
7dokumenti par rīgas, gotlandes un hanzas attiecībām

Aleksandrs Ivanovs

dokumenti par rīgas, 
gotlandes un hanzas attiecībām ar 

lielo novgorodu latvijas valsts 
vēstures arhīvā (12.–16. gs.)

rakstā aplūkoti un vispusīgi raksturoti latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti – aktis un 
kancelejas dokumenti, kas sniedz pētniekiem vērtīgu informāciju par lielās novgorodas 
attiecībām ar rīgu, citām hanzas pilsētām un gotlandi 12.–16. gadsimtā. Šie arhīva dokumenti 
veido atsevišķu subkompleksu dokumentu kompleksa “Moscowitica–Ruthenica” ietvaros. 
informācija par šā subkompleksa dokumentiem apkopota un reprezentēta tabulā “arhīva 
dokumentu kopojums par rīgas, gotlandes un hanzas attiecībām ar lielo novgorodu”.
Atslēgvārdi: rīga, hanza, lielā novgoroda, attiecības, arhīva dokuments, dokumentu 
komplekss, “Moscowitica–Ruthenica”.

latvijas Valsts vēstures arhīvs ir pazīstams ar savu unikālo un plašo 
arhīva dokumentu krājumu, kas sniedz vērtīgu informāciju par hanzas 
pilsētu, gotlandes un livonijas politiskajām un ekonomiskajām attiecībām 
ar senkrievu pilsētām, zemēm un kņazistēm viduslaikos un agrajos jaunajos 
laikos, kurās svarīga loma bija, no vienas puses, rīgai, bet, no otras 
puses, – lielajai novgorodai. arhīva dokumentu kompleksa vēsturisks 
nosaukums ir “Moscowitica–Ruthenica”, kas pirmo reizi tika fiksēts senos 
17. gadsimta 30. gados sastādītajos rīgas rātes kancelejas arhīva reģistros.1 
pašlaik šā kompleksa dokumenti veido latvijas Valsts vēstures arhīva 
673. fonda (”rīgas maģistrāta ārējais arhīvs”) 4. aprakstu. kompleksa 
“Moscowitica–Ruthenica” sastāvā ir vairāki formas un satura ziņā atšķirīgi 
rakstības pieminekļi, kuros atspoguļoti dažādi vēstures aspekti, kas saistīti 

arhīvi
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ar lielās novgorodas attiecību vēsturi ar rīgu, citām hanzas pilsētām un 
gotlandi 12.–16. gadsimtā (sk. tabulu “arhīva dokumentu kopojums par 
rīgas, gotlandes un hanzas attiecībām ar lielo novgorodu”, kas publicēta 
pielikumā šim rakstam). Var apgalvot, ka šie arhīva dokumenti veido 
subkompleksu dokumentu kompleksa “Moscowitica–Ruthenica” ietvaros.

lai vispusīgi raksturotu latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentus 
par rīgas un citu hanzas pilsētu attiecībām ar lielo novgorodu, ir jāievēro 
daži kompleksa “Moscowitica–Ruthenica” tapšanas aspekti, kā arī tā 
sastāvs un dažādu dokumentu veidu reprezentācijas specifika kompleksa 
“Moscowitica–Ruthenica” ietvaros;2 savukārt, kompleksa vēsturi, tā sastāvu, 
tā dokumentu informatīvo potenciālu un tādējādi arī vērtību nosacīja rīgas 
rātes funkcijas un darbība kompleksa “Moscowitica–Ruthenica” veidošanās 
posmā. 

sākot jau ar 13. gadsimtu, par rīgas rātes darbības svarīgu virzienu kļuva 
ekonomisko un politisko sakaru uzturēšana ar senkrievu zemēm, pilsētām 
un kņazistēm, kā arī starpniecība gotlandes un vācu pilsētu, bet kopš 
13. gadsimta beigām – hanzas, tirdzniecībā ar seno krievzemi, to skaitā ar 
lielo novgorodu.3 taču rīgas rāte tiešajās attiecībās ar novgorodas feodālās 
republikas amatpersonām un novgorodas kņaziem stājās tikai atsevišķos 
gadījumos, var pat teikt – izņēmuma kārtā. Jāatzīmē, ka attiecībās ar 
ziemeļvācijas tirdzniecības pilsētu savienību, jeb hanzu, lielās novgorodas 
tiešie partneri bija tērbata (tagadējā tartu) un rēvele (tagadējā tallina): 
tērbata ģeogrāfiski atradās tuvāk novgorodai nekā citas hanzas pilsētas, 
bet rēvele bija savā ziņā sapulcēšanās vieta vācu tirgotājiem, kas devās 
uz seno krievzemi.4 tajā pašā laikā rīgas rāte sistemātiski sarakstījās ar 
rēveli un tērbatu, veidojot koordinēto livonijas pilsētu politiku attiecībā 
pret lielo novgorodu. rīgas rātes darbības dokumentēšanas rezultātā 
radās vēstures avotu kopums. Ļoti svarīgi, ka šajā dokumentu kompleksā ir 
saglabājušies sākotnējie sakari starp dokumentiem, kuri veidojušies spontāni 
un likumsakarīgi šo dokumentu tapšanas un apgrozības laikā. 

dokumentus, kas ietilpst kompleksā “Moscowitica–Ruthenica”, var iedalīt 
grupās atbilstoši avotu mācībā pieņemtajai klasifikācijas sistēmai: aktis, 
lietvedības dokumentācija un dokumenti, kuriem vienlaikus ir privātais un 
publiskais raksturs.5 Šo lielo grupu ietvaros izdalāmi vairāki (jāteic – daudzi) 
arhīva dokumentu veidi un paveidi:6 senkrievu zemju un pilsētu miera un 
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tirdzniecības līgumi un vienošanās ar gotlandi, rīgu un citām vācu (hanzas) 
pilsētām; amatpersonu un valdnieku rīkojumi un pavēles; iestāžu lēmumi; 
privilēģijas un dāvinājuma aktis; pilnvaras, akreditēšanas un garantijas raksti; 
iestāžu un amatpersonu oficiālie raksti, iestāžu un amatpersonu ziņojumi; 
nolikumi, tirdzniecības statūti; instrukcijas amatpersonām; protokoli un 
izraksti no protokoliem, dažādi (zaudējumu, dokumentu u.tml.) saraksti un 
reģistri; amatpersonu un privātpersonu lūgumi un sūdzības; citi dokumentu 
veidi. dokumentu masīvā lielāko daļu veido tieši korespondence. Jāatzīmē, 
ka dokumentu kompleksā “Moscowitica–Ruthenica” pietiekami plaši reprezen-
tēts aktu un lietvedības materiāls, kas raksturīgs kā senajai krievzemei, tā arī 
reģioniem, kas savā laikā tika iesaistīti vācu kultūras un politikas ietekmes 
sfērā. 

literatūrā pamatotas arī citas vēstures avotu klasifikācijas sistēmas; dažas 
no tām speciāli orientētas uz dokumentiem, kas tapuši hanzas un senās 
krievzemes, un to skaitā – lielās novgorodas, politisko un tirdzniecības 
attiecību dokumentēšanas procesā. Viena no šīm klasifikācijas sistēmām tā 
saucamos “Hanzas–krievu tekstus” iedala komunikatīvajos līmeņos atkarībā 
no šo tekstu vietas lingvistisko, respektīvi, krievu-lejasvācu, kontaktu 

1. att. [1266.–1272.g.] novgorodas raksts par brīva ceļa piešķiršanu rīdziniekiem, 
pamatojoties uz zeltās ordas hana mengu-temīra atļauju. sava laika noraksts. 

pergaments. LVVA, 673. f., 4. apr., 18. K., 5. l.
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uzturēšanā.7 cita klasifikācija ievēro, no vienas puses, “..tekstu autoru un 
[tekstu – respektīvi, dokumentu. – A. I.] saņēmēju krievu/vācu izcelsmi, bet no 
otras puses, – tekstu tipus”.8 rezultātā dokumenti vispirms tiek iedalīti divās 
grupās: hanzas iekšējie avoti un hanzas–krievu avoti. hanzas “iekšējo 
avotu” grupā izdalīta skra,9 Vācu sētas novgorodā korespondence un 
diplomātiskā dokumentācija;10 “hanzas–krievu avotu” grupā minēti līgumi 
starp krievzemi un hanzu, no vienas puses, un hanzas un krievzemes 
sarakste, no otras puses.11 nevar noliegt, ka pēdējā klasifikācijas sistēma 
pilnīgi attaisnojama lingvistiskajos pētījumos, taču pētījumos vēsturē vēlams 
balstīties uz klasifikācijas sistēmām, kuru pamatā ir vēstures avotu/ arhīva 
dokumentu iedalījums veidos, ievērojot arī šo vēstures avotu saturu, kā arī 
tēmas, kas atspoguļotas avotu tekstos.

latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu vidū, kuri sniedz informāciju 
par gotlandes, rīgas un citu hanzas pilsētu attiecībām ar lielo novgorodu, 
reprezentēti daudzi no iepriekšminētajiem kompleksa “Moscowitica–
Ruthenica” dokumentu veidiem un paveidiem.

Vispirms ir jāmin lielās novgorodas miera un tirdzniecības līgumi ar 
gotlandi un vācu (hanzas) pilsētām. Šo vēstures avotu nozīmīgumu nosaka 
to funkcijas, kuras dokumenti veica viduslaikos un agrajos jaunajos laikos: 
tajos tika likti un nostiprināti hanzas un lielās novgorodas ekonomisko un 
politisko attiecību juridiskie pamati. dokumentu vidū ir trīs līgumi senkrievu 
valodā. senākais ir 1191. – 1192. gadā kņaza Jaroslava Vladimiroviča un lielās 
novgorodas amatpersonu noslēgtais līgums ar gotlandi un vācu pilsētām 
par mieru, diplomātiskām attiecībām, tirdzniecību un tiesu.12 Šis līgums 
līdz mums ir nonācis norakstā, kas tika izgatavots 1259. – 1262. gadā; šis 
noraksts uzrakstīts uz tās pašas pergamenta loksnes, kurā uzrakstīts kņaza 
aleksandra Jaroslaviča Ņevska (1220.–1263. g.), viņa dēla kņaza dmitrija 
aleksandroviča (ap 1250.g.–1294. g.) un novgorodiešu 1259. – 1262. gadā 
noslēgtais līgums ar gotlandi, lībeku un citām vācu pilsētām par mieru un 
tirdzniecību (oriģināls). Vēl viens līgums starp hanzu un lielo novgorodu, 
kas saglabājies sava laika norakstā, ir tā saucamais Nībūra miers, kas tika 
noslēgts 1392. gada janvārī – februārī.13

Šajā dokumentu grupā ir arī sava laika starptautisko līgumu kopijas 
lejasvācu valodā: 1481. gada 1. septembrī maskavas lielkņaza ivana iii 
(1440.–1505. g., valdīja no 1462. g.) vārdā noslēgtais desmitgadīgais pamiers 
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ar livonijas ordeņa mestru un rīgas arhibīskapu,14 1509. gada 25. martā 
maskavas lielkņaza Vasilija iii (1479.–1533. g., valdīja no 1505. g.) pamiers 
uz 14 gadiem ar livoniju15 un 1510. gadā Vasilija iii pamiers ar hanzu.16 Šos 
līgumus maskavas lielkņazi slēdza lielās novgorodas labā: 1471. gadā lielā 
novgoroda daļēji, bet 1478. gadā galīgi zaudēja savu neatkarību un kopā 
ar visu novgorodas zemi tika pievienota centralizētajai maskavas valstij,17 
tāpēc kopš šā laika lielā novgoroda vairs nevarēja patstāvīgi slēgt līgumus 
vai realizēt neatkarīgu politiku starptautisko attiecību jomā. interesanti, ka 
1481. gadā noslēgtā pamiera kopijas tekstā ir diezgan daudz labojumu; tas 
liek domāt, ka arhīva aprakstā dokuments nepareizi apzīmēts kā kopija. 
iespējams, ka tā ir nevis kopija, bet līgumprojekta melnraksts (koncepts). 
zināmā mērā šo secinājumu var apstiprināt dokumenta teksta salīdzināšana 
ar pamiera tekstu senkrievu valodā, kas tika iespiests pēc vēlāka noraksta 19. 
gadsimtā18 (diemžēl pamiera oriģināls nav nonācis līdz mums ne senkrievu, 
ne lejasvācu valodā). 

arhīva dokumentu kompleksā, kas saistīts ar lielās novgorodas 
attiecību vēsturi ar hanzu, tikpat svarīgi ir novgorodas amatpersonu 
izsniegtie raksti, kuros garantēts brīvs ceļš19 vācu tirgotājiem20 un hanzas 
vēstniekiem,21 kā arī novgorodas vēstnieku dānijā akreditācijas raksts, kas 
izsniegts 1302. gadā.22 

2. att. [1302.g.] kņaza andreja aleksandroviča un novgorodiešu akreditācijas raksts 
dāņu karaļa padomniekiem par novgorodas sūtņu pilnvarām. 

oriģināls. pergaments. LVVA, 673. f., 4. apr., 18. K., 15. l.
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līdz ar diplomātisko dokumentāciju aktu avotu grupā ietilpst arī 
lielās novgorodas amatpersonu oficiālie raksti rīgas rātei, kuros paustas 
novgorodiešu pretenzijas sakarā ar aizturēto vai arestēto īpašumu un 
precēm, vai arī ar nesamaksātajiem parādiem. Visi šie dokumenti līdz mums 
ir nonākuši oriģinālos.23 dokumenti liecina, ka konflikti mantisko attiecību 
jomā bija neatņemama lielās novgorodas un hanzas attiecību sastāvdaļa. 
interesanti, ka šajā dokumentu grupā ir tikai viens oficiālais raksts, kas nav 
saistīts ar kādu konfliktu starp lielo novgorodu (respektīvi, novgorodiešiem) 
un vācu tirgotājiem vai vācu pilsētu amatpersonām. tas ir lielās novgorodas 
arhibīskapa Jevfīmija 1456. gada 15. marta raksts rīgas rātei ar lūgumu atsūtīt 
baznīcas zvanu meistaru.24

lietvedības dokumentācijā, kura saglabājusies kompleksa “Mosco-
witica–Ruthenica” sastāvā, diezgan plaši reprezentēti lietvedības doku-
menti, kas atspoguļo galvenos posmus lielās novgorodas attiecību 
vēsturē ar hanzas pilsētām 14.–15. gadsimtā. sevišķi lielu interesi var radīt 
vācu tirgotāju raksti (ziņojumi) no novgorodas ar sūdzībām pret lielās 
novgorodas amatpersonām un novgorodas tirgotājiem.25 Šajos vēstures 
avotos sastopama informācija ne tikai par lielās novgorodas un hanzas 
attiecībām, bet arī par situāciju pašā lielajā novgorodā. dažreiz šīs situācijas 
vācu tirgotāju vēstulēs tēlotas ļoti spilgti: piemēram, 1331. gada 10. novembra 
vācu tirgotāju ziņojumā rīgas rātei no novgorodas stāstīts par novgorodiešu 
uzstāšanos (“pulcēšanos”) pret vāciešiem.26

lietvedības dokumentu vidū dominē hanzas pilsētu – rēveles un tērbatas 
sarakste ar rīgas rāti tirdzniecības un politisko attiecību ar lielo novgorodu 
jautājumos. Šajos ienākošajos dokumentos tiek apspriesta, izstrādāta un 
koordinēta hanzas pilsētu saskaņotā politika pret lielo novgorodu, kā arī 
fiksēta sarunu ar lielo novgorodu gaita dažādos attiecību attīstības posmos.27 
dažos rakstos iekļauti citu dokumentu pilni teksti (transsumpti28), kas būtiski 
paaugstina šo vēstures avotu informatīvo potenciālu un izmantošanas 
iespējas vēstures pētniecībā. parasti tieši tērbatas rātes oficiālajos rakstos 
rīgas rātei tiek iekļautas vācu tirgotāju vēstules (vēstuļu teksti) no lielās 
novgorodas.29 atsevišķos gadījumos hanzas pilsētu rakstos tika iekļauti 
arī novgorodiešu rakstu (kuri līdz mums nav nonākuši) teksti tulkojumā 
lejasvācu valodā. Šajā sakarā var minēt 1388. gada tērbatas rātes rakstu 
rīgas rātei, kas satur novgorodas raksta (atbildes) tērbatas bīskapam un 
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3. att. [1388.g.], pirms 23. decembra. tērbatas rātes raksts rīgas rātei. 
oriģināls. papīrs. LVVA, 673. f., 4. apr., 18. K., 45. l. rakstā iekļauts novgorodas 
raksts (iezīmēts tumšākā krāsā) tērbatas bīskapam un tērbatas rātei tulkojumā 

lejasvācu valodā par novgorodas ieceri sūtīt novgorodas vēstniekus pie 
livonijas ordeņa mestra uz rīgu.

tērbatas rātei tekstu tulkojumā lejasvācu valodā par novgorodas ieceri sūtīt 
novgorodas vēstniekus pie livonijas ordeņa mestra uz rīgu.30 Jāatzīmē, 
ka arheogrāfiskajā praksē transsumptus parasti uzskata par atsevišķiem, 
patstāvīgiem dokumentiem, publicējot tos ar atsevišķiem numuriem 
dokumentu krājumos.31 

starp vēstures avotiem, kas sniedz informāciju par gotlandes, rīgas un 
citu hanzas pilsētu attiecībām ar lielo novgorodu, atsevišķu grupu veido 
normatīvie dokumenti: Novgorodas skra,32 jeb Vācu sētas lielajā novgorodā 
juridiskie statūti, kā arī dažādi īsāki noteikumi (“likumi”),33 kuri reglamentēja 
vācu tirgotāju darbību un tirdzniecības ar lielo novgorodu gaitu. Šajā 
dokumentu grupā minama arī 1468. gadā izsniegtā instrukcija tērbatas rātes 
vēstniekam heinriham borgeram (Heinrich Borger) iepriekšējām sarunām ar 
lielo novgorodu.34
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Visā visumā vēstures avotu subkompleksā, kas tapis gotlandes, rīgas un 
citu hanzas pilsētu attiecību ar lielo novgorodu dokumentēšanas gaitā, 
ietilpst 46 latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti. to vēsturisko vērtību 
nosaka vispirms fakts, ka tieši rīgas rātes arhīvā saglabājušies vairāki senkrievu 
aktu avoti, to skaitā raksti, kas tika uzrakstīti 13. gadsimtā: jau minētais kņaza 
aleksandra Jaroslaviča Ņevska, viņa dēla kņaza dmitrija aleksandroviča un 
novgorodiešu 1259.–1262. gadā noslēgtā līguma ar gotlandi, lībeku un citām 
vācu pilsētām oriģināls, 1191.–1192. gadā kņaza Jaroslava Vladimiroviča 
un lielās novgorodas amatpersonu noslēgtā līguma ar gotlandi un vācu 
pilsētām 13. gadsimta noraksts, 1266.–1272. gada novgorodas raksts par 
brīva ceļa piešķiršanu rīdziniekiem, pamatojoties uz zelta ordas hana 
mengu-temīra atļauju,35 1299.–1300. gada novgorodiešu raksts rīgas rātei ar 
prasību atdot izlaupītās preces un izdot laupītājus.36 tādējādi šajā vēstures 
avotu subkompleksā ietilpst senākais aktu materiāls senkrievu valodā, kas 
ir saglabājies fragmentāri. senkrievu valodas un paleogrāfijas pētnieks V. 
Ščepkins atzīmēja: “13. gs. ir divdesmit datēto rakstīto avotu: septiņi pirms tatāru 
iebrukuma un trīspadsmit pēc tā”,37 tāpēc jebkurš šā posma rakstītais avots 
senkrievu valodā, kas nonācis līdz mums, ir īpaši svarīgs vispirms krievu 
historiogrāfijas kontekstā. Var arī apgalvot, ka senkrievu oficiālie raksti, kuri 
tapuši turpmākajos gadsimtos, uzskatāmi par sevišķi vērtīgiem vēstures 
avotiem; par to liecina šo vēstures avotu aktīvā aprite historiogrāfijā kopš 19. 
gadsimta. turklāt aktu avoti, kas saistīti ar gotlandes, rīgas un citu hanzas 
pilsētu attiecību vēsturi ar lielo novgorodu, sniedz pētniekiem unikālu un 
plašu sfragistisko materiālu, jo daudzi dokumenti savā laikā tika apstiprināti 
ar piekaramajiem zīmogiem.38 lai gan šie zīmogi ir jau ilgu laiku pētnieku 
uzmanības centrā, tomēr var droši apgalvot, ka to pētniecība jāturpina, jo 
daži vēstures aspekti, kas saistīti ar novgorodas rakstu zīmogiem, joprojām 
paliek neskaidri.39 

latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu subkompleksa, kurā ietilpst 
vēstures avoti par lielās novgorodas attiecībām ar hanzu, būtiska specifika 
saistīta ar to, ka šajos dokumentos lielās novgorodas un hanzas kontakti 
ir atspoguļojušies it kā no divām pusēm: dokumenti lejasvācu valodā, kuru 
tapšana bija saistīta ar hanzas pilsētu un Vācu sētas lielajā novgorodā 
darbību, piedāvā savu attiecību ar lielo novgorodu versiju, savukārt, 
senkrievu raksti veido alternatīvu priekšstatu par lielās novgorodas 
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kontaktiem ar gotlandi, hanzu un livoniju. būtībā šīs divas versijas ne tikai 
konfrontē, bet arī viena otru papildina. taču divu versiju salīdzināšana, 
balstoties tikai uz latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem, nevar būt 
pilnīgi reprezentatīva, jo faktogrāfijas ziņā lielās novgorodas rakstu liecības 
tikai daļēji sakrīt ar liecībām, kas iegūtas no hanzas dokumentācijas. tajā 
pašā laikā dažādas izcelsmes vēstures avotu informācija kopumā dod iespēju 
relatīvi plaši atveidot lielās novgorodas attiecības ar vācu pilsētām; turklāt 
šī aina nav vienpusīga.

Var redzēt, ka latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu subkomplekss, 
kas sniedz informāciju par lielās novgorodas attiecībām ar hanzu, vēsturiski 
izveidojies izlases kārtā, jo, kā jau tika atzīmēts šajā rakstā, ģeogrāfiskā un 
ģeopolitiskā stāvokļa dēļ novgorodas tiešā partnere bija tērbata,40 nevis 
rīga. tāpēc nav nejaušībā, ka pētāmajā arhīva dokumentu subkompleksā 
kvantitatīvi dominē rīgas rātes sarakste ar tērbatas rāti. par to, ka rīga 
vienmēr centās spēlēt patstāvīgu lomu politiskajās un ekonomiskajās 
attiecībās ar kaimiņiem austrumos, netieši liecina, to skaitā, lielās novgorodas 
aktu oriģināli, kuri saglabājušies rīgas rātes arhīvā. tādējādi var redzēt, ka 
rīgas rātes arhīva dokumentu sastāvs un struktūra diezgan precīzi atspoguļo 
un raksturo vietu, kura piederēja rīgas pilsētai tirdzniecības un politisko 
attiecību sistēmā starp hanzu un lielo novgorodu.

pētot šo arhīva dokumentu subkomleksu kā vienu veselo, jāņem vērā, 
ka vēstures avotu sastāvs latvijas Valsts vēstures arhīvā, kā arī dokumentu 
subkompleksa saglabāšanās (pilnības) pakāpe bija lielā mērā atkarīga no rīgas 
rātes viduslaiku arhīva darbības, arhīva dokumentu aprakstīšanas, uzskaites 
un glabāšanas specifikas. Šie jautājumi diezgan sīki aplūkoti literatūrā,41 
tāpēc turpmāk šajā rakstā tiks minēti tikai atsevišķi dokumentu arhivēšanas 
un glabāšanas aspekti, kuri ir sevišķi svarīgi dokumentu subkompleksa 
apzināšanai un dziļākai izpētei.

rīgas rātes kancelejas un tās arhīva dibināšanas datums dokumentos nav 
fiksēts,42 taču, pēc dažu pētnieku domām, tas varēja notikt drīz pēc rīgas rātes 
dibināšanas 1226. gadā.43 14. gadsimtā rīgas rātes kanceleja kā patstāvīga un 
pastāvīga struktūrvienība bija jau pilnīgi noformējusies.44 acīmredzot jau 
pirms tam, 13. gadsimtā, rīgas rātē glabājās dokumenti, kuri atspoguļoja šīs 
iestādes funkcijas. taču par arhīvu šo dokumentu krātuvi sāka saukt tikai no 
1598. gada.45
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4. att. [1299.–1300.g.] novgorodiešu raksts rīgas rātei ar prasību atdot izlaupītas 
preces un izdot laupītājus. oriģināls. pergaments. 

LVVA, 673. f., 4. apr., 18. K., 16. l. 

sākotnēji visas dokumentārās liecības par rīgas un citu hanzas pilsētu 
attiecībām ar lielo novgorodu glabāja rīgas rātes kancelejas lietvedības 
arhīvā. 18. gadsimta otrajā pusē šo rīgas rātes arhīva nodaļu sāka dēvēt 
par “ārējo arhīvu”;46 tajā ietilpa atsevišķa nodaļa “Moscowitica–Ruthenica”.47 
Jāatzīmē, ka vecā reģistra “Moscowitica” sadaļā “Nowgardische Handel”48 

(“novgorodas tirdzniecība”) minēti daudzi no līdz mums nonākušajiem 
vēstures avotiem, kas sniedz liecības par hanzas attiecībām ar lielo 
novgorodu 12.–16. gadsimtā. tādējādi rīgas rātes ārējā arhīva veco reģistru 
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un arhīva dokumentu aprakstu izpēte ļauj izdarīt secinājumu, ka pētāmā 
subkompleksa dokumentu saglabāšanās pakāpe ir ļoti laba, jo dokumentu 
zaudējumi netiek konstatēti. taču tas nenozīmē, ka zaudējumu vispār nebija. 
Var tikai apgalvot, ka senos reģistros un aprakstos minētie dokumenti par 
attiecībām starp lielo novgorodu un hanzu joprojām glabājas latvijas 
Valsts vēstures arhīvā. nav šaubu, ka dokumentu labu saglabāšanos 
nodrošināja dokumentu glabāšanas sistēma rīgas rātes ārējā arhīvā: jau 
kopš 16. gadsimta beigām–17. gadsimta sākuma (varbūt arī agrāk) rīgas 
rātes ārējā arhīvā nodaļas “Moscowitica –Ruthenica” dokumentus glabāja ļoti 
saudzīgi speciālās kastītēs.49 arhīva dokumentu glabāšanas specifika fiksēta 
to uzskaites sistēmā.50 

diemžēl līdz šim laikam latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu 
subkomplekss, kurā ietilpst vēstures avoti par rīgas un citu vācu pilsētu 
attiecībām ar lielo novgorodu 12.–16. gadsimtā, nav kļuvis par speciālās 
izpētes objektu. tai pašā laikā nevar arī noliegt, ka subkompleksa dokumentu 
lielākā daļa jau sen – kopš 19. gadsimta – ir ievesta vēstures pētniecības aktīvā 
apritē: tie kļuvuši par pētījumu, kas veltīti lielās novgorodas attiecībām 
ar hanzu,51 avotu bāzes neatņemamu sastāvdaļu. turklāt gandrīz visi šā 
subkompleksa vēstures avoti tika kaut vienu reizi iespiesti dokumentu 
krājumos; tikai pavisam nedaudzi dokumenti nekad netika publicēti. 
nepublicēto vēstures avotu vidū ir: 1301.–1302. gada kņaza andreja 
aleksandroviča (13.gs. 60. g.–1304. g.) un novgorodiešu raksts par brīvā 
sauszemes un ūdens ceļa piešķiršanu vācu tirgotājiem no lībekas (sava laika 
noraksts52); 14. gadsimta beigās sastādītā instrukcija livonijas pilsētu sūtnim 
uz novgorodu un pleskavu sakarā ar drošas satiksmes atjaunošanu;53. 1453. 
gada 12. janvāra tērbatas rātes raksts rīgas rātei ar vācu tirgotāju raksta no 
novgorodas kopiju un ar lūgumu izteikt savu attieksmi pret šo rakstu;54 1472. 
gada novgorodas raksta hanzas vēstniekiem ar brīva ceļa garantijām sava 
laika tulkojums lejasvācu valodā;55 jau minētais maskavas lielkņaza ivana iii 
vārdā 1481. gada 1. septembrī noslēgtā desmitgadīgā pamiera ar livonijas 
ordeņa mestru un rīgas arhibīskapu kopija (vai, iespējams, koncepts) 
lejasvācu valodā.56

Jāatzīmē, ka daudzi publicētie subkompleksa dokumenti pētniekiem ir 
grūti pieejami, jo tie izkaisīti dažādos izdevumos, kas nāca klajā dažādās 
valstīs 19.–20. gadsimtā.57 turklāt daudzos izdevumos vēstures avoti par 
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lielās novgorodas attiecībām ar rīgu, hanzu un gotlandi tika iespiesti 
nevis pēc latvijas Valsts vēstures arhīva eksemplāriem, bet pēc iepriekšējām 
publikācijām, vai arī pēc dokumentu fotokopijām.58 tas attiecas arī uz ļoti 
autoritatīvo izdevumu “lielās novgorodas un pleskavas raksti”, uz kuru 
parasti balstās mūsdienu vēsturnieki krievijā.59 būtībā lielākā daļa arhīva 
dokumentu pēc arhīva eksemplāriem tika iespiesta tikai vienu reizi, 19. gad-
simtā – 20. gadsimta sākumā; šo izdevumu sastādītāji bija lielākoties baltijas 
vācu un vācu arhīvisti, arheogrāfi un vēsturnieki.60 arheogrāfiskās tehnikas 
līmeņa ziņā, sava laika (19. gadsimts–20. gadsimta sākums) kontekstā šīs 
publikācijas bija ļoti kvalitatīvas un samērā precīzas arhīva dokumentu tekstu 
atveides (transkripcijas) ziņā. taču prasības pret tekstu atveides kvalitāti, 
kā arī tehniskas iespējas veidot seno vēstures avotu precīzas diplomātiskās 
publikācijas nepārtraukti paaugstinās, tāpēc mūsdienās šīs publikācijas tikai 
daļēji atbilst vēsturnieku un valodnieku prasībām. tas nozīmē, ka iepriekšējo 
publikāciju pārpublicēšana vairs nav vēlama;61 ir nobriedusi nepieciešamība 
vēlreiz atveidot vēstures avotus par hanzas un lielās novgorodas attiecībām 
pēc arhīva dokumentiem. Šie novērojumi, protams, nenozīmē, ka 19. – 20. 
gadsimtā sagatavotās publikācijas nav izmantojamas vēstures pētniecībā: 
tās veido diezgan adekvātu priekšstatu par publicēto vēstures avotu saturu. 
tajā pašā laikā šīs publikācijas nedod iespēju lietot vēstures avotu ārējās 
un iekšējās kritikas smalkākās metodes un veikt vēstures avotu tekstu 
dziļāku interpretāciju. turklāt sevišķi lielas problēmas šīs publikācijas rada 
speciālistiem vēsturiskajā lingvistikā.

20. gadsimta otrajā pusē tikai atsevišķos izdevumos nedaudzi latvijas 
Valsts vēstures arhīva dokumenti tika atveidoti pēc arhīva eksemplāriem: 
tie ir 14.–15. gadsimta vēstures avoti senkrievu valodā, kuri agrāk netika 
publicēti.62 taču arī šīs publikācijas neatbilst mūsdienu zinātniskās 
arheogrāfijas prasībām: senkrievu dokumentu teksti atveidoti, izmantojot 
mūsdienu krievu alfabētu un šriftu, rezultātā tekstu transkripcijās ir būtiskas 
tekstu modernizācijas, kā arī vienkāršojumi. acīmredzot vienīgais izņēmums 
ir 1412. gadā sastādītā izraksta par dažādu novgorodiešu zaudējumiem63 
lingvistiskā (respektīvi, diplomātiskā) publikācija; taču arī šajā gadījumā 
dokuments iespiests nevis pēc arhīva eksemplāra, bet pēc fotokopijas.64 

tādējādi var secināt, ka ir jau radusies nepieciešamība konsekventi īstenot 
komplekso pieeju latvijas Valsts vēstures arhīvā glabāto vēstures avotu par 
lielās novgorodas attiecībām ar hanzu apzināšanā, izpētē un edīcijā. Šī pieeja 
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prasa arhīva dokumentu komplekso reprezentāciju, vēstures avotu kopuma 
izpēti arhīva dokumentu kompleksa “Moscowitica–Ruthenica” kontekstā, kā 
arī dokumentu vietas noteikšanu lielās novgorodas attiecību ar gotlandi, 
rīgu un citām hanzas pilsētām uzturēšanas un dokumentēšanas gaitā.
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50 rīgas rātes ārējā arhīvā sākotnējā dokumentu uzskaites vienība bija “kastīte” (Kasten n. 18, 

19, 20). kad 1882. gadā tika dibināts rīgas pilsētas Vēsturiskais arhīvs un tajā tika iekļauts 
rīgas rātes ārējais arhīvs, šī dokumentu uzskaites sistēma tika pamatvilcienos saglabāta. 
taču 20. gadsimta 50. gadu beigās rīgas pilsētas Valsts arhīvā (rīgas pilsētas Vēsturiskā 
arhīva nosaukums padomju laikos) tika izdarīts ļoti neveiksmīgs mēģinājums pāršifrēt arhīva 
lietas, lai atteiktos no arhaiskās uzskaites vienības – kastītes. drīz pēc tam nācās atgriezties pie 
vecās dokumentu uzskaites sistēmas pa kastītēm. tā pati sistēma tika saglabāta arī pēc rīgas 
pilsētas Valsts arhīva fondu nodošanas lpsr centrālajam Valsts vēstures arhīvam 1964. gadā, 
kā arī pēc arhīva reorganizācijas 1991. gadā, kad tam bija dots jauns nosaukums – latvijas 
Valsts vēstures arhīvs. sk.: Valsts arhīvi Latvijā. [rīga], [b.g.] 14.–16. lpp.; Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs 90 gadskārtās. [rīga], 2009.

51 sk., piemēram, nozīmīgākos pētījumus: Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца 
XV века. СПб., 1879; gurland, m. Der St. Peterhof zu Nowgorod (1361 – 1494). göttingen, 
1913; [goetz, l. k.] Deutsch – Russische Handelsverträge des Mittelalters. hamburg, 1916. 
(abhandlungen des hamburgischen kolonialinstituts, bd. XXXVii); goetz, l. k. Deutsch–
Russische Handelsgeschichte des Mittelalters. lübeck, 1922; Кулишер, И. М. История русской 
торговли до девятнадцатого века включительно. Петербург, 1923; Хорошкевич, А. Л. 
Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV – XV вв. Москва, 
1963; Казакова, Н. А. Русско-ганзейские отношения: конец XIV – начало XVI в. Ленинград, 
1975; Рыбина, Е. А. Иноземные дворы в Новгороде XII – XVII вв. Москва, 1986; Сквайрс, Е. Р., 
Фердинанд, С. Н. Ганза и Новгород..; u.c.

52 lVVa, 673. f., 4. apr., 18. k., 14. l. Jāteic, ka latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas arī šā 
dokumenta oriģināls (lVVa, 673. f., 4. apr., 18. k., 13. l.), kas tika iespiests vairākkārt; taču, kā 
jau tika atzīmēts, visi senākie dokumenti senkrievu valodā uzskatāmi par sevišķi vērtīgiem, 
tāpēc arī šā noraksta publicēšana ir aktuāla.

53 lVVa, 673. f., 4. apr., 18. k., 26. l. dokumenta tīrraksts (koncepts), kas palika rīgas rātes 
kancelejas arhīvā.

54 turpat, 190. l.
55 turpat, 19. k., 12. l. Šis tulkojums glabājas kopā ar dokumenta norakstu oriģinālvalodā 

(respektīvi, senkrievu valodā).
56 lVVa, 673. f., 4. apr., 19. k., 42. l.
57 par dokumentu publikācijām sk. tabulā “arhīva dokumentu kopojums par rīgas, gotlandes 

un hanzas attiecībām ar lielo novgorodu”, kura publicēta pielikumā šim rakstam.
58 piemēram, sk. dokumentu publikācijas krājumos: Владимирский-Буданов, М. (сост.) 

Хрестоматия по истории русского права. [Вып.] 1. [Изд. 1-е.] Ярославль, 1871. С. 101–106; 
Бахрушин, С. В. (ред.) Памятники истории Великого Новгорода. Москва, 1909. С. 63, 64, 73, 
81–82; goetz, l. K. Deutsch – Russische Handelsverträge.. s. 15–72, 72–90; Обнорский С. П., 
Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. 2-е изд. Ч. 1. Москва, 1952. № 
14, 18, 37, 38, 39, 40; Зимин, А. А. (сост.) Памятники права феодально-раздробленной Руси 
XII–XV в.в. Москва, 1953. (Памятники русского права, вып. 2). С. 124–132.

59 Валк, С. Н. (ред.) Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Москва; Ленинград, 1949. № 28, 29, 
30, 34, 35, 36, 57, 58, 65.

60 sk. dokumentu publikācijas krājumos: „liv-, est- und kurländisches urkundenbuch”; 
„Грамоты, касающиеся до сношений северо-западной России с Ригою и ганзейскими 
городами в Xii, Xiii u XiV веке” (СПб., 1857); „russisch-livländische urkunden” (st. 
petersburg, 1868); „hanserecesse”; u.c. Šajos krājumos iespiesto dokumentu numurus sk. pēc 
tabulas „arhīva dokumentu kopojums par rīgas, gotlandes un hanzas attiecībām ar lielo 
novgorodu”.

61 Ļoti bieži 20. gadsimta publikācijās tiek atkārtotas kļūdas tekstu atveidē, kas tika izdarītas vēl 
19. gadsimtā. atsevišķos gadījumos kļūdu skaits pat palielinās.



22 aleksandrs iVanoVs

62 Хорошкевич, А. Л. Новые новгородские грамоты.. № i, ii, iii; Хорошкевич, А. Л. 
Русские грамоты 60–70-х годов XV в. из бывшего Рижского городского архива. В кн.: 
Археографический ежегодник за 1965 год. Москва, 1966. № 1. С. 331-332.

63 lVVa, 673. f., 4. apr., 18. k., 99.a l.
64 Зализняк, А. А. Древненовгородский диалект. Москва, 1995. Д35, с. 573-575.

Pielikums

arhīva dokumentu kopojums 
par rīgas, gotlandes un hanzas attiecībām ar lielo novgorodu

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 673. f., 4. apr.

nr.
izsniegšanas 
datums un 

vieta

dokumenta 
saturs

publikācijas
arhīva šifrs, 

autentiskuma 
pakāpe, 

materiāls, 
zīmogi, valoda

1

2

[1191.–
1192.g.*]
novgoroda

[1259.–
1263.g.]
novgoroda

18. k., 3. l.
1259.-
1262. gadā 
izgatavotais 
noraksts. 
pergaments. 
krievu valodā

18. k., 3. l. 
(uzrakstīts 
uz tās pašas 
pergamenta 
loksnes, kurā 
ir 1. doku-
ments). 
oriģināls. 
pergaments. 
6 piekaramie 
zīmogi. krievu 
valodā

kņaza Jaroslava 
Vladimiroviča un 
novgorodiešu 
noslēgtais līgums ar 
gotlandi un vācu 
pilsētām par mieru,
diplomātiskām 
attiecībām, 
tirdzniecību un tiesu

kņaza aleksandra 
Jaroslaviča 
(Ņevska), viņa dēla 
kņaza dmitrija 
aleksandroviča 
un novgorodiešu 
noslēgtais līgums ar 
gotlandi, lībeku un 
citām vācu pilsētām 
par mieru un 
tirdzniecību

Грамоты 1857 № 
1б; Срезневский 
1857 с. 294-310;  
Срезневский 1858 
(1857) стлб. 155-
161; rlu n. 1; 
Владимирский-
Буданов 1871 
с. 101-106; lub 6 
n. 3010; hub 1 n. 
50 (tulkojumā vācu 
valodā); Бахрушин 
1909 с. 63; goetz 1916 
s. 15-72; ГВНП № 28; 
ПРП 2 с. 124-132
Грамоты 1857 № 
1а; Срезневский 
1857 с. 311-317; 
Срезневский 1858 
(1857) стлб. 166-171; 
rlu n. 16; lub 6 
n. 3033; hub 1 n. 
532 (tulkojumā vācu 
valodā); Бахрушин 
1909 с. 64; goetz 1916 
s.72-90; 
ГВНП № 29; 
Обнорский, 
Бархударов 1952 
№ 14
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3

4

5

6

7

8

9

[1266.–
1272.g.]
rīga (?)

[1295.–
1296.g.]
lībeka–
rīga

[1299.–
1300.g.]
novgoroda

[1301.–
1302.g., 
ziema]
novgoroda

[1301.–
1302.g., 
ziema]
novgoroda

[1302.g.]
novgoroda

1331.g., 
10. no-
vembris
novgoroda

18. k., 5. l. 
sava laika 
noraksts.
pergaments. 
krievu valodā

18. k., 7. l. 
pergamenta 
kodekss. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 16. l.
oriģināls. 
pergaments. 
3 piekaramie 
zīmogi. 
krievu valodā

18. К., 13. l.
oriģināls. 
pergaments. 
3 piekaramie 
zīmogi. 
krievu valodā

18. k., 14. l. 
sava laika 
noraksts. 
papīrs. krievu 
valodā

18. k., 15. l.
oriģināls. 
pergaments. 
piekaramais 
zīmogs. 
krievu valodā

18. k., 26. l.
oriģināls. 
pergaments. 

rlu n. 26; 
rlu s.453 
(oriģināla teksta 
rekonstrukcija); 
lub 6 n. 3039; 
ГВНП № 30

schlüter 1893; 
schlüter 1911

rlu n. 50; lub 
6 n. 3058; hub 2 
n. 46 (tulkojumā 
vācu valodā); 
Соболевский, 
Пташицкий 1903 № 
43б; ГВНП № 36
Грамоты 1857 № 9; 
rlu n. 48; lub 6 
n. 3061; hub 1 n. 
1353 (tulkojumā vācu 
valodā); Сахаров 
[б.г.] Т. Vii № 84; 
Бахрушин 1909 с. 73; 
ГВНП № 34

-

Грамоты 1857 № 
5; rlu n. 43; lub 
6 n. 3062; ГВНП 
№ 35; Обнорский, 
Бархударов 1952 № 
18

rlu n. 75; lub 6 
n. 3077; hub 2 
n. 505

raksts par brīva 
ceļa piešķiršanu 
rīdziniekiem, 
pamatojoties uz zelta 
ordas hana mengu-
temīra atļauju

Novgorodas skras 
(juridiskie statūti) 
otrā redakcija, kurā 
iekļauta skras pirmā 
redakcija (13. gs. 
vidus)
novgorodiešu raksts 
rīgas rātei ar prasību 
atdot izlaupītās 
preces un izdot 
laupītājus

kņaza andreja 
aleksandroviča 
un novgorodiešu 
raksts par brīva 
sauszemes un ūdens 
ceļa piešķiršanu 
vācu tirgotājiem no 
lībekas
kņaza andreja 
aleksandroviča 
un novgorodiešu 
raksts par brīva 
sauszemes un ūdens 
ceļa piešķiršanu 
vācu tirgotājiem no 
lībekas
kņaza andreja 
aleksandroviča 
un novgorodiešu 
akreditācijas 
raksts dāņu karaļa 
padomniekiem par 
novgorodas sūtņu 
pilnvarām
Vācu tirgotāju 
novgorodā ziņojums 
rīgas rātei par 
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10

11

12

13 

14

15

[1338.g.], 
14. augusts
[tērbata]

[1338.g.]
gotlande

1346.g., 
[22. 
februāris]
novgoroda

[1346.g., 
pēc 12. 
septembra]
rīga

[ap 1388.g.]
tērbata

[1372.g.], 
19. marts
novgoroda

lejasvācu 
valodā

18. k., n. 27. 
oriģināls. 
pergaments. 
latīņu valodā

18. k., 29. l.
oriģināls. 
pergaments. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 33. l. 
sava laika 
kopija. 
pergaments. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 34. l.
oriģināls. 
pergaments. 
latīņu valodā

18. k., 35. l.
oriģināls. 
papīrs. latīņu 
valodā

18. k., 37. l.
oriģināls. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

krievu (novgorodas 
iedzīvotāju) uzstā-
šanos (pulcēšanos) 
pret vāciešiem

lībekas un Visbijas 
sūtņu raksts rīgas 
rātei ar lūgumu 
atcelt tirdzniecības 
aizliegumu 
ar krievzemi, 
pamatojoties uz 
to, ka novgoroda 
atlīdzināja 
zaudējumus un solīja 
turpmāk nekādas 
netaisnības nepieļaut

“Visu hanzas 
pilsētu” pārstāvju 
pieņemtie 
novgorodas Vācu 
sētas “statūti” 
(likumi)

Vācu tirgotāju un 
vecāko sapulces 
apstiprinātā kārtība 
un noteikumi, kas 
regulē tirdzniecību ar 
novgorodu

rīgas rātes raksts 
vācu tirgotājiem 
dinaburgā ar 
prasību ievērot Vācu 
sētas novgorodā 
sludināto kažokādas 
tirdzniecības 
aizliegumu

tērbatas rātes raksts 
ar paziņojumu tai 
skaitā par vēstnieku 
sūtīšanu uz 
novgorodu

novgorodas Vācu 
sētas tirgotāju un 
vecāko sūdzība 
par jauniem krievu 
tirdzniecības 

rlu n. 81; lub 6 
n. 3080; hub 2 
N. 622

rlu n. 82; lub 6 
n. 3079

rlu n. 88а; hub 3 
n. 69,1

rlu n. 128; lub 6 
n. 3085; hub 3 n. 85

rlu n. 132; lub 6 
n. 3100; hub 4 
N. 915

rlu n. 129; hub 5 
n. 415; hr 3 n. 55
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statūtiem (cenu 
noteikšanas kārtību), 
kas rada šķēršļus 
tirdzniecībai, it 
sevišķi ņemot 
vērā Vācu sētas 
pārpildīšanu 
ar precēm un 
iespējamību, ka 
vasarā uz novgorodu 
atbrauks vēl citi vācu 
tirgotāji ar savām 
precēm

tērbatas rātes 
ziņojums rēveles 
rātei, kā arī rīgas 
rātei par konflikta 
ar krieviem 
noregulēšanu un 
par to, ka drošību 
ceļā no novgorodas 
un uz novgorodu 
garantējuši 
novgorodas 
sūtņi; rakstā ir 
arī ziņojums par 
zvērādu iepirkšanu 
novgorodā

lībekas rātes 
ziņojums tērbatas 
rātei tai skaitā 
par braucienu uz 
novgorodu

tērbatas rātes 
ziņojums rīgas 
rātei tai skaitā par 
to, ka tika veikts 
pārvedums uz 60 
gabaliem sudraba, 
kas tika atvesti no 
novgorodas

tērbatas rātes raksts 
rīgas rātei, kurā tai 
skaitā atzīmēts, ka uz 

16

17

18

19

dokuments tika 
iespiests tikai pēc 
eksemplāra, kas 
sūtīts uz rēveli 
(sk.: lub 3 n. 1114; 
hr 3 n. 73; hub 4 
n. 539)

rlu n. 131; hr 3 
n. 328. dokumenta 
eksemplārs, kas 
glabājās rēveles rātes 
arhīvā, publicēts: 
lub 4 n. 1560

hr 3 n. 160

hr 3 n. 333

18. k., 38. l.
oriģināls. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 39. l. 
sava laika 
kopija. papīrs. 
latīņu valodā

18. k., n. 40.
oriģināls. 
papīrs.** 
lejasvācu 
valodā

18. k., 42. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 

[1376.g.], 
6. maijs
tērbata

[1381.g.], 
16. marts
lībeka

[1383.g.], 
19. augusts
tērbata

[1386.g.], 
5. decembris
tērbata
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20

21

22

23

[1388.
g., maijs–
oktobris]
novgoroda 

[1388.g.], 
pirms 
23. decem-
bra, tērbata

[1392.g., 
janvāris–
februāris]
novgoroda

[1396.g.,
6. oktobris]
[tērbata]

zīmoga pēdas. 
latīņu valodā

18. k., 67. l. 
sava laika 
noraksts. 
papīrs. krievu 
valodā

18. k., 45. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 
zīmoga 
fragmenti. 
latīņu un 
lejasvācu 
valodā

18. k., 47. l.
sava laika 
noraksts. 
pergaments. 
krievu valodā

18. k., 51. l.
oriģināls. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

vācu tirgotāju vēstuli 
no novgorodas par 
vēstnieku tikšanos 
atbilde netika 
saņemta

lielkņaza 
vietvalžu un „visas 
novgorodas” raksts 
hanzas vēstniekiem 
tērbatā (Jurjevā) par 
brīva ceļa piešķiršanu 
viņiem

tērbatas rātes raksts 
rīgas rātei, kas 
satur novgorodas 
raksta (atbildes) 
tērbatas bīskapam 
un tērbatas rātei 
tekstu (transsumptu) 
tulkojumā lejasvācu 
valodā par 
novgorodas ieceri 
sūtīt novgorodas 
vēstniekus pie 
livonijas ordeņa 
mestra uz rīgu

novgorodas līgums 
ar hanzas pilsētām 
(tā sauktais Nībūra 
miers)

[tērbatas rātes] raksts 
[rīgas rātei?] par 
novgorodā arestēto 
sudrabu

Обнорский, 
Бархударов 1952 
№ 38; Боголюбова, 
Таубенберг 1960 № 
5 с. 17 (fotokopija); 
Хорошкевич 1964 
№ i с. 272 (kļūdaini 
atzīmēts, ka 
dokuments uzrakstīts 
uz pergamenta 
un uzskatāms par 
oriģinālu. Jāatzīmē, 
ka dokuments netika 
apstiprināts ar 
zīmogiem)

hr 3 n. 464 
(raksts); hr 3 n. 
463 (transsumpts); 
Хорошкевич 
1964 № ii c. 272 
(novgorodas raksta 
teksta atpakaļējais 
tulkojums mūsdienu 
krievu valodā)***

rlu n. 115; lub 6 
n. 2924; Бахрушин 
1909 № Xiii с. 81-82

hr 4 n. 381
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[1398.–
1420.g.] 
novgoroda

[14.gs. 
beigas] 
[rīga?]

[14.gs. 
beigas], 4. 
februāris
tērbata

[14.gs. 
beigas]
tērbata

[1407.g.], 17. 
marts
rēvele

[1407.g.], 3. 
jūlijs
tērbata

18. k., 87. l.
oriģināls. 
papīrs. 2 
piekaramie 
zīmogi. 
krievu valodā

18. k., 69. l.
tīrraksts. 
pergaments. 
lejasvācu 
valodā

18. К., 75. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 
zīmoga 
fragmenti. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 76. l.
oriģināls. 
papīrs. balta 
vaska zīmoga 
fragmenti. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 127. l.
oriģināls. 
papīrs. balta 
vaska zīmoga 
fragmenti. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 130. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 

novgorodiešu 
raksts rīgas rātei 
par pāridarījumu 
borisam 
kižaninovam

instrukcija livonijas 
pilsētu sūtnim uz 
novgorodu un 
pleskavu sakarā ar 
drošas satiksmes 
atjaunošanu [ar 
novgorodu un 
pleskavu]

tērbatas rātes 
raksts rīgas rātei ar 
novgorodas Vācu 
sētas atbildes tekstu 
(transsumptu) par 
būvdarbiem Vācu 
sētā novgorodā un 
baznīcas celšanu

tērbatas rātes 
ziņojums rīgas 
rātei par sava 
sūtņa sarunām ar 
novgorodiešiem 
sakarā ar arestēto 
mantu

rēveles rātes raksts 
rīgas rātei ar prasību 
atbalstīt aizliegumu 
uz aizņēmumu 
darījumiem ar 
krieviem uz 3 
gadiem, kā arī 
ziņojums par to, 
ka vācu tirgotāji 
novgorodā lūdz 
[atsūtīt] jaunus 
statūtus (skra) un 
vaska zīmogu

tērbatas rātes 
ziņojums rīgas 
rātei tai skaitā par 

Обнорский, 
Бархударов 1952 
№ 37; Боголюбова, 
Таубенберг 1960 
№ 4 с. 16 (fotokopija)

-

rlu n. 133

hr 4 n. 23

hr 5 n. 370

hr 5 n. 411. turpat 
publicētas šā 
raksta sastāvdaļas 

24

25

26

27

28

29
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[1409. g.], 
20. maijs
tērbata

[1412. g.]
novgoroda

[1418.-
1420. g.] 
novgoroda

[1418.-
1420.g.] 
novgoroda

zīmoga pēdas. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 136. l.
oriģināls. 
papīrs. 
dzeltenvaska 
zīmoga 
fragmenti. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 99.а l.
oriģināls. 
papīrs. krievu 
valodā

18. k., 147. l.
oriģināls. 
papīrs. 
piekaramais 
vaska zīmogs 
(nodalīts no 
dokumenta). 
krievu valodā

18. k., 148. l.
oriģināls. 
papīrs. 2 

to, ka vācu tirgotāji 
novgorodā aizliedza 
tirdzniecību ar 
krieviem, taču 
rēveles rāte šo 
aizliegumu pienācīgi 
neievēro

tērbatas rātes raksts 
rīgas rātei par to, ka 
narvas fogts atļāva 
tur novgorodiešu 
braucienus; 
tērbatas rātes 
rakstā arī iekļauts 
vācu tirgotāju 5. 
maija raksts no 
novgorodas tērbatas 
rātei par sarunām 
ar novgorodas 
amatpersonām par 
atņemtām vācu 
precēm

izraksti par dažādu 
novgorodiešu 
zaudējumiem

novgorodas 
arhibīskapa simeona 
raksts rīgas rātei ar 
prasību tiesāt ginci 
sassenbaki (Инца 
Зашембака) un 
viņa brāli gerteki 
(Артемий) saskaņā 
ar novgorodieša 
aleksandra 
trufanova**** 
dēla sūdzību par 
nesamaksātiem 50 
rubļiem

novgorodas 
amatpersonu un 

(transsumpti) – rakstu 
rēveles rātei un rātes 
vēstniekam teksti; 
to saturs nav saistīts 
ar novgorodas un 
hanzas tirdzniecības 
attiecībām. sk. n. 
410 (publicēts pēc 
rēveles eksemplāra) 
un n. 413

rlu n. 130; lub 6 
N. 2977

Хорошкевич 1964 
№ iii; Зализняк 1995 
Д35, с. 573-575

Соболевский, 
Пташицкий 1903 
№42 (fototipijas 
uzņēmums un teksta 
transkripcija); ГВНП 
№ 57; Обнорский, 
Бархударов 1952 № 
40

Соболевский, 
Пташицкий 1903 
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33
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piekaramie 
vaska zīmogi. 
krievu valodā

18. k., 134. l.
oriģināls. 
papīrs. 2 
piekaramie 
vaska zīmogi. 
krievu valodā

18. k., 164. l.
uz rīgu 
atsūtītā sava 
laika kopija. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

18. k., 173. l.
koncepts. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

“visas novgorodas” 
raksts rīgas rātei ar 
prasību tiesāt ginci 
sassenbaki un viņa 
brāli gerteki saskaņā 
ar novgorodieša 
aleksandra 
trufanova dēla 
sūdzību par 
nesamaksātiem 50 
rubļiem

novgorodas raksts 
rīgas rātei par 
danilas andrejeva 
dēla sūdzības 
izskatīšanu par 
parāda piedzīšanu

rīgas, tērbatas un 
rēveles vēstnieku 
raksts lībekas rātei 
par to, ka sarunās 
starp livonijas 
ordeņa mestru un 
novgorodu nekāda 
vienošanās netika 
panākta, ka, otrādi, 
ordeņa mestrs lauza 
divgadīgu pamieru; 
vēstnieku rakstā ir arī 
lūgums, lai lībeka 
pēc pašas iniciatīvas 
aizliegtu tirdzniecību 
ar novgorodu, ja 
sāksies karš

rīgas rātes raksts 
lībekas rātei 
par piecgadīgā 
pamiera slēgšanu 
starp livonijas 
ordeņa mestru un 
novgorodu un 
par tikšanās narvā 
nozīmēšanu uz 
8. jūliju strīdīgu 
jautājumu 
izšķiršanai; rakstā arī 

№ 41 (fototipijas 
uzņēmums un teksta 
transkripcija); ГВНП 
№ 58; Обнорский, 
Бархударов 1952 № 
40

Обнорский, 
Бархударов 1952 № 
39

rlu n. 282; lub 10 
N. 118

rlu n. 281; lub 10 
n. 425

[1422.g. 
augusts–
1423.g. 
februāris]
novgoroda

[1445.g.], 7. 
februāris
narva

[1448.g.], 23. 
marts
[rīga]

34

35

36
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18. k., 190. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 
zīmoga pēdas 
(nospiedums). 
lejasvācu 
valodā

18. k., 159. l.
oriģināls. 
papīrs. Vaska 
zīmoga pēdas. 
krievu valodā

18. k., 261. l.
uz rīgu 
atsūtītā sava 
laika kopija. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

19. k., 12. l.
sava laika 
noraksts. 
papīrs. krievu 
valodā

19. k., 12. l.
sava laika 
tulkojums 
lejasvācu 
valodā; 
pielikts 
dokumenta 
norakstam 
krievu valodā 
(nr. 40). 
lejasvācu 
valodā

1453.g., 12 
janvāris
tērbata

[1456.g.?], 
15. marts
novgoroda

[1468.g., ap 
10. augustu]
tērbata

[1472.
g., aprīļa 
beigas–
maijs] 
novgoroda

[1472.
g., aprīļa 
beigas–
maijs] 
novgoroda

-

lub 8 n. 1040; ГВНП 
№ 65

lub 12 n. 599

Хорошкевич 1966 № 
1 с. 331–332

-

izvirzīti priekšlikumi 
par attiecībām 
ar novgorodu, 
ja pamiers tiks 
saglabāts un 
mūžīgais miers tiks 
noslēgts

tērbatas rātes raksts 
rīgas rātei ar vācu 
tirgotāju raksta no 
novgorodas kopiju 
un ar lūgumu izteikt 
savu attieksmi pret 
šo rakstu

novgorodas 
arhibīskapa Jevfīmija 
raksts rīgas rātei 
ar lūgumu atsūtīt 
baznīcas zvanu 
meistaru

instrukcija tērbatas 
rātes vēstniekam 
heinriham borgeram 
(Heinrich Borger) 
iepriekšējās sarunās 
ar novgorodu

novgorodas raksts 
hanzas vēstniekiem 
ar brīva ceļa 
garantijām

novgorodas raksts 
hanzas vēstniekiem 
ar brīva ceļa 
garantijām

37
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19. k., 42. l.
sava laika 
kopija (ar 
labojumiem). 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

19. k., 54. l.
uz rīgu 
atsūtītā sava 
laika kopija. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

19. k., 67. l.
uz rīgu 
atsūtītā sava 
laika kopija. 
papīrs. 
lejasvācu 
valodā

19. k., 73. l.
sava laika 
kopija, 
izgatavota 
1510.g. 2. 
martā. papīrs. 
lejasvācu 
valodā

maskavas 
lielkņaza ivana iii 
vārdā noslēgtais 
desmitgadīgais 
pamiers ar livonijas 
ordeņa mestru un 
rīgas arhibīskapu

novgorodas 
Vācu sētas raksts 
tērbatas rātei ar 
sūdzību par jauniem 
aizliegumiem, 
netaisnīgiem 
tirdzniecības 
noteikumiem 
un tiesas 
aizspriedumainu 
attieksmi

maskavas lielkņaza 
Vasilija iii pamiers ar 
livoniju, kas noslēgts 
uz 14 gadiem 
novgorodas labā

maskavas lielkņaza 
Vasilija iii pamiers ar 
hanzu, kas noslēgts 
novgorodas labā

1481.g., 1. 
septembris
novgoroda

[1494.g., 26. 
marts]
novgoroda

1509.g., 25. 
marts
novgoroda

1510.g., 
29.(!)***** 
februāris
novgoroda

-

Šis dokuments tika 
iespiests pēc rēveles 
oriģināla (hr-iii-3 
n. 330)

Šis dokuments tika 
iespiests pēc rēveles 
noraksta (rlu n. 
306)

lub ii 3 n. 790

42

43

44

45

* pētījumos un dokumentu publikācijās dažiem dokumentiem ir atšķirīgi datējumi. 
Šajā gadījumā tabulā piedāvāts jaunākais datējums. senkrievu valodā sastādītajiem 
rakstiem jaunākie datējumi pamatoti pētījumā: Янин В. Л. Новгородские акты XII 
– XV вв. Хронологический комментарий. Москва, 1991.

** dokumentu krājumā hr 3, s. 137 (n. 160) leģendā dokumenta publikācijai 
atzīmēts, ka dokuments apstiprināts ar aploksni aizslēgušo zīmogu. pašlaik šā zīmoga 
nav: tas tika izrauts kopa ar papīra loksnes, kurā uzrakstīts dokumenta teksts, daļu.

*** publicētā dokumenta virsrakstā kļūdaini atzīmēts, ka novgorodas rakstā 
pausta iecere sūtīt vēstniekus uz tērbatu (Jurjevu); taču dokumenta tekstā skaidri 
atzīmēts: „.. un mēs gribam sūtīt mūsu vēstniekus par visām lietām uz rīgu” («... И 
мы хотим послать наших послов о всяких делах в Ригу», Хорошкевич 1964 № ii 



32 aleksandrs iVanoVs

c. 272). sal. ar arhīva dokumenta tekstu lejasvācu valodā:: „.. unde wii | willen unse 
boden zenden umme aller sake willen an den mester to der ryghe». Šī kļūda parādās 
arī dokumenta virsrakstā „hronoloģiskajā komentārā novgorodas aktīm”. sk.: Янин 
В. Л. Новгородские акты.. № 21, с. 96-97.

**** publicētā raksta virsrakstā (ГВНП), kā arī „hronoloģiskajā komentārā 
novgorodas aktīm” šis novgorodietis kļūdaini dēvēts par „trifonovu” (Янин В. Л. 
Новгородские акты.. С. 104 № 34, С. 105 № 35).

***** tā rakstīts dokumentā.

dokumentu publikācijas
Goetz 1916 – goetz, l. k. Deutsch – Russische Handelsverträge des Mittelalters. 

hamburg, 1916.
HR 3, 4, 5 – koppmann, k. (bearb.) Hanserecesse: Die Recesse und andere Akten der 

Hansetage von 1256 – 1430. [abt. i.] bd. 3. leipzig, 1875; bd. 4. leipzig, 1877; bd. 5. 
leipzig, 1880.

HR-III-3 – schäfer, d. (bearb.) Hanserecesse: Die Recesse und andere Akten der 
Hansetage von 1256 – 1430. abt. iii. bd. 3. leipzig, 1888. 

HUB 1, 2 – höhlbaum, k. (bearb.) Hansisches Urkundenbuch. Herausgegeben vom 
Verein für Hansische Geschichte. bd. 1. halle, 1876; bd. 2. halle, 1879. 

LUB 3, 4, 6, 8, 10, 12 – Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. 
bd. 3 / hrsg. Fr. g. von bunge. reval, 1857; bd. 4 / hrsg. Fr. g. von bunge. reval, 1859; 
bd. 6 / hrsg. Fr. g. von bunge. riga, 1873; bd. 8 / hrsg. h. hildebrand. riga–moskau, 
1884; bd. 10 / hrsg. ph. schwartz. riga–moskau, 1896; bd. 12 / hrsg. ph. schwartz 
und a. von bulmerincq. riga–moskau, 1910.

LUB II 3 – arbusow, l. (hrsg.) Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. abt. ii. bd. 
3. riga; moskau, 1914.

RLU – napiersky, k. e. (hrsg.) Russisch-livländische Urkunden = Русско-ливонские 
акты. st. petersburg, 1868.

Schlüter 1893 – schlüter, W. (hrsg.) Die Novgoroder Skra nach der Rigaer Handschrift. 
dorpat, [1893].

Schlüter 1911 – schlüter, W. Die Novgoroder Skra vom 13. bis 17. Jahrhundert. dorpat, 
1911.

Бахрушин 1909 – Бахрушин, С. В. (ред.) Памятники истории Великого 
Новгорода. Москва, 1909.

Боголюбова, Таубенберг 1960 – Боголюбова, Н. Д., Таубенберг, Л. И. О 
древнерусских памятниках Xiii–XiV в.в. Рижского городского архива. В кн.: 
Ученые записки Латвийского государственного университета им. П. Стучки. Т. 
XXXVi, вып. 6А. Рига, 1960. С. 7–22.

Владимирский-Буданов 1871 – Владимирский-Буданов, М. (сост.) 
Хрестоматия по истории русского права. [Вып.] 1. [Изд. 1-е.] Ярославль, 1871.

ГВНП – Валк, С. Н. (ред.) Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Москва; 
Ленинград, 1949.

Грамоты 1857 – Грамоты, касающиеся до сношений северо-западной России с 
Ригою и ганзейскими городами в XII, XIII u XIV веке. СПб., 1857.
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Зализняк 1995 – Зализняк, А. А. Древненовгородский диалект. Москва, 1995.
Обнорский, Бархударов 1952 – Обнорский, С. П., Бархударов, С. Г. 

Хрестоматия по истории русского языка. 2-е изд. Ч. 1. Москва, 1952. 
ПРП 2 – Зимин, А. А. (сост.) Памятники права феодально-раздробленной Руси 

XII–XV в.в. Москва, 1953. (Памятники русского права, вып. 2).
Сахаров [б.г.] – [Сахаров И. П.] Образцы древней письменности. [СПб.], [б.г.].
Соболевский, Пташицкий 1903 – Соболевский, А., Пташицкий, С. 

Палеографические снимки с русских грамот, преимущественно XIV века. СПб., 
1903.

Срезневский 1857 – Срезневский, И. И. Древнейшие договорные грамоты 
Новгорода с немцами 1199 и 1263 г. В кн.: Исторические чтения о языке и 
словесности в заседаниях II-го Отделения Императорской Академии Наук 1856 и 
1857 гг. СПб., 1857. С. 291–317.

Срезневский 1858 (1857) – Срезневский, И. И. [Древнейшие договорные 
грамоты Новгорода с немцами]: Библиографические записки. В кн.: Известия 
Императорской Академии Наук по Отделению русского языка и словесности. Т. 6, 
вып. 1. Спб., 1858 (1857). С. 153–171.

Хорошкевич 1964 – Хорошкевич, А. Л. Новые новгородские грамоты XiV 
– XV вв. В кн.: Археографический ежегодник за 1963 год. Москва, 1964. С. 264–276.

Хорошкевич 1966 – Хорошкевич, А. Л. Русские грамоты 60–70-х годов XV в. 
из бывшего Рижского городского архива. В кн.: Археографический ежегодник за 
1965 год. Москва, 1966. С. 325–341.

documentary records on riga, gothland, and 
hanseatic league relations with novgorod in the 
latvian state historical archives (12th – 16th century)

a collection of documentary records “moscowitica – ruthenica”, which 
is kept in the latvian state historical archives (record group no. 673, 
“external archives of riga city council”), provides historians with firsthand 
information about relations of ancient russian and byelorussian lands and 
towns (smolensk, novgorod, pskov, polotsk, Vitebsk, etc.), as well as lithuania 
with riga, livonia, hanseatic league, and german towns in the late 12th 
– early 18th centuries. For the first time, the historical name of this collection 
appeared in the register compiled in the external archives of riga city 
council in the 1630s. an integral part of “moscowitica – ruthenica” is a sub-
complex of historical records that emerged in the process of documentation of 
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relations between novgorod, on the one hand, and riga, hanseatic league, 
and gothland, on the other hand. 

this paper provides a comprehensive overview of historical sources 
related to the history of novgorod relations with riga, hanseatic league, 
and gothland in the 12th century – early 16th century. information about 
these documentary records is aggregated in the table “collection of archival 
documents related to the history of relations of novgorod with riga, 
gothland, and hanseatic league” that is published as an appendix to the 
paper. 

in order to provide an in-depth study of the above-mentioned historical 
records, the paper reveals some principal aspects of the history of the 
documentary collection “moscowitica – ruthenica”, evaluates different 
approaches to classification of medieval documentary records written in 
russian, low german, and latin that came into existence in german and 
russian spheres of cultural and political influence, provides information 
about introduction of this sub-complex of historical records into scientific 
circulation, evaluates archaeographic quality of major publications of 
historical sources. however, in the focus of author’s attention there are 
historical records as such: a special attention is paid to heuristic importance 
of historical information provided by the documents.

the paper states that until now the sub-complex of historical records 
related to the history of mutual relations between novgorod, on the one 
hand, and riga, hanseatic league, and gothland, on the other hand, has not 
been studied and used in historical research as an integral whole. For that 
reason, work on complete edition of this sub-complex of historical records 
seems to be urgent.

iesniegts 2010. gada 31. augustā


