās hercogistes satversmes jeb valdības formulas (Formula Regiminis) 
pieņemšanā 1617. gadā. “valdības formula“ noteica valsts iekārtu, ierobežojot 
hercoga varu par labu muižniecībai un palika spēkā līdz pat hercogistes 
likvidācijai 1795. gadā.12 Bez tam “valdības formula” piešķīra bruņniecībai 
tiesības pašai lemt, kurš atzīstams par tai piederīgu. Līdz ar to muižniecība 
izveidoja noslēgtu organizāciju jeb bruņniecības korporāciju.13 turpmāk tikai 
šai korporācijai piederīgo muižnieku dzimtu pārstāvjiem bija tiesības ieņemt 
augstākos posteņus valsts pārvaldē un piedalīties landtāgā.

Situāciju vēl vairāk sarežģīja poļu–zviedru karš, kas iesākās 1600. gadā. 
kara laikā ne tikai zviedru, bet arī poļu–lietuviešu armija nodarīja daudz 
postījumu hercogistes teritorijā, neraugoties uz to, ka hercogs Frīdrihs 
personīgi vadīja kurzemnieku vienību, palīdzot lietuviešiem uzvarēt slavenajā 
Salaspils kaujā 1605. gada septembrī. arī hercogs vilhelms bija personīgi 
piedalījies karadarbībā, pildot savu vasaļa pienākumu pret Polijas-Lietuvas 
karali, piemēram, 1608. gadā, kad zviedri kārtējo reizi mēģināja aplenkt rīgu. 
No pilnīgas izpostīšanas hercogisti glāba tikai Polijas–Lietuvas un Zviedrijas 
iesaistīšanās krievijas iekšējās varas krīzes (t. s. Smuta) militārā risināšanā 
un dāņu uzbrukums Zviedrijai 1611. gadā. taču pēc tam, kad 1617. gada 
februārī Zviedrija un krievija noslēdza Stolbovas miera līgumu, Zviedrijas 
karalis Gustavs II ādolfs (1611–1632) atkal pievērsās Baltijai. 1621. gada 
septembrī viņš ieņēma rīgu, bet pēc tam devās uz kurzemi un Lietuvu. 1621. 
un 1625. gadā zviedri ieņēma daļu Zemgales, ieskaitot arī hercoga svarīgāko 
rezidenci jelgavu.   

Ieilgušais karš piespieda hercogu Frīdrihu, kurš tobrīd bija pārņēmis visas 
hercogistes pārvaldi,,14 meklēt risinājumus hercogistes pasargāšanai. viņš 
ne vien centās organizēt zviedru un poļu pamiera sarunas, bet arī – vismaz 
no 1625. gada – mēģināja iegūt kurzemei neitrālas valsts statusu. hercogs 
nemitīgi sūtīja delegātus gan pie karojošo armiju pavēlniekiem, gan arī pie 
abiem karaļiem. Zviedri neitralitātes piešķiršanai izvirzīja virkni prasību: 
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brīvas pārvietošanās tiesības armijai, aizliegumu hercogam vēl atlikušajos 
cietokšņos uzņemt poļus un poļiem hercogistē ierīkot nometnes, kurzemes 
ostu brīvu izmantošanu, tāpat šo noteikumu atzīšanu arī no Polijas karaļa 
puses. atbildot Frīdrihs deklarēja, ka abu armiju pārvietošanai varētu 
piešķirt Sēlpils ceļu, pieprasīja, lai zviedri atdod ieņemtās Bauskas, jelgavas 
un tukuma pilis, ostas atvēlēja brīvai tirdzniecībai, ne armijas ievešanai, bet 
Polijas–Lietuvas karaļa piekrišanu solījas iegūt tuvākā seima laikā.15 Savukārt 
poļi–lietuvieši principā piekrita ievērot kurzemes neitralitāti, ja vien viņiem 
būs piešķirtas tādas pašas tiesības kā zviedriem. 

Sarunas par hercogistes neitralitātes atzīšanu risinājās vairākus gadus, un 
periodiski abu pušu karavadoņi deva solījumus nekarot hercogistes teritorijā. 
taču tas neglāba hercogisti no postījumiem, jo šos solījumus bieži vien 
nepildīja. hercogistē joprojām notika militāras sadursmes, un pat pamieru 
laikā karavīri nereti nodarbojās ar vietējo iedzīvotāju aplaupīšanu un citām 
vardarbībām. kā jau minēts, bez centieniem panākt neitralitātes atzīšanu 
kurzemnieki arī aktīvi darbojās, lai panāktu Polijas–Lietuvas un Zviedrijas 
samierināšanu. Lielā mērā pateicoties kurzemes diplomātiskajiem pūliņiem, 
1628. gada Ziemassvētkos tika noslēgts pamiers, kas pēc vairākkārtējas 
pagarināšanas 1629. gada septembrī vainagojās ar altmarkas pamieru uz 
sešiem gadiem.16      

Zviedri palika kurzemē vēl arī pēc altmarkas līguma noslēgšanas, jo 
pamiera sarunu laikā bija nolemts, ka kurzemes hercogam ar zviedriem 
jāvienojas atsevišķi. Saskaņā ar 1630. gada jūnijā panākto vienošanos zviedri 
atdeva hercogam jelgavu, taču paturēja vairākus hercogistes apgabalus, kas 
atradās Daugavas kreisajā krastā, pārsvarā iepretim rīgai, kā arī Doles salu. 
šīs teritorijas zviedriem pienācās tikai uz pamiera laiku, taču tā arī vairs nekad 
netika atdotas. Lai gan vēl pirms poļu–zviedru sarunām štumsdorfā 1635. 
gadā, kur pamiers tika pagarināts vēl uz 26 gadiem, hercogs Frīdrihs un viņa 
laulātā draudzene Pomerānijas princese elizabete magdalēna (1580–1649) 
izvērsa aktīvu diplomātisko darbību, lai atgūtu zviedru ieņemtās hercogistes 
daļas, tie nevainagojās panākumiem.17

tā kā hercoga Frīdriha laulība palika bez bērniem, bet hercoga vilhelma 
dēls jēkabs18 pēc tēva atstādināšanas arī bija zaudējis tiesības uz varu, 
hercogistes eksistencei vitāli svarīgs kļuva troņmantnieka jautājums. 
tādēļ jau kopš 1618. gada par vienu no hercoga diplomātijas galvenajiem 
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uzdevumiem kļuva trimdā dzīvojošā hercoga vilhelma restitūcija vai vismaz 
prinča jēkaba mantošanas tiesību atzīšana no Polijas–Lietuvas puses. Drīz 
vien šā uzdevuma risināšanā iesaistījās arī kurzemes bruņniecība, kas 
1616.–1617. gadā bija guvusi politisko virsroku un tāpēc tiecās  saglabāt 
hercogisti tās esošajā veidolā, nepieļaujot kurzemes inkorporāciju Polijas–
Lietuvas valstī pēc hercoga Frīdriha nāves. kurzemnieku aktivitātes dinas-
tijas pēctecības nodrošināšanai atbalstīja arī vairāki ketleriem radniecīgie 
un draudzīgie eiropas galmi – Brandenburgas–Prūsijas, Pomerānijas, 
mēklenburgas, Saksijas, anglijas un pat Francijas, kā arī Polijā–Lietuvā 
ietekmīgais radzivillu klans.

Princi jēkabu tēvs 1612. gadā bija aizvedis pie mirušās sievas radiem uz 
kēnigsbergu.19 tā nu jaunā hercoga20 bērnība pagāja galvenokārt kēnigs-
bergas un Berlīnes galmos. Pēc tam, kad vilhelmu atstādināja no troņa, 
hercogs Frīdrihs un hercogiene elizabete magdalēna uzņēmās aizbildniecību 
pār jēkabu, par ko Frīdrihs   1618. gada 19. jūlijā informēja Brandenburgas 
kūrfirstu johanu Sigismundu (1572–1619).21 Savā vēstulē Frīdrihs īpaši 
atzīmēja, ka jēkabam būtu jāapgūst ne tikai  vispārējas zinības (freie Künste), 
bet arī jāmācās poļu valoda un evaņģēliski luteriskā ticības mācība, jo luter-
ticībai kurzemē joprojām bija oficiālās reliģijas statuss, kamēr Brandenburgā 
kūrfirsts 1613. gadā bija pārgājis kalvīnismā. šim nolūkam Frīdrihs solījās 
atsūtīt no kurzemes kvalificētu skolotāju un kādu pāžu, ar kuru jēkabs 
varētu vingrināties poļu sarunvalodā. arī prinča studijas kopīgi apmaksāja 
kūrfirsts un hercogs Frīdrihs. Par jēkaba universitātes gaitām ziņas gan ir 
pavisam skopas. vilhelms bija vēlējies, lai dēls studē rostokā, kur kādreiz bija 
mācījies arī viņš pats,,22 taču nav nekādu liecību, ka jēkabam būtu bijusi kāda 
saistība ar rostokas universitāti. toties zināms, ka 1623. gadā jēkabs studēja 
Leipcigas universitātē, kur pavadīja vismaz divus semestrus un bija ievēlēts 
par goda rektoru.23 tomēr jau tajā pašā gadā hercogs Frīdrihs, baiļodamies 
par ketleru hercognama likteni, lūdza vilhelma un Brandenburgas kūrfirsta 
piekrišanu tam, lai jēkabs nekavējoties pārceltos uz pastāvīgu dzīvi kurzemē. 
to pašu vēlējās arī kurzemes muižniecība.24 Pēc īsas viedokļu apmaiņas gan 
vilhelms, gan arī kūrfirsts atzina šādu soli par politiski lietderīgu.25 tādēļ 
1623. gada decembra vidū jēkabs no Leipcigas devās uz Berlīni, bet nākamā 
gada sākumā cauri mēklenburgai, Pomerānijai un Prūsijai ceļoja uz kurzemi, 
kur 1624. gada 12. maijā viņu svinīgi sagaidīja kuldīgā.26    
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kurzemnieku pūliņi panākt hercoga jēkaba tiesību restitūciju turpinājās 
vairāk nekā divus gadu desmitus, taču panākumus izdevās gūt tikai pēc 
tam, kad 1632. gada aprīlī no dzīves šķīrās pret vilhelmu nelabvēlīgi 
noskaņotais karalis Sigismunds III. jau pirmajā pēc karaļa nāves sasauktajā 
Polijas–Lietuvas seimā varšavā kurzemes hercogu radiniekiem radzivilliem 
izdevās panākt, ka delegāti, kas bija sanākuši jauna karaļa ievēlēšanai, atzina 
vilhelma tiesības uz kurzemes troni. Seima delegātu un senatoru kopīgajā 
paziņojumā, kas tika parakstīts 1632. gada 16. jūlijā, bija teikts, ka, sekojot 
Francijas un anglijas karaļu un citu valdnieku lūgumam un novērtējot 
kurzemes hercognama nopelnus, seims un senāts atjauno vilhelma un viņa 
dēla jēkaba iepriekšējās tiesības un sola panākt arī jaunā karaļa piekrišanu.27 
jaunievēlētais Polijas–Lietuvas karalis vladislavs Iv (1632–1648) apstiprināja 
šo seima lēmumu, taču ar noteikumu, ka vilhelms nedrīkst atgriezties 
kurzemē. kad 1633. gada jūlijā viļņā hercogs Frīdrihs saņēma lēni no 
karaļa vladislava rokām, ceremonijā piedalījās arī hercogs jēkabs. tādējādi 
simboliski tika apliecinātas jēkaba troņa mantošanas tiesības. Izrādot 
pateicību karalim, princis līdz ar paša vervētiem dažiem simtiem karavīru 
1634. gada februāra beigās vai marta sākumā devās uz krieviju, lai sniegtu 
palīdzību Polijas–Lietuvas spēkiem, kas karoja ar krieviem par Smoļenskas 
atgūšanu.28 Pirms tam, 1633. gada vasarā, viņš apciemoja tēvu Pomerānijā un 
saņēma no vilhelma piekrišanu dalībai karagājienā. taču, kad hercogs jēkabs 
ieradās poļu kara nometnē, reāla karadarbība vairs nenotika. toties viņš 
pieredzēja miera sarunu “diplomātisko virtuvi”, kā arī Poļanovkas miera 
noslēgšanu netālu no vjazmas 1634. gada jūnijā. Iespējams, ka tieši kurzemes 
troņmantnieka klātbūtne bija sekmējusi to, ka līguma tekstā cars mihails savā 
un pēcnācēju vārdā solījās neuzbrukt un nekādi neaizskart kurzemi.29 

1634. gada vasarā jēkabs atgriezās kurzemē, kur jau 1633. gada beigās 
hercogs Frīdrihs viņam bija ierādījis pārvaldīšanai vairākas muižas, kas 
atradās kādreizējā vilhelma daļā.30 tomēr, uzskatot divu galmu uzturēšanu 
par neracionālu, jēkabs nolēma doties ārzemju ceļojumā.31 1634. gada 
septembra beigās viņš vēlreiz devās pie tēva uz kukulovas abatiju (tag. 
Polijas teritorijā) un tālāk uz holandi, Franciju un citām valstīm, kopumā 
pavadot ārpus kurzemes divarpus gadu. taču, kamēr jēkabs apceļoja 
eiropu, viņa troņmantošana un arī hercogistes pastāvēšana vēlreiz tika 
apdraudēta. 1635. gadā Polijas karalis vladislavs Iv pieprasīja sev vairākas 
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4. att.   hercoga Frīdriha un jēkaba vienošanās akts. jelgavā, 1638. g. 19. jūlijā. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 27. l., 12., 13. lp.
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teritorijas, to vidū kurzemi, kā arī vidzemi pēc tās  atkarošanas zviedriem, 
kā kompensāciju par karaļnamam karā nodarītajiem zaudējumiem. Par 
laimi, Polijas–Lietuvas seims, nevēloties karaļa varas pieaugumu, šo prasību 
noraidīja. Bet pēc diviem gadiem jau vladislava brālis johans kazimirs (1609–
1672) ar karaļa atbalstu izvirzīja pretenzijas uz kurzemes troni pēc tam, kad 
hercogs Frīdrihs būs miris. 1638. gada janvārī viņš pat vērsās pie kurzemes 
un Zemgales muižniecības ar ierosinājumu, lai kurzemnieki iesniedz 
karalim lūgumu apstiprināt johana kazimira kandidatūru. Saprotams, ka 
kurzemes muižniecība šo ideju neatbalstīja, bet turpmākos johana kazimira 
mēģinājumus pārtrauca brauciens uz Franciju, kur 1638. gada pavasarī viņu 
politisku iemeslu dēļ sagūstīja un dažus gadus noturēja cietumā.32

Neraugoties uz Polijas karaļa vladislava vairākkārtējiem paziņojumiem 
par hercoga jēkaba mantošanas tiesību atzīšanu, hercogs Frīdrihs labi 
saprata, ka šos solījumus poļi jebkurā brīdī varēja “aizmirst”. viņš vēlējās 
nodrošināties pret jebkādām esošajām un eventuālajām pretenzijām uz 
hercogistes troni. tādēļ 1638. gada vasarā Frīdrihs it kā slimības dēļ atteicās 
no varas jēkaba labā. Patiesībā hercogs Frīdrihs, jēkabs un arī muižniecība 
noslēdza īpašu vienošanos, kas fiksēta divos dokumentos, kuri ieguvuši 
apzīmējumu “Cesijas instruments” (Instrumentum Cessionis). Pirmais 
dokuments bija sagatavots jelgavā landtāga laikā un to parakstīja landtāga 
noslēgumā 1638. gada 20. jūlijā hercogs Frīdrihs, kanclers kristofs Firkss 
(Fircks), oberburggrāfs oto Grothuss (Grodhuß), padomnieki Georgs kīnrāts 
(Kühnraht) un kristofers Deršavs (Derschaw), deputātu maršals heinrihs fon 
Pletenbergs (von Plettenberg), kā arī 15 landtāga deputāti. tajā hercogs Frīdrihs 
paziņoja, ka lielā vecuma dēļ un saskaņā ar karaļa atļauju viņš pasludina 
jēkabu par līdzvērtīgu valdnieku, taču ar noteikumu – kamēr vien Frīdrihs 
spēs, viņš realizēs pārvaldi pats. jēkabam piešķīra tiesības pēc savas vēlmes 
piedalīties tiesas sēdēs un vajadzības gadījumā arī aizstāt tēvoci sesijās, 
taču visus spriedumus bija jāpasludina Frīdriha vārdā.33 otrajā dokumentā 
Frīdrihs, “lai piešķirtu patiesu spēku šai cesijai”, nodeva hercogam jēkabam 
valdījumā vēl arī kuldīgas pili ar apkaimes muižām, kā arī Sātu, Irlavas, 
Zvārdes un Sesavas muižas. tāpat jēkabs saņēma savā rīcībā ventspils ostu, 
kura viņam bija jāizbūvē par saviem līdzekļiem. No savas puses jēkabs 
apņēmās uzturēt hercogu Frīdrihu un viņa galmu reizēs, kad kuldīgā notiks 
tiesu sesijas. Lai gan minēto dokumentu jēkabs un Frīdrihs parakstīja jau 
1638. gada 19. jūlijā34, t. i., dienu pirms landtāga lēmuma, redzams, ka tas 
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ir hronoloģiski vēlāks un sastādīts pēc tam, kad Frīdrihs un deputāti bija 
izstrādājuši kopējā paziņojuma tekstu. 

taču, lai jēkabu patiesi atzītu par hercogu, viņam bija nepieciešams no 
karaļa rokām saņemt lēni un investitūras diplomu. tas notika 1639. gada 
16. februārī viļņā, kad jēkabs svinīgā ceremonijā viļņas pilī nodeva karalim 
uzticības zvērestu.35 Panākt lēņa saņemšanu nebūt nebija viegli, jo uz sarunām 
viļņā norīkotie poļu–lietuviešu senatori pieprasīja, lai hercogs Frīdrihs 
noformē pilnīgu atkāpšanos no amata. tāpat viņi prasīja, lai hercogistē tiktu 
uzbūvētas četras katoļu baznīcas: Bauskā, jelgavā, kuldīgā un Liepājā.36 

kurzemnieku pārstāvjiem – kancleram Firksam, oberburggrāfam Grothusam 
un padomniekam kīnrātam – pārsvarā gan izdevās nosargāt savas pozīcijas, 
taču nācās piekrist divu katoļu baznīcu būvei.37 Bez tam jēkabs turpat viļņā 
deva arī solījumu ievērot hercogistes muižniecības tiesības, privilēģijas un 
brīvības.38 Līdz ar to kurzemes hercogistē turpmākajos gados līdz hercoga 
Frīdriha nāvei atkal pastāvēja divi galmi un divu hercogu valdīšana. tomēr 
hercogistes iekšpolitiskā dzīve noritēja salīdzinoši mierīgi, un arī ārējie draudi 
bija mazinājušies. kaut gan Polijā–Lietuvā joprojām bija vairāki magnāti, kuri 
izteica neapmierinātību par lēņa piešķiršanu jēkabam, reāla pretdarbība bija 
vāja.  

Pēc hercoga Frīdriha nāves 1642. gada augustā hercogs jēkabs beidzot 
varēja pārņemt valdīšanu vienpersoniski. Saskaņā ar 1639. gada investitūras 
diplomu juridiski jēkaba kāpšana tronī gan tika atzīta tikai pēc tam, kad 
kurzemē pabeidza darbu īpaša Polijas karaļa nosūtīta komisija, kam 
bija jāizmeklē, vai tiek ievērota “valdības formula”, kādas muižniekiem 
ir sūdzības un vai tiek būvētas katoļu baznīcas. Pērnavas vaivada jana 
Zavadska (Zawadsky) vadītās komisijas darbs noslēdzās ar t. s. izlīguma jeb 
kompozīcijas akta (Compositionsakte; commissorialische Vergleich) izstrādāšanu, 
kuru parakstīja 1642. gada 29. novembrī.39 šī vienošanās starp jauno hercogu 
un muižniecību cita starpā saturēja virkni noteikumu, kas attiecās uz 
pārvaldes lietām, piemēram, jelgava tagad tika atzīta par vienīgo hercoga 
rezidenci, resp., galvaspilsētu.               

hercoga jēkaba gandrīz četrdesmit gadu ilgo valdīšanas laiku uzskata 
par vienu no ievērojamākajām lappusēm kurzemes hercogistes vēsturē. 
jēkabs mēģināja nostiprināt hercoga varu, izmantojot ekonomiskos 
līdzekļus, pirmām kārtām tirdzniecību. Savā būtībā jēkabs bija daudz vairāk 
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biznesmenis nekā politiķis, tādēļ politiskie mērķi viņam cieši saistījās ar 
ekonomiskajiem. jēkabs mērķtiecīgi iesaistījās starptautiskajā tirdzniecības 
tīklā, attīstot tirdzniecību ar ražojumiem no hercoga muižām un cenšoties 
lielā mērā novirzīt uz kurzemi tranzīttirdzniecību, kas gāja no Smoļenskas, 
Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas apgabaliem un kas līdz tam bija zviedru 
pārvaldē esošās rīgas prerogatīva. jēkabs būvēja pats savus kuģus, dibināja 
dažādu nozaru manufaktūras, to skaitā arī dzelzsmanufaktūras vietējās 
purva rūdas apstrādei, un iesaistījās pasaules kolonizācijas procesā. viņš 
ieguva vairākus atbalsta punktus Gambijas upes grīvā āfrikā un tobago 
salu vestindijā. jēkaba precības 1645. gadā ar Brandenburgas kūrfirsta 
Frīdriha vilhelma (1620–1688) māsu Luizi šarloti (1617– 1676) ļāva kurzemes 
hercognamam vēl vairāk iekļauties Brandenburgas dinastisko saišu lokā, 
ko vēlāk apliecināja jēkaba un Luizes šarlotes bērnu precības ar hesenes–
kaseles, hesenes–homburgas un Brandenburgas prinčiem un princesēm. 

kā jau sacīts, hercogs jēkabs galveno ieroci savas varas nostiprināšanā 
hercogistes iekšienē un sava valdnieka prestiža spodrināšanā starptautiskajā 
arēnā saskatīja ekonomiskā stāvokļa stabilizācijā. taču viņš lieliski saprata, ka 
bez ilgstoša miera starp Poliju–Lietuvu un Zviedriju visi viņa pūliņi var būt 
veltīgi. tādēļ jau no pirmajiem valdīšanas gadiem viens no viņa galvenajiem 
ārpolitikas mērķiem bija Polijas–Lietuvas un Zviedrijas samierināšana. vēl 
štumsdorfas pamiera līgumā kurzemes hercogs tika nozīmēts par “miera 
prokuratoru”, tādēļ jēkaba aktivitāte šai virzienā nebija tikai viņa personiska 
lieta vien. ar daudzkārtējām sūtniecībām 1647. gada sākumā jēkabam beidzot 
izdevās panākt, ka Polijas–Lietuvas senatori un starpniekvalstis – Ģenerāl-
štati (Nīderlandes republika), anglija un Francija – piekrita par sarunu 
vietu pieņemt Frankfurti pie oderas, taču sarunu uzsākšanu izjauca poļu 
aģenta Francijā ronkalli (Roncalli) paziņojums, ka minstere būtu ērtāka 
vieta.40 šī prasība un karaļa maiņa Polijā 1648. gadā41 atkal noveda pie ilgiem 
diplomātiskiem pūliņiem, līdz beidzot 1651. gadā Lībekā sanāca miera 
kongress. kā zināms, tas ar pārtraukumiem ilga divus gadus un beidzās bez 
rezultātiem, galvenokārt Polijas–Lietuvas atteikuma dēļ atzīt zviedru ieņemto 
vidzemes daļu par Zviedrijas īpašumu.42

tā kā noslēgt jaunus pamiera līgumus neizdevās, tad drīz vien tiešā kur-
zemes hercogistes robežu tuvumā atsākās karadarbība. vispirms 1654. gadā 
savstarpēju karu uzsāka Polija–Lietuva un krievija, Zviedrija iesaistījās cīņā 
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pret Poliju–Lietuvu 1655. gadā, bet gadu vēlāk – arī pret krieviju. hercogs 
jēkabs mēģināja panākt Zviedrijas un Polijas–Lietuvas samierināšanu arī vēl 
1655. gadā, kad kurzemes kanclers melhiors fon Felkerzāms (von Fölckersam, 
Voelckersamb) vispirms Stokholmā un pēc tam, sekojot Zviedrijas karalim uz 
Dancigu (tag. Gdaņska) un varšavu, centās panākt viņa piekrišanu sarunām 
ar Polijas karaļa sūtņiem. vienlaikus Felkerzāmam bija uzdots no Zviedrijas 
puses saņemt kurzemes neitralitātes atzīšanu, ko hercogistei jau bija piešķīris 
Polijas–Lietuvas valdnieks.43 taču kārlis X Gustavs (1654–1660) aprobežojās 
vienīgi ar mutvārdu solījumiem saudzēt hercogisti, tādēļ Felkerzāms ieteica 
hercogam savākt pēc iespējas lielāku karaspēku un nostiprināt pilis.44  

hercogistes aizsargspējas bija tās vārīgākais punkts, jo muižniecība ne-
vēlējās pildīt pat tās saistības, kuras bija fiksētas “valdības formulā” un kuras tā 
uzņēmās saskaņā ar landtāgu lēmumiem. hercoga vairākkārtējie mēģinājumi 
mainīt hercogistes aizsardzības modeli jeb modus defensionis nesastapa nekādu 
ieinteresētību no muižnieku puses.45 Savukārt dzimtzemniekus uzskatīja 
par nepiemērotiem karadienestam un neuzticamiem.46 maksimālais zaldātu 
skaits, ko varēja sapulcināt hercogs, bija nepilni pāris tūkstoši vīru, ieskaitot 
piļu garnizonus. turklāt pēc Brandenburgas kūrfirsta sūtņa ulriha Gotfrīda 
Zomnica (Somnitz), kurš 1655. gada augustā ieradās jelgavā, novērojumiem, 
hercogs pārāk paļāvās uz zviedru solījumiem un baidījās, ka, aktīvi uzsākot 
vervēšanu, viņš zviedros izraisītu aizdomas.47 tolaik kurzemes hercogiste 
kārtējo reizi bija nonākusi sarežģītā stāvoklī, jo gan krievija, gan Zviedrija 
vēlējās pievienot kurzemi sev vai vismaz panākt tās formālu pakļaušanos. 
taču vienlaikus karojošās valstis izmantoja hercogistes teritoriju kā 
diplomātisko kanālu, pa kuru uz eiropu devās dažādu valstu sūtņi, kas visai 
bieži satikās jelgavā. hercogs, cik spēja, mēģināja izmantot šo situāciju savā 
labā, piemēram, piedāvāja krievijas caram starpniecību sarunām ar Poliju–
Lietuvu un pieteicās sekvestrēt Inflantiju jeb poļu vidzemi (tag. Latgale).48 
Starp citu, hercogs periodiski mēģināja tādā vai citādā veidā iegūt vidzemi 
vai tās atsevišķas daļas, kas bija svarīgi viņa tranzīttirdzniecības plāniem.

Lavierēšanas starp lielvalstīm politika hercogam jēkabam izdevās līdz 
1658. gada oktobrim, kad zviedri nodevīgi iebruka jelgavā un sagūstīja jēkabu 
ar ģimeni, kaut gan vēl divas nedēļas iepriekš zviedru ģenerālfeldmaršals 
roberts Duglass bija parakstījis solījumu atturēties no naidīgām darbībām 
pret kurzemes hercogisti.49 taču no zviedru puses tie bija klaji meli, jo Duglass 
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jau bija saņēmis karaļa pavēli par jelgavas ieņemšanu. Līdz pat 1660. gada 
sākumam hercogistes teritorija kļuva par karalauku,  kurā kurzemnieki, 
brandenburgieši un lietuvieši cīnījās pret zviedriem. un arī pēc tam, 
kad 1660. gada pavasarī olīvas klosterī pie Dancigas tika parakstīts miera 
līgums starp Poliju–Lietuvu un Zviedriju, hercogiste cieta no lietuviešu un 
krievu vienību iebrukumiem un laupīšanām. tikai pēc pamiera noslēgšanas 
andrusovas ciemā 1667. gada 9. februārī [j.st.] starp krieviju un Poliju–Lietuvu 
krievi aizgāja no poļu vidzemes (Latgales) un Baltijā atjaunojās status quo.    

Pretēji Brandenburgas kūrfirstam, kurš šajos kara apstākļos prata iegūt 
suverenitāti Prūsijai, vienīgais, ko ieguva hercogs jēkabs, bija formāla Piltenes 
apgabala pievienošana hercogistei.50 kurzemes kancleram melhioram fon 
Felkerzāmam tikai ar lielām grūtībām ar Brandenburgas un Francijas atbalstu 
bija izdevies panākt  hercogistes pirmskara statusa atjaunošanu olīvas miera 
līgumā un panākt hercoga atbrīvošanu no gūsta. hercoga jēkaba politika 
turpmākajos gados pēc kara palika iepriekšējā un bija vērsta uz jaunu kara 
draudu novēršanu tiešā hercogistes robežu tuvumā. tā, 1679. gadā viņš 
saviem aģentiem dažādos galmos uzdeva darboties pret iespējamo Zviedrijas 
līgumu ar romas ķeizaru, kas ļautu Zviedrijai pavērst ieročus pret Poliju–
Lietuvu.51 hercogs turpināja arī centienus reformēt hercogistes militāro 
sistēmu, taču panākumus neguva. Lēņa dienesta neatbilstība laikmeta 
garam kārtējo reizi spilgti izpaudās 1678. gada oktobrī, kad Zviedrijas– 
Brandenburgas kara (1674–1679) ietvaros zviedru korpuss heinriha hūrna 
(Horn) vadībā veica gājienu no vidzemes uz Prūsiju cauri kurzemei. jēkabam 
nācās atļaut šo maršu, jo paša spēku nepietika, lai izrādītu pretestību, bet 
muižniecība stūrgalvīgi atteicās pildīt hercoga pavēli un ķerties pie ieročiem. 
Sarūgtināts par to, hercogs 1678. gada 4. oktobrī rakstīja savam sūtnim varšavā 
Nikolajam hvalkovskim (Chwalkowsky), lai viņš panāk no karaļa, ka tie, kuri 
atsakās pildīt hercoga rīkojumu par militāro dienestu, tiktu pasludināti par 
nodevējiem.52 muižniecības spītība bruņoto spēku jautājumā pirmām kārtām 
ir skaidrojama ar tās vēlmi nekādā ziņā nepieļaut hercoga varas pieaugumu. 
Par visu augstāk muižnieki lika savu tiesību un privilēģiju neaizskaramību 
un jebkuras izmaiņas hercogistes politiskajā, tai skaitā militārajā, sistēmā 
uzskatīja par tiešu šo privilēģiju apdraudējumu, bet algotais karaspēks, 
kas būtu neatkarīgs no muižniecības, varētu kļūt par būtisku instrumentu 
hercoga varas stiprināšanā.  
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Pēc hercoga jēkaba nāves 1681. gada 31. decembrī tronī kāpa viņa 
vecākais dēls Frīdrihs kazimirs (1650–1698), kurš lielos vilcienos turpināja 
tēva realizēto ārpolitisko kursu. viņa valdīšanas laiks pagāja bez lieliem 
militāriem satricinājumiem, taču no konfliktiem ar kaimiņiem izvairīties 
neizdevās. tos izraisīja rīgas inspirētā zviedru cīņa ar t. s. neatļautajām 
sīkostām kurzemes piekrastē, jo rīga jebkuras jaunas ostas ierīkošanu ārpusrīga jebkuras jaunas ostas ierīkošanu ārpusjebkuras jaunas ostas ierīkošanu ārpus 
Liepājas un ventspils uzskatīja par savu privilēģiju pārkāpumu. Zviedri 
uzsāka kurzemes piekrastes patrulēšanu ar karakuģiem un 17. gadsimta 
90. gados arestēja vairākus hercoga kuģus, kas bija izmantojuši engures un 
kauguru ostas. rezultātā Frīdriham kazimiram nācas patērēt daudz pūļu un 
naudas līdzekļu, lai panāktu kuģu atbrīvošanu. Dažādu robežkonfliktu un 
citu domstarpību risināšanai starp zviedru vidzemi un kurzemes hercogisti 
1694.–1696. gadā rīgā notika divpusējas sarunas, taču puses pie vienota 
kopsaucēja tā arī nenonāca.53 vērtējot kopumā, var secināt, ka Frīdriha 
kazimira valdīšanas laikā hercogistes kā tādas pastāvēšana netika apdraudēta. 
taču pēc viņa nāves 1698. gada 22. janvārī situācija krasi mainījās.   

tā kā, aizejot no dzīves Frīdriham kazimiram, viņa dēlam un 
troņmantniekam Frīdriham vilhelmam (1692–1711) bija nepilni seši gadi, par 
jaunā hercoga aizbildniecību izraisījās pamatīgas politiskas cīņas. No vienas 
puses, pēc reģenta statusa un līdz ar to arī varas hercogistē tiecās hercogiene 
atraitne elizabete Sofija (1674–1748), kura bija Brandenburgas kūrfirsta 
Frīdriha III, vēlākā Prūsijas karaļa Frīdriha I (1657–1713) pusmāsa un kura šajā 
cīņā izmantoja Brandenburgas–Prūsijas atbalstu, no otras, – mirušā hercoga 
brālis Ferdinands (1655–1737), kurš ilgu laiku bija pavadījis Polijas–Lietuvas 
karadienestā. virsroku guva hercogs Ferdinands.54 taču 1700. gada sākumā 
kurzeme tika ierauta Lielā Ziemeļu kara (1700–1721) liesmās. Ferdinandam ātri 
vien nācās atteikties no priekšteču iedibinātās kurzemes neitralitātes politikas, 
jo Polijas–Lietuvas karalis un Saksijas kūrfirsts augusts II (1697–1704, 1710–
1733) izmantoja hercogistes teritoriju par placdarmu uzbrukumam zviedriem.  
Lai nodrošinātu karaļa atbalstu iekšpolitiskajās cīņās ar opozīcijā palikušo 
muižniecības daļu, kā arī lai pēc iespējas pasargātu savus pavalstniekus no 
karavīru patvaļībam, Ferdinands iestājās sakšu armijā. taču karaļa augusta 
nedrošība un svārstīgums kara operācijās pie rīgas kļuva liktenīgas kurzemes 
hercogistei. Pēc zviedru uzvaras Spilves kaujā un hercogistes okupācijas 
1701. gada jūnijā Ferdinands aizbrauca no kurzemes un turpmāk mēģināja 
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panākt savu tiesību un hercogistes deokupāciju diplomātiskā ceļā, taču 
atgriezties kurzemē viņam vairs neizdevās. vēl pirms zviedru ienākšanas 
kurzemē hercogisti bija pametusi arī elizabete Sofija, kura 1701. gada janvārī 
kopā ar dēlu aizbrauca uz kēnigsbergu uz pusbrāļa kronēšanu par Prūsijas 
karali un vairs neatgriezās hercogistē, taču joprojām sevi uzskatīja par 
administratori un mazgadīgā hercoga aizbildni, turklāt hercogistē viņai kā 
atraitnes tiesa piederēja vairākas muižas. Pēc elizabetes Sofijas lūguma pret 
zviedru ieiešanu hercogistē protestēja arī Prūsijas karalis Frīdrihs I.55 

tādējādi 18. gadsimta sākumā kurzemes hercogiste kārtējo reizi kļuva 
par starptautisku problēmu, kuras risināšanā bez Polijas–Lietuvas un 
Zviedrijas iesaistījās vēl arī Brandenburga–Prūsija un krievija. kara pirmajā 
fāzē pastāvošos draudus, ka hercogisti varētu pievienot Zviedrijai, likvidēja 
krievijas cara Pētera I (1682–1725)  lielā uzvara pār kārli XII (1697–1718) 
pie Poltavas 1709. gada vasarā. Līdz ar cara panākumiem karalaukos un 
vidzemes un Igaunijas nonākšanu krievijas sastāvā 1710. gadā aizsākās 
krievijas ietekmes pieaugums arī kurzemē. Pateicībā Pēterim I par hercogistes 
atgūšanu hercogam Frīdriham vilhelmam nācās precēt cara brāļameitu annu 
joanovnu (1693–1740). jaunais vīrs gan nomira jau atceļā no Pēterburgas, 
kur notika laulības, bet atraitne pēc dažiem gadiem saskaņā ar cara pavēli 
apmetās uz pastāvīgu dzīvi hercogistē. kurzemē varas jomā savā starpā 
konkurēja ne vien Dancigā dzīvojošais hercogs Ferdinands un hercogiene 
anna joanovna, bet arī hercogistes valdību veidojošā virspadomnieku 
kolēgija, kas centās realizēt pati savu politiku. Savukārt apkārtējo valstu 
cerības saistījās ar ketleru dinastijas drīzo izbeigšanos, jo Ferdinandam bērnu 
nebija. jau drīz pēc ziņas par hercoga Frīdriha vilhelma nāvi izplatīšanās 
sākās nākamā troņa pretendenta meklējumi.56 kandidātus aktīvi virzīja gan 
Saksija, Brandenburga–Prūsija, hesene–kasele, gan vairākas citas valstis, 
taču noteikumus diktēja krievija, izvirzot prasību, ka pretendentam uz 
kurzemes troni noteikti jāprec anna joanovna. Nākamajos gadu desmitos, 
pieaugot krievijas impērijas spēkam un dominancei reģionā, krievijas 
nostāja hercogistes lietās kļuva par izšķirošo faktoru tās pastāvēšanā, kas 
likumsakarīgi noveda pie kurzemes pievienošanas krievijai 1795. gadā t. s. 
Polijas trešās dalīšanas rezultātā.
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*     *     *

Galvenais faktors, kas nodrošināja kurzemes hercogistes pastāvēšanu 
17. gadsimta politiskajos un militārajos konfliktos, bija tās buferzonas 
funkcija un hercogu spēja izmantot buferzonas argumentu sarunās ar 
apkārtējām lielvalstīm. Ne velti štumsdorfas pamiera līgumā 1635. gadā 
kurzemes hercogs bija piesaukts kā “miera prokurators“. hercoga jēkaba 
saimnieciskās un diplomātiskās aktivitātes vēl vairāk cēla hercogistes 
starptautisko prestižu, piemēram, 1657. gadā Zviedrijas karalis esot izteicies, 
ka jēkabs ir pārāk varens hercogam, taču ne pietiekami, lai būtu karalis.57 
tomēr šī varenība vairāk bija šķietama nekā reāla. hercogistes ģeogrāfiskais 
stāvoklis, iekšpolitiskā situācija un militārais vājums liedza hercogam iegūt 
pilnīgu suverenitāti. tai pat laikā kaimiņu lielvalstis bija ieinteresētas bufera 
saglabāšanā pusneatkarīgas valsts veidolā, taču tikai līdz tam brīdim, kamēr 
netika izjaukts savstarpējais spēku līdzsvars. īslaicīgais Zviedrijas pārsvars 
I Ziemeļu kara laikā 17. gadsimta vidū gandrīz noveda pie hercogistes 
pievienošanas tai, taču tolaik Polijai–Lietuvai un krievijai izdevās atjaunot 
iepriekšējo spēku samēru. Bet 18. gadsimtā, kad krievija izvirzījās par 
neapstrīdamu līderi reģionā, kurzemes hercogiste nonāca arvien lielākā 
atkarībā no tās un beigās tika iekļauta krievijas impērijā.

atsauces un piezīmes
1 krievijas caram un Polijas–Lietuvas un Zviedrijas karaļiem doti valdīšanas gadi, pārējāmkrievijas caram un Polijas–Lietuvas un Zviedrijas karaļiem doti valdīšanas gadi, pārējām 

personām, ieskaitot kurzemes hercogus, dzīves gadi.
2 Par Livonijas sabrukumu tuvāk sk.: švābe, a. Sigismunda augusta Livonijas politika. Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls. 1937. Nr. 1. 69.–109. lpp.
3 Līguma oriģināls atrodas herdera institūtā mārburgā (vācija). tā teksts publicēts:  Kurland. Vom 

polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 
1561-1795. hrsg. v. e. oberländer, v. keller. Paderborn, 2008. S. 54–71; Latviski tulkots: Latvijas 
tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561–1795). 
Zin. red. v. Blūzma. rīga, 2006. 59.–66. lpp. Diemžēl latviešu tulkojumā iezagušās vairākas 
neprecizitātes.   

4 Par šo un citiem notikumiem Livonijā 16. gs. otrajā pusē sk.: henning, S. Lifflendische 
Churlendische Chronica, was sich voom jahr Christi 1554 bis auff 1590 In den langwierigen 
moscowiterischen vnd anderen kriegen an nothdrenglicher veränderunge der obrigkeit und 
Stände in Lieffland, sieder deß letzten meisters und ersten in Lieffland zu Churland und 
Semgalln hertzogen, gedenckwirdiges zugetragen. Scriptores Rerum Livonicarum. Bd. 2. riga:
Leipzig, 1848. S. 195–368. 

5 Dokumenta oriģināls saglabājies Latvijas valsts vēstures arhīvā (turpmāk – Lvva), 554. f., 
1. apr., 25. l. 
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6 Par hercoga konfliktu ar bijušo Dobeles komturu sk.: Neumann, C. Der Streit des letzten 
ordens-Comthurs tiess v.d. recke mit dem herzoge Gotthard. Mittheilungen aus dem Gebiete 
der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. riga, 1863. Bd. 10. h. 2. S. 215–230.

7 Doma par precībām ar mēklenburgas princesi hercogam Gothardam bija radusies jau 1563. 
g., taču Livonijas kara dēļ precības notika tikai 1566. g. martā kēnigsbergā. Pēc divu nedēļu 
svinībām jaunais pāris devās uz kurzemi, kur svētki turpinājās kuldīgas pilī. Laulībā 
piedzima pieci dēli un divas meitas, taču trīs no dēliem nomira agrā bērnībā.

8 Gotharda privilēģija apstiprināja visas būtiskākās muižniecības tiesības, kas bija ietvertas jau 
Sigismunda augusta privilēģijā – ticības brīvību saskaņā ar augsburgas konfesiju, ordeņlaiku 
lēņu muižu mantošanas un brīvas rīcības tiesības gan vīriešu, gan sieviešu līnijā. Līdz ar to 
minētie lēņi faktiski tika pārvērsti par privātīpašumu, taču juridiski saglabāja lēņa statusu, jo 
to valdītājiem joprojām bija jāpilda lēņa jeb t.s. jātnieku dienests (Rossdienst), kas nozīmēja, 
ka no katriem 20 arkliem zemes bija jādod 1 bruņots jātnieks. tāpat Gothards privilēģijā 
apstiprināja muižniecībai augstāko un zemāko tiesu varu pār zemniekiem. Savukārt ar tiem 
lēņiem, kurus piešķīra hercogs, drīkstēja rīkoties tikai hercoga akceptēto noteikumu ietvaros. 
tāpat arī, pārņemot muižu mantošanas ceļā, jaunajam īpašniekam bija gada un dienas laikā 
jādod hercogam uzticības zvērests. Privilēģijas oriģināls nav saglabājies, taču tās pilns teksts 
ietverts privilēģijas apstiprinājumā, ko 1581. g. 28. novembrī kara nometnē pie Pleskavas 
izsniedza Polijas-Lietuvas karalis Stefans Batorijs. Lvva, 554. f., 1. apr., 33. l.        

9 Par šīm problēmām tuvāk sk.: jakovļeva, m. robežas un administratīvais iedalījums Latvijas 
teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Latvijas zemju robežas 1000 gados. r., 1999. 91.–130. lpp.

10 Dzīves laikā hercogs Gothards bija sastādījis vismaz trīs testamentus, no kuriem līdz 
mūsdienām saglabājušies divi. hronoloģiski agrākais no tiem datēts ar 1573. g. 7. decembri.  
Lvva, 1100. f., 13. apr., 726. l.  

11 šis testaments bija datēts ar 1587. g. 23. februāri. Lvva, 554. f., 1. apr., 39. l.; Publicēts: Kurland. 
Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. S. 104–116.  

12 “valdības formulu” izstrādāja Polijas karaļa sūtīta komisija pēc tam, kad muižnieku sūdzību 
dēļ no varas tika atstādināts hercogs vilhelms. jaunā satversme atcēla agrākos landtāgu 
lēmumus. turpmāk landtāgiem bija jāsanāk ne retāk kā reizi divos gados. Iepriekš tajos 
varēja piedalīties jebkurš muižnieks, tagad tikai t. s. politiskās draudzes izvirzīts deputāts 
no privileģētās bruņniecības. “valdības formula” arī noteica Gregora kalendāra jeb jaunā 
stila ieviešanu hercogistē ar 1618. g. 1. janvāri. tās oriģināls nav saglabājies, taču pastāv 
daudzskaitlīgi noraksti un tulkojumi vācu valodā. Latīniski un vāciski “valdības formula” 
iespiesta:  Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. S. 122–145; 
Latviski:  Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. 210.–220. lpp.

13 1620.–1634.g. muižnieku iesniegtos dižciltības pierādījumus izskatīja t. s. bruņniecības sola jeb 
tiesas locekļi, vēlāk par uzņemšanu korporācijā lēma landtāgs. Līdz 1642. g. kurzemes dižciltīgās 
muižniecības sarakstā (matrikulā) uzņēma 119 dzimtas, apmēram 100 palika ārpus – galvenokārt 
hercoga vilhelma atbalstītāji un sīkmuižnieki. 

14 Pēc atcelšanas no troņa vilhelms bija devies uz ārzemēm, cerot, ka citu valdnieku atbalsts ļaus 
viņam pārliecināt Polijas–Lietuvas karali par savu nevainīgumu Noldu nogalināšanā un atgūt 
hercoga tiesības. 

15 Lvva, 554. f., 3. apr., 383. l., 31.–33. lp.
16 Par hercoga Frīdriha neitralitātes politiku tuvāk sk.: keller, v. Herzog Friedrich von Kurland. 

Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik. marburg, 2005. S. 146-198.
17 Par kurzemes-Zviedrijas 1630. g. robežlīgumu sk.: jakovļeva, m. robežas un administratīvais 

iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. Grām: Latvijas zemju robežas 1000 
gados. 101.–103. lpp.

18 jēkabs bija dzimis 1610. g. vilhelma laulībā ar Prūsijas hercoga meitu Sofiju (1582–1610). ar 
šīm laulībām aizsākās ketleru hercognama radnieciskie sakari ar hoencollerniem, turklāt 
vilhelms atguva Grobiņas novadu, kuru saņēma kā sievas pūra daļu. 

19 1612. g. 14. decembrī hercogs vilhelms kēnigsbergā izdeva apstiprinājuma rakstu par zemes 
gabalu ar zemnieku sētu  Saldus muižas iecirknī atraitnei elizabetei heringai pateicībā par 
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kārtīgu jēkaba aprūpēšanu, jo sevišķi tādēļ, ka viņa kopā ar princi devusies ārpus kurzemes 
robežām. Lvva, 554. f., 3.apr., 428. l., 364., 365. lp.   

20 kurzemes hercogistē pēc tradīcijas par hercogiem dēvēja arī nepilngadīgos ketleru dinastijas 
locekļus, kuri reāli vēl nevaldīja, kamēr prinča titulu lietoja reti. jēkabs jau no bērnības 
sevi  apzinājās kā hercogu un turpināja lietot titulu arī pēc liktenīgajiem Polijas–Lietuvas 
karaļa lēmumiem. Par to liecina, piemēram, septiņgadīgā jēkaba vēstulīte Brandenburgas 
kūrfirstam johanam Sigismundam, rakstīta 1618. g. 6. jūnijā Berlīnē, kuru viņš parakstīja kā 
“Jacobus, in Livonia Churlandiae et Semigalliae Dux” (jēkabs, kurzemes un Zemgales hercogs 
Livonijā).  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (turpmāk – GSta), I hauptabteilung 
(turpmāk – ha), repertorium (turpm. rep.) 9 (Polen), Nr. 7 g 1., Bl. 59.

21 turpat, 57., 58. lp.
22 hercoga vilhelma vēstule hercogienei elizabetei magdalēnai. šverīnā, 1622. g. 14. maijā.  

Lvva, 554. f., 1. apr., 75. l., 1. lp.
23 Leipcigas universitātes rektoru saraksti ir atrodami gan drukātā veidā, gan arī internetā.
24 kurzemes muižniecības nostāja restitūcijas jautājumā bija duāla: no vienas puses, tā negribēja 

hercoga vilhelma atgriešanos un dalītu hercogistes pārvaldi, no otras, – vēlējās, lai hercogam 
jēkabam būtu tiesības mantot troni.  Mēklenburgas sūtņa uz seimu Azārija Sturcija (Sturtius) 
ziņojums. šverīnā, 1623. g. 10. aprīlī.  Lvva, 554. f., 1. apr., 146. l., 36.–42. lp. 

25 Sarakste par šo jautājumu starp hercogu vilhelmu un Brandenburgas kūrfirstu Georgu vilhelmu 
(1595–1640) 1623. g. vasarā un rudenī. GSta, I ha, rep. 9 (Polen), Nr. 7 g 1., Bl. 84-101.

26 Ieraksts t. s. kuldīgas pilsētas hronikā. Lvva, 640. f., 3. apr., 680. l., 62. lp.
27 Lvva, 554. f., 3. apr., 27. l., 8. lp.
28 Savai krievijas ekspedīcijai jēkabs lika savervēt 2 rotas (Compagnie) kājinieku un 1 jātnieku 

rotu. GSta, XX hauptabteilung, etatsministerium, 24 b Nr. 2, S. 6.
29 Cara mihaila Fjodoroviča ratifikācijas raksts. maskavā, 1635. g. 19. (29.) martā. Lvva, 554. f., 

1. apr., 606. l., 12. lp.
30 jēkabs saņēma tukuma, Sabiles, kandavas, Skrundas, Lutriņu, Durbes, Grobiņas, rucavas, 

Nīcas un Bārtas muižas ar novadiem, kā arī Sventājas un Liepājas krasta fogtijas. Hercoga 
Frīdriha instrukcija landhofmeistaram Matiasam fon der Rekem un rentmeistaram Joahimam Getkem 
(Goedtken) par Jēkabam nododamo muižu inventarizāciju. emburgā, 1633. g. 7. novembrī. Lvva, 
554. f., 3. apr., 522. l., 220., 221. lp.

31 jēkaba iesniegums hercogam Frīdriham. emburgā, 1634. g. 8. jūlijā. Lvva, 1100. f., 13. apr., 
719. l., II sēj., 134.–146. lp.

32 Ziegenhorn Chr. G. Staats Recht der Herzogthümer Curland und Semgallen. königsberg, 1772. S. 58, 
59; Seraphim, a. Die Geschichte des Herzogtums Kurland (1561–1795). 2. aufl. reval, 1904. S. 97.

33 Lvva, 554. f., 3. apr., 27. l., 15., 16. lp.
34 turpat, 12., 13. lp.
35 jēkaba lēņa saņemšanas ceremonijas vispārīgs apraksts. Lvva, 554. f., 3. apr., 27. l., 41., 42. lp.  
36 Ziņojums par sarunām viļņā 1639. g. 2.–16. februārī. Lvva,  554. f., 3. apr., 27. l., 24.-28. lp.  
37 hercogs jēkabs viļņā 1639. g. 15. februārī parakstīja solījumu uzbūvēt katoļu baznīcu kuldīgā, 

bet pēc hercoga Frīdriha nāves – arī jelgavā. Akta wizytaciji generalnej diecezji inflanckiej i 
kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku. Wydal Stanislaw Litak. toruń, 1998. 193., 194., 261., 
262. 

38 jēkaba raksts. viļņā, 1639. g. 16. februārī. Lvva, 640. f., 4. apr., 241. l., 751., 752. lpp.
39 Curländische Landtags- und Conferential Schlüsse von 1618 bis 1759. hrsg. von Carl v. rummel. 

Dorpat, 1851. – S. 73-85. (Sammlung der rechtsquellen Liv-, ehst.- und Curlands. Bd. II.).
40 hercoga jēkaba vēstule savam sūtnim varšavā johanam villmanam (Willmann, Wildemann). 

jelgavā, 1647. g. 11. jūnijā. Lvva, 554. f. 1. apr., 264. l., 44. lp. 
41 Pēc vladislava Iv nāves 1648. g. par Polijas-Lietuvas karali ievēlēja viņa brāli johanu kazimiru, 

kurš 1668. g. atteicās no troņa.
42 hercoga jēkaba sarakste ar sūtņiem uz miera kongresu m. Felkerzāmu un j. vilmani 1651.–

1653. g.  Lvva, 554. f., 3. apr., 376. l. 
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43 vispirms Polijas karalis johans kazimirs piekrita kurzemes neitralitātei Polijas–Lietuvas karā 
ar krieviju: karaļa johana kazimira raksts. varšavā, 1655. g. 17. janvārī. Lvva, 554. f., 1. apr., 
524. l., 14.a lp. Pēc tam arī karā ar Zviedriju: johana kazimira raksts. opoljē, 1655. g. 16. 
novembrī. Lvva, 554. f., 1. apr., 2878. l.

44 m. Felkerzāma ziņojumi hercogam no Zviedrijas un Polijas 1655. g. Lvva, 1100. f., 13. apr., 
720. l., 28.-61. lp.  

45 hercogs jēkabs vēlējās aizstāt seno lēņa karaspēku jeb t. s. jātnieku dienestu ar algotiem 
kājniekiem. 

46 m. Felkerzāms 1655. g. oktobrī rakstīja, ka zemnieki pēc savas dabas neesot piemēroti karošanai, 
kā zaldāti esot neuzticami un uz viņiem kā jau uz dzimtcilvēkiem nevarot paļauties. Lvva, 
554. f., 3. apr., 756. l., 26. lp. šā apgalvojuma maldīgumu gan pierādīja zemnieku attieksme 
pret zviedru okupācijas varu 1658.–1660. g., kad vairums no viņiem saglabāja uzticību saviem 
kungiem un daudzi piedalījās arī cīņās ar zviedriem.

47 u. G. Zomnica ziņojums kūrfirstam. jelgavā, 1655. g. 27. augustā. GSta, I ha, rep. 9 (Polen), 
Nr. 7 c 5., bez lp. numerācijas.  

48 tuvāk sk.: jakovļeva, m. kurzemes hercoga jēkaba attiecības ar krieviju. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. 2005. Nr. 3. 30.–55. lpp.

49 r. Duglasa reverss hercogam. vecsvirlaukā, 1658. g. 19./29. septembrī. Lvva, 554. f., 1. apr., 
537. l., 14. lp.  

50 Līdz 1655. g., kad Piltenes apgabalu ieņēma zviedri, tas bija autonoms veidojums Polijas–
Lietuvas pakļautībā. 1656. g. zviedri ieķīlāja Pilteni jēkabam par 50 000 guldeņu. jēkaba 
tiesības uz Pilteni apstiprināja arī olivas miera līgums. Politisko vienotību ar hercogisti 
Piltene saglabāja līdz 1717. gadam.

51 hercoga jēkaba vēstuļu melnraksti vārdā nenosauktam sūtnim. Lvva, 554. f., 1. apr., 2431. l., 
22., 25. lp.

52 Lvva, 554. f., 3. apr., 449. l., 9. lp.
53 Zviedrijas kurzemes konferences protokolu grāmata. Lvva, 673. f., 1. apr., 421. l.   
54 tuvāk par to sk. m. jakovļevas pētījumu “Cīņa par varu kurzemes hercogistē pēc hercoga 

Frīdriha kazimira nāves” Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla 2002. g. 2. nr., ar turpinājumiem 
2003. g. 1. nr.; 2005. g. 1. nr.; 2006. g. 3. nr.   

55 Par notikumiem pirmajos kara gados sk. m. jakovļevas pētījumu „karadarbība kurzemes 
hercogistē un Lietuvas pierobežā Lielā Ziemeļu kara sākumā“, kas iespiests Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāla 2007. g. 2. nr., ar turpinājumiem 2008. g. 2. nr. un 2009. g. 3. nr.

56 Sk., piem., anitas Čerpinskas rakstu šajā žurnāla numurā.
57 .. my Cousin the Duke of Courland, has too much for a Duke, and too little for a King,.. – Blomberg k. j. 

An Account of Livonia. London, 1701. P. 223. Iespējams, ka teiciens ir izdomāts, jo kurzemes 
muižnieks karls johans Blombergs, kuru 1698. g. Frīdriha kazimira atraitne nosūtīja uz eiropas 
galmiem ar paziņojumu par vīra nāvi, rakstīja, ka kādreiz kāds esot dzirdējis Zviedrijas karali 
tā sakām.  Blombergs pats 1657. g. bija pavisam mazs zēns.  
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der kampf um den fortbestand des herzogtums 
kurland und semgallen während der regierungszeit 

der familie von kettler (1561–1737) 
Das herzogtum kurland und Semgallen (oder einfach – das herzogtum 

kurland)  wurde nach der unterwerfung des livländischen Zweiges des 
Deutschen ordens unter den polnischen könig und litauischen Großfürsten 
Sigismund II. august im November 1561 in Wilna gegründet. Der letzte 
ordensmeister a kettler (1517–1587) erhielt kurland und Semgallen nach 
dem vorbild des herzogtums Preußen als ein weltliches herzogtum zu 
Lehen. am 5. märz 1562 wurde in riga die Säkularisation des ordens 
verwirklicht und dadurch das neue herzogtum de facto gegründet. Das 
staatsrechtliche verhältnis kurlands zu seinem Souverän wurde 1569 in 
Lublin nach vollzogener union zwischen Polen und Litauen geregelt. Die 
herzöge mussten sich jedoch von anfang an um den Fortbestand ihres 
Staates bemühen. Zunächst entstand die Bedrohung für die existenz des 
herzogtums von innen, indem die ritterschaft, die sich aus der ehemaligen 
vasallenschicht herausgebildet hatte, ihre Privilegien zu wahren und zu 
vermehren versuchte. eigentlich hatte sie sich zu einer konkurrenzlosen 
machtelite formiert. 

mit anmaßungen der mächtigen ritterschaft mussten sich auch die 
Söhne herzog Gotthards, Friedrich (1569–1642) und Wilhelm (1574–1640), 
auseinandersetzen, die nach dem tode ihres vaters den herzogsthron 
gemeinsam geerbt hatten. Zu Beginn des 17. jahrhunderts führten die 
auseinandersetzungen zwischen dem herzog und dem adel dazu, dass 
das herzogtum beinahe aufgelöst wurde. Nur dank der klugen Politik des 
herzogs Friedrich konnte kurland auch nach 1616, als herzog Wilhelm 
vom thron abgesetzt worden war, als ein separater Staat weiterbestehen. 
Wäre es Friedrich nicht gelungen, sich vor dem könig von Polen wegen der 
ermordung der anführer der adeligen Widersacher, der Gebrüder magnus 
und Gerhard von Nolde, im jahre 1615 zu rechtfertigen, so wäre es nicht 
ausgeschlossen gewesen, dass das herzogtum kurland in Woiwodschaften 
aufgeteilt und an Litauen angegliedert worden wäre. ein ähnliches Schicksal 
hätte kurland gedroht, falls Friedrich, der keine eigenen kinder hatte, die 
restitution der rechte des Sohnes von herzog Wilhelm, jakob (1610–1681) 
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auf den kurländischen herzogsthron nicht erlangt hätte. Die diplomatischen 
maßnahmen herzog Friedrichs zu diesem Zweck dauerten über viele jahre.

Sodann wurde das herzogtum auch durch die militärischen konflikte 
der Nachbarstaaten bedroht. Der polnisch–schwedische (1600–1629/1635 
und 1655–1660), der Polnisch–russische (1654–1667) sowie der Große 
Nordische krieg haben das territorium des herzogtums direkt berührt. In 
den 1620er jahren, in der mitte des 17. jahrhunderts sowie zu Beginn des 
18. jahrhunderts wurde das herzogtum auch von Schweden besetzt. Das 
wichtigste mittel, wozu die herzöge von kurland griffen, um den staatlichen 
Bestand ihres Landes zu bewahren, war die Politik der Neutralität, wobei 
die Bedeutung des herzogtums als einer Bufferzone zwischen feindlichen 
Staaten als das wichtigste argument geltend gemacht wurde. jedoch gelang 
es den herzögen nur solange zwischen den Interessen der Großstaaten zu 
vermitteln, bis das Gleichgewicht der kräfte in dieser region zerstört wurde. 
Im 18. jahrhundert, als russland eindeutiger Sieger wurde, geriet das 
herzogtum kurland in eine immer größere abhängigkeit von diesem Staat, 
bis es 1795 ganz ins russische reich eingegliedert wurde.

Schlüsselwörter: herzogtum kurland und Semgallen, herzogshaus kettler, 
Sicherung des Fortbestehens, Bufferzone, Neutralität.
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