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ģerboņu lietojuma īpatnības kurzemes 
bīskapu zīmogos 15.–16. gs.

Rakstā parādīta Kurzemes bīskapu dzimtas ģerboņu ieviešana viņu amata zīmogu laukos, 
kā arī dzimtas vārda lietojums leģendās, pārtraucot valdnieka apliecinājuma anonimitāti. Īsā 
pārskatā precizēti zīmogu attēli un atklāta to pakāpeniskā nomaiņa ar valdnieka heraldiku, kas 
īpaši uzskatāmi izpaužas pēdējo bīskapu laikā. skaidroti Kurzemes bīskapu ģerboņu zīmogi un 
kādreizējo senatnes pētnieku pārzīmētās zīmogu kopijas, reizē cenšoties norādīt uz ieviestajiem 
neprecīzajiem skaidrojumiem.
Atslēgvārdi: valdnieku dzimtu ģerboņi, pirmie bīskapijas attēlu zīmogi, zīmogu lauku 
papildinājums ar ģerboņiem, valdnieku leģendas ar uzvārdiem, dzimtu ģerboņu nomaiņa ar 
karalisko valdījumu ģerboņiem.  

Kurzemes bīskapijas amatu zīmogos tikai 15. gadsimta sākumā sāka 
parādīties valdošā bīskapa dzimtas ģerboņa vairogs, kas sekmēja viņa 
atpazīstamību. Ģerboņa pievienošana zīmoga attēlam bija kļuvusi par 
laikmeta prasību, jo nozīmīgi bija ne tikai identificēt dokumenta autoru, bet 
arī viņu atpazīt. Vēlīnā reakcija uz sfragistikas novitātēm pat salīdzinājumā 
ar citām livonijas konfederācijas valstiņām Kurzemē izskaidrojama ar tās 
politisko satuvinātību ar livonijas ordeņa  valsti. Vienīgi tās mestri līdz 
pat 15. gadsimta vidum turpināja lietot pārvaldes zīmogus, kuros netika 
iegriezts viņu dzimtas ģerbonis. tas skaidrojams ar garīgā ordeņa iekšējās 
pārvaldes struktūras nolikumu nosacījumiem. Ordeņa smagnējā pārvalde 
atstāja iespaidu arī uz Kurzemes bīskapiju, jo tā bija cieši saistīta jeb praktiski 
inkorporēta livonijas ordenī. tas īpaši izpaudās 1290. gada Kurzemes 
domkapitula izveidošanā, kad visu institūcijas sastāvu nozīmēja no Vācu 
ordeņa priesteru brālības. arī visus Kurzemes bīskapus ordenis turpināja 
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nozīmēt no savas organizācijas un saglabāja dominējošo stāvokli Kurzemes 
valstiņā līdz pat 16. gadsimta vidum, kad luterticībā pārgājušais bīskaps 
johans fon minhauzens (von Münchhausen, 1540–1560*), nekonsultējoties 
ar ordeni, Kurzemes bīskapijas livonijas konfederācijas valstiņu pārdeva 
Dānijas karaļnamam. 

jāatzīmē, ka Kurzemes bīskapijas sākumposmā dzimtu heraldika pašus 
bīskapus interesēja maz, jo Vācu ordeņa priesteru brālības pārstāvji nāca 
galvenokārt no pilsoniskajām aprindām, vai pat no zemniecības. minētās 
iedzīvotāju kārtas pārstāvji ģerboņa jautājumam pievērsās novēloti, un tas 
arī nekad viņiem nekļuva tik noteicošs kā bruņniecībai. Kurzemes bīskapijā 
ģerboņa lietojums nozīmību ieguva, kad par bīskapiem sāka kalpot priesteri 
no bruņniecības dzimtām, kā fon Brigenejs (Brüggeney gen. Hasenkamp), fon 
minhauzens, vai muižnieku kārtā ieceltie pilsētu patricieši, kā fon Bazedovs 
(Basedow), nemaz jau nerunājot par laiku, kad nosacīti bīskapa amatu 
pildīja Oldenburgas–Delmenhorstes grāfu nama pārstāvis, Dānijas princis, 
Holšteinas hercogs magnuss (1560–1583).    

par Kurzemes bīskapijas sākumposmu daudz neskaidrību, jo līdz 1290. 
gadam tās darbībā vērojami pārtraukumi, nav apzināts pat Kurzemes 
bīskapijas fundācijas dokuments. Kurzemes provinces muzeja krājumos bija 
ticis uzglabāts pat kāds 16. gadsimta beigu posma rokraksts, kurā apgalvots, 
ka 1169. gadā bīskapiju Kurzemē nodibinājis Dānijas karalis abels un pirmais 
tās bīskaps esot bijis lundas kanoniķis Ernemordus.1  

pārliecinošāka tomēr šķiet cita versija, kas vēsta, ka pirmo Kurzemes 
bīskapu Engelbertu (1234–1236/37) ir nozīmējis Romas pāvesta legāts 
modēnas Vilhelms. Viņš pats arī 1234. gada 10. septembrī bija ieradies 
Baltijā, lai nodotu jaunieceltajiem bīskapiem Engelbertam no Kurzemes un 
Heinriham no sāmsalas pāvesta precizētās darbības instrukcijas.2 

sarežģījumi Kurzemes bīskapa darbībā sākās pēc zobenbrāļu militārā 
ordeņa sagrāves, kas pastiprināja kuršu pretošanos jaunajām varām. par 
kristīgās ticības sludinātāju vienīgo militāro atbalstu cīņā pret neticīgajiem 
iedzīvotājiem nu bija kļuvis Vācu ordenis un tā cīnītāji, kamēr Kurzemes 
bīskaps nāca no citu ordeņu priesteru brālībām, bieži nepakļāvās pāvesta 
ieceltā valdnieka–bīskapa rīkojumiem. pēc pazīstamās Durbes kaujas 
franciskāņu ordeņa Kurzemes bīskaps Heinrihs fon licelburgs (von Lützelburg, 

* šeit un turpmāk norādīts bīskapu amata pildīšanas laiks.
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1251–1263) tika norīkots līdzīgā amatā uz Herenhimzē (Herrenchiemsee) 
klosteri pie minhenes, kaut arī viņš Baltijā bija kalpojis jau sešpadsmit 
gadus, pirmos četrus zemgalē. Rezultātā Vācu ordeņa lielmestrs anno fon 
zangerhauzens (von Sangerhausen,1256–1273) pāvestam ieteica radušos 
Kurzemes amata vakanci aizpildīt ar viņa ordeņa brālības priesteri, respektīvi 
bīskapu Edmundu jeb Emundu fon Vērtu (von Werth, Wörth, 1263–1292) no 
Koblencas komtūrijas. ticami, ka augšminētais kandidāts cēlās no Koblencai 
tuvīnās nīdervertas (Niederwerth) salas ministeriāļu dzimtas un diezgan vāji, 
atšķirībā no bīskapa Heinriha, orientējās Baltijas jautājumos.3 

iesvētīts jaunajā amatā, bīskaps Edmunds Kurzemē vispār neieradās, 
bet turpināja uzturēties Reinzemē. lai nodrošinātu bīskapu ar iztikas 
līdzekļiem, Vācu ordenis, kuram bija plaši īpašumi arī Reinas novados, 
andernahas (Andernach) pilsētā piešķīra viņam lietošanā vienu no saviem 
namiem un radīja iespēju Kurzemes bīskapam Edmundam vēl kalpot lježā 
(Lüttich), kur viņa darbība atspoguļojas daudzajos 1289. gada dokumentos 
par pāvila (paula) baznīcas paplašināšanu. pēc baznīcas celtniecības viņš 
tomēr atbrauca uz Kurzemi, lai, saņemot Rīgas arhibīskapa atļauju, 1290. 
gada janvārī mēmelē (Klaipēdā) izveidotu pirmo Kurzemes bīskapijas 
domkapitulu, kas sastāvēja no sešiem Vācu ordeņa priesteriem. ilgstoši 
Baltijā bīskaps Edmunds neuzturējās, jo uzskatīja, ka, izveidojot domkapitulu 
un sadalot teritoriju, viņa pienākumi Kurzemē ir izpildīti. atgriezies dzimtajā 
pusē, viņš 1292. gada decembrī altbīsenē (Alden Biesen) mira un tika apglabāts 
vietējās pils kapelā. Viņa kapakmens atspiedums 1990. gadā tika demonstrēts 
nirnbergā Ģermāņu nacionālā muzeja izstādē ”Vācu ordenim 800 gadi” un 
kopijas apraksts ievietots katalogā.4 

1747. gadā ārensburgas (Kuresāres) skolotājs un vēsturnieks johans 
gotfrīds arnts (Arndt) pirmo reizi aprakstīja bīskapa Edmunda 1290. gada 
zīmogu: “uz kvadrātiskas pamatnes amata tērpā stāv bīskaps ar izliekto 
amata spieķi (Krummstab) labajā un kreiso roku pacēlis svētībai, no viņa uz 
abām pusēm izvērstas zvēru galvas.”5 

šodien vēsturnieka aprakstīto vaska zīmogu vairs nav iespējams aplūkot, 
tas saglabājies vienīgi citu pagātnes pētnieku aprakstos un zīmējumos. 
latvijas Valsts vēstures arhīva pergamentu kolekcijā glabājas 1290. gada 
10. maija izlīgums starp bīskapu Edmundu un Kurzemes domkapitulu, no 
vienas puses, un Rīgas arhibīskapu johanu fon Vehtenu (von Vechten,1285–
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1294) un viņa domkapitulu, no otras puses, par Kurzemes novada robežām un 
zemju piederību (1. att.).6 šodien pergaments, kas sākotnēji bijis apliecināts ar 
pieciem amatpersonu zīmogiem un 19.gadsimtā atradās Kurzemes provinces 
muzejā, ir saglabāts, lai gan vairs tikai ar diviem zīmogiem (1. att., a, b).

Kurzemes domkapitula ovālā (5,0x8,0) vaska zīmoga (a) lauka centrā 
redzama tikko kronētā svētā Dievmāte marija, kuras rokās scepteris un 
grāmata, blakus viņai ar svētīšanai paceltu roku Dieva tēls, virs viņu galvām 
rombveida laukā nolaižas svētais gars baloža veidolā, apkārt leģenda: 
”SIGILLVM CAPITVLI SAE MARIAE CVRONIENSIS ECAE”. jāatzīmē, ka 
domkapitula zīmogs ar svētās marijas kronēšanas ainu saglabājās nemainīgs 
visus bīskapijas pastāvēšanas gadus. 

Otrs vaska zīmogs (b), kas saglabāts ar ievērojamiem zudumiem, pie 
dokumenta ir piederējis Rīgas arhibīskapam johanam. tā lauks sadalīts 
vārpstiņu veidā, rombu centros rozetes, visam pāri tronis – krēsls, kam roku 
balstu rotā medību suņu galvas, ar tajā sēdošu arhibīskapu, kuram kreisajā 
rokā amata zizlis un labā roka svētījot pacelta.

trīs nesaglabātos, tostarp bīskapa Edmunda, zīmogus iespējams vizuāli 
restaurēt pēc aprakstiem un zīmējumiem. 1852. gadā, kad pirmo reizi tika 
publicēts minētais dokuments un pat vēlāk – jelgavas kultūrvēsturiskajā 
izstādē7 – bīskapa zīmogs pie pergamenta bija vēl atradies, bet šodien tā 
kopijas, kas pārzīmētas no citām vēstures liecībām, var iepazīt zīmējumos 
livonijas vēstures dokumentu norakstu lietās. tās komplektējās pēc 1809. 
gada janvāra, kad Vidzemes, Kurzemes un igaunijas landrāti, bruņniecības 
un muižniecība vienojās par valsts vēstures avotu kopēšanu prūsijas 
slepenajā, jeb bijušajā Vācu ordeņa arhīvā un Kēnigsbergas pils bibliotēkā, kur 
darbus koordinēja Ernsts Hennings (Henning) un zīmogu pārzīmēšanu veica 
Karls Fabers (Faber).8 Kā liecina ex libris ielīmes, Vidzemes kopiju eksemplārs 
nonāca Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībā un tagad latvijas Valsts 
vēstures arhīvā, bet Kurzemes bruņniecība savu pasūtīto dokumentu kopiju 
krājumu deponēja jelgavas provinces muzejam.     

Rīgas rātes uzdevumā Kēnigsbergas arhīva dokumentus pārrakstīja, 
pārtulkoja, komentēja, kā arī zīmogus pārzīmēja pazīstamais senatnes 
pētnieks johans Kristofs Broce.9  Vēl cits viņa dokumentu norakstu krājums 
”Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium”, kur apkopotas kopijas no Rīgas 
bijušajiem arhīviem, šodien glabājas lu akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu 
un reto grāmatu nodaļā un latvijas Valsts vēstures arhīvā.10  
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1. att.  1290. g. 10. maija Rīgas 
arhibīskapijas un Kurzemes 
bīskapijas robežlīgums ar 
zīmogiem:
a – Kurzemes domkapitula 
zīmogs, 
b – Rīgas arhibīskapa johana 
zīmogs, 
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1887. gadā klajā nāca, bet jau kā iespieddarbs ”Siegel und Münzen der 
weltlichen und geistlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahre 
1561”.11  izdevumā iespējams ne tikai aplūkot zīmogu kopijas zīmējumā, bet 
arī iepazīt 19. gadsimta zinātnieku heraldikas un sfragistikas skaidrojošos 
aprakstus.

pēc K. Fabera un j. K. Broces zīmētajām kopijām (1. att., c, d) var konstatēt, 
ka Kurzemes bīskapa Edmunda zīmogs ir līdzinājies tekstā iepriekš 
aprakstītajam Rīgas arhibīskapa zīmogam, lai gan tā lauks nav bijis iedalīts 
rombos, atšķirības konstatējamas arī pie tronī sēdošā bīskapa spieķa un 
tērpa, kā arī leģendā: ”S’ EMVNDI DEI GRATIA EPI. CVRONEN”. 12  zīmoga 
pirmais aprakstītājs j. g. arnts nav konstatējis, ka suņi veido krēslu – troni 
un tāpēc amatpersona sēž. 

lai gan nav saglabāts bīskapa Edmunda zīmogs, tomēr latvijas Valsts 
vēstures arhīvā glabājas kāds pergaments, kas apliecina jau iepriekšminētā 
franciskāņu ordeņa bīskapa Heinriha 1259. gada 20. septembra parādu 
saistības Vācu ordenim (2. att., a, b).13 pie dokumenta senākais mūsdienās 
Kurzemes bīskapa vaska zīmogs, kas veidots ovālā formā (apt.2,8x4,2). 
precīzus izmērus noteikt nav iespējams, jo zīmoga materiāla masā ir lieli 
zudumi un tāpēc praktiski nav neizlasāma arī leģenda, bet zīmoga zīmējumu 
kopijās tā pierakstīta divos variantos: .”s’(vai FR.) HENRICVS DI  GRA. 
CVRONENSIS EPS”. 14  Kaut arī zīmogam neizteikts reljefs, tomēr secināms, 
ka tā lauka kompozīcija atšķiras no vēlākā,  bīskapa Edmunda varianta. 

c – K. Fabera zīmētā 
Kurzemes bīskapa Edmunda 
zīmoga kopija,
d – j.K. Broces zīmētā 
Kurzemes bīskapa Edmunda 
zīmoga kopija.
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Bīskapa Heinriha zīmoga spiedogā iegriezts patiešām stāvošs bīskaps ar 
amata spieķi labajā un evaņģēliju kreisajā rokā. pēc Edmunda nāves 
1295. gadā, kad sākas bīskapa piltenes rezidences pils izveidošana, amatā tiek 
nozīmēts bīskaps Burkhards (Burkhard), bet par galvaspilsētu –  aizpute, kuras 
klosterī uzturējās domkapituls. Dzīve bīskapijā normalizējās, kas izpaudās 
biežākā dokumentu apmaiņā. pergamentu apliecinošie zīmogi liecina, ka  
14. gadsimtā notikušas ievērojamas izmaiņas bīskapa zīmoga attēla 
kompozīcijā. mārburgas Herdera institūta dokumentu krājumā kā Kurzemes 
bruņniecības deponējums glabājas 1347. gada 28. jūlija pergaments. tā 
teksts apstiprina, ka bīskaps johans (1332–1353) dāvina kādam Hīteboltam 
(Hytebolt) četrus arklus zemes aizputē, un dokuments apliecināts ar zīmogu 
(3. att., a)15  tā ovālajā laukā altāris, kura tabernākulā stāv bīskaps ar svētībai 
paceltu labo roku un kreisajā tur liekto amata spieķi.  

14. gadsimta beigās Kurzemes bīskapa amata zīmoga kompozīcijas 
noteicošais tēls vairs nav pats bīskaps, bet gan svētā Dievmāte marija ar 
jēzus bērnu uz rokām (3. att., b). ar šo zīmogu apliecināta 1392. gada 30. 
jūnija zemju sadale Valtaiķu pils teritorijā starp Kurzemes bīskapu (1371 –
1392) Otto un ordeni. Dokuments 19. gadsimtā divos eksemplāros glabājies 
Kēnigsbergas arhīvā.16 

Bīskapa Otto zīmoga laukā vairākstāvu altāris, kura tabernākulā svētā 
Dievmāte marija ar Kristus bērnu uz kreisās rokas un apkārt leģenda: 
”SIGILLUM OTTONIS DEI GRATIAE CURONIEN EPISCOPI”.  

2. att. Kurzemes 
bīskapa Heinriha 
zīmogs: 
a –  1259. g. zīmogs, 
b – zīmoga kopija 
pēc 1878. g. 
izdevuma.



37ĢERBOņu liEtOjuma ĪpatnĪBas KuRzEmEs BĪsKapu zĪmOgOs

14. gadsimtā citu livonijas valstiņu zīmogu laukos tika uzsākta valdnieku 
dzimtas ģerboņu ieviešana. 1326. gadā konfederācijā to pirmais uzsāka 
tērbatas bīskaps Engelberts fon Dolens (von Dolen,1323–1341), kurš pēc tam 
piecus gadus kalpoja arī par Rīgas arhibīskapu. Bīskapa Engelberta tērbatas 
zīmogu ir pārzīmējis jau minētais dokumentu pētnieks johans Kristofs Broce 
(4. att., a),17  bet viņš bīskapu godājis par fon der Borhu, jo abu minēto dzimtu 
ģerboņu vairogi pēc heraldiskās kompozīcijas bija vienādi,  atšķiroties tikai 
heraldiskajās krāsās, taču tās visbiežāk zīmogos nav grafiski iezīmētas. 

3. att. Kurzemes bīs-
kapu zīmogi 14. gs.:
a –  bīskapa johana 
1347. g. zīmogs, 
b – K. Fabera zīmētā 
bīskapa Otto 1392. g. 
zīmoga kopija. 

4. att. pirmie dzimtu 
ģerboņi amatu 
zīmogos livonijas 
konfederācijā:
a – j. K. Broces 
zīmētā tērbatas 
bīskapa Engelberta 
1326. g. zīmoga 
kopija, 
b – Rīgas 
arhibīskapa 
Fromholda 1350. g. 
zīmogs.
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Rīgas arhibīskapijā dzimtas heraldiku 1350. gadā ieviesa arhibīskaps 
Fromholds fon Finfhauzens (von Fünfhausen, Vyshusen, 1348–1369, 4. att., b).18 

tomēr tas ir apšaubāms, jo pēc tērbatas Rīgā bija kalpojis jau minētais 
Engelberts (1342–1347) un maz ticams, ka viņš,  paaugstināts no tērbatas 
par Rīgas arhibīskapu, būtu atteicies no dzimtas ģerboņa tradīcijām amata 
zīmogā.  

15. gadsimta sākumā arī Kurzemes zīmogā tika ieviests bīskapa dzimtas 
ģerbonis, par to liecina 1403. gada 5. jūnija tērbatas bīskapa Heinriha fon 
Vrangela (von Wrangel, 1400–1410) pergaments par vienošanos par naudas 
rentes jeb pensijas izmaksu viņa amata priekšgājējam Dītriham Damerovam 

5. att. 1403. gada livonijas konfederācijas valstiņu valdnieku zīmogi: 
a –  Kurzemes bīskapa Rotgera, b – tērbatas bīskapa Heinriha, c – Rīgas 

arhibīskapa johana, d – livonijas ordeņa mestra Konrāda.
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(Damerow, 1379–1400).19 pie pergamenta piekārti pieci apliecinošie zīmogi 
(5. att., a–d): Rīgas arhibīskapa johana fon Valenrota (c; von Wallenrodt, 1393–
1418), tērbatas bīskapa (b), Kurzemes bīskapa Rotgera fon Brigeneja (a; 1399–
1404) un livonijas ordeņa mestra (1401–1413) Konrāda fon Fītinghofa-šēla (d; 
von Vietighoff gen. Scheel), kā arī Daugavgrīvas komtūra.  

Kurzemes bīskapa zīmogs pirmo reizi veidots apaļš (4,0), un tā laukā 
pa labi vērsts Kristus tēlu personificējošais upurjērs ar atpakaļ pagrieztu 
galvu, no kakla traukā straumē plūst asins, virs jēra karogs ar krustu, zem tā 
bīskapa fon Brigeneju dzimtas ģerboņa vairogs: zelta laukā trīs sarkanas sijas, 
visapkārt leģenda: ”S.’ ROTGERI EPI. ECCLESIE CURONENSIS”. minētajā 
zīmogā pirmo reizi parādās upurjērs (agnus dei), kurš nākotnē kļuva par 
Kurzemes bīskapijas simbolu. 

Dokumentos Rotgers fon Brigenejs pēdējo reizi minēts 1406. gada 5. jūnijā, 
kad viņš vairs nekalpoja par Kurzemes bīskapu, tomēr jāatzīst, ka nav precīzi 
zināma ne viņa kapavieta, ne arī miršanas laiks. 

Kurzemes bīskapijas amata sekotāju bīskapa gotšalka šutes (Schutte, 1405–
1424) un bīskapa Dītriha tankes (Tanke, 1424–1425) zīmogi dokumentos nav 
apzināti, un par tiem nevēsta ne sfragistiskas, ne dokumentu pētnieki. pēdējo 
no viņiem, bīskapu Dītrihu, pāvests nozīmēja no Kurzemes domkapitula. 
tas sagādāja viņam grūtības autoritātes nostiprināšanā, un bīskaps uzsāka 
sadarbību ar livonijas ordenim nevēlamo Rīgas arhibīskapu Henningu fon 
šarpenbergu (von Scharpenberg, 1424–1448). šī rīcība ļoti aizkaitināja ordeņa 
lielmestru paulu fon Rusdorfu (von Rusdorf, 1422–1441), un viņš liedza 
Dītriham jebkādu atbalstu. tā rezultātā pēc gada par Kurzemes bīskapu 
tika nozīmēts johans tīrgarts (Tiergart, 1425–1456), kurš bija cēlies no kādas 
Dancigas (gdaņskas) patrīciešu dzimtas un pirms tam pāvesta kūrijā ordeņa 
ģenerālprokurora statusā bija aizstāvējis tā privilēģijas. Bīskaps johans 
Kurzemē kalpoja līdz mūža galam, atskaitot divus īslaicīgus pārtraukumus, 
un zemē guldīts piltenē. Viņa bojātā kapa plāksne šodien tiek glabāta 
Rundāles pilī un demonstrēta pagrabstāva izejā uz parku, bet fragments ar 
bīskapa ģerboni vairākkārt ir ticis parādīts izstādēs “Heraldika latvijā no 
13.  līdz 21.gadsimtam” un “Roze… kas ir roze?”. pēdējo no tām kapakmens 
kuplināja tāpēc, ka bīskapa dzimtas ģerbonī  ir trīs rozes, respektīvi, vairoga 
lauks – dalīts sudrabs ar sarkanu, tajā trīs (2:1) pretējas krāsas rozes.  
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tā kā bīskaps johans bija ļoti aktīvs un kalpošanas laiks ilgstošs, tad 
pergamenti ar viņa zīmogiem latvijas Valsts vēstures arhīvā sastopami 
bieži. tomēr pats izcilākais un varbūt arī nozīmīgākais no tiem ir 1434. gada  
12. janvāra Dundagas un tārgales novadu pirkšanas un pārdošanas akts 
(6. att.). tajā rakstīts, ka Rīgas arhibīskapijas domkapituls un arhibīskaps 
pārdod, bet Kurzemes bīskaps ar domkapitulu pērk minētos novadus.20 pie 
pergamenta atrodas astoņi apliecinošie zīmogi, tostarp (6. att., a–d) sarkanas 
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6. att. 1434. g. 12. janvāra 
pirkšanas un pārdošanas 
līgums par Dundagu un 
tārgali ar zīmogiem:
a – Rīgas arhibīskapa 
Heninga zīmogs, 
b –  Kurzemes bīskapa johana 
zīmogs,
c – Rīgas arhibīskapijas 
domkapitula zīmogs, 
d – Kurzemes bīskapijas 
domkapitula zīmogs.
 

lakas Kurzemes bīskapa johana ovālas (5,0x8,0) formas zīmogs (b), kura 
laukā altāris, tā tabernākulā trīs apustuļi, kurus raksturo: krusts (jānis), kauss 
(pāvils) un atslēgas (pēteris), altāra pakājē, jeb lauka pēdas daļas centrā pa 
labi vērsts bīskaps, kam abās pusēs tirgartu dzimtas ģerboņa vairogi (viens 
no tiem deformēts). 

Kurzemes domkapitula zīmogs (d) nemainīgs, Rīgas arhibīskapa Heninga 
zīmoga (a) pēdā skatāma fon šarpenbergu dzimtas heraldika – lilija. Rīgas 
domkapitula apaļajā zīmogā (c) baznīca ar diviem torņiem un virs ieejas 
durvīm, pie kurām trīs garīdznieki,  – Dievmātes marijas kronēšanas aina. 

par nākamo Kurzemes bīskapu tika izvirzīts pauls Einvalds (Einwald, 1457–
1473), kurš pirms tam bija strādājis par livonijas ordeņa mestra sekretāru. Viņa 
zīmogi līdz šodienai nav saglabājušies, bet ir atstāti tā apraksti un zīmējumu 
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kopijas. agrīnāko aprakstu par kādu viņa 1457. gada zīmogu iespējams lasīt 
jau pieminētajā j. g. arnta hronikā: zīmoga laukā “altāris ar mises priesteri, 
kurš sniedz kausu”.21 1793. gadā senatnes pētnieks augusts Vilhelms Hupelis 
(Hupel) pārrakstīja 1472. gada 21. janvāra dokumentu par kārtību livonijā. 
pie pārrakstāmā pergamenta, kas glabājies hronista tomasa Hiernes (Hiärne) 
kolekcijā, bijuši piekārti visu konfederācijas valstiņu valdnieku un vēl dažu 
citu ietekmīgāko amatpersonu zīmogi, tostarp arī Kurzemes bīskapam 
paulam piederošais. 

minētā bīskapa paula  zīmogu, strādājot Rīgas rātes iekšējā arhīvā, vēl no 
kāda dokumenta nozīmēja j. K. Broce, un viņa attēla kopija 1878. gadā tika 
pārpublicēta (7. att.).22  pēc kopijas, apaļajā zīmoga laukā redzams divstāvu 
altāris, kura otrajā stāvā priesteris ar kausu vēršas pie personas pa kreisi, 
pirmajā – uz pusmēness pa labi vērsts ērglis, apkārt leģenda”SECRETVM 
PAVLI EPISCOPI CVRONIENSIS”. šajā leģendā pirmo reizi lietots termins 
sekrētzīmogs, netieši norādot, ka viņa valdīšanas laikā izmantoti divi: bīskapa 
lielais zīmogs, ar kuru, kā pieņemts, tiek apliecinātas dažādas privilēģijas, 
kā īpašumtiesības u.c., taču vēstures pētnieki par tādu zīmogu nav atstājuši 
liecības. Otrs zīmogs – dažādu darījumu, jeb kancelejas aprites, kuru dēvēja 
par sekrētzīmogu kopš divpusējā zīmoga laikiem, kad par sekrētzīmogu 
sauca zīmoga–plombas aizmugures daļu. 

7. att. j.K. Broces zīmētais Kurzemes 
bīskapa paula sekrētzīmogs.

apgalvot, ka divus zīmogus 
uzsāka lietot bīskaps pauls, traucē 
jau minētais 1878. gada iespieddarbs, 
kurā tiek ziņots par  stokholmas un 
Kopenhāgenas arhīvu dokumentiem, 
kuri esot bijuši apliecināti ar kādu jau 
iepriekšminētā Kurzemes bīskapa 
johana (tīrgarta) laika zīmogu, kas 
pēc formas un attēla kompozīcijas 
atgādina bīskapa martina kancelejas 
spiedoga variantu (8. att.).23 grāmatā 
minētajā  bīskapa johana zīmoga 
laukā skatāma svētā marija ar 
Kristus bērnu uz rokām, bet viņai 
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pie kājām divi heraldiskie vairogi: ērglis (kā sāmsalai) un lielgabalu lodes, 
bet ne rozes (kā tirgartu dzimtai). minētās bīskapijas un valdnieka dzimtas 
ģerboņu vairogu neatbilstība gan vedina šaubīties par šī zīmoga patieso 
piederību Kurzemes bīskapa valstij. 

jau nākamais pēc bīskapa paula, bīskaps martins levits (Lewitz, 1473–
1500) pārliecinoši pazīstams ar abiem zīmogiem, tiesa, valdnieka lielais – tikai 
pēc zīmējumiem un publikācijām, bet kancelejas zīmogs – skatāms pie arhīvu 
pergamentiem (8. att., a).24 sekrētzīmogs ir apaļš (4,0), tā lauka vidū glorijas 
stariem apņemta, kronēta svētā Dievmāte marija uz apgāzta pusmēness 
ar Kristus bērnu uz kreisās rokas. pa labi pie Dievmātes kājām bīskapijas 

8. att. Kurzemes bīskapu zīmogi 15. un 16. gs. mijā: 
a –  bīskapa martina sekrētzīmogs,   b – bīskapa martina lielā–privilēģiju zīmoga 

kopija pēc 1878. g. izdevuma,  c – bīskapa Heinriha zīmogs, 
d – bīskapa Heinriha ģerboņa zīmogs.
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ģerboņa vairogs – agnus dei ar krusta karogu, pa kreisi bīskapa dzimtas – 
saule, apkārt leģenda: ” SECRETU. MARTINI – EPI. CURONIEN”. 

pētījumos apzināts arī ovāls bīskapa personiskais jeb lielais zīmogs, kas 
pirmo reizi aprakstīts j. g. arnta livonijas hronikā. autoram pazīstams bijis 
kāds 1495. gada bīskapa martina zīmogs, kura laukā altāris ar svētajiem 
apustuļiem, zem kuriem – bīskaps, kam pa labi agnus dei, pa kreisi vairogs 
ar starojošu sauli un leģenda: ”SIGIL. MARTINI D. G. EPISC. CVRON. 
ECCLES”.25

savukārt, 1878. gada izdevumā minēta j. K. Broces zīmējuma kopija no 
kāda 1486. gadā bīskapa apliecināta dokumenta, bet tur norādīts, ka kopiju 
dokumentu pētnieks nav precīzi izstrādājis. apgalvojums radies, iepazīstoties 
ar bīskapa martina zīmogu, kas apliecinājis 1492. gada 9. februāra barona 
Roberta fon tolla kolekcijas pergamentu, un tā kopija tika pārpublicēta 
(8. att., b).26 zīmoga laukā altāris, kura vidusdaļā Dievmāte marija ar bērnu 
uz kreisās rokas, pa labi – apustulis jānis ar kausu, pa kreisi – vīriešu kārtas 
persona garā mētelī tur horizontāli zobenu (maurīcijs ?), viņa priekšā ceļos 
kāds vīrs; altāra pakājē lūgšanai ceļos pretskatā noslīdzis bīskaps ar amata 
spieķi, blakus viņam ģerboņu vairogi, kā aprakstīts hronikā, apkārt leģenda: 
”SIGILLUM MARTINI DEI – GRA. EPI. CURONENSIS”.  

no Kurzemes bīskapa Heinriha fon Bazedova (von Basedow, 1501–1523) 
kalpošanas laika saglabājies apaļas (4,0) formas zīmogs (8. att., c), kura laukā 
kronētā svētā Dievmāte marija glorijas staru apņemta ar Dieva bērnu uz labās 
rokas, pie kājām pa labi bīskapijas ģerboņa vairogs ar agnus dei un krusta 
karogu, pa kreisi fon Bazedovu dzimtas ģerboņa vairogs: sarkanā laukā zaļa 
labā spāre, uz kuras pa labi vērsti divi sudraba sirpji ar melniem rokturiem, 
apkārt leģenda: ”SIGILLU. HINRICI – EPI. CVRONENSIS.”27  

19. gadsimtā ir bijuši pazīstami divi tallinas arhīva dokumenti no 1501. un 
1516. gada, kas apliecināti ar bīskapa Heinriha ģerboņa zīmogu (8. att., d).28  
minēto pergamentu zīmoga lauku veidoja četrdalīts ģerboņa vairogs, kas 
uzlikts uz bīskapa spieķa un zobena, kuri savienoti andreja krusta veidā: 
pirmajā un ceturtajā laukā – Kurzemes bīskapijas, otrajā un trešajā – fon 
Bazedovu dzimtas heraldika,  virs vairoga piepaceltā veidā bīskapa cepure – 
mitra un apkārt leģenda: ”SIGILLU HENNRIC BASEDOW EPS CURONNIS”.  
tallinas zīmogā skatāms ne tikai bīskapa ģerboņa vairogs, bet leģendā pirmo 
reizi  lasāms arī valdnieka dzimtas nosaukums – uzvārds. 
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Heinrihs fon Bazedovs 1520. gadā panāca, ka Kurzemes bīskaps 1520. 
gadā tika iecelts Vācu nācijas svētās Romas impērijas firsta valdnieka 
(Fürstbischof) rangā.29 zīmogos bīskapu ģerboņu vairogi tradicionāli tika 
papildināti ar mitru un amata spieķi (Krummstab) un, vienīgi iegūstot svētās 
Romas impērijas valdošā firsta statusu, viņi varēja to papildināt ar zobenu. 
Respektīvi Kurzemes bīskaps Heinrihs tikai 1520. gadā ieguva tiesības uzlikt 
amata ģerboņa vairogu uz spieķa un zobena, bet, kā liecina minētie tallinas 
dokumenti, viņš to bija ieguvis jau ievērojami agrāk, respektīvi, tūlīt pēc 
stāšanās amatā. 

saglabājies arī unikāls 1515. gada 12. aprīļa bīskapa Heinriha apstiprināts 
pergaments par Heinriha fon Veseļa (Wesel) dzimtas ģerboņa paplašināšanu 
vai piešķiršanu (9. att.).30 tas ir vienīgais dokuments, kuru rakstījis kāds 
bijušās livonijas konfederācijas valstiņas valdnieks par izmaiņām kādas 
personas dzimtu ģerbonī vai tā piešķiršanu.   

9. att. Kurzemes bīskapa Heinriha 1515. g. ģerboņa diploms fon Veselim. 
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Heinriha fon Bazedova laikā aizputē tika izveidota Kurzemes bīskapa 
jaunā rezidences pils, kurā viņš arī mira, un viņa kapaplāksne ar fon Bazedovu 
dzimtas heraldiku šodien aplūkojama aizputes pilsētas baznīcā. 

arī nākamais bīskaps Hermanis Ronnenbergs (Ronnenberg, 1524–1540) 
piederēja Vācu ordeņa priesteru brālībai, bet viņa darba gaitas aizsākās 
lejassaksijā Hildesheimas bīskapijā. tomēr jau pirms nozīmēšanas par 
Kurzemes bīskapu viņš bija pārcēlies uz Baltiju un kādu laiku veicis šeit 
dekāna pienākumus, kā arī darbojies par kancleru pie livonijas ordeņa 
mestra. ievēlēts par Kurzemes bīskapu, Hermanis uzticētos pienākumus 
pildīja līdz pat dzīves pēdējām dienām, un viņa parakstītie dokumenti 
arhīvos ir saglabājušies pietiekami lielā skaitā. ar apliecinošajiem zīmogiem 
stāvoklis ir bēdīgāks, jo tie ir saglabāti visai nepilnīgi. Īpaši būtiski zaudējumi 
ir zīmogu pēdas daļās, kur pēc jauminēto bīskapu analoģijām vajadzētu 
atrasties Ronenbergu dzimtas ģerboņa vairogam. tāpēc Ronenbergu ģerbonis 
šodien nav pazīstams. zināms vienīgi, ka dzimta cēlusies no pilsoniskajām 
aprindām, un tāpēc, iespējams, tās heraldika ir bijusi visai nosacīta, respektīvi 
ģerbonis nebija noteikts ar valdnieku diplomiem. tas izskaidro, kāpēc 
ģerbonis nav atrodams uzziņu literatūrā. jau 1903. gada jelgavas heraldikas 
izstādē, kur no Kurzemes provinces muzeja krājumiem tika demonstrēta 
bīskapa Hermaņa 1534. gadā piešķirtā lēņa grāmata johanam lēvenbergam, 
katalogā ir piezīmēts, ka dokumentam bojāts zīmogs un tas liedz dokumenta 
aprakstā sniegt ģerboņa skaidrojumu.31 

no saglabātajiem zīmogiem iespējams secināt, ka tie bīskapa Hermaņa 
valdīšanas laikā vienlaikus bijuši vairāki vai laika gaitā tas nomainīts (10. att., 
a, b). Vienam, jeb sākotnējam spiedogam (a) tā lauka attēls gandrīz atkārto 
bīskapa Heinriha kompozīcijas variantu – Dievmātei marijai Kristus bērns 
uz labās rokas, vēlāk (b) tas tiek attēlots uz kreisās, kā arī ap leģendas jostu 
parādās nodaloša pērļu josla. no pirmā varianta vispilnīgāk ir saglabājies 
1525. gada 26. augusta zīmogs (a) pie bīskapa lēņa grāmatas K. štekelbergam 
(Stekelberg).32 Dokumentā norādīts, ka minētā persona no bīskapa saņem 
zemes īpašumu Dundagas pilstiesas un draudzes teritorijā, un darījums 
apliecināts ar apaļu (4,0) Kurzemes bīskapa attēla zīmogu, kurā marija ar 
Kristus bērnu uz labās rokas. zīmoga heraldiskā pēdas daļa pie Dievmātes 
kājām daļēji zudusi, redzams tikai bīskapijas ģerboņa vairogs pa labi, bet 
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nav kreisās puses, kur vajadzētu atrasties Ronenbergu dzimtas ģerboņa 
vairogam.   Otrs zīmoga variants (b) redzams pie vēlākas, 1539. gada februāra 
lēņa grāmatas j. fon Rennem.33 pēc tās bīskaps Hermanis Valtaiķu draudzē 
minētajam muižniekam ir piešķīris īpašumā zemes un darījums apliecināts 
ar zīmogiem, no kuriem lielākais (arī 4,0) pieder bīskapam. apaļā zīmoga 
laukā Dievmāte ar Kristus dēlu uz kreisās rokas un pērļu virkni ap leģendas 
”SIGILLVM HERM ... CVRONESIS” iekšējo perimetru, bet zīmoga pēdas daļa 
ar ģerboņu vairogiem atkal zudusi.  

1540. gada jūlijā Kurzemes bīskapijas pārvaldes pienākumus sāka pildīt 
raksta sākumā jau minētais johans fon minhauzens. Viņa darbības laiks 
sakrita ar periodu, kad Baltijā strauji izplatījās luterticība, graujot pamatus 
katoliskajam livonijas ordenim un tā virskundzībai konfederācijā. sekojot 
Vācu ordeņa lielmestra, Brandenburgas markgrāfa albrehta paraugam, 
arī Kurzemes bīskaps pieņēma jauno mācību un visas savas darbības vairs 
nesaskaņoja ar Romu. līdz ar to Kurzemes vēsturē bīskaps johans ir vairāk 
pazīstams nekā bīskaps johans fon minhauzens un viņa pārvalde vairāk 
saistāma ar laicīgo varas politiku, bet mazāk ar katoliskajām livonijas ordeņa 
brālībām. 

pati fon minhauzenu dzimta nepārprotami pārstāvēja vācu muižniecības 
kārtu. jau bīskapa tēvs, arī johans, dokumentos minēts kā mindenes bīskapijas 
bruņniecības pārstāvis, un arī turpmāk no dzimtas vidus nāca ievērojami 
Hannoveres un prūsijas valsts darbinieki. taču, kamēr lejassaksijā risinājās 

10. att. Kurzemes bīskapa Hermaņa zīmogi:
a –  1525.g. zīmogs, b – 1539.g. zīmogs.
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ticības kari, minhauzenu dzimtas īpašumi daudzkārt tika izpostīti. iespējams, 
ilgstošais karš bija par cēloni vairāku dzimtas locekļu izceļošanai Baltijas 
virzienā: par Kuldīgas komturu kalpoja johana brālēns Ernsts, bīskapa brālis 
Kristofs ieguva Kolgas (Kolk)lēņa zemes pie Rēveles (tallina) un savu nākotni 
saistīja ar lutera ticībā pārgājušo Dānijas karali, māsa anna apprecējās ar 
ārensburgas (Kuresāre) fogtu Dīdrihu fon Bēru, dzīvoja sāmsalā un viņas 
dēls ulrihs fon Bērs ieņēma Kurzemes bīskapa koadjuktora posteni.

1541. gadā johans fon minhauzens tika izvirzīts arī par sāmsalas–lenemā 
administratoru un pēc gada sekoja bīskapa titula apstiprinājums, kas gan 
dažkārt tiek datēts ar 1557. gadu.34 arī pēc zīmogu leģendām noteikt statusa 
maiņu ir grūti, jo kāda 1544. gadā grieztā zīmoga leģendā lasāms: ”IOH. DEI 
GRA. EPIS. CVRONIE. ADMINIS. OSILIEN. / 15–44.”, bet citviet jau 1543. 
gadā viņš nosaukts par sāmsalas bīskapu.35  

pēc ticības maiņas notika Kurzemes bīskapa pārvaldīto zemju sekulari-
zācija, bet livonijas konfederācijas spēki panāca, ka 1546. gada landtāga 
recess aizliedza johanam fon minhauzenam pārdot bīskapijas īpašumus 
svešām varām. sākoties livonijas karam un redzot tērbatas bīskapijas bēdīgo 
likteni, j. fon minhauzens atsāka mēģinājumus savus valdījumus nodot, 
respektīvi pārdot Dānijai. tās karalis Kristians iii (1534–1559), apzinoties 
stāvokļa sarežģītību un bīstamību militāri iesaistīties Baltijas notikumos, 
priekšlikumu noraidīja. toties viņa varas pārņēmējs, vecākais dēls Frīdrihs ii 
(1559–1588), 1559. gada septembrī vienojās ar Kurzemes un sāmsalas bīskapu 
par minēto pārdošanas darījumu, kas paredzēja, ka Dānijas karaliste pārņems 
abas valstiņas, bet j. fon minhauzens atgriezīsies Vācijā un atsauks visas 
savas pretenzijas uz tām. Bijušais Kurzemes un sāmsalas–lenemā bīskaps 
atgriezās dzimtenē, kur vēl līdz 1572. gadam kalpoja par domkungu un tika 
apglabāts Ferdenas (Verden) katedrālē. 

pēc dokumentu pergamentiem un uzziņu literatūras ir pazīstami divi 
Kurzemes bīskapa johana fon minhhauzena zīmoga tipi. Viens no tiem tika 
griezts ovālā (5,5x8,5) formā, zīmoga lauka attēls pēc kompozīcijas atgādināja 
jau aplūkoto bīskapa martina privātzīmoga variantu (8. att., b). atšķirība 
slēpjas vienīgi lauka heraldiskās pēdas dzimtas ģerboņa vairogā, kurš fon 
minhauzenu dzimtai bija rūpīgi izstrādāts un precīzi noteikts: zelta laukā 
puspagriezienā pa labi cisterciešu mūks sudrabotā mētelī ar melnu apdari 
(Scapulier) un melnu atpakaļ atmestu kapuci, labajā rokā sarkans spieķis (Stab) 
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ar saliekumu galā, kreisajā – zelta apdarē sarkans savelkamais maiss (Brevier) 
sarkanās siksnās, ap roku sarkanā siksnā melns krusts, visapkārt leģenda: 
”S.’ IOHANNES D. mOnnECKVsi - DEi gRata Epi. CVROnEnsis”.  
aprakstītā zīmoga augstvērtīga metāla kopija glabājas Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja Vēstures nodaļā (11. att., a).36 to 19. gadsimta beigās 
Rīgas Doma muzejam nodeva jau minētais sfragistikas izdevuma līdzautors 
johaness zaksendāls (Sachssendahl). jelgavas heraldikas izstādē 1903. ga-
dā tika demonstrēti divi pergamenti ar Kurzemes bīskapa lielo – ovālo 
zīmogu: 1553. gada šķīrējtiesas lēmums brāļu fon Veseļu lietā un privilēģiju 
piešķiršana piltenei 1557. gadā.37  šodien latvijas Valsts vēstures arhīvā 
glabājas vēl agrīnāks minētā zīmoga eksemplārs, ar kuru j. fon minhauzens 

11. att. Kurzemes 
bīskapa johana fon 
minhauzena zīmogi:
a –  lielā –  privilēģiju 
zīmoga metāla kopija,
b – sāmsalas bīskapijas 
lielā–privilēģiju zīmoga 
kopija pēc 1878. g. 
izdevuma,
c – ģerboņa zīmogs ar 
leģendu,
d – ģerboņa zīmogs bez 
leģendas.
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1544. gadā ir apliecinājis lēņu grāmatu F. šrēderam par zemes un apbūves 
gabala piešķiršanu piltenes miestā.38 

j. fon minhauzena sāmsalas–lenemā bīskapijas lielais jeb majestātes 
zīmogs pēc lauka attēla ievērojami atšķiras no Kurzemes analogā varianta 
(11. att., b). sāmsalas zīmoga laukā altāra tabernākulā tikai divi apustuļi, kurus 
raksturo evaņģēlija grāmata un kauss, bet pēdas daļā tāpat bīskaps pretskatā, 
viņam blakus ģerboņu vairogi: pa labi – sāmsalas ērglis, pa kreisi – fon 
minhhauzenu dzimtas ģerbonis, apkārt leģenda ”SIGILLUM MAIESTATIS 
IOANNIS  - DEI GRATIA EPISCOPI OSILIENSIS”.39  

līdztekus ovālajam zīmoga variantam pastāvēja arī bīskapa johana 
fon minhauzena apaļais (4,5) ģerboņa zīmogs, ar kādu viņš 1545. gadā ir 
apliecinājis nomas un apbūves gabala piešķiršanu piltenes miestā (11. att., c).40 
Bīskapa ģerboņa vairogs četrdalīts ar vidusvairogu, kurā fon minhauzenu 
dzimtas ģerbonis, pamatvairoga pirmajā un ceturtajā laukā Kurzemes 
bīskapijas agnus dei, otrajā un trešajā – sāmsalas ģerbonis, visapkārt minētā 
1544. gada leģenda, virs vairoga piepaceltā veidā bīskapa mitra, vairogs uzlikts 
uz amata spieķa un zobena, kas izvietoti andreja krusta veidā. Cits bīskapa 
johana fon minhauzena ģerboņa zīmogs apliecina pastendes muižas 1544. 
gada 15. marta tiesas lietu.41 Bīskaps pergamentu apstiprinājis ar apaļu (2,2) 
ģerboņa zīmogu, kurš kompozīcijā atkārto iepriekšminēto, tikai samainīts 
pamatvairoga četrdalītā lauka diametrālais bīskapiju ģerboņu kārtojums un 
nav datētās valdnieka leģendas (11. att., d).   

līdzīgs Kurzemes bīskapa johana fon minhauzena ģerboņa vairogs 
krāsās ir uz 1556. gada dokumenta, kas paredz kopēju aizsardzību pret ārējo 
ienaidnieku ar livonijas ordeni un tērbatas bīskapu.42

Dānijas karalis Frīdrihs ii no johana fon minhauzena iegūtās Kurzemes un 
sāmsalas bīskapijas izmantoja, lai tās piešķirtu kā mantojuma daļu jaunākajam 
brālim Holšteinas hercogam magnusam (1540–1583). gados jaunais Dānijas 
princis trīssimt kareivju pavadībā 1560. gada 16. aprīlī izcēlās sāmsalā, lai 
svinīgi pieņemtu sāmsalas–lenemā un Kurzemes bīskapa titulus. Klerikālos 
bīskapa pienākumus viņš gan nekad nepildīja, bet pārvaldīja bīskapijas 
ar laicīgā valdnieka metodēm, tāpēc vairāki vēsturnieki jauno Holšteinas 
hercogu pat neierindo Kurzemes bīskapu sarakstos.43  princis neapmierinājās 
tikai ar mantojumu zemēm Baltijā, bet jau pēc dažiem mēnešiem nopirka 
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vēl lundas arhibīskapijas tallinas diecēzi no bīskapa morica fon Vrangeļa 
(1558–1560).

Hercoga magnusa pārvaldes laiks trijās Baltijas bīskapijās izrādījās visai 
atšķirīgs. Kurzemi viņš saglabāja līdz dzīves beigām, bet sāmsalas–lenemā 
un tallinu tikai līdz 1572. gadam, kad pēc štetinas miera līguma noteikumiem 
tās tika atsavinātas par labu zviedrijai. ar štetinas mieru beidzās Dānijas–
zviedrijas ziemeļu septiņgadu karš, kā rezultātā zviedrija atteicās no 
pretenzijām uz norvēģiju, skones apgabalu un gotlandi, bet saņēma dāņu 
igaunijas teritorijas. lai varas maiņu realizētu, sāmsalas–lenemā domkapituls 
un muižniecība atbrīvoja savu bijušo valdnieku magnusu no uzticības 
zvēresta viņiem, kamēr paši pieņēma zviedrijas virskundzību.  Hercogs 
magnuss notiekošo neakceptēja un vēl 1578. gada dokumentu titulos rakstīja: 
”no Dieva žēlastības magnuss, sāmsalas, lenemā un Kurzemes bīskapiju 
valdnieks, tallinas bīskapijas administrators, norvēģijas mantinieks, 
šlēsvigas–Holšteinas, štormarnas un Dītmāršu hercogs, Oldenburgas un 
Delmenhorstes grāfs, jeb von gottes gnaden magnus, Herr des stiftes Oesel, 
Wieck und Churland, administrator des stifts Rewal, Erbe zu norwegen, 
Herzog zu schleswieck-Holstein, stormarn und der Dietmarschen, graf zu 
Oldenburg und Delmenhorst.”44 

atgriežoties pie vēsturisko notikumu secības, jāteic, ka 16. gs. 60. gados pēc 
ierašanās Baltijā Holšteinas hercogs nespēja vienoties ar polijas karali, kam 
uzticību jau bija zvērējis livonijas ordeņa mestrs, un tāpēc ar Dānijas karaļa 
akceptu uzsāka tuvināšanos ar Krieviju. sarunas tika ievadītas 1569. gadā, un 
nākamā gada jūnijā pats bīskaps magnuss ieradās maskavā. šajā laikā cara 
ivana iV ekspansijas nolūki Baltijā, kurus viņš bija plānojis cerībā uz sadarbību 
ar ordeņa mestru, jau bija izplēnējuši un tagad Krievijas patvaldnieks gribēja 
izmantot savu pēdējo iespēju. Cars nominēja bīskapu magnusu par livonijas 
karali, kurš jau 23. augusta rīkojuma titulā rakstīja: ”no Dieva žēlastības 
livonijas karalis, valdnieks igauņu un latviešu zemēs, norvēģijas mantinieks, 
šlēsvigas, Holšteinas, štormarnas un Dītmāršu hercogs, Oldenburgas un 
Delmenhorstes grāfs, jeb von gottes gnaden Konink ihnn lifflandt, der 
Estnischenn und lettischen landenn Herr, Erbe zu norwegen, Hertzogk zu 
schleßwick, Holstein, stormarn und der Dietmarschen, grave zu Oldenburgk 
und Delmenhorst.”45  
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jaunajam livonijas karalim tika apsolītas ne tikai Baltijas zemes, bet arī 
plašas teritorijas ingermanlandē un Karēlijā. lai stiprinātu sadarbību, 1573. 
gada 12. aprīlī novgorodā tika noslēgtas hercoga magnusa laulības ar cara 
māsīcu mariju (1540–1611), bet jaunlaulātiem praktiski tika dāvinātas tikai 
krievu nesen iekarotās peltsamā un Karksi pilis igaunijas Vidzemes daļā. 
pārējās cara apsolītās teritorijas karalim pašam bija jāiekaro. Holšteinas 
hercogs ar sievu pārcēlās uz dāvinātajiem Vidzemes īpašumiem un nostājās 
Krievijas karaspēka priekšgalā, taču karadarbībā viņam neveicās.  

1578. gada sākumā livonijas karalis magnuss slepeni atstāja krievu militāro 
nometni un atgriezās Kurzemes bīskapijas rezidencē, saglabājot Vidzemē 
tikai ivana iV dāvināto Karksi pili un paša spēkiem iegūtos Helmes, Ērģemes 
un Rūjienas miestus tās tuvumā. atgriezies Kurzemē, Holšteinas hercogs 
atteicās no piešķirtā livonijas karaļa titula un bīskapa statusā nodzīvoja līdz 
1583. gada 18. martam, kad viņu apglabāja piltenes pils kapelā. 1662. gada 
5. aprīlī bīskapa magnusa alvas sarkofāgs tika izcelts no apbedījuma vietas46 
un pārvests uz dzimteni. Viņu pārapbedīja Roskildes katedrāles Dānijas 
karaliskajās kapenēs. par viņa trauksmaino un dažādām teiksmām apvīto 
dzīvi ir sarakstītas monogrāfijas un iegūti vēstures zinātnes grādi.47

laikā pirms livonijas karaļa titula piešķiršanas hercogs magnuss 
dokumentu titulos lietoja: ”no Dieva žēlastības magnuss, sāmsalas, lenemā, 
Kurzemes un tallinas bīskaps, norvēģijas mantinieks, šlēsvigas–Holšteinas, 
štormarnas un Dītmāršu hercogs, Oldenburgas un Delmenhorstes grāfs, jeb 
von gottes gnaden magnus, Bischoff der stifte Osell, Wieck, Churland und 
Reüell, Erbe zur norwegen, Herzog zu schleswieck-Holstein, stormarn und 
der Dethmarschen, graf zu Oldenburg und Delmenhorst.”48  šajā periodā viņš 
lietoja divus zīmogus un pirmo no tiem jau 1560. gadā (12. att., a). tas bija apaļas 
(4,0) formas zīmogs, kura laukā ģerbonis ar četrdalītu pamatvairogu ar pēdu 
un četrdalītu vidusvairogu, uz kura zelta sirds vairodziņš ar divām sarkanām 
sijām (Oldenburga; dzimtas nams, bet nav iegriezta Delmenhorste – zilā laukā 
zelta krusts). Vidusvairogā hercoga mantotie ģerboņi: pirmajā sarkanajā 
laukā kronēts zelta lauva ar āvu liektā kātā (norvēģija), otrajā zelta laukā 
divas pa labi paralēli soļojošas zilas lauvas (šlēsviga), trešajā sarkanajā – ar 
sudraba naglām trīsdalīta sudraba nātre, kuras centrā vairodziņš hercogistes 
karoga krāsās (Holšteina), un ceturtajā sarkanajā laukā pa labi vērsts balts 
(sudraba) kronēts gulbis ar izplestiem spārniem (štormarna, bet vairogā nav 
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Dītmāršu ģerboņa49). pamatvairogā – Baltijas teritorijas: pirmajā un ceturtajā  
sāmsalas – lenemā ērglis, otrajā un trešajā – Kurzemes bīskapijas agnus dei 
ar karogu un pēdā divi tallinas bīskapijas krusti, visapkārt leģenda ”MAG. 
D. G. EPI. – O. C. AD. R.”, virs vairoga Holšteinas, norvēģijas un šlēsvigas 
ķiveres.50 

1562. gadā bīskaps magnuss ārensburgā uzsāka monētu kalšanu, kuru 
reversā sāmsalas heraldiskais ērglis. Domājams, minētajā kaltuvē 1563. gadā 
un atkārtoti 1565. gadā tapa arī viņa piemiņas medaļas, kuru aversos bīskapa 
magnusa krūšutēls un leģenda: ”magnuss no Dieva žēlastības sāmsalas, 
Kurzemes un tallinas bīskaps, norvēģijas mantinieks”, bet reversā viņa 

12. att. Kurzemes bīskapa magnusa 
heraldika līdz 1571. g.:
a –  1560. g. zīmogs,
b – 1565. g. medaļas reverss,
c – 1569. g. lielais – privilēģiju zīmogs.
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iepriekšaprakstītais ģerbonis un sentence latīņu valodā: ”Dievs, nepamet 
mani” (12. att., b).51

Otrs majestātes jeb privilēģiju – lielais zīmogs pēc leģendas ieviests 1562. 
gadā, bet attēlā redzamais apliecina 1569. gada Dundagas novada āžu 
muižas lēņu grāmatu Vedigam fon sakenam (12. att., c).52 pie dokumenta apaļš 
(8,0) sarkanas lakas zīmogs,  tā laukā troņakrēslā bīskaps ar amata spieķi 
kreisajā rokā un abās pusēs eņģeļi ar taurēm, visapkārt trijās rindās leģenda: 
”SIGILLVM – MAIESTAT – IS MAGN – I DEI GRA – TIA EPISC – OPI OSIL 
– IAE MARI TIME C/ VRONI – AE ECCLE – ESIARV – M AD – MINISTR – 
ATORIS – REVLIE – HAEREDIS/ NORVEG – IAE DVCIS – SLESVIC – HOLSAT 
– STORET – DITMAR – COMI OL – ET DELM/ 15 – 62.” leģendas dalījumu 
vietās astoņu jau aprakstīto valdījumu ģerboņu vairogi (nav Dītmāršu, bet 
Oldenburgas un Delmenhorstes heraldika apvienota četrdalītā vairogā).   

pēc nominēšanas par livonijas karali 1571. gadā, kā noprotams pēc 
valdnieka zīmoga leģendas, hercogam magnusam bija jāizstrādā jauns 
ģerbonis. jautājums par tā rašanās vietu paliek neskaidrs. Hercogs magnuss 
par karali tika kronēts Krievijā, bet tur heraldikas institūcijas tolaik praktiski 
nepastāvēja. Krievijā tai uzmanību sāka pievērst tikai 18. gadsimta sākumā, 
līdz ar to Baltijas un Dānijas heraldikas novitātes maskavā bija samērā 
svešas. turpretim karaļa magnusa ģerbonī Oldenburgas–Delmenhorstes 
grāfu ģerboņa 1570. gada uzlabojums, Dītmaršu ģerbonim sirdsvairodziņā 
nomainot Oldenburgas–Delmenhorstes heraldiku, ievērots precīzi, tostarp 
pamatvairoga Baltijas zemju un Krievijas ģerboņu elementos palikusi virkne 
neskaidrību. tas viss vedina domāt, ka ģerbonis livonijas karalim magnusam 
tapis  Dānijā.  

latvijas Valsts vēstures arhīvā teicamā kvalitātē ir saglabāts 1572. gada 
31. marta pergaments ar livonijas karaļa zīmogu (13. att., a).53  Dokuments 
apstiprina, ka  karalis magnuss dāvina arklu zemes Keiseveres muižas 
teritorijā Karmā (Carmel) draudzē kādam johanam plagenam (Plagen). 
Darījums apstiprināts ar apaļu (3,5) sarkanas lakas zīmogu, kura laukā 
ģerbonis ar skaldītiem un divreiz dalītiem pamata un vidusvairogiem, uz 
pēdējā sarkans sirdsvairodziņš ar jātnieku sudraba bruņās virzienā pa 
labi (jaunais Dītmāršas ģerbonis), vidusvairoga pirmajā laukā norvēģijas 
ģerbonis, otrajā – šlēsvigas, trešajā – Holšteinas, ceturtajā – štormarnas, 
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piektajā – Oldenburgas, sestajā – Delmenhorstes, pamatvairogā pirmajā 
laukā trīs leopardi (igaunija), otrajā laukā divi savstarpēji pretim vērsti grifi 
(abas livonijas, jeb pēc valdnieka titula igauņu un latviešu zemes?), 
ceturtajā – vienradzis ar kroni (Kurzeme!!!, ticamāk Krievijas cara ivana iV 
divpusējā zīmoga aizmugure), ceturtajā – sāmsalas ērglis, piektajā – Kurzemes 
bīskapijas agnus dei un sestajā – tallinas bīskapijas krusti, visapkārt leģenda 
”MAGNVS D. G. REX LIVONIAE ET HAE. NOR. DVX SCHLES. H./ 7 – 1”, 
virs vairoga karaļa kronis.

šādu pamatvairoga lauku skaidrojumu 1909. gadā ir publicējis 
ievērojamais vācu heraldikas speciālists un ģenealogs gustavs adelberts 
zeilers (Seyler), lai gan  viņš ceturtajā laukā ir ievietojis zirgu, nevis heraldisko 
vienradzi.54  iespējams, ka minētā neprecizitāte ieviesusies, autoram 
iepazīstoties ar kļūdaino karaļa magnusa ģerboņa aprakstu Rīgas vēstures 
un senatnes pētītāju ziņotājā,55 bet varbūt viņam bija zināmas vēl  kādas citas 
ģerboņa skices, kas netika izmantotas zīmoga griešanā.  g. a. zeilers raksturojis 
pamatvairoga otro lauku kā Vidzemes, lai gan 1842. gadā Baltijas pētnieki 
bija atturējušies pretimstāvošos grifus nosaukt par Vidzemes vēsturiskā 
novada raksturojošo heraldikas elementu. Domājams, tā pamatā ir skaits 
un izvietojums. pēc Vidzemes bruņniecības 18. gadsimta ģerboņu albuma, 
polijas karalis 1566. gada 26. decembrī ir piešķīris pārdaugavas hercogistei 
ģerboni, kura sarkanajā vairoga laukā pa labi vērsts sudraba grifs ar zobenu 

13. att. Kurzemes bīskapa magnusa zīmogi pēc 1571. g.:
a –  1572. g. livonijas karaļa, b – 1580. g. Kurzemes bīskapa.
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labajā ķetnā un kronētiem sigismunda 
augusta iniciāļiem ”sa” uz krūtīm (14. 
att.).56

nepārliecinošs šķiet ieviesies 
apgalvojums, ka Vidzemes grifs 
aizgūts no pārdaugavas administratora 
grāfa jana Hironīma Hodkēviča 
(Chodkiewicz, 1566–1578) ģerboņa. 
grāfam j. Hodkēvičam stājoties 
vietvalža amatā, tika izgriezts zīmogs 
ar ģerboni, kuru Vācu nācijas svētās 
Romas impērijas ķeizars 1554. gadā 
bija noteicis viņa tēvam Hironīmam, 
piešķirot grāfa titulu (15. att., a). 
Ģerboņa vairogs sarkans, četrdalīts : 
pirmajā laukā ”kosciesza” (Hodkeviču 
dzimtas), otrajā –”labedz”, jeb gulbis 
(Holowczynski dzimta, māte), trešajā – 
lietuvas jātnieks Vītis (Bielski dzimta, 

14. att. polijas karaļa 1566. gadā 
piešķirtais pārdaugavas 

hercogistes ģerbonis.

tēva māte) un ceturtajā – ”korcak” (mātes māte, dzimta šodien nezināma). 
minētais zīmogs lietots pat vēl 1567. gada 12. jūlijā, un to ar zīmējuma 
kopijām apliecina arī j. K. Broce.57  

līdztekus minētajam zīmogam tikai 1567. gada 25. aprīlī parādās pirmā 
lēņu grāmata, kas apliecināta ar grāfu Hodkēviču ar gribu paplašināto ģerboņa 
zīmogu (15. att., b).58 jaunā ģerboņa vairogs skaldīts, tā pirmajā laukā grifs 
analogs Vidzemei un otrajā laukā lidzšinējais, četrdalītais ģerboņa vairogs. 
Kā liecina 1641. gada simona Okoļska polijas heraldikas enciklopēdija, grāfu 
Hodkēviču ģerbonis vēlreiz mainīts: 1554. gada četrdalītais ģerboņa vairogs, 
skaldīts ar pāli, uz kura uzlikts grifs (15. att., c).59

Dunalkas muižas īpašnieka Kristofera fon sakena piemiņas albumā 
(Stammbuch) 1580. gadā iezīmēts Kurzemes bīskapa magnusa ģerbonis, 
kurš gan zīmogos neatspoguļojas (16. att.). Vairoga lauku dalījums palicis 
iepriekšējais, jeb kā livonijas karalim, tikai pamatvairoga otrajā laukā nav 
pretimstāvošo grifu vai pārdaugavas hercogistes grifa ar zobenu, bet gan pa 
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labi vērsts sudraba pūķis ar sarkanu izlaistu mēli, ieplestiem spārniem un asti 
un virs vairoga nav karaļa kroņa, bet gan trīs ķiveres kā 16. gs. 60. gados.60 

Domājams, ka livonijas karaļa ģerbonī grifi, kā norādījis heraldikas 
speciālists zeilers, patiešām ir raksturojuši abas livonijas daļas, un magnusa 
ģerboņa sastādītāji respektēja polijas karaļa noteikto Vidzemes heraldiku. 
laikā, kad hercogs ieguva Krievijas princeses roku, viņš pievērsās Krievijas 
valdnieku ģerbonim un savā vairogā ievietoja pūķi – zīlantu (attēlots mazliet 
neprecīzi un nav kronēts), kas bija kļuvis populārs un ievietots cara ģerbonī 
pēc 1552. gada Kazaņas ieņemšanas. maz ticams, ka pūķis tika aizgūts no 
Dānijas, kuras ģerbonī, pirms Oldenburgas grāfu nama, karalis Kristofs iii  
1440. gadā ieviesa sarkanu lauku ar zelta pūķi kā vēsturisku liecību 

16. att. Kurzemes bīskapa Magnusa un viņa 
sievas Marijas ģerboņi pec 1580. g. gleznojuma.       
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kristiešu uzvarai pār vendiem. par hercoga magnusa pievēršanos Krievijas 
heraldikai liecina arī minētā vairoga trešais lauks, kur novietots vienradzis, 
kas atrodams tikai Krievijas ģerbonī, bet Dānijā un Baltijā tā nav. ja minētais 
lauks raksturotu Kurzemi, kā domāja zeilers, tad tur atrastos kopš 1565. gada 
polijas karaļa noteiktais lauva.61 

 piemiņas albumā iezīmētais ģerbonis neatspoguļojās Kurzemes bīskapijas 
zīmogos, bet pēc atgriešanās piltenē bīskaps magnuss turpināja lietot praktiski 
neizmainītu zīmogu (sk. 13. att., b), tikai no ģerboņa bija pazudis karaļa kronis 
un izmainīta leģenda: ”MAGNVS D.G. IN LIV. OSI. MAR. CVR. DO. HAER. 
NOR. DVX S.H. / 7 – 1.” ar aprakstīto zīmogu viņš 1580. gada 26. februārī 
apstiprināja lēņa grāmatu a. Brinkenam un pēc diviem gadiem apliecināja 
dokumentu par Dundagas pils ieķīlāšanu polijas karaļa kancleram martinam 
de Bernevicam.62

pēc hercoga magnusa nāves bijusī Kurzemes bīskapija kļuva par vairāku 
valstu interešu objektu, kas 1585. gadā izsauca piltenes mantojuma karu. 

16. att. Kurzemes bīskapa magnusa un viņa sievas marijas 
ģerboņi pec 1580. g. gleznojuma.     
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militārā darbība noslēdzās ar Kronborgas miera līgumu, pēc kura novadu 
formāli ieguva polija–lietuva, bet faktiski kā ķīlas īpašumu to saņēma 
prūsijas hercogiste, respektīvi tās administrators – Brandenburgas–ansbahas 
markgrāfs georgs Frīdrihs. 
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eigenarten bei der verwendung von wappen 
in siegeln der bischöfe von kurland 

im 15. und 16. jahrhundert

im 14. jahrhundert trat allmählich bei der Herstellung von siegelstempel 
der Herrscher der livländischen Konföderation eine neue tendenz auf, d. h. 
die Darstellung im Feld wurde durch das Familienwappen des auftraggebers 
ergänzt. Es wurde als notwendig erachtet, einer urkunde nicht nur 
glaubwürdigkeit und gültigkeit zu verleihen, sondern auch die identität des 
souveräns selbst zum ausdruck zu bringen. Bald wurde dieses Verfahren in 
vielen ländern eine fast obligatorische Forderung beim stempelschneiden. 
Eine ausnahme bildeten am Ende des 14. jahrhunderts nur der streng 
reglementierte Ordensstaat und das stift pilten, welches in praxis dem Orden 
inkorporiert war, da der Bischof und das Ordenskapitel fast ausschließlich 
aus der mitte der geistlichen des Deutschen Ordens kooptiert wurden.

Die älteste urkunde mit dem siegel des Bischofs Rottger, in dessen Feld der 
schild des Familienwappens dieser amtsperson erscheint, datiert vom 5. juni 
1403. Dieses siegel führt nicht nur die Heraldik der Familie von Brüggeney, 
genannt Hasenkamp, sondern auch die Figur des Agnus Dei, die später zum 
symbol des Bistums Kurland wurde. Das siegelbild des Bischofs Rottger mit 
dem lamm gottes gilt als eine neuerscheinung. Bis zum 15. jahrhundert gab 
es zwei Varianten für die siegel des Bistums: zunächst die gestalt des Bischofs 
in verschiedenen ausführungen und sodann die Heilige gottesmutter maria 
vor dem altar mit dem jesuskind auf den armen. auch zu späteren zeiten 
wurde das motiv des altars verwendet, ergänzt durch Figuren der heiligen 
apostel und der gottesmutter. am Fuß des altars wurde der Bischof mit 
seinem Familienwappen gezeigt. allmählich wurde jedoch eine andere 
Darstellungsvariante allgemein üblich: auf einem gestürzten Halbmond in 
einem glorienschein die gottesmutter maria mit dem Christuskind und im 
schildfuß das Wappen des Bischofs. parallel zu diesen wurden etliche andere 
amtliche stempel gebraucht: der persönliche stempel des Bischofs, womit 
privilegien beglaubigt wurden und der sekret- oder Kanzleistempel, der für 
die Beglaubigung ausgehender schreiben benutzt wurde.
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1520 wurde Bischof Heinrich von Basedow zum Fürstbischof des Heiligen 
Römischen Reichs deutscher nation erhoben und begann, den adeligen des 
Bistums Wappendiplome zu erteilen. als erster unter den kurländischen 
Bischöfen fügte er in die legende seines siegels den namen seiner Familie 
ein und schuf das erste klassische Wappensiegel eines Herrschers. in Feldern 
dieses siegels befinden sich das Familienwappen und das schwert (weltliche 
macht) gekreuzt von dem Bischofsstab (geistliche macht); auf Wappenfiguren 
wurde gänzlich verzichtet. Diese tradition wurde vom Bischof johann 
von münchhausen fortgesetzt, der zum evangelisch-lutherischen glauben 
konvertierte und 1559 die Bistümer im Baltikum an Dänemark verkaufte. 
Während der Herrschaft des Herzogs magnus von Holstein, prinz von 
Dänemark, galt Kurland als Bistum nur dem namen nach, weil magnus 
dem papst nicht mehr unterstand. Das problem des staatswappens wurde 
besonders kompliziert. außerdem eignete sich Herzog magnus den titel 
eines Königs von livland an. Dadurch wurden noch zusätzliche Änderungen 
in seinem Wappen vorgenommen. in diesem wurde die Heraldik des 
stammwappens des Herzogs – des grafenhauses Oldenburg-Delmenhorst, 
des Königreichs Dänemark und der baltischen Bistümer vereint und durch 
den Einhorn aus dem Familienwappen der gemahlin des Herzogs, prinzessin 
maria von Russland, ergänzt.

Die annahme, dass livland den heraldischen greif aus dem Wappen des 
statthalters von livland jan Hieronymus Chodkiewitsch übernommen habe, 
dürfte der Wahrheit nicht entsprechen. Bereits im Dezember 1566 begann 
man den greif als eine Wappenfigur, die livland bezeichnet, zu verwenden. 
im Wappen der grafen Chodkiewitsch erscheint der greif erst in späterer 
zeit; es ist zu vermuten, dass er dieses attribut erst als statthalter von livland 
erworben hat.

Schüsselwörter: Herrscherwappen, die ersten Bildsiegel der Bischöfe, 
Ergänzung der siegelfelder durch Wappen und der Herrscherlegenden 
durch Familiennamen, ablösung der Familienwappen durch königliche 
Herrscherwappen.
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