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Raksts ir kā turpinājums žurnālā “Latvijas Arhīvi” 2011. gada 3./4. numurā publicētajam rakstam par 
Kurzemes un Zemgales hercogistes troņa mantošanas problēmu, kas izveidojās 1711. gadā pēc hercoga 
Frīdriha Vilhelma Ketlera nāves, kad troni ieņēma viņa tēvocis Ferdinands, kuram nebija bērnu. Radās 
jautājums, kurš ieņems troni pēc viņa nāves? Prūsija, Krievija un Polija–Lietuva, kuru interešu zonā 
atradās hercogiste, nevarēja savstarpēji vienoties par visiem pieņemamu troņa pārmantotāju, tādēļ 
jautājums ilgus gadus palika atklāts. Par troņa ieņemšanas kandidātiem kļuva dažādi vācu firsti, bet 
neviens neapmierināja visas ieinteresētās puses. Par Brandenburgas–Švēdes markgrāfa Kārļa Frīdriha 
virzīšanu par Kurzemes hercogu Krievija un Prūsija slēdza starpvalstu līgumu, bet citi kandidāti tikai 
uz īsu mirkli parādījās kā iespējamie troņa ieņēmēji. Kurzemes muižniecībai bija maz teikšanas šajā 
jautājumā, bet tās galvenās rūpes bija savu tiesību saglabāšana. 
Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, hercogs Ferdinands, Anna Joanovna, troņa mantošana.

Pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Frīdriha Vilhelma Ketlera (von 
Kettler; 1692–1711) pāragrās nāves neilgi pēc precībām ar Krievijas cara Pētera 
I brāļameitu Annu Joanovnu (Анна Иоанновна; 1693–1740) par hercogu 
kļuva Frīdriha Vilhelma tēvabrālis Ferdinands (1655–1737), kurš nebija 
precējies un kurš bija iemantojis daļas Kurzemes muižniecības antipātijas. 
Krievija kā argumentu savu interešu virzīšanai Kurzemē izmantoja rūpes par 
Annas Joanovnas labklājību, bet Polijā–Lietuvā valdīja uzskats, ka hercogisti 
vajadzētu pilnībā pievienot valsts zemēm. To nevēlējās pieļaut ne Krievija, 

* Raksts izstrādāts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā valsts pētījumu programmas 
“Nacionālā identitāte” ietvaros.
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ne vēl viena hercogistes kaimiņiene – Prūsija. Kamēr viena valsts noraidīja 
citas kandidatūras par hercogistes troņa mantiniekiem un cīnījās pret tām, 
ilgstoši saglabājās nenoteikta situācija. Nomināli valdošais hercogs Ferdinands 
neatradās Kurzemes teritorijā, kas vēl vairāk apgrūtināja tās stāvokli. 1717. gadā 
Pēteris I un Polijas–Lietuvas karalis Augusts II (1670–1733) bija vienojušies 
izprecināt Annu Joanovnu Saksijas–Vaisenfelsas hercogam Johanam Ādolfam 
(von Sachsen-Weissenfels; 1685–1746). 1718. gadā Pēteris I mainīja domas un 
vienojās ar Prūsijas karali Frīdrihu Vilhelmu I (1688–1740) par Brandenburgas–
Švēdes markgrāfa Frīdriha Vilhelma (von Brandenburg-Schwedt; 1700–1771) 
laulībām ar Annu Joanovnu. Tas saniknoja Augustu II un poļu muižniecību, kas 
labāk pieļāva hercogistes pievienošanu Polijai–Lietuvai nekā Prūsijas ietekmes 
palielināšanu uz to.

Kurzemes inkorporācijas Polijā–Lietuvā plānu nostiprināšanās, 
Vīnes līgums un tā sekas

Starp Kurzemes muižniekiem nepastāvēja vienota uzskata hercoga troņa 
mantošanas jautājumā, un viņu viedoklī kaimiņu varas pārsvarā neieklausījās. 
Neliela muižnieku daļa ar Rennēm (Rönne) priekšgalā atbalstīja krievu ietekmes 
nostiprināšanos. Viņiem bija pieslējušies arī Manteifeļi-Scēges (Manteuffel-
Szoege) un Sakeni (Sacken).1 Pastāvēja arī citi viedokļi. Piemēram, 1719. gadā 
Jelgavā tika izdots darbs par Kurzemes pārvaldes perspektīvām.2 Tā anonīmais 
autors secina, ka zemei nav nekā bīstamāka par veco pārvaldes formu un 
pamatlikumu maiņu, bet Kurzemē tāda ir nobriedusi. Autors norāda, ka 
hercogistei ir divas iespējas: pirmā – censties saglabāt veco pārvaldes formu, 
apstiprinot jaunu hercogu dinastiju, kas saņemtu hercogisti kā lēni no Polijas–
Lietuvas, bet otrā – pieņemt jaunu valdīšanas formu, pilnībā apvienojoties ar 
Poliju–Lietuvu. Katram no šiem variantiem bija savas pozitīvās iezīmes, ka 
padarīja izvēli grūtu un sašķēla muižniecības viedokli. 

Autors norāda, ka Vidzemes piemērs ļauj secināt, ka šķelšanās iedzīvotāju 
vidū nes sev līdzi ļaunumu. Tikai vienotība ļautu kārtām saglabāt savas tiesības 
un ieražas. Tomēr vienotības panākšana, pēc autora domām, ir grūts darbs, 
jo neviens vēl nezina, kāda pārvaldes forma nākotnē izrādītos perspektīvāka. 
Apvienošanās ar Poliju–Lietuvu radītu vairākas priekšrocības:
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1) tieša pakļautība karalim un visu republikas likumu baudīšana;
2) iespēja saņemt amatus pārvaldē un tiesības piedalīties seimos;
3) nebūtu jāpakļaujas hercoga varaskārei.
Tomēr autors norādīja arī uz vairākām bīstamībām: 
1) vācu muižnieku ietekmes samazināšanās;
2) protestantiskās reliģijas apspiešana;
3) apelācijas instanču zudums;
4) hercoga agrāko ienākumu un īpašumu aizplūšana uz Poliju–Lietuvu.
Līdz ar to autors secina, ka labāk ciest no sava hercoga nekā sveša vaivada, 

jo hercogam jāvadās pēc likumiem, bet par karali nav kam sūdzēties. Prūsija, 
Krievija un Zviedrija nevēlas Kurzemes iekļaušanu Polijā–Lietuvā, savukārt 
pēdējā negrib spēcīgu hercogu Kurzemē. Pastāvošie likumi noteic, ka hercogiste 
uz mūžīgiem laikiem ir pakļauta hercogam, kas ir Polijas–Lietuvas vasalis. 
Tātad, ja Pakļaušanās līgums3 ir mūžīgs, tad tas nevar izbeigties ar Ketleru galu. 
Teiktais nozīmē, ka autors iestājas par jaunas hercogu dinastijas nodibināšanu, 
par vislabāko atzīstot Brandenburgas–Švēdes markgrāfa Frīdriha Vilhelma 
kandidatūru, nevis atbalsta inkorporāciju Polijā–Lietuvā. 

Tamlīdzīgi darbi nekādi neietekmēja hercogistes likteni un kalpo tikai, 
lai ilustrētu atsevišķas Kurzemē pastāvošas pārdomas par troņa mantošanas 
jautājumiem. Tomēr ir svarīgi tos minēt, jo ne vienmēr oficiālā sarakste spēj 
sniegt pilnīgu ainu par esošajām tendencēm. Vienlaikus raustīti uz vairākām 
pusēm, Kurzemes muižnieki diez vai spēja vai pat centās dokumentēt visus 
savus apsvērumus. Tik mainīgā starptautiskā situācijā un eksistējot iekšējai 
nevienprātībai, nebija iespējams noteikt, kas būtu labāks hercogistei un tās 
iedzīvotājiem, nemaz nerunājot par to, ka pastāvēja arī kārtu, dzimtu un 
personiskās intereses. 

Šādos nenoteiktības apstākļos 1719. gada februārī Jelgavā sanāca 
Kurzemes landtāgs. Kā norāda tā diārijs, arī šeit muižnieki sprieda par to, ka 
nevienprātība grauj zemes labklājību un neļauj aizsargāt pastāvošo brīvību.4 
Krievijas ģenerālkomisārs Kurzemē Pēteris Bestuževs-Rjumins (Бестужев-
Рюмин; 1664–1743) prasīja, lai landtāgs spriestu arī par troņa mantošanas 
jautājumu. Muižnieki bija stingri nolēmuši šajā sanākšanā to neapspriest un 
nekādus lēmumus nepieņemt. P. Bestuževs-Rjumins informēja muižniecību 
par Pētera I iestāšanos pret Kurzemes hercogistes sadalīšanu. Viņš atgādināja 
par luterāņu apspiešanu Polijā un Lietuvas lielkņazistē un risku zaudēt vietējās 
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muižniecības brīvības pēc hercogistes teritorijas sadalīšanas vaivadijās.5 Krievijas 
sūtnis Polijā–Lietuvā Grigorijs Dolgorukijs (Долгорукий; 1656–1723) esot 
ziņojis, ka Augusts II ar ministriem jau nākamajā seimā vēlas pieņemt galīgo 
lēmumu par hercogistes sadalīšanu pēc Ferdinanda nāves. Pēteris I licis paziņot 
kurzemniekiem, ka Krievija visiem iespējamiem līdzekļiem centīsies novērst 
šādu scenāriju un iestāsies par Kurzemes hercogistes integritātes saglabāšanu ar 
visām tās tiesībās, likumiem, privilēģijām un brīvībām. Pēteris I to darot nevis 
savtīgu nolūku vadīts, bet gan rūpēs par savas radinieces Annas Joanovnas un 
par krievu kaimiņzemes labklājību.6 P. Bestuževs-Rjumins uzsvēra arī to, ka 
Pētera I interesēs nav pievienot Kurzemi Krievijai. Viņš rosinot muižniecību 
rakstiski vērsties pie karaļa un republikas, lai lūgtu nerīkoties pret Kurzemes 
likumdošanu un noteikt troņa mantinieku, kas pārņemtu hercogistes valdīšanu 
pēc Ferdinanda nāves. Uz šo rosinājumu landtāga deputāti P. Bestuževam-
Rjuminam atbildēja, ka Augusts II solījis glabāt kurzemnieku brīvības 
un imunitātes, tādēļ viņi paļaujas uz šo karaļa solījumu un pakļaujas viņa 
aizliegumam spriest par hercoga troņa mantošanas jautājumu. Pēc šāda 
atbildes saņemšanas P. Bestuževs-Rjumins turpināja uzstāt, bet muižniecības 
deputāti palika pie savas nostājas pat pēc tam, kad P. Bestuževs-Rjumins bija 
iepazīstinājis viņus ar Pētera I un Frīdriha Vilhelma I noslēgto līgumu par 
Annas Joanovnas izprecināšanu Brandenburgas–Švēdes markgrāfam. Krievu 
ģenerālis pieprasīja, šo jautājumu iekļaut landtāga lēmumā kā priekšlikumu, 
lai uz nākamo landtāgu muižniecības deputāti varētu saņemt instrukcijas un 
pieņemt visiem saistošu lēmumu. Arī šo prasību kurzemnieki noraidīja.7 Kā 
redzams 23. februāra landtāga lēmumā, muižniecība tajā neietvēra nevienu 
punktu, kas skartu hercogistes pārvaldes formas maiņas vai troņa mantošanas 
jautājumus.8 Par P. Bestuževa-Rjumina prasībām virspadomnieki sūdzējās 
karalim.9 Lai cik uzmanīgi bija muižnieki, tomēr landtāga norises laikā viņi 
saņēma vēstuli no Ferdinanda ar pārmetumiem, ka kurzemnieki nodarbojoties 
ar troņa mantošanas jautājumu bez viņa ziņas.10

Šajā laikā būtiski mainījās politiskā situācija Eiropā, kas atsaucās arī uz 
Brandenburgas–Švēdes markgrāfa kandidatūras likteni. 1718. gada decembrī 
Zviedrijā pie varas bija nākusi Kārļa XII māsa Ulrika Eleonora (1688–1741), 
kas atbīdīja miera noslēgšanu ar Krieviju un Ziemeļu kara beigas uz nenoteiktu 
laiku. Eiropas valstu līmenī notika savienību pārslēgšana. Tas skāra arī Kurzemes 
lietas. Sākotnēji 1719. gada janvārī Austrija, Hannovere un Saksija parakstīja 
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Kurzemes muižnieku sūdzība virspadomniekiem. 
1721. gada 28. novembris. LVVA, 554. f., 3. apr., 120. l., 17. lp.
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Vīnes līgumu, kurā noteica, ka aizstāvēs Poliju–Lietuvu un Augustu II pret 
Krieviju un Prūsiju. Tā bija kā atbildes reakcija uz Zviedrijas un Krievijas 
savstarpējās sarunās Ālandu kongresā (1718.–1719. g.) spriesto jautājumu par 
iespējamo savienību pret Hannoveri. Vīnes līgumā valstis apņēmās piespiest 
Krieviju izvest karaspēku no Polijas–Lietuvas, kā arī garantēja Polijas–Lietuvas 
robežas un tās tiesības uz Kurzemi, ieskaitot tās pilnīgu inkorporāciju. Tam 
bija jākalpo kā kompensācijai par atteikšanos no Vidzemes, kas arī interesēja 
Augustu II.11 Ja krievu karaspēks Polijas–Lietuvas teritorijā izrādītu vismazāko 
agresivitāti, sabiedrotie bija gatavi virzīt sauszemes un jūras spēkus pret to. 
Stiprinot Vīnes līgumu, 1719. gada augustā Augusts II apprecināja savu dēlu 
Frīdrihu Augustu (1696–1763) ar Austrijas erchercogieni Mariju Jozefu (1699–
1757).

Mainījās arī Kurzemes kaimiņvalstu plāni attiecībā uz hercogisti. 1719. gada 
pirmajā pusē Prūsijas karalis Frīdrihs Vilhelms I vairs nevēlējās Brandenburgas–
Švēdes hercogu atdot par vīru Annai Joanovnai, jo pats hercogs bija izrādījis 
interesi par Prūsijas karaļa meitas Vilhemīnes (1709–1758) roku. Frīdriham 
Vilhelmam I bija jāizdomā veids, kā sarunāt šo jautājumu ar Pēteri I. Frīdrihs 
Vilhelms I 16. februārī rakstīja: “Kurzemes lieta ir stipri šaubīga, un es domāju, 
ka no tās nekas neiznāks.”12 1719. gada martā Prūsijas karalis parakstīja 
deklarāciju, ka iestājas par Kurzemes hercogistes palikšanu Polijas–Lietuvas 
pārvaldībā, bet ir pret tās pilnīgu iekļaušanu Polijā–Lietuvā.13 Mainīgajā 
starptautiskajā situācijā arī Pēteris I grozīja savus plānus attiecībā uz Kurzemi. 
No Mēklenburgas padzītajam hercogam Kārlim Leopoldam (zu Mecklenburg-
Schwerin; 1678–1747), kurš bija apprecējis mirušā cara Ivana V meitu un Annas 
Joanovnas māsu Katrīnu (Екатерина Ивановна; 1691–1733), bija nepieciešams 
sarūpēt kādu zemes gabalu, kurā Pēteris I labprāt būtu iekļāvis arī Kurzemi.14 Lai 
gan šis projekts bija tikai īslaicīgas idejas līmenī, tomēr kopā ar Prūsijas karaļa 
vilcināšanos tas “nogremdēja” kārtējā, šoreiz 1718. gada maija līguma izpildi 
par Annas Joanovnas iziešanu pie vīra.

1719. gada jūnijā lielākoties krievu spiediena rezultātā un pretēji Ferdinanda 
gribai sanāca Kurzemes landtāgs, tomēr tā deputāti nepakļāvās P. Bestuževa-
Rjumina prasībām, iebaidīšanai ar aizņēmuma atprasīšanu un karaspēka 
izvietošanu un nepieņēma lēmumu par Brandenburgas–Švēdes markgrāfa 
kandidatūras izvirzīšanu. Muižnieki turpināja atsaukties uz karaļa aizliegumu 
nodarboties ar troņmantinieka jautājumu. Vēsturnieks L. A. Gebhardi norāda, 
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ka P. Bestuževs-Rjumins esot perlustrējis muižnieku no hercogistes sūtītās 
vēstules, lai pārliecinātos, ka tajās nav slepenu uzdevumu sūtņiem Polijā–
Lietuvā.15 Landtāgs beidza savu darbu 14. jūlijā, un tā gala lēmumā ne ar vārdu 
nav pieminēts troņa mantošanas jautājums. Tikai pēc tam pienāca Augusta II 
aizliegums savstarpēji vai ar svešām varām apspriesties par troņa mantošanas 
jautājumiem, kā arī noturēt konkrēto landtāgu. Pēc mēneša karalis noliedza 
sasaukt landtāgus, kamēr Ferdinands nav Kurzemē.16

1719. gada decembrī sanāca Polijas–Lietuvas seims. Kurzemes sūtnim 
Johanam Heinriham Keizerlingam (Keyserlingk; ?–1734) bija jāapliecina 
karalim, ka troņa mantošanas jautājumā hercogiste paļaujas uz karali un cer, 
ka seimā netiks pieņemts nekas pret Kurzemes “godu un labklājību”.17 Seimā par 
Kurzemes jautājumu strīdējās divas spēcīgas partijas. Prokrieviski noskaņotā 
muižniecības daļa prasīja atstāt Kurzemi hercoga valdīšanā un pie vecās kārtības, 
bet propoliskā piekrita atstāt vācisko pārvaldi, vienlaikus izvairīgi runājot par 
hercoga varu. Prokrieviskā partija šajā seimā uzvarēja, bet nevienprātība poļu 
magnātu vidū saglabājās arī turpmāk.18 

1720. gada 24. februārī, atbildot uz Vīnes līgumu, Krievija un Prūsija noslēdza 
savienību, vienojoties darīt visu iespējamo, lai Polija–Lietuva nepieslietos Vīnes 
līgumam, ko no savas puses vēlējās Augusts II, lai nostiprinātu savu varu Polijā. 
Krievija un Prūsija apņēmās cīnīties pret to un novērst Vetīna ievēlēšanu Polijas–
Lietuvas tronī. Lai gan līguma tekstā Kurzeme nebija minēta, tomēr diplomātu 
savstarpējo sarunu laikā tika pausta nostāja, ka hercogistei jāsaglabā Polijas–
Lietuvas lēņa statuss un ar to saistītās tiesības. Šāda noruna tomēr neizslēdza 
iespējas operēt jautājumā par troņa mantošanu. Prūsijas un Krievijas savienība 
stipri mazināja Vīnes līguma nozīmi, turklāt Polijas–Lietuvas seims, kas beidza 
savu darbību 1720. gada februārī, neratificēja šo līgumu, lielākoties pateicoties 
Krievijas diplomātu aktīvai pretdarbībai. Seima laikā viņi izplatīja informāciju, 
ka Augusts II, Lielbritānija, Prūsija, un Zviedrija gatavojas karot ar Krieviju, 
Zviedrija centīšoties sagrābt Kurzemes hercogisti, bet Augusts II – kļūt par 
monarhu ar mantošanas tiesībām. Tā kā krievu diplomāti radīja pietiekami 
daudz sajukuma, Vīnes līguma ieceres cieta pilnīgu neveiksmi.19 

Lietuviešu historiogrāfijā norādīts, ka Vīnes līgums iezīmē pagrieziena 
punktu Polijas–Lietuvas vēsturē, kad Augusts II sāka censties atbrīvoties no 
pieaugošās Krievijas ietekmes valsts iekšējos un ārējos jautājumos. Līdz ar to šis 
periods – no 1719. gada līdz Augusta II valdīšanas beigām 1733. gadā – iezīmējas 
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ar atklātu naidošanos starp Krievijas un Polijas–Lietuvas valdniekiem un aktīvu 
Krievijas darbību savu atbalstītāju saliedēšanai, lai grautu personālūniju starp 
Poliju–Lietuvu un Saksiju, saucot to par “poļu pasargāšanu no vācu tirānijas”20. 
Realizējot šo mērķi, Krievija slēdza dažādus līgumus un atklāti iestājās par 
Polijas–Lietuvas teritoriālās integritātes un pārvaldes formas saglabāšanu. Šī 
metode skaidri redzama ne tikai attiecībā pret karaļa varu, bet arī pret Kurzemi. 
Interesanti, ka cīņā pret Augustu II Krievijas aktīvākie aizstāvji bija Lietuvas 
muižnieki, kas Ziemeļu karā atbalstīja Augustu II, bet pēc 1719. gada mainīja 
nostāju. Krievija ieguva Polijas–Lietuvas muižniecības atbalstu, pārliecinot to, 
ka iestājas par muižniecības tiesībām un rūpējas par Polijas–Lietuvas labklājību. 
Historiogrāfijā sastopamas kritiskas piezīmes par poļu muižniecību pēc 1720. 
gada seima: “Šļahta, maldīgas drošības sajūtas ieaijāta, nodevās ēšanai, dzeršanai, 
līksmošanai un sava anarhijas dārziņa, nezināšanas un reliģiskās neiecietības 
izkopšanai.”21

Tomēr nevar viennozīmīgi apgalvot, ka Polija–Lietuva necentās mainīt lietu 
virzību Kurzemes jautājumā. 1720. gada februāra beigās pie Pētera I audiencē 
ieradās Polijas ārkārtas sūtnis Mazovijas vaivads Staņislavs Homentovskis 
(Chomętowski; 1673–1728), kurš apsprieda ar Pēteri I arī Kurzemes jautājumu. 
Sūtnis prasīja nejaukties Kurzemes lietās, atdot poļiem Vidzemi un atlīdzināt 
zaudējumus par Krievijas karaspēka darbībām Polijas–Lietuvas teritorijā. Pēteris 
I noraidījis visas prasības, jo Vidzemes jautājumu tobrīd uzskatīja par izlemtu, 
bet Kurzemes sakarā bija noslēgts līgums ar Prūsiju. Izrādot labo gribu un 
vēloties pretdarboties baumām par Krievijas vēlmi pievienot sev Kurzemi, jūnijā 
Pēteris I pavēlēja P. Bestuževam-Rjuminam neiejaukties Kurzemes pārvaldes 
lietās. Lai tās pilnībā būtu hercogistes ierēdņu ziņā, bet viņam atliek rūpēties 
par hercogienes atraitnes īpašumiem. Savukārt Rīgas gubernatoram Aņikitam 
Repņinam (Репнин; 1668–1726) Pēteris I pavēlēja pieskatīt P. Bestuževu-
Rjuminu, lai tas darbotos saskaņā ar norādījumiem. Tāpat P. Bestuževs-Rjumins 
uz Rīgu nosūtīja lielāko daļu tā sauktās Atraitnes gvardes un paturēja Jelgavā 
tikai vienu rotu.22 

No 1720. gada par Annas Joanovnas roku interesējās Virtenbergas princis 
Kārlis Aleksandrs (von Württenberg; 1684–1737), kurš par šo tēmu sarakstījās 
ar sakšu feldmaršalu Jēkabu Heinrihu fon Flemingu (von Flemming; 1667–
1728) un Krievijas sūtni Vīnē Pāvelu Jagužinski (Ягужинский; 1683–1736). 
Kurzemniekiem šis kandidāts varēja izraisīt pretenzijas, jo bija katoļticīgais. 
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Savukārt pats Kārlis Aleksandrs ar Kurzemes troņa iegūšanu cerēja pietuvināties 
savai iecerei reiz sēsties Polijas–Lietuvas tronī.23 Viņa ilgām nebija lemts 
piepildīties nevienā punktā, jo viņa kandidatūra nebija izdevīga kādai no 
Kurzemes kaimiņienēm, lai gan vienu brīdi Prūsija apsvēra iespēju atbalstīt 
viņa kļūšanu par Kurzemes hercogu. 

Jaunais Brandenburgas–Švēdes kandidāts 

Pēc Nīštates miera līguma noslēgšanas 1721. gada 10. septembrī Krievija 
savā ārpolitikā varēja izstrādāt stingrāku virzienu, kas nebalstījās galvenokārt 
uz tā brīža militārajām vajadzībām, kā to bija nācies darīt iepriekš. Vēsturnieks 
Mihails Poļiektovs atzīmē, ka 18. gs. 20. gados, cenšoties nostiprināt savu 
ietekmi Kurzemē un novērst ciešāku Kurzemes un Polijas–Lietuvas savienību, 
Pēteris I necentās tik daudz paplašināt savas teritorijas Baltijas jūras piekrastē, 
kā – vājināt Poliju–Lietuvu. Līdz ar to tādas “pieticīgas politiskās vienības” kā 
Kurzemes jautājums bija būtisks Krievijas politikas posms pret Poliju–Lietuvu.24 
Bet šeit Krievijas intereses sadūrās ar Prūsijas interesēm, tādēļ Kurzeme šajā 
laikā bija viens no punktiem, kas noteica arī šo valstu attiecības. “Žonglējot” 
ar dažādiem projektiem, Pēteris I spēja uzturēt spriedzi starp Poliju–Lietuvu, 
Prūsiju un arī Saksiju, padarot Kurzemi par starpvalstu attiecību regulēšanas 
instrumentu. 

Par vienu no efektīgākajiem līdzekļiem, kā nostiprināt savas pozīcijas 
Kurzemē, Pēteris I uzskatīja ieķīlāto hercoga muižu izpirkšanu. Šim nolūkam 
cars iedalīja līdzekļus P. Bestuževam-Rjuminam. Hercoga Ferdinanda centieni 
ar Polijas–Lietuvas starpniecību šos īpašumus atgūt bez atlīdzības vēl vairāk 
mudināja ķīlu turētājus tos pārdot. P. Bestuževs-Rjumins bija aprēķinājis, ka 
apķīlātās muižas kopumā veido 377 ¾ arklu ar 1561 sētu, kas gadā dod līdz  
23 000 dālderu ienākumu.25

1721. gada noslēgumā arī Prūsija bija nolēmusi aktīvāk iesaistīties Kurzemes 
jautājuma risināšanā un panākt sev izdevīgākus nosacījumus nekā 1718. gada 
līgumā. Prūsija piedāvāja Krievijai šajā līgumā nomainīt Brandenburgas–Švēdes 
markgrāfa Frīdriha Vilhema vārdu pret markgrāfu Kārli Frīdrihu Albrehtu (von 
Brandenburg-Schwedt; 1705–1762), lai nostiprinātu tieši Prūsijas karaļnama 
pozīcijas Kurzemē.26 Bija cerība, ka arī kurzemnieki labprāt pieņemtu šo 
kandidātu viņa radniecīgo saišu dēļ ar Ketleriem. Turklāt Brandenburgas–
Švēdes markgrāfa Frīdriha Vilhelma ģimene bija tuvākie kandidāti uz Prūsijas 
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troni, ja izbeigtos valdošā dinastija. Pastāvēja bažas, ka viņa laulība ar Annu 
Joanovnu var radīt Kurzemes kaimiņos aizdomas, ka Prūsija vēlas pilnībā 
pievienot Kurzemi sev. Aizvien aktīvāk Prūsija prasīja apmierināt arī iepriekšējo 
hercogu atraitņu parādu prasības pret Kurzemi, apmaiņā solot atbalstīt Annas 
Joanovnas izpirkto ķīlu likumību. Prūsijas puse bija aprēķinājusi, ka, savienojot 
Krievijas un Prūsijas parādu prasības, summai būtu jābūt lielākai nekā visu 
hercoga īpašumu kopējā vērtība.

Saistībā ar krievu piekopto muižu izpirkšanu aktivizējās arī daļa Kurzemes 
muižnieku, kas neatbalstīja Annas Joanovnas nostiprināšanos. Lai nodrošinātu 
Krievijas pozīcijas Kurzemē, P. Bestuževs-Rjumins mēdza uzsvērt arī Annas 
Joanovnas personīgo lomu šajā jautājumā. Viņš rakstīja Pēterim I: “Šejienes 
labvēļi man piedāvāja, lai valdniece cara meita [Anna Joanovna – A. Č.] 
līdz troņa pārņemšanas (sukcesijas) lietas beigām nekur nebrauktu, jo viņas 
prombūtnes laikā no pretiniekiem var sagaidīt dažādas darbības un šiem ļaudīm 
būs pārlieku liela drosme, un mūsu atbalstītājiem nebūs pietiekami daudz 
možuma; bet savā rezidencē Viņa Augstība var sasniegt savu vislielāko autoritāti 
kā īsta šīs zemes valdniece.”27

1721. gada novembrī Kārlis Johans Ernsts Renne (von Rönne; 1684, 
citur 1700–1733) sagatavoja iesniegumu virspadomniekiem, jo uzskatīja, ka 
muižniecībai jāizlīgst ar hercogu. To bija parakstījuši arī 16 kurzemnieku 
ģimeņu pārstāvji, viņu vidū Manteifeļi-Scēges, Tīzenhauzeni (Tiesenhausen), 
Osteni-Sakeni (Osten-Sacken).28 1722. gada sākumā K. Renne devās uz Dancigu 
pie Ferdinanda, no turienes – uz Varšavu, kur viņa darbībai sekot bija uzdots 
Sergejam Dolgorukijam (Долгорукий; ?–1739). Jūnijā Rīgas gubernators  
A. Repņins saņēma pavēli no Pētera I arestēt K. Renni gadījumā, ja viņš parādītos 
Rīgā. 

1722. gada jūnijā K. Renne mēģināja uzstāties kā starpnieks sarunās starp 
Ferdinandu un Pēteri I. Viņš atbalstīja nostāju, ka vēl Ferdinanda valdīšanas 
laikā jāizvēlas “krietns” mantinieks. Tas palīdzētu izbēgt no Polijas–Lietuvas 
“ļaunajiem nolūkiem” sadalīt hercogisti pēc Ketleru vīriešu līnijas izmiršanas 
un padarītu citu varu tieksmes grūtāk realizējamas. K. Renne uzskatīja, ka 
mantinieka noteikšana mazinātu iespēju hercogistei kļūt par “theatrum belli”, 
un aicināja ļaut valdīt Ferdinandam līdz viņa dzīves galam un kopīgi ar viņu 
izvēlēties troņa mantinieku, ko salaulātu ar Annu Joanovnu. Par vispieņemamāko 
kandidātu viņš atzina Hesenes–Homburgas landgrāfu Frīdrihu III Jēkabu 
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Krievijas ģenerālkomisāra Kurzemē Pētera Bestuževa-Rjumina 
vēstules virspadomniekiem noraksts. 1719. gada 19. februāris. 

LVVA, 554. f., 3. apr., 28. l., 60. lp.
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(von Hessen-Homburg; 1673–1746), Viņš nesen bija kļuvis par atraitni un jau  
1712. gadā bija interesējies par Kurzemes hercoga troni. K. Renne viņu raksturoja 
kā gudru, taisnīgu un godājamu cilvēku. Vēlāk viņu cerības uz Kurzemes troni 
neattaisnojās.29

Neraugoties uz K. Rennes aktivitātēm un, ļoti iespējams, ka pateicoties tām, 
muižu izpirkšana Kurzemē tika turpināta un pat steidzināta. 1722. gada aprīlī arī 
Prūsija mudināja Pēteri I izpirkt vēl vairāk ieķīlāto īpašumu līdz Polijas–Lietuvas 
seimam, kam bija jāsanāk oktobrī, lai tajā prasītu pret kreditoru saistībām atdot 
Kurzemes hercogisti prasītājiem.30 Atteikuma gadījumā Prūsija un Krievija 
varētu ar militāru spēku atbalstīt Brandenburgas–Švēdes markgrāfu Kārli un 
ieņemt hercogisti. Pēteris I izvairījās piekrist šādam pasākumam, jo Krievijai 
tas faktiski nozīmētu piekāpšanos Prūsijas interešu priekšā. Līdz ar to uz seimu 
Prūsija iesniedza tikai savas pretenzijas par parādiem, bet markgrāfu Kārli pat 
neminēja. 

Paralēli šiem notikumiem 1722. gada vasarā Hesenes–Kaseles landgrāfs 
Kārlis atkal piedāvāja Krievijai izprecināt Annu Joanovnu viņa un Kurzemes 
hercoga Jēkaba meitas Marijas Amālijas dēlam Georgam (Hessen-Kassel; 
1691–1755). Krievijai šis kandidāts nebija pieņemams, jo Hesenes–Kaseles 
landgrāfiem bija radniecīgas saites ar Zviedrijas karaļnamu, kas atkal varētu 
uzjundīt tās prasības pēc teritorijām Baltijā.31

Ieķīlātās hercoga zemes pārdot piekritušie Kurzemes virspadomnieki un 
muižnieki saņēma uzaicinājumu ierasties seima tiesā Varšavā. P. Bestuževs-
Rjumins ziņoja uz Krieviju par hercogistē izplatītām baumām: Annai Joanovnai 
būšot jāpamet Kurzeme. Ferdinanda vājās veselības dēļ deputātiem seimā 
vajadzēšot lūgt par hercogistes pilnīgu iekļaušanu Polijā–Lietuvā. Klīda baumas 
arī par Ferdinanda ierašanos Kurzemē, lai risinātu hercoga īpašumu jautājumus. 
P. Bestuževs-Rjumins saņēma no Pētera I rīkojumu Ferdinanda ierašanās 
gadījumā Kurzemes lietās neiejaukties, bet risināt īpašumu jautājumus. Viņam 
bija jāvēro, lai Krievijas intereses Kurzemē netiktu aizskartas. Ja Ferdinands 
mēģinātu atņemt uz Annas Joanovnas vārda izpirktās zemes, P. Bestuževs-
Rjumins drīkstēja prasīt Rīgas gubernatoram A. Repņinam militāru palīdzību.32 

Pateicoties šiem notikumiem, aktīvāki kļuva muižnieki, kuri vēlējās sasaukt 
landtāgu, lai vēlreiz uzsvērtu hercogistes privilēģiju saglabāšanu un bruņniecības 
tiesības ievēlēt nākamo hercogu. Tas ļautu turpināt hercoga īpašumu izpirkšanas 
procesu, kamēr izvēlētais hercoga troņa kandidāts apprecētu Annu Joanovnu. 
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Beigu beigās par pārstāvi uz Polijas–Lietuvas seimu kurzemnieki izvēlējās 
Adamu Kazimiru Kostjuško (Kosciuszko; ?–1730). Tad, kad viņš Varšavā pauda 
neapmierinātību ar Krievijas rīcību, Pēteris I pavēlēja S. Dolgorukijam paskaidrot 
A. Kostjuško, ka Krievija atradīs līdzekļus, kā “vest pie prāta” Krievijas interesēm 
kaitējošu cilvēku.33

1722. gada noslēgumā Prūsijas karalis atkal sāka aģitēt Pēteri I par Annas 
Joanovnas laulībām ar Brandenburgas–Švēdes markgrāfu Kārli. Iespējams, 
viņa aktivitāti izraisīja pārāk lielais skaits citu iespējamo kandidātu. Prūsija bija 
gatava atteikties no savām prasībām pret Kurzemi, kā arī sniegt garantijas, ka tās 
teritorija nekad netiks pievienota Prūsijai.34 Saņemot kārtējo izvairīgo atbildi, 
Prūsijas sūtnis Krievijā Gustavs fon Mardefelds (von Mardefeld; 1664–1729) 
1723. gada sākumā ziņoja karalim, ka Krievija vēloties novilcināt Kurzemes 
troņa mantošanas jautājuma galīgu atrisināšanu. To “vilka garumā” arī pati 
Anna Joanovna, kura nealka tūlīt iziet pie vīra.35 Prūsija turpināja uzstāt un 
nosūtīja uz Pēterburgu markgrāfa Kārļa portretu. Šajā laikā runa vairs nebija par 
1718. gada līguma pārveidošanu, bet gan par pilnīgi jauna līguma sastādīšanu. 

Prūšu pusi lielākoties nodarbināja parādu jautājums un hercoga īpašumu 
nostiprināšana markgrāfam Kārlim un viņa pēctečiem. Bija paredzēts sasaukt 
īpašu komisiju, lai tā atrastu veidu, kā Kārli ar Annu Joanovnu atzīt par hercoga 
zemju īpašniekiem. Saskaņā ar šo projektu Prūsijai un Krievijai bija jāaizsargā 
hercogistes teritoriālā neaizskaramība, ja nepieciešams – arī ar ieročiem. Abas 
valstis iesniegtu kopēju hercogieņu atraitņu parādu prasību Polijai–Lietuvai. Tai 
piedāvātu atdot hercogisti markgrāfam Kārlim, Ferdinandam piešķirot mūža 
pensiju. Tikai 1723. gada oktobrī Pēteris I bija gatavs parakstīt līgumu par Kārļa 
kandidatūru ar noteikumu, ka neviena no varām nepievienos sev hercogisti.36 
Šajā laikā arī Saksijas sūtņi Pēterburgā interesējās par laulību iespējām ar Annu 
Joanovnu kādam no Saksijas prinčiem, tomēr Pēteris I izšķīrās par labu ciešākai 
savienībai ar Prūsiju.37

Arī kurzemnieki bija nolēmuši iegūt skaidrību troņa mantošanas jautājumā. 
1723. gada sākumā viņi iesniedza P. Bestuževam-Rjuminam sarakstu ar 
pavisam 17 iespējamiem kandidātiem uz hercoga varu. Annas Joanovnas 
galma virsmeistars saņēma rīkojumu no Pētera I vienlaikus izvirzīt vairākus 
kandidātus, jau iepriekš zinot, ka muižniecība tiem nepiekritīs. Tādējādi krievi 
varēs jaukt galvu poļiem, kamēr Pēteris I izšķirsies par sev izdevīgāko rīcību.38 



52 ANITA ČERPINSKA

1723. gada jūnijā P. Bestuževs-Rjumins devās uz Dancigu, lai apspriestu ar 
Ferdinandu troņa mantošanas jautājumu. Viņam bija jāmēģina pierunāt hercogu 
atteikties no viņa tiesībām un nodot lemšanu par mantinieku Krievijas rokās. 
Apmaiņā Ferdinandam tika piesolīts viņa dzīves laikā ļaut valdīt Kurzemē un pat 
palīdzēt attiecību kārtošanā ar muižniecību. Vienlaikus krievi centās nepieļaut 
Kurzemes landtāga sasaukšanu, lai varētu atrisināt jautājumu ar Ferdinandu 
vai ar Prūsiju. P. Bestuževam-Rjuminam bija dota pilnvara Ferdinanda nāves 
gadījumā arestēt viņa kustamos īpašumus un naudas līdzekļus Annas Joanovnas 
pretenziju dēļ uz tiem. Tomēr vizītei nebija panākumu. Ferdinands vēlējās 
apspriest nevis troņa mantošanu, bet savus īpašumus un bija gatavs sūtīt 
delegāciju uz Pēterburgu. P. Bestuževs-Rjumins uzskatīja savu atrašanos Dancigā 
par bezjēdzīgu un rosināja Pēteri I izvēlēties kādu no Krieviju atbalstošiem 
Kurzemes muižniekiem sarunu turpināšanai ar Ferdinandu.39 

Tikmēr kurzemnieki skaidri formulēja savu nostāju hercogistes troņa 
mantošanas jautājumā. K. Renne bija devis ziņu virspadomniekiem par 
Ferdinanda gatavību sadarboties troņa mantošanas jautājumā, ja kurzemnieki 
ņemšot vērā hercoga viedokli.40 1723. gada oktobrī sanākušais Kurzemes landtāgs 
nolēma sūtīt uz Poliju–Lietuvu Kazimiru Kristofu fon Brakelu (von Brackel; 
1686–1742). Viņa uzdevums bija apliecināt kurzemnieku padevību karalim 
un republikai, kā arī muižniecības lielo vēlēšanos saglabāt tēvutēvu privilēģijas 
un brīvības Polijas–Lietuvas pakļautībā. K. Brakelam bija jālūdz karalim atcelt 
aizliegumu sanākt uz landtāgiem un jānorāda karalim, ka Ferdinands visdrīzāk 
aizies no dzīves bez pēcnācēja un likumīga troņa mantinieka. Tādēļ Kurzemes 
muižniecība bīstas no “kaitīgām un bīstamām pārmaiņām”, ko pārdzīvojušas citas 
zemes šādā situācijā. K. Brakelam bija iespējami izjusti jāpamato kurzemnieku 
vēlēšanās izbēgt no visām hercoga pēcteča iztrūkuma radītām “briesmām, 
sajukumiem un konfūzijām”. Viņi vēlas laikus un brīvi apspriesties, kādā veidā 
saglabāt agrāko, uz privilēģijām balstīto pārvaldi vācu tautības un Augsburgas 
ticībai piederīga hercoga vadībā, kā arī karaļa un republikas mūžīgā aizsardzībā. 
Karalis nebija pārāk pretimnākošs un atļāva viņiem tikai izteikties nākamajā 
seimā par šo jautājumu.41

Uz Pēterburgu Ferdinanda vārdā devās fiskāls Rackis (Ratzky). P. Bestuževs-
Rjumins vēlāk esot uzzinājis, ka Rackis saņēmis no Ferdinanda divas instrukcijas. 
Pirmajā bija runa pārsvarā par hercoga īpašumiem Kurzemē, otrajā bija izteikts 
atteikums no hercoga tiesībām izvēlēties sev mantinieku. Ferdinands izvirzīja 
tam vairākus priekšnoteikumus:
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1) Krievijai bija jānorāda, kuru personu tā vēlas redzēt par mantinieku;
2) šim cilvēkam bija jābūt luterānim un Ferdinanda dzīves laikā viņš 

nevarēja pretendēt uz hercoga tiesībām un privilēģijām;
3) Krievijai ar sabiedrotajiem bija jāgarantē, ka šī cilvēka ievēlēšana neradīs 

iebildumus no Polijas–Lietuvas puses.42

1723. gada novembrī Rackis Pēterburgā risināja sarunas ar krievu 
ministriem. Akcentu viņš lika uz īpašuma lietām, troņa mantošanas jautājumu 
atstādams novārtā. Nesaņēmis pozitīvu atbildi no Krievijas īpašuma prasībās, 
Rackis 1724. gada janvārī pameta Pēterburgu. Ar P. Bestuževa-Rjumina 
starpniecību Ferdinandam tika nosūtīta atbildes vēstule. Tajā bija norādīts, 
ka visas Ferdinanda prasības attiecas uz Poliju–Lietuvu un tās karali, pie kā 
arī Ferdinandam jāvēršas. Pēteris I bija gatavs atbalstīt viņu Polijas–Lietuvas 
galmā. Šī vēstule P. Bestuževam-Rjuminam bija jānodod Rackim tikai gadījumā, 
ja viņš rakstiski iesniegtu Ferdinanda atzinumu troņa mantošanas jautājumā. 
Vēsturnieks M. Poļiektovs norāda, ka saglabājušās liecības par dokumentu 
apmaiņu.43 Tomēr par Racka vizīti Pēterburgā pagaidām nav izdevies savākt 
pietiekami daudz materiālu, lai secinātu, kādi īsti bija Ferdinanda nolūki un 
vizītes ieguvumi vai zaudējumi. Iespējams, ka avoti par šo notikumu jāmeklē 
citu valstu arhīvos.

1723. gada decembrī Pēteris I un Frīdrihs Vilhelms I noslēdza vienošanos 
par Annas Joanovnas precībām ar Brandenburgas–Švēdes markgrāfu Kārli 
Frīdrihu.44 1. punkts apliecināja draudzības stiprināšanu starp abām valstīm,  
2. punkts noteica laulību norisi nekavējoties pēc Kārļa ierašanās Kurzemē, bet 
3. punkts atzina par spēkā neesošu iepriekšējo, konkrēti ar Saksijas–Vaisenfelsas 
hercogu saistīto līgumu, jo Brandenburgas līgums “nomierinās” Kurzemes 
hercogisti. 4. punkts skāra pretenziju jautājumu, gan Krievijas, gan Prūsijas 
prasības pret Kurzemi nododot laulātajam pārim, 5. punkts paredzēja Kurzemes 
tālāko pārvaldīšanu noteikt laulības un citos abu valstu līgumos, bet 6. līguma 
punkts paredzēja Kurzemes troņa mantošanas jautājuma kārtošanu par labu 
markgrāfam Kārlim un viņa pēctečiem. Valstis apņēmās rūpēties, lai Kārļa rīcībā 
pārietu visas hercoga privilēģijas un tiesības, lai neviens neatņemtu viņam zemes 
vai īpašumus un lai hercogiste netiktu pievienota citām zemēm.45

Kopumā līguma projekts paredzēja visai agresīvi risināt Kurzemes troņa 
mantošanas jautājumu. Līguma galējā versija atšķirībā no projekta neparedzēja 
nekavējošu parādu prasību iesniegšanu pret hercogisti, arī teritorijas pārvaldes 
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jautājums tika atstāts atklāts. Līdz ar to var secināt, ka krievu puse bija manāmi 
mīkstinājusi līguma nosacījumus. Iespējams, Pēteris I būtu vēlējies risināt 
jautājumu vēl citā virzienā, bet tobrīd Eiropas kopējās ārpolitikas kontekstā 
viņam bija vajadzīgs Prūsijas atbalsts pret Lielbritānijas un Saksijas plāniem. 
Tā kā līgums bija vairāk izdevīgāks Prūsijai, Pēteris I varēja būt noskaņots 
novilcināt tā izpildi dzīvē.46 

1724. gada seims un hercoga zemju jautājums

Polijā–Lietuvā Krievijas un Prūsijas līgums radīja kārtējo neapmierinātības 
vilni. 1724. gada martā Augusts II centās pierunāt Pēteri I pieslieties viņa 
savienībai ar Austriju, tāpat mēģinot pierunāt viņu atzīt Polijas–Lietuvas tiesības 
lemt par Kurzemes lietām. Krievijai tobrīd nebija iemesla piekāpties Kurzemes 
jautājumā, lai gan Polijā–Lietuvā valdīja zināms satraukums par Krievijas aktīvo 
iesaistīšanos Kurzemes lietās un par to grasījās spriest tuvākajā seimā. Kā jau 
minēts, kurzemnieki gribēja tieši šajā seimā virzīt jautājumu par muižniecības 
tiesībām iecelt pēcteci Ferdinandam. Liela daļa Kurzemes muižnieku nevēlējās, 
lai jaunais hercogs būtu cieši saistīts ar Prūsiju, jo uzskatīja, ka tas varētu ierobežot 
viņu tiesības. Tomēr citos jautājumos Kurzemes muižnieku vidū turpināja valdīt 
nevienprātība. A. Kostjuško bija noslējies par labu izlīguma meklējumiem ar 
Ferdinandu. Viņu atbalstīja daļa lietuviešu muižnieku ar kancleru Ludvigu 
Konstantīnu Poceju (Pociej; 1664–1730) priekšgalā. Spēcīgu opozīciju viņiem 
veidoja kanclers J. H. Keizerlings, K. Brakels un viņu atbalstītāji. Savukārt 
hercogs no savas puses uz seimu bija nolēmis sūtīt Racki. Viņa uzdevums 
bija pārliecināt poļu un lietuviešu pārstāvjus par ieķīlāto muižu izpirkšanas 
nelikumību. Augusts II bija noskaņots atbalstīt Ferdinanda prasības, jo bija 
neapmierināts gan ar Prūsijas intereses pieaugumu par Kurzemi, gan ar Krievijas 
ietekmes palielināšanos hercogistē.47

Šajā laikā Prūsija aktīvi sāka pārliecināt Krieviju, lai precīzāk tiktu 
noformulēts Kurzemes troņa mantošanas jautājums. Prūsiju uztrauca krievu 
pozīciju nostiprināšanās hercogistē, tādēļ tā bija sagatavojusi jaunu vienošanās 
projektu. Tas paredzēja Polijas–Lietuvas virskundzības pār Kurzemi atzīšanu, 
vienlaikus akceptējot par Ferdinanda mantinieku markgrāfu Kārli un viņa 
pēctečus. Prūsijai un Krievijai būtu jāaizstāv hercogiste no pievienošanas  
Polijai–Lietuvai un no sadalīšanas. Krievija tomēr atteicās vienoties, 
aizbildinoties, ka nepieciešams nogaidīt seima lēmumu. 1724. gada jūnijā 
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G. fon Mardefelds Krievijā rosināja aktīvāk nodarboties ar precībām starp 
Annu Joanovnu un Brandenburgas–Švēdes markgrāfu Kārli. Krievu ministri 
viņam atbildēja, ka par šo jautājumu viņi būtu gatavi spriest tikai pēc seima 
sanākšanas.48 

Pati Anna Joanovna atradās Pēterburgā. G. fon Mardefeldam nācās 
konstatēt, ka viņa neizrāda iniciatīvu precēties ar Kārli. Par vienu no šādas 
attieksmes iemesliem sūtnis uzskatīja hercogienes sakarus ar kambarjunkuru 
Ernstu Johanu Bīronu (von Biron; 1690–1772). Ņemot vērā visus šos apstākļus, 
G. fon Mardefelds rosināja Prūsijas karali pārorientēties no Kārļa laulībām ar 
Annu Joanovnu uz Pētera I meitu Elizabeti (Елизавета Петровна; 1709–1762). 
Bija skaidri redzams, ka Pēteris I nevēlas izprecināt Annu Joanovnu Kārlim, 
tādēļ Prūsijas ministri plānoja ar markgrāfa un Elizabetes laulībām saglabāt 
cerības iesēdināt sev izdevīgu pretendentu Kurzemes tronī. Tobrīd arī Anhaltes–
Cerpstas princis Johans Frīdrihs (von Anhalt-Zerbst; 1692–1742) interesējās 
par Annas Joanovnas roku, bet Krievija šo priekšlikumu pat neizskatīja kā 
iespējamu.49

1724. gada oktobrī sanāca Polijas–Lietuvas seims, no kura daudzi gaidīja 
izšķirošus lēmumus Kurzemes jautājumā. Jau septembrī V. Dolgorukijs bija 
ziņojis no Varšavas, ka tur valda neapmierinātība par Krievijas un Prūsijas 
līgumu saistībā ar Brandenburgas–Švēdes markgrāfa kandidatūru. Runāja, 
ka poļi būtu gatavi vienoties ar Pēteri I par citu kandidātu, lai tikai tas nebūtu 
saistīts ar Prūsiju. Polijas karalis esot iecerējis mēģināt samierināt Ferdinandu 
ar Kurzemes muižniecību un atzīt Annas Joanovnas pirmās laulības par 
spēkā neesošām hercoga Frīdriha Vilhema nepilngadības dēļ. Ja tas nebūtu 
iespējams, tad vismaz izprecināt Annu Joanovnu savam cilvēkam, piemēram, 
grāfam J. H. Flemingam. Ņemot vērā Prūsijas un Krievijas aktivitātes, liela daļa 
poļu muižniecības sāka aizvien vairāk atbalstīt Kurzemes hercogistes pilnīgu 
iekļaušanu Polijā–Lietuvā. Papildus tam poļu ministri prasīja V. Dolgorukijam 
izvest karaspēku no hercogistes.50

Jautājumā par hercoga īpašumiem seims ierosināja tiesu pret Kurzemes 
muižniecību, kas bija pieņēmusi no Annas Joanovnas izpirkuma naudu par 
muižām. Tiesa nolēma, ka muižniekiem jāatdod Annai Joanovnai nauda 
un jānomaksā sods par aizlieguma izpārdod ieķīlātās zemes ārzemniekiem 
pārkāpšanu. Muižniecība apelēja pie tā, ka Annu Joanovnu nevar uzskatīt par 
ārzemnieci, un lūdza Pēterim I iestāties par viņiem. Pēteris I ar P. Bestuževa-
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Rjumina starpniecību mierināja muižniecību, ka V. Dolgorukijam uzdots 
prasīt poļu valdībai lēmuma atcelšanu, jo ieķīlāto muižu izpirkšana bija veikta 
saskaņā ar laulības līgumu. Novembra sākumā seims tika slēgts. Tiesas lēmums 
Kurzemes jautājumā tā arī nebija līdz galam apstiprināts.51 

Pēc seima lēmuma Prūsija savus piedāvājumus Krievijai par jauna līguma 
formulēšanu neatjaunoja, tādēļ Kurzemes jautājums palika atklāts prūšu–krievu 
un poļu–krievu attiecībās līdz pat Saksijas Morica (von Sachsen; 1696–1750) 
kandidatūras izvirzīšanai 1726. gadā.52

Katrīnas I politika attiecībā pret 
Kurzemi viņas valdīšanas sākumā

Pēc Pētera I nāves 1725. gada janvāra beigās situācija mainījās ne tikai pašā 
Krievijā, bet arī tās attiecībās ar Kurzemi. 1725. gada martā Krievijas ministri 
bija vienojušies, ka Krievijai jāturpina uzstāties pret Kurzemes hercogistes 
iekļaušanu Polijā–Lietuvā. Tāpat viņi nevēlējās atbalstīt Saksijas–Vaisenfelsas 
kandidātu un nosliecās par labu Annas Joanovnas laulībām ar Brandenburgas–
Švēdes princi Kārli.53 Tomēr pastāvēja arī citi varianti. Jau sākot ar 1724. gadu, 
Krievijas aizvien aktīvāk uzstāja uz Holšteinas jautājuma risināšanu. Šlēsvigas–
Holšteinas hercogam piederošās zemes Ziemeļu kara laikā bija okupējuši 
dāņi. Holšteinieši izstrādāja dažādus projektus, lai panāktu kompensāciju par 
zaudētajām zemēm. Viens no projektiem paredzēja Mēklenburgas atdošanu 
Holšteinas hercogam un Kurzemes atdošanu Mēklenburgas hercogam. Liela 
daļa šo projektu bija tikai diplomātu fantāziju lidojums, tomēr vienu brīdi tika 
izskatīta iespēja nodot Igauniju, Vidzemi un Kurzemi Pētera I meitas Annas 
(Анна Петровна; 1708–1728) vīram Holšteinas–Gotorfas hercogam Kārlim 
Frīdriham (Schleswig-Holstein-Gottorf; 1700–1739), lai palielinātu viņa izredzes 
iegūt Zviedrijas troni. Prūsija īsu brīdi atbalstīja šo ideju, jo uztraucās, ka citādi 
Krievija Kurzemes hercogistē nostiprināsies pilnībā.54 

Arī Austrijai neilgu laiku nācās atbalstīt Holšteinas–Gotorfas hercoga 
kandidatūru, lai nodrošinātos ar Krievijas atbalstu sev svarīgos jautājumos. 
Austrieši izvirzīja tikai vienu priekšnosacījumu šī projekta realizācijai: tas 
nedrīkstēja izraisīt jaunus nemierus Eiropā. Kā risinājumu Austrijas diplomāti 
ieteica saglabāt hercogisti Polijas–Lietuvas lēņa statusā, jo tad:

1) mazinātos Krievijas ietekme reģionā; 
2) hercogiste saņemtu luterticīgu valdnieku;
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3) saglabātos Krievijas un Prūsijas nesaskaņas attiecībā uz Baltijas jautājumu, 
kas būtu izdevīgi citām valstīm.55

Tomēr Katrīna I nebija īsti gatava atdot citiem Pētera I iekarojumus. Viņas 
pozīciju aktīvi aizstāvēja arī krievu ģenerālfeldmaršals Aleksandrs Menšikovs 
(Меншиков, 1673–1729). Viņam pašam bija interese par Kurzemes troni, kas 
visizteiksmīgāk parādīsies Saksijas Morica ievēlēšanas par hercogu laikā.56

Prūsijai bija izdevīga Katrīnas I valdīšanas sākuma laika nedrošība, jo 
Prūsija varēja realizēt savas ieceres, tomēr vienlaikus vienošanos ar krieviem 
kavēja prūšu bailes tikt iesaistītiem Krievijas iekšējos konfliktos. Prūsijas sūtnis 
Krievijā G. fon Mardefelds saņēma rīkojumu censties pārliecināt krievus par labu 
Brandenburgas–Švēdes markgrāfa Kārļa laulībām, ja ne ar Annu Joanovnu, tad 
ar Elizabeti. 1725. gada maijā Prūsija piedāvāja Krievijai jaunu laulības projektu 
Kurzemes jautājumā, kas nodrošinātu prūšu ietekmes palielināšanos teritorijā. 
Tobrīd likās, ka projektam vajadzētu izdoties, jo Katrīna I gribēja nostiprināt 
savas pozīcijas tronī, izveidojot ciešu savienību ar Prūsiju. Tomēr Katrīna I savu 
meitu labprātāk būtu izprecinājusi Prūsijas kroņprincim, uz ko nebija gatavs 
Frīdrihs Vilhelms I. Saņēmusi atteikumu, Katrīna I noraidīja arī markgrāfa 
Kārļa kandidatūru Kurzemes tronim. Savas dzīves laikā Brandenburgas–Švēdes 
markgrāfs Kārlis tā arī neapprecējās.57

1726. gada pavasarī Katrīna I bija nopietni nolēmusi nodarboties ar 
Holšteinas–Gotorfas hercoga Kārļa Frīdriha jautājumu. Tobrīd Prūsija, 
Lielbritānija un Francija bija ar mieru atdot viņam Kurzemi. Bet arī šis projekts 
pajuka, jo Krievija uzzināja par angļu mēģinājumiem noskaņot turkus pret 
krieviem. Katrīna I sāka uztvert visus angļu piedāvātos projektus ar aizdomām un 
pat izskatīt iespēju atkarot Šlēsvigu. Šādi noskaņota, Katrīna I piedāvāja Prūsijai 
noslēgt savienību, kas paredzētu atprasīt Dānijai Šlēsvigu, bet, ja tā nepiekristu, 
Prūsijai būtu jāizlaiž krievu karaspēks cauri savai zemei. Par Kurzemi šajā 
projektā bija minēts tikai tas, ka nevajadzētu pieļaut tās pievienošanu Polijai–
Lietuvai, bet tālākos jautājumus par hercogistes likteni varētu saskaņot vēlāk.58 
Abu valstu kārtējo vienošanos Kurzemes jautājumā uz laiku atlika Saksijas 
Morica kandidatūras visnotaļ negaidītā parādīšanās. 
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Secinājumi

Noslēgumā citēsim 19. gadsimta krievu vēsturnieku Pēteri Ščebaļski, kurš 
Kurzemes vēstures periodu no 1717. līdz 1725. gadam raksturoja šādi: “Radās 
daudzi kaimiņvalstu galmu priekšlikumi par Kurzemes likteni [..], bet katru 
reizi parādījās apstākļi, kas izjauca valdību plānus, un hercogiene turpināja būt 
par atraitni, hercogs Ferdinands – pārvaldīt valsti no aizrobežas, kurzemnieki 
– sapņot par neatkarību, poļi – vēlēties to pievienošanu un, visbeidzot, Augusts 
– dusmoties uz viņiem par tik ātru samierināšanos ar Saksijas–Vaisenfelsas 
kandidatūras neveiksmi.”59

Laika periodā no 1719. līdz 1725. gadam Kurzemes un Zemgales hercogistes 
troņa mantošanas jautājumā turpinājās 1711. gadā aizsākusies nenoteiktība, ko 
radīja starptautiskā situācija un dažādās savstarpēji nesaskanīgās kaimiņvalstu 
intereses attiecībā uz Kurzemes troni. Hercogistes galva nomināli bija 
Ferdinands, bet viņa neuzturēšanās Kurzemē un krievu karaspēka atrašanās 
tur sarežģīja teritorijas pārvaldi. Abi 1719. gada landtāgi par troņa mantošanas 
jautājumu nelēma, bet nākamo landtāgu bija iespējams sasaukt tikai 1723. gadā. 
Muižniecības vidū nebija vienota viedokļa par hercoga titula pārmantošanas 
lietām, tādēļ viņi lavierēja starp centieniem izpatikt Polijas–Lietuvas karalim 
un seimam un nepieciešamību kaut kādā mērā pakļauties Krievijas spiedienam.

Vienīgais reālais hercogistes troņa mantinieks apskatāmajā laika posmā 
bija Brandenburgas–Švēdes markgrāfs Kārlis Frīdrihs Albrehts, par kura 
laulībām ar Annu Joanovnu Krievija un Prūsija noslēdza līgumu 1723. gada 
decembrī. Abu valstu nemitīgā nodarbošanās ar šo jautājumu radīja pretreakciju 
Polijā–Lietuvā, kur aizvien vairāk muižniecības nosliecās par labu hercogistes 
pilnīgai inkorporācijai valstī. Lai palielinātu savu ietekmi Kurzemē, Pēteris 
I pakāpeniski izpirka ieķīlātās hercoga muižas, ar ko ieguva papildu līdzekli 
Kurzemes jautājuma ietekmēšanai. Pret šīm aktivitātēm arīdzan nesekmīgi 
protestēja Polijas–Lietuvas seims.

Ar Katrīnas I nākšanu pie varas Krievijā 1725. gada sākumā mainījās šīs 
valsts politika attiecībā uz noslēgto Brandenburgas–Švēdes līgumu, ko aizstāja 
iecere atdot Kurzemi Holšteinas–Gottorfas hercogam Kārlim Frīdriham, tomēr 
arī tas nenotika. 
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Anita Čerpinska

SUCCESIONSFRAGE IM HERZOGTUM KURLAND UND 
SEMGALLEN IN DER ZEIT VON 1719 BIS 1725

 
Nach dem frühzeitigen Tod des Herzogs von Kurland und Semgallen Friedrich 

Wilhelm von Kettler im Jahre 1711, eine kurze Zeit nach seiner Heirat mit der 
Nichte des Kaisers Peter I. von Russland, Anna Joanowna, wurde Ferdinand, ein 
Vaterbruder Friedrich Wilhelms, Herzog von Kurland und Semgallen. Er war 
ledig; dabei hegte ein Teil des kurländischen Adels eine wirkliche Antipathie gegen 
ihn. Als ein Argument für die Durchsetzung seiner Interessen in Kurland führte 
Russland die Verteidigung der Rechte von Anna Joanowna an. Polen-Litauen 
vertrat die Ansicht, dass das Herzogtum gänzlich seinem Reich einverleibt werden 
sollte, womit Russland sowie noch ein Nachbarstaat des Herzogtums – Preußen – 
nicht einverstanden waren.

Dieser Beitrag gilt als eine Fortsetzung des in der Zeitschrift “Latvijas Arhīvi” 
2011, Nr. ¾ veröffentlichten Artikels über die Probleme der Thronfolge im 
Herzogtum Kurland und Semgallen von 1711 bis 1718, als die Nachbarstaaten des 
Herzogtums für eine längere Zeit eine labile Situation aufrechterhielten, indem 
jeder von ihnen die von den anderen Seiten vorgeschlagenen Thronerben ablehnte 
und bekämpfte; Ferdinand, nominell Herzog von Kurland und Semgallen, hielt 
sich zu dieser Zeit nicht in seinem Lande auf, wodurch die politische Lage noch 
mehr erschwert wurde.

 Die Geschehnisse im Herzogtum wurden grundsätzlich durch die Änderung 
der politischen Situation in Europa beeinflusst. Im Januar 1719 unterzeichneten 
Österreich, Hannover und Sachsen den Wiener Vertrag, der besagte, dass 
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sie Polen-Litauen gegen Russland und Preußen verteidigen werden. Die 
vertragsschließenden Staaten erklärten sich bereit, Russland zur Zurückführung 
der in Polen-Litauen dislozierten Truppenteile des russischen Heeres zu 
veranlassen sowie die Sicherzeit der Grenzen Polen-Litauens und seiner Rechte 
auf Kurland, einschließlich einer gänzlichen Inkorporation, zu gewährleisten.

Die Adligen hatten fest beschlossen, auf dem im Februar 1719 einberufenen 
kurländischen Landtag die Successiosfrage nicht zu besprechen und keine 
Beschlüsse zu fassen, obwohl sie seitens des russischen Generalkonsuls in Kurland, 
Peter Bestuschew-Rjumin, dazu angetrieben wurden. Er hatte versichert, dass 
Russland die Integrität des Herzogtums mit all seinen Rechten und Freiheiten 
gewährleisen wird.

Im Juni 1719 wurde wiederholt ein kurländischer Landtag einberufen, nicht 
zuletzt unter russischem Druck und gegen den Willen des Herzogs Ferdinand, 
jedoch fügten sich die Abgeordneten den Forderungen P. Besuschew-Rjumins 
nicht und fassten keinen Beschluss im Blick auf einen Thronfolgerkandidaten. 
Ungeachtet dessen verbot König August II. von Polen-Litauen weitere 
Einberufungen von Landtagen während der Zeit, da Ferdinand nicht in seinem 
Lande ist.

Im Dezember 1719 tagte der polnisch-litauische Reichstag. Über die 
kurländische Frage gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen zwei starken 
Parteien. Der prorussisch gesinnte Teil des Adels wollte Kurland unter der 
herzoglichen Regierung und bei der alten Ordnung belassen, während der 
propolnische Teil zwar die frühere deutsche Verwaltung beibehalten wollte, 
jedoch sich unklar über die Macht des Herzogs äußerte. Zu einem einheitlichen 
Stanpunkt gelangten sie nicht.

Im Februar 1720 schlossen Russland und Preußen – als Antwort auf den 
Wiener Vertrag – einen Bund mit dem Ziel, zu verhindern, dass sich Polen-
Litauen dem Wiener Vertrag anschließt. Obwohl im Text des Vertrags Kurland 
nicht direkt genannt wurde, wurde während der gegenseitigen Verhandlungen 
der Diplomaten Meinungen geäußert, dass das Herzogtum den Status eines 
polnisch-litauischen Lehens und die damit verbundenen Rechte beibehalten 
sollte. Der polnisch-litauische Reichstag, der im Februar 1720 geschlossen 
wurde, ratifizierte den Wiener Vertrag nicht, – größtenteils dank der aktiven 
Gegenwirkung seitens russischer Diplomaten. Um dem Gerücht, dass Russland 
eine Angliederung Kurlands an sich plane, ein Ende zu setzen, untersagte 
im Juni 1720 Kaiser Peter I. von Russland P. Bestuschew-Rjumin, sich in 
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kurländische Verwaltungsangelegenheiten einzumischen. Stattdessen sollte er 
sich um die Anwesen der Herzogin-Witwe Anna Joanowna kümmern. Als eines 
der wirksamsten Mittel zur Stärkung seiner Positionen in Kurland erachtete 
Peter I. den Ankauf der von Herzog verpfändeten Gutshöfe; damit sollte sich  
P. Bestuschew-Rjumin beschäftigen.

Ende 1721 hatte Preußen beschlossen, sich aktiver an der Lösung der 
kurländischen Frage teilzunehmen und schlug zum kurländischen Thronerben 
Markgraf Karl Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt vor. Die 
Verhandlungen über seine Kandidatur zogen sich in die Länge. Der Vertrag 
zwischen Preußen und Russland über seine Heirat mit Anna Joanowna wurde erst 
im Dezember 1723 unterzeichnet. Die beiden Staaten verpflichteten sich dafür 
zu sorgen, dass Karl Friedrich Albrecht sämtliche Privilegien und Rechte des 
Herzogs übernehme, keine Ländereien oder Besitztümer ihm entzogen würden 
und dass das Herzogtum nicht in einen anderen Staat eingegliedert werde.

Im Oktober 1724 wurde der polnisch-litauische Reichstag einberufen, auf 
dem die Unzufriedenheit Polens mit dem Ehevertrag der Herzogin-Witwe Anna 
Joanowna mit Markgraf Karl Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt geltend 
gemacht wurde. Der polnische Adel neigte sich immer mehr dazu, die gänzliche 
Eingliederung des Herzogtums Kurland in Polen-Litauen zu unterstützen. 
Wegen des herzoglichen Grundbesitzes wurden die kurländischen Adligen vom 
polnisch-litauischen Reichstag gerichtlich belangt, weil sie ein Lösegeld für die 
verpfändeten Domänen empfangen hatten; sie wurden auch zu einer Geldstrafe 
verurteilt. Anfang November, als der Reichstag geschlossen wurde, war der 
Gerichtsbeschluss über die kurländische Frage noch nicht vollständig bekräftigt 
worden.

Nach dem Tode Peter I. Ende Januar 1725 änderte sich die Situation auch 
im Blick auf die Beziehungen zwischen Russland und Kurland. Die russischen 
Minister einigten sich, die Eingliederung des Herzogtums Kurland in Polen-
Litauen nicht zuzulassen. Die Eheschließung zwischen Markgraf Karl Friedrich 
Albrecht von Brandenburg-Schwedt und der Herzogin-Witwe Anna Joanowna 
fand nicht statt, weil sich Russland mit Preußen über andere internationale Fragen 
nicht einigen konnte.

 Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland und Semgallen, Herzog Ferdinand, Anna 
Joanowna, Thronfolge.
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