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Rakstā aplūkoti Rietumlatvijā dzīvojošo tā dēvēto kuršu ķoniņu un Tukuma brīvnieku dzimtu 
arhīvi, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Latvijas Nacionālajā arhīvā. 
Atslēgvārdi: dzimtu dokumenti, Latvijas viduslaiku un jauno laiku vēsture, Livonijas ordenis, lēņavīri 
(vasaļi), lēņu grāmatas.

Vietējās izcelsmes lēņavīru dzimtu arhīvi ir maz pētīts personisko arhīvu 
tips, kas radās no 14. gs. pirmā ceturkšņa un pastāvēja līdz 20. gs. vidum. 
Šajos arhīvos apkopoti dokumenti, kas attiecās uz Livonijas bruņinieku 
ordeņa vietējās izcelsmes lēņavīru1 un viņu pēcteču juridisko stāvokli. Līdz 
šim apzinātie vietējās izcelsmes lēņavīru arhīvi un vēsturiskās ziņas par tiem 
ir saistītas ar Rietumlatviju – teritoriju, kurā ietilpst Kurzemes, Zemgales un 
Sēlijas etnogrāfiskie novadi.         

Lēņavīri bija vienīgā Livonijas vietējās izcelsmes iedzīvotāju sociālā grupa, 
kas savu dzimtu arhīvus sāka veidot no 14. gadsimta. Pateicoties šajos arhīvos 
krātajiem un saglabātajiem dokumentiem, ir iespējams noskaidrot vietējās 
izcelsmes lēņavīru tiesisko stāvokli, īpašuma tiesības un to pārmaiņas laikā no 
14. gs. līdz 19. gs. beigām, izsekot viņu tiesību degradācijai dzimtbūšanas laikos 
un vēlākajai restitūcijai. Neraugoties uz šo dzimtu arhīvu dokumentu samērā 
plašo līdzšinējo izmantošanu pētījumos, pagaidām vēl nav atspoguļota arhīvu 
tapšanas gaita, to apjomi un saturs, nav izvērtēta dokumentu loma dzimtu 
identitātes veidošanā un stiprināšanā, kā arī Livonijas vietējo iedzīvotāju 
attieksme pret dokumentiem. 
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Tāpat kā muižu arhīvos (vācu val. Brieflade), arī vietējās izcelsmes lēņavīru 
dokumentu krājumos juridiski vissvarīgākie un tātad arī visvērtīgākie 
dokumenti bija tā dēvētās lēņa grāmatas – lēņa saņemšanas un lēņa tiesību 
rakstisks apstiprinājums. Šos dokumentus izdeva lēņu piešķīrēji – Livonijas 
bruņinieku ordeņa mestri ar kapitula piekrišanu. Vairākums vietējās izcelsmes 
lēņavīru labi apzinājās lēņa grāmatu saglabāšanas nepieciešamību, jo no tām 
bija atkarīga viņu privilēģiju – personiskās brīvības, brīvības no klaušām un 
nodevām, ka arī īpašuma tiesību – uzturēšana spēkā. Tieši uz lēņa grāmatām 
tika pamatoti vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču dzimtu apvienību –  kuršu 
ķoniņu un Tukuma novadnieku2 – centieni atjaunot senās tiesības. 18. gs. 
pēdējā ceturksnī un 19. gs. gaitā vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteči ierosināja 
prāvas hercogistes, vēlāk – Kurzemes guberņas tiesu iestādēs. Prāvu rezultātā, 
kuru akti arī nonāca dzimtu arhīvos, tika atceltas klaušas un nodevas, 
pakļautība hercoga, vēlāk – kroņa muižām, atjaunotas īpašuma tiesības. 
No 17. gs. 20. gadiem, kad Kurzemes un Zemgales hercogistē nostiprinājās 
vācu muižnieku oligarhija, vietējās izcelsmes lēņavīriem gandrīz nemitīgi 
bija jācīnās pret hercoga ierēdņu centieniem nospiest viņus hercoga domēņu 
zemnieku stāvoklī. Šajās cīņās uzvarēt nebija iespējams bez tiesību rakstiskiem 
pamatojumiem. Bez tiem no paaudzes paaudzē nodotās zināšanas par senajām 
tiesībām bija un palika tikai nostāsti bez juridiska spēka.   

Skaita ziņā bagātīgāko vietējās izcelsmes lēņavīru dokumentu kompleksu 
veido kuršu ķoniņu dokumenti. Kuršu ķoniņi bija Kuldīgas apkārtnē dzīvojušo 
vietējās izcelsmes lēņavīru dzimtu – Tontegodu, Peniķu, Vidiņu, Šmitu, 
Šmēdiņu un Bergholcu – apvienība, ko vienoja radnieciskas saites, kā arī 
kopīgas saimnieciskās un juridiskās intereses. Šīs dzimtas dzīvoja uz izlēņotajām 
zemēm izveidojušos septiņos brīvciemos – Ķoniņciemā, Pliķos, Ziemeļos un 
Kalējos (tagadējā Kuldīgas novada Turlavas pagastā), Viesalgos (tagadējā 
Kuldīgas novada Snēpeles pagastā), Dragūnos (tagadējā Kuldīgas novada 
Vārmes pagastā) un Sausgaļos (tagadējā Kuldīgas novada Padures pagastā). 
Katru brīvciemu pārvaldīja ciema vecākais, saukts par burmeistaru. Vismaz 
no 19. gs. vidus burmeistaram piederēja pagasta vecākā pilnvaras, jo brīvciemi 
nebija pakļauti pagastu administrācijai. Burmeistara kompetencē bija ciema 
pārstāvēšana juridiskos darījumos, sīku strīdu izšķiršana ciema iedzīvotāju 
starpā, kā arī ciema arhīva un zīmoga glabāšana. Arhīvu dokumenti – lēņa 
grāmatas, to noraksti, hercogu rīkojumi, ciema robežu apraksti, civiltiesiskie 
akti un citi dokumenti, ievietoti rotātās koka lādēs vai vācelēs, tika uzglabāti 
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burmeistaru mājās. Domājams, arhīvi veidojās katrā brīvciemā, bet saglabājies 
ir Peniķu dzimtas apdzīvotā Ķoniņciema un Tontegodu dzimtas apdzīvotā 
Pliķu ciema arhīvs. Atsevišķi dokumenti saglabājušies no Dragūnu (vēlāk 
Vidiņu) dzimtas apdzīvotā Dragūnu ciema un Tontegodu dzimtas Viesalgu 
ciema dokumentu krājuma.     

Kuršu ķoniņu dokumentu plašākais komplekss – 35 glabāšanas vienības, 
ko veido pavisam četrdesmit pieci 16.–19. gs. dokumenti,3 glabājas Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā. Tā lielāko daļu – Ķoniņciema arhīva dokumentus 
(26 vienības) muzejam 1962. gadā nodeva kuršu ķoniņu dzimtai piederīgā 
Anna Peniķe.4 Pārējos dokumentus muzejs no Ķoniņciema, Sausgaļu un 
Dragūnu ciemu arhīviem bija ieguvis, domājams, jau ekspedīciju laikā 20. gs. 
20. gadu beigās.

Nacionālajā vēstures muzejā glabājošos kuršu ķoniņu dokumentus pēc to 
satura var iedalīt četrās grupās. Ar zvaigznīti atzīmēti dokumenti, kurus kopā 
ar citiem vērtīgiem vietējās izcelsmes lēņavīru vēstures avotiem 1938. gadā 
publicēja latviešu jurists un vēsturnieks Arveds Švābe sava līdz šim visplašākā 
ķoniņu vēstures pētījuma “Kuršu ķoniņi un novadnieki” pielikumā.5 

1. Lēņa grāmatas un to noraksti.
Mestru Heidenreiha Finkes no Overbergas 1439. gada*, Johana no Mengedes 

1456. gada, Kuldīgas komtura Hinrika no Gālenas 1500. gada*, mestra Voltera 
no Pletenbergas 1504. gada* lēņa grāmatas Peniķu dzimtas piederīgajiem; 
mestra Volthūza no Herses 1470. gada lēņa grāmata Sirkantam*, Voltera no 
Pletenbergas 1503. gada lēņa grāmata Dragūnam*, mestra Hermaņa Brigeneja 
1546. gada lēņa grāmata Bergholcu dzimtas ciltstēviem Bartoltam un Jānim*, 
trīs 1770.–1786. gadā un vienpadsmit 1911. gadā tapuši lēņu grāmatu un 
juridisko dokumentu noraksti.

2. Kurzemes hercogu rīkojumi kuršu ķoniņu jautājumos.
Hercoga Jēkaba Ketlera 1644. gada pavēle Kuldīgas pilskungam 

Felkerzāmam un muižkungam Meieram neapgrūtināt ķoniņus ar jaunām 
klaušām un nodevām*; šīs pavēles 1661. gada noraksts, hercoga Ferdinanda 
1727. gada raksts par ķoniņu klaušām, privilēģijām un baznīcas nodevām.

3. Juridiskie dokumenti – tiesu akti, ķoniņu sūdzības un iesniegumi tiesu 
un pārvaldes iestādēm.

Brīvciemu 18.–19. gs. trīs juridisko dokumentu fragmenti; Kuldīgas pilstiesas 
1812. un 1857. gada izpildraksti par brīvciemiem nodarītiem zaudējumiem un 
apķīlātas mantas novērtējumu; Kuldīgas virspilskunga tiesas 1819., 1858. un 
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1867. gada juridiskie dokumenti par burmeistaru iesniegtajām sūdzībām un 
pieprasījumiem; 1839.–1848. gada kopijas no Kuldīgas tiesu aktiem kopā ar 
Ķoniņciema Gaiļu un Kupšu māju iedzīvotāju ciltskokiem; Gaiļu un Kupšu 
māju saimnieku sūdzības par brīvciemam piederošā lopu dzirdināšanas dīķa 
noplūdināšanu; Ķoniņciema burmeistara 1855. gada lūgums Kuldīgas valsts 
muižai piešķirt kokmateriālus no valsts meža.

4. Ķoniņu brīvciemu 1850. un 1858. gada dvēseļu revīzijas listes jeb 
iedzīvotāju saraksti.

Ķoniņu dokumentu kompleksā vēsturiski nozīmīgs ir arī 1619. gada 
robežstrīda starp Ķoniņciemu un Platgales privātmuižu protokols (aprakstā 
kļūdaini nosaukts par rakstu hercogam Frīdriham par Kurzemes novadnieku 
tiesībām). Šis dokuments liecina, ka hercoga norīkotā komisija ne tikai atzina 
Platgales īpašnieka Matiasa Trota-Treidena pretenzijas uz ķoniņu zemi par 
nepamatotām, bet arī akceptēja ķoniņu īpašuma tiesības, kas pamatotas 
ar veco dokumentu spēku. Unikāla ir arī Lipaiķu baznīcas loga vitrāžas – 
Ķoniņciema ģerboņa 1780. gadā veikta kopija, jo pati vitrāža vai citi tās 
attēli nav saglabājušies, un ar 19. gs. sākumu datēts Ķoniņciema plāns, kas 
ir senākais zināmais šī ciema plāns. Cik zināms, lielāko daļu no Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā esošajiem kuršu ķoniņu arhīvu dokumentiem, 
izņemot lēņa grāmatas, pētnieki līdz šim nav izmantojuši. Lēņa grāmatu teksti 
publicēti 1853.–1905. gadā izdotajā seno dokumentu krājumā “Liv, Ehst und 
Kurlandisches Urkundenbuch”. Lēņa grāmatu oriģināltekstus un to tulkojumus 
latviešu valodā pētījuma “Kuršu ķoniņi un novadnieki” ietvaros 1938. gadā 
publicējis tiesību vēsturnieks Arveds Švābe. 

Lēņa grāmatas kā priekšmets lasītnepratēju kuršu ķoniņu un viņu kaimiņu 
apziņā ieguva teju maģisku spēju nodrošināt ķoniņu brīvību, kādēļ lēņa 
grāmatas bija sevišķi rūpīgi godājamas un sargājamas. Par to liecina teika par 
ķoniņu brīvību izcelšanos, kurā brīvības un privilēģijas skaidrotas kā Krievijas 
ķeizara Pētera Lielā pateicība savam glābējam – Ķoniņciema iedzīvotājam: 
“Pēteris Lielais ar savu roku uzrakstīja uz vēršādas ķoniņu brīvību. Tur bija 
rakstīts, ka viņiem nebija jāiet klaušās, nebija jāmaksā nodoklis un viņi 
skaitījās brīvi ļaudis. Vēršāda ir glabājusies ķoniņu baznīcā. Vēršāda ir bijusi 
ietīta mīkstā drēbē un otrā vēršādā, to nesa trīs vīri.”6

Šajā gadījumā dokumentu nozīmīgumu izceļ vēsturiski nepamatotais 
viedoklis, ka lēņa grāmatas rakstītas ar valdnieka roku, kā arī dokumenta 
milzīgie apmēri. Patiesībā lēņa grāmatas ir niecīgi pergamenta gabaliņi 
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Livonijas ordeņa mestra Cīses no Rūtenbergas lēņa grāmata 
Stegebūta kopročiem. 1429. gada 3. jūlijs. LVVA, 5561. f., 2. apr., 84. l. 

aptuveni plaukstas lielumā. Atsaukšanās uz Pēteri Lielo liecina par fiksētā 
nostāsta varianta tapšanu 19. gs. vai vēlāk, tomēr iespējams, ka Pēteris Lielais 
nostāstā stājies kāda senāka valdnieka vai ievērojamas personas – hercoga vai 
mestra – vietā.      

Lēņa grāmatās minētais dokumenta noilguma noliegums “uz mūžīgiem 
laikiem” ķoniņu apziņā piešķīra viņu brīvībām un tiesībām mūžības dimensiju. 
1910. gadā laikraksta “Dzimtenes Vēstnesis” korespondents Ķoniņciemā, 
sarunājoties ar kādu vecu vīru un aizrādot, ka Krievijas ķeizari nav devuši 
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Stegebūta lēņa zemju apraksta fragments latviešu valodā. 16. gs. pirmā puse. 
LVVA, 640. f., 3. apr., 714. lieta, 42. lp. o.p.
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lēņa grāmatas, no ķoniņu sirmgalvja izdzirdēja: “Mums jau lēņu grāmatas nav 
nemaz dāvātas, viņas jau mums ir no mūžīgiem laikiem. Kungi gan gribējuši 
viņas atņemt un iznīcināt, bet mūsu tēvi to nepielaida.”7

Laikā pēc brīvciemu autonomijas likvidēšanas 1918. gada beigās 
dokumentus bijušajos brīvciemos kopā ar senajiem tērpiem un rotām 
turpināja glabāt kā vēsturiskas relikvijas. 1929. gadā Pliķu ciema burmeistars 
Juris Tontegode ciema dokumentus glabājis koka kastītēs klētī un nekādā ziņā 
negribējis tos pārdot muzejam: “Tēvu tēvi tos ir glabājuši un sargājuši, kaut 
gan apkārtējie baroni dažādi gribējuši tos brīvciemniekiem noņemt; gan viņi 
uz priekšu arī tos mācēs uzglabāt.” Pirmā pasaules kara laikā, dodoties bēgļu 
gaitās uz Vidzemi, J. Tontegode visus dokumentus ielicis vairākās koka kastītēs, 
ieracis tos dārzā zem ābeles un parādījis šo vietu saviem bērniem gadījumam, 
ja viņš pats neatgriezīsies.8

1931. gada 20. aprīlī Pieminekļu valde nolēma ierakstīt valsts aizsargājamo 
pieminekļu sarakstā jau minēto Ķoniņciema arhīvu, kā arī Pliķu ciema 
Jaunanduļu māju saimnieka Jura Tontegodes rīcībā esošos piecus vēsturiskos 
dokumentus no 1320., 1333., 1865. gada u. c. un Viesalgu ciema Andreju 
mājās Mārtiņa Peniķa rīcībā esošos Viesalgu ciema vēsturiskos dokumentus 
(to skaits un datējums nav minēts) kopā ar rotāto koka kārbiņu, kurā tie 
glabājās.9 Pagaidām nav izdevies atrast ziņas par Viesalgu ciema arhīvu un 
citiem dokumentiem, kas glabājušies Dragūnu, Kalēju, Ziemeļu un Sausgaļu 
ciemos, bet nav nonākuši Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 

Pliķu brīvciema saimnieku Tontegodu dzimtas arhīvu, kurā atradās arī 
1320. gadā rakstītais senākais kuršu ķoniņu dokuments, 2009. gada 28. oktobrī 
pēdējā burmeistara pēctecis Mārtiņš Tontegode dāvināja Kuldīgas novada 
muzejam. Minētajā dienā Jānis Tontegūts, kura senči dzīvojuši Viesalgu un 
Dragūnu ciemā, muzejam dāvināja arī 1333. gada lēņa grāmatu Tontegodem.  

Latvijas Valsts vēstures arhīva Latvijas Vēstures institūta fondā ir vēl triju 
brīvciemos glabātu dokumentu fotokopijas, kuras 20. gs. 30. gadu beigās 
pagatavoja Latvijas vēstures institūts: Kuldīgas pilskunga Firksa 1593. gada 
spriedums zemes strīda lietā starp Sausgaļu brīvniekiem un Krančenieku 
zemniekiem10 un divi Kuldīgas virspilskunga Grothusa 1621. gada spriedumi 
zemes strīda lietā starp Viesalgu ciema Bundžu māju saimnieku Juri un 
Andreju māju saimnieku Ansi.11 Pēdējie divi dokumenti ir zīmīgi ar to, ka 
Kuldīgas apkārtnes vietējās izcelsmes lēņavīri tajos pirmoreiz ir nodēvēti par 
brīvzemniekiem (Freipaure). Par dokumentu oriģinālu likteni ziņu nav. 
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Otra lielākā vietējās izcelsmes lēņavīru apdzīvotā teritorija atradās tagadējā 
Jaunsātu pagastā Tukuma novadā. Tur no15. gs. dzīvoja trīs Livonijas ordeņa 
lēņavīru dzimtas – Stegebūti, Būguļi un Muižnieki. Tās arī glabāja savas lēņa 
grāmatas un citus ar izlēņoto zemi saistītus dokumentus, tomēr ne tik rūpīgi 
kā kuršu ķoniņi. 

Būguļu–Ķīšu arhīvs, kurā atradās arī uz Stegebūtu dzimtu attiecināmi 
dokumenti, ap 1820. gadu nonāca Tukuma apriņķa tiesas depozītā kā Ķīšu 
māju saimnieka ķīla Veibeļu (Weibel) māju saimniekam pret 50 rubļu lielu 
aizdevumu. Ķīla netika izpirkta, un šie dokumenti palika Tukuma apriņķa 
tiesā. Ap 19. gs. vidu kāds anonīms autors pagatavoja šo dokumentu norakstus 
un kopijas, kas tagad glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, fonda “Kurzemes 
bruņniecības arhīvs” lietā “Nezināmu autoru piezīmes par brīvajiem 
zemniekiem”.12 No minētā dokumentu kompleksa arhīvā nonācis tikai viens 
lēņa grāmatas oriģināls,13 par pārējo oriģinālu tālāko likteni ziņu nav.  

Būguļu–Ķīšu arhīvu veido astoņi dokumenti, kurus pēc to satura var iedalīt 
trīs grupās.

1. Lēņa grāmatu oriģināli un noraksti – mestra Venemara no Brigenejas 
1396. gada lēņa grāmata brāļiem Angutim un Kūram; mestra Cises no 
Rutenbergas 1429. gada lēņa grāmata Stegebūta kopročiem14 – Stegebūta 
dēliem Pēterim un Ropeiķim, Gerekes dēlam Viļumam, Anguta dēliem 
Jākotam un Jēkabam Stalknehtam, Kindera dēliem Hermanim un Kasparam, 
Viļumam Stalknehtam un Hinrikam Kūram; divi 1396. gadā latīņu valodā 
sastādītas lēņa grāmatas 15. gs. veikti tulkojumi viduslejasvācu valodā.

2. Lēņavīru tiesas (vācu val. Manngericht) sastādīti, nedatēti un bojāti 
Stegebūta zemes robežu apraksti, pēc rokraksta spriežot, rakstīti 16. gs. 
pirmā pusē, divi viduslejasvācu, viens – sliktā latviešu valodā. Ievērību 
izpelnās pēdējais, jo tas varētu būt viens no pirmajiem latviešu rakstu valodas 
pieminekļiem, kas līdz šim nav nonācis pētnieku uzmanības lokā. Tā unikalitāte 
prasa, lai tekstu publicētu pilnībā. Tajā saglabātas transkripcijas īpatnības, bet 
teksta bojātās vietas aizvietotas ar daudzpunkti:

“[Uff unteu]thsche gemachet van des mans [gericht] ... [Grent]ze und 
lanth Steynbuth gennatth: ... no mese us tho huppe Abow ..., nho tho bedder 
us bedder und bedder ... [m]asse purwyn, nho tho us wenni celle, ... purwe, 
nho tho us wene strowtyn ... tho mass strowdyn, us wene prede ... w, no tho 
strawtin, kape est, us ... huppe Abow nack, und tur pyr ...”15 
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Dokumenta oriģināls nav atrasts, bet tekstu kvadrātiekavās pievienojis 
oriģinālteksta kopētājs ap 19. gs. vidu.  

3. Būguļu–Ķīšu māju saimnieka Kristapa Matīsa nedatēts lūgumraksts 
Kurzemes hercogam, kurā saimnieks sūdzējies par hercoga Grenču muižas 
pārvaldnieka centieniem padzīt viņu no sentēviem izlēņotās zemes.       

Būguļu dzimtas atzars Ķīši, kuru īpašumā atradās minētie dokumenti, 
nepanāca brīvības no klaušām un nodevām, kā arī īpašuma tiesību atzīšanu. 
Iespējams, visvairāk to iespaidoja vieglprātīgā rīcība, ieķīlājot lēņa dokumentus, 
bez kuriem tiesāšanās par tiesību restitūciju bija bezjēdzīga. Otrs Būguļu 
dzimtas atzars Būguļi kopā ar netālu dzīvojušo Muižnieku dzimtu brīvā zemes 
īpašnieka statusa atzīšanu tiesas ceļā panāca 1801. gadā.16 Dokumenti, kas 
nodrošināja abu dzimtu uzvaru prāvās, protams, bija lēņa grāmatas – mestra 
Johana no Mengedes 1464. gada dokuments, dots brāļiem Laurencim, Arntam 
un Berntam Būguļiem, un Voltera no Pletenbergas 1494. gada lēņa grāmata 
Muižnieku ciltstēvam Mihaelam Koham,17 kurus gadsimtu gaitā rūpīgi bija 
glabājuši šo dzimtu locekļi. Minēto lēņa grāmatu oriģināli līdz ar Muižnieku 
un Būguļu dzimtu arhīviem ir gājuši zudumā, bet kopijas kopā ar citu Tukuma 
novadnieku dokumentu kopijām glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.18

Neraugoties uz to, ka dzimtu arhīvu dokumenti ir zuduši vai izkaisīti 
vairākās dokumentu krātuvēs, savu vēsturisko lomu vietējās izcelsmes lēņavīru 
dzimtu likteņos tie ir paveikuši. Pateicoties rūpīgi glabātajām lēņa grāmatām, 
kas pēc satura un būtības bija identiskas ar daudzu vācu muižnieku dzimtu 
lēņa grāmatām, kuršu ķoniņiem un divām Tukuma novadnieku dzimtām 19. 
gs. bija iespējams panākt savu tiesību restitūciju. 

Nav zināms, cik daudzas vietējo lēņavīru dzimtas nogrima hercoga domēņu, 
vēlāk – kroņa zemnieku masā, nozaudējot savas brīvības juridisko pamatu – 
lēņa dokumentus, tomēr šādi gadījumi ir bijuši. Ir saglabājies apraksts par 
gadījumu ar Bauskas novadniekiem, kas ilustrē dažu dzimtu nevērību pret 
dokumentiem un tās sekas. Lipaiķu draudzes mācītājs Johans Karls Heinziuss 
1752. gadā runājis ar bijušo Bauskas pilskungu Finku par kuršu ķoniņiem. 
Finks viņam jautājis, vai ķoniņi vēl ir saglabājuši savas privilēģijas un bļodiņas. 
Redzot Heinziusa neizpratni, viņš paskaidrojis, ka Bauskas brīvzemnieki savus 
privilēģiju dokumentus ir nozaudējuši un saglabājuši tikai pie dokumentiem 
piekārto zīmogu kapsulas, ko viņi saucot par bļodiņām.19 Protams, “bļodiņas” 
vien nespēja nodrošināt privilēģiju uzturēšanu spēkā, un no 1785. gada 
Bauskas novadnieki zaudēja arī savu brīvzemnieku nosaukumu.20



17RIETUMLATVIJAS VIETĒJĀS IZCELSMES LĒŅAVĪRU DZIMTU ARHĪVI

Tomēr kopumā vēsturiskās ziņas par vietējās izcelsmes lēņavīru dzimtu 
arhīviem, ko uzskata par senākajiem, un Livonijas vietējo iedzīvotāju attieksme 
pret dokumentiem liecina par godbijību , pat nezinot to saturu. Arhīvi tika 
glabāti ne vien kā informācijas avots un tiesību juridiskais garants, bet arī kā 
dzimtas identitāti veidojoša relikvija.     

ATSAUCES UN PIEZĪMES
1 Jēdziens “lēņavīrs” šeit lietots kā vēstures literatūrā lietotā jēdziena “vasalis” latviskojums. Tas 

arī vairāk atbilst Livonijā lietotajam vācu nosaukumam “lehnsmann” (lēņa vīrs) vai saīsināti 
“mann” (vīrs). Bieži vien vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteči vēstures literatūrā tikuši saukti par 
brīvzemniekiem. Tas neatbilst patiesībai. Livonijas ordeņa laikos lēņavīri valdīja izlēņoto zemi, 
kas bija brīva no klaušām un nodevām, varēja to mantot un saņemt mantojumā atšķirībā no 
brīvzemniekiem, kuri atpirkās no zemnieku klaušām ar naudu vai arī to vietā pildīja kādu amatu 
muižā, tomēr zeme nebija viņu valdījums. Neraugoties uz vācu muižnieku centieniem uzspiest 
vietējo lēņavīru pēctečiem brīvzemnieka statusu, daudzi no tiem saglabāja gan personisko brīvību, 
gan zemes brīvas lietošanas un mantošanas tiesības.

 2 Par novadniekiem Kurzemē un Zemgalē sauca lēņa turētājus. Vidzemē un Latgalē tautā tos dēvēja 
par leimaņiem.

3 Caune, M. Latvijas feodālisma perioda vēstures avoti Latvijas PSR vēstures muzejā. Latvijas PSR 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1981. Nr. 3. 86. lpp. 

4 Turpat.
5 Švābe, A. Kuršu ķoniņi un novadnieki. Grām.: Straumes un avoti. Rīga, 1938. 237.–348. lpp.
6 Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas. Rīga, 1988. 411.lpp.
7 Vēstule no Kuršu Ķoniņu ciema. Dzimtenes Vēstnesis. 1910. Nr. 235. 
8 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kolekcija, mape nr. 3116, 315. dok. 
9 Pieminekļu valdes rīkojums. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1931. Nr. 7/8, 1931., 161., 162. lpp.

10 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 4060. f., 2. apr., 543. l.
11 Turpat, 540., 541. l.  
12 Turpat, 640. f., 3. apr., 714.l., 19.–44. lp.
13 Turpat, 5561. f., 2. apr., 84. l. 
14 Koproči – viena lēņa vairāki saņēmēji, parasti tuvi radinieki. Lēni viņi apsaimniekoja un lēņa 

dienestu pildīja kopīgi. Ja viens no kopročiem mira, neatstājis dēlus, viņa daļu mantoja pārējie.  
15 LVVA, 640. f., 3. apr., 714. l., 42. lp. o. p.
16 Švābe A., Kuršu ķoniņi un novadnieki. 222. lpp.
17 Būguļu lēņa grāmatas teksts publicēts avotu krājuma “Liv-, Est- und Kurlandisches Urkundenbuch” 

12. sējumā ar kārtas numuru 247. Muižnieka lēņa grāmata publicēta:  Švābe, A., Kuršu ķoniņi un 
novadnieki. 197.– 298. lpp. 

18 LVVA, 640. f., 3. apr., 714. l., 46., 47. lp.
19 Turpat, 5759. f., 2. apr., 1410. l., 4. lp.
20 Turpat, 6999. f., 44. apr., 98. l., 24. lp.
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FAMILIENARCHIVE EINHEIMISCHER 
LEHNSMÄNNER AUS DEM WESTEN LETTLANDS

Familienarchive livländischer Ordensritter einheimischer Abstammung 
gelten als die ältesten überlieferten Urkundensammlungen örtlicher Einwohner 
Livlands. Diese Sammlungen umfassen Dokumente aus der Zeit vom 14. bis in 
das 20. Jahrhundert, welche die rechtliche Lage konkreter Vasallen und ihrer 
Nachkommen betreffen. Am besten erhalten sind die Archive der Familien, 
die mehrere Dörfer im Westen Lettlands bewohnt haben, der sogenannten 
kurischen Könige, sowie der Freibauern aus der Umgebung von Tukums/ 
Tuckum (insgesamt  sieben Familien). Diese Urkundensammlungen werden 
heute im Lettischen Nationalmuseum für Geschichte und im Historischen 
Staatsarchiv Lettlands aufbewahrt.

Die in diesen Familienarchiven befindlichen Urkunden lassen die rechtliche 
Lage einheimischer Vasallen sowie die Einschränkung von ihren Rechten im 
Zeitraum vom 14. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erkennen. Anhand 
dieser Dokumente kann man den allmählichen Verlust von den Privilegien der 
Freibauern während der Zeit der Leibeigenschaft und die spätere Restitution 
ihrer Rechte verfolgen. Es ist festzustellen, dass die Familieangehörigen 
früherer Freibauern ihre Familiendokumente meistens respektvoll behandelt 
haben und sich ihrer rechtlichen Kraft bewusst waren. Jedoch finden sich 
in schriftlichen Quellen auch Angaben über ein leichtsinniges Verhalten, 
wodurch Archive etlicher Familien vernichtet worden oder in fremde Hände 
geraten sind.

Schlüsselwörter: Familiendokumente, Geschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit in Lettland, Livländischer Orden, Lehnsmänner (Vasallen), 
Lehnsbriefe.

Iesniegts 2014. gada 4. novembris


