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rakstā sniegts avotpētniecisks pārskats par krievijas impērijas laikā tapušajiem vēstures 
avotiem, kas attiecas uz kurzemes guberņu, īpašu uzmanību pievēršot ticības maiņas jeb 
konversijas jautājumiem. Analizēti dažāda līmeņa valsts iestāžu un kristīgo draudžu garīgo 
pārvalžu dokumenti, kas glabājas krievijas valsts vēstures arhīvā, Lietuvas valsts vēstures 
arhīvā un Latvijas valsts vēstures arhīvā. sīkāk tiek analizētas šādas avotu grupas: 1) iekšlietu 
ministrijas Citticībnieku garīgo lietu departamenta materiāli, 2) kurzemes gubernatora 
atskaites, 3) telšu (Žemaitijas) romas katoļu bīskapijas garīgās konsistorijas dokumenti, 4) 
kurzemes ev. luteriskās konsistorijas dokumenti, 5) rīgas un jelgavas pareizticīgo bīskapa 
kancelejas dokumenti.
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1795. gadā izveidotajā kurzemes guberņā bija iekļauta ne tikai kurzeme, 

bet arī zemgale un sēlija. vairums tās iedzīvotāju, ieskaitot sabiedrības 
valdošo kārtu – vācbaltiešu muižniecību, piederēja ev. luteriskajai baznīcai, 
bet guberņas konfesionālajā un etniskajā kartē bija saskatāmas arī “atskaņas” 
no Žečpospoļitas formālās virskundzības laika, kas bija radījis labvēlīgus 
apstākļus gan katoļu draudžu pastāvēšanai (Alsungā, Lēnās un ilūkstē 
u.c.), gan arī vecticībnieku kopienu darbībai (jēkabpilī un ilūkstes apriņķī). 
nozīmīgas izmaiņas iedzīvotāju konfesionālajā struktūrā ienesa arī 19.gs. 
otrajā pusē izvērstās kurzemes guberņai jaunu konfesionālo grupu – 
pareizticīgo, baptistu un vienticībnieku – aktivitātes.
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raksta mērķis ir sniegt avotpētniecisku pārskatu par krievijas impērijas 
laikā tapušajiem vēstures avotiem, kas attiecas uz kurzemes guberņu, īpašu 
uzmanību pievēršot ticības maiņas jeb konversijas jautājumiem. rakstā 
analizēti dažāda līmeņa valsts iestāžu un kristīgo draudžu garīgo pārvalžu 
dokumenti, kas glabājas Krievijas Valsts vēstures arhīvā (Российский 
государственный исторический архив, РГИА), Lietuvas Valsts vēstures 
arhīvā (Lietuvos Valstybės istorijos archyvas, (LviA) un LNA	 Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā (LvvA). Līdztekus jautājumam par dažādu kristīgo konfesiju 
piederīgo ticības maiņas formālajiem rādītājiem, piemēram, konversiju skaitu 
un dinamiku, tiks analizēts arī šīs parādības plašākais konteksts – kristīgo 
draudžu savstarpējā mijiedarbība krievijas impērijas, baltijas guberņu un 
visbeidzot – arī draudzes līmenī. 

nozīmīgākās avotu grupas par kurzemes guberņas kristīgajām draudzēm ir 
šādas: 1) iekšlietu ministrijas Citticībnieku1 garīgo lietu departamenta materiāli, 
2) kurzemes gubernatora atskaites, 3) telšu (Žemaitijas) romas katoļu bīskapijas 
garīgās konsistorijas dokumenti, 4) kurzemes ev. luteriskās konsistorijas 
dokumenti, 5) rīgas un jelgavas pareizticīgo bīskapa kancelejas dokumenti.

1. iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo 
lietu departamenta materiāli

iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo lietu departamenta dokumenti 
ir apkopoti krievijas valsts vēstures arhīva 821. fondā. sakarā ar to, ka 
vairums kurzemes guberņas iedzīvotāju piederēja ev. luteriskajai ticībai, 
visnoderīgākie ir 821. fonda 5. aprakstā “protestanti krievijas impērijā un 
polijas karalistē, 1820- 1912“ ievietotās lietās, kā arī 10. apraksta “vispārējā 
nodaļa“ materiāli. Šajos aprakstos esošos dokumentus attiecībā uz ticības 
maiņu var iedalīt šādās vēstures avotu grupās: 

1.1. krievijas ev. luteriskās ģenerālkonsistorijas atskaites, 
1.2. kurzemes ev. luteriskās konsistorijas sinodes protokoli, 
1.3. iekšlietu ministra izsniegtās atļaujas mainīt konfesionālo piederību. 

1.1. krievijas ev. luteriskās ģenerālkonsistorijas atskaites

no 1864. līdz 1896. gadam krievijas ev. luteriskā ģenerālkonsistorija 
iesniedza iekšlietu ministram ikgadēju atskaiti par luterisko draudžu stāvokli 
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impērijā. Šīs atskaites tika gatavotas, balstoties uz vietējo garīgo pārvalžu 
sagatavotajiem materiāliem. viena gada atskaite bija apmēram 10 lapu gara, 
ziņām par kurzemes draudžu garīgo un materiālo stāvokli tajā atvēlētas 
vidēji 2 – 3 lapas.2

visām atskaitēm pievienoti pielikumi, kuros apkopoti dati par baznīcu, 
draudžu, garīdznieku un konfirmēto personu skaitu, tāpēc, iepazīstoties ar 
šiem pielikumiem, var gūt priekšstatu par draudžu dzīvi un to darbību, kas 
balstīts uz precīziem skaitliskajiem rādītājiem. kurzemes guberņā šie skaitļi 
gandrīz nemainās. piemēram, laikposmā no 1877. līdz 1886. gadam kurzemes 
guberņas prāvestijās bija 161 luterāņu baznīca vai lūgšanu nams. pielikumos 
uzrādīts, ka minētajos gados guberņā bijis ap 99–105 mācītājiem.3

diemžēl šajās atskaitēs īpaša uzmanība nav pievērsta konversijām (tieši to 
skaitam), lai gan īsi tiek raksturota dažu luterāņu vēlme mainīt savu ticību. 
par luterāņu interešu sadursmi ar baptistiem vai katoļiem ģenerālkonsistorijas 
prezidents ir droši paudis iekšlietu ministram ev. luteriskās baznīcas nostāju, 
turpretim luterāņu pāriešana pareizticībā nekad netiek plašāk komentēta vai 
vērtēta. 1884. gadā atrodama vien lietišķa piezīme: “60 personas talsos ir 
pieņēmušas pareizticību“4.

dažu gadu atskaitēs tomēr uzmanīgi izteiktas kurzemes konsistorijas 
bažas par to, ka pareizticīgo aktivitātēm luterāņu draudžu teritorijā ir arī 
savas ēnas puses. piemēram, 1864. gada atskaitē pausts sarūgtinājums par 
likumu, kas pieprasa jauktajās laulībās dzimušos bērnus kristīt un audzināt 
pareizticībā, jo atteikuma gadījumā tiek apspiesta ticīgo sirdsapziņa: “sūdzības 
no jaukto laulību ģimenēm kļūst arvien skaļākas, prasības pēc pārmaiņām 
– noteiktākas un jūtamākas. visi uzstājīgi lūdz, vai nebūtu iespējams atļaut 
jaukto laulību bērnus kristīt luterismā.“5 1885. un 1889. gadā ev. luteriskā 
ģenerālkonsistorija, atsaucoties uz vidzemes pieredzi, norāda uz vēl kādu 
negatīvu aspektu draudžu dzīvē, proti, pareizticībā konvertētie luterāņi, 
kuriem nav ļauts atgriezties luteriskajā baznīcā, tomēr cenšas slepeni pieņemt 
svēto vakarēdienu savā bijušajā draudzē, tādējādi radot problēmas mācītājiem 
ar likuma ievērošanu.6 savukārt reizēm luterāņu negatīvā attieksme pret 
draudzes locekļu pāriešanu pareizticībā tiek parādīta slēptā formā, izvēloties 
tam atbilstošus, konversiju kariķējošus gadījumus. piemēram, 1891. gadā tiek 
minēts šāds fakts: “jēkabpilī pareizticībai pievienojies 70-gadīgs atraitnis, 
kam luterāņu mācītāji bija atteikuši laulību slēgšanu, jo viņš nav varējis 
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sagādāt apliecinājumu tam, ka spēs nodrošināt savus bērnus no iepriekšējām 
laulībām.“�

krievijas ev. luteriskā ģenerālkonsistorija pauda savu viedokli par to, 
kā vērtējami dažādi pārmaiņu procesi sabiedrībā. savās atskaitēs tā centās 
uzsvērt baznīcas pozitīvo lomu, kas nodrošina kārtību un mieru, mudina uz 
paklausību priekšniecībai, citiem vārdiem sakot, – drošību un stabilitāti. tajā 
pašā laikā ģenerālkonsistorijas prezidents izprot, ka pastāv atšķirība starp 
tā saucamo ārējo reliģiozitāti (formālu baznīcas apmeklēšanu) un patiesu 
kristieša dzīvi.� 1866. gadā tiek atzīmēts: “kur nepastāv kristīgā atziņa, tur 
arī garīgums ir zemā līmenī. no šādiem prāvesta iecirkņiem tiek regulāri 
ziņots par dzeršanu, izvirtību, negodīgumu, strīdiem ģimenē, noslieci uz 
vardarbību un necieņu pret priekšniecību.“9

Ģenerālkonsistorijas ziņojumi var tikt izmantoti, lai raksturotu ev. 
luteriskās baznīcas nostāju atsevišķos nozīmīgos jautājumos, t.i., ev. 
luterisko draudžu pašvērtējums un baznīcas attieksme pret citām kristīgajām 
konfesijām. tomēr ziņas par luteriskās baznīcas idejiskajiem pretiniekiem 
jāvērtē kritiski, jo luterāņu garīdznieku sniegtais tēlojums ir subjektīvs 
– tiek raksturots reliģiskais novirziens, kas ev. luteriskajai baznīcai nav 
pieņemams.

1.2. kurzemes ev. luteriskās konsistorijas sinodes protokoli

iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo lietu departamenta fondā 
protokoli aptver laikposmu no 1878. līdz 1897. gadam.10 Līdz 1891. gadam 
tie tika iesniegti vācu, pēc tam krievu valodā. Atškīrībā no ev. luteriskās 
ģenerālkonsistorijas atskaitēm, kurās tikai īsi raksturoti svarīgākie notikumi 
baznīcas dzīvē, kurzemes ev. luteriskās baznīcas sinožu protokoli 
samērāplaši atspoguļo luteriskajām draudzēm aktuālo tematiku. pamatā 
tie ir saistīti ar draudžu ikdienu: garīgo svētdarbību sniegšanu, garīdznieku 
amatā iecelšanu un atcelšanu no tā, jauno mācītāju sagatavošanu, baznīcu un 
pastorātu materiālo stāvokli, baznīcas nodokļiem un ziedojumiem, izglītības 
jautājumiem, kā arī sabiedrības kopējo garīgo stāvokli. sinožu protokoli var 
tikt izmantoti, lai:

1) konstatētu tās problēmas, kuras konkrētajā gadā ev. luteriskajai baznīcai 
kurzemes konsistorijas iecirknī šķita svarīgākās;

2)   analizētu konsistorijas attieksmi pret tā saucamajām sektām. 
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sinodes sēdē par attiecīgo jautājumu parasti bija galvenais ziņotājs, 
kas iepazīstināja klātesošos gan ar “sektu“ teoloģiskajiem uzskatiem, to 
darbību ārzemēs, vietām, kur kurzemes guberņā tās darbojās, gan arī izteica 
priekšlikumus, kā ar tām varētu cīnīties. tā kā sinožu protokoli aptver gandrīz 
visu 19. gs. otro pusi, tad šis materiāls sniedz vērtīgas ziņas arī par sākotnēji 
neatļauto reliģisko kustību sekotāju skaitu. tā kā baptistu11 un irvingiešu12	
jautājums nebija “politiski jūtīgs“, tad tā atspoguļojums protokolos vismaz 
daļēji varētu atbilst reālajai situācijai. tomēr tajos sniegtās ziņas par jauno 
kristīgo novirzienu “kaitīgo ietekmi“ jāvērtē piesardzīgi, salīdzinot tās ar citos 
vēstures avotos atrodamo informāciju. jāatzīmē, ka sinožu protokoli ir vērtīgi 
arī tādēļ, ka tajos parādās luterāņu garīdznieku zināšanu (informētības) 
līmenis par konkrētām parādībām, ļaujot labāk izprast viņu rīcības motivāciju, 
bet izvērstais jautājumu izklāsts dod iespēju iepazīties ar viedokļu dažādību 
pirms galīgaā lēmuma pieņemšanas.

ev. luteriskās sinodes drīkstēja darboties likuma noteiktajās robežās. 
tādeļ kurzemes sinodes protokolos netika atspoguļoti jautājumi, kas nebija 
tās kompetencē. taču ir kāda interesanta vēstule, kas pievienota 1892. 
gada kurzemes ev. luteriskās sinodes protokolam un liecina par to, ka tā 
oficiālajā tekstā daudz kas netika ierakstīts. ziņotājs ir kretingas (Krettingen) 
luterāņu mācītājs johans keturakats (Johann Keturakat, 1890–1893), kurš 
1893. gada 27. septembrī informē iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo 
lietu departamenta direktoru13, ka pagājušajā (1892.) gadā superintendents 
kurzemes sinodē esot referējis par to, kā luteriskajiem mācītājiem vajadzētu 
reaģēt uz iekšlietu ministrijas nesen izdotajiem stingrajiem likumiem, kas 
aizliedz viņiem iejaukties pareizticīgo baznīcas lietās. Šis jautājums ticis 
apspriests vairākas dienas (bet nav minēts protokolā), un klātesošie ir 
vienojušies, ka pašreizējos apstākļos kurzemes mācītājiem vajadzētu rīkoties 
tāpat, kā to izlēmusi darīt vidzemes konsistorija, resp., būt vienotiem savā 
nostājā pret pāriešanu pareizticībā, neskatoties uz šai sakarā izdotajiem 
likumiem. superintendenta izteiktais priekšlikums esot vienbalsīgi 
akceptēts, bet sinodes dalībniekiem stingri piekodināts, lai runātais tiek 
saglabāts slepenībā. ziņotāja motivācija nav bijusi gluži nesavtīga, jo viņš 
vēlējies atrisināt savu personīgo jautājumu par nozīmēšanu tauraģes 
(Tauroggen) luteriskās draudzes mācītāja amatā.14
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1.3. iekšlietu ministra izsniegtās atļaujas
mainīt konfesionālo piederību

krievijas impērijas likumdošanas akti stingri regulēja ticīgo konversijas 
jautājumus. Šajā regulējumā pavalstnieki tika sadalīti divās grupās: 1) 
pareizticīgie, 2) tā saucamie citticībnieki. Šis nošķīrums skaidri izteikts 1857. 
gada Likumu krājuma 5. pantā, kurā noteikts, ka “neviens un nekādā veidā“neviens un nekādā veidāneviens un nekādā veidā 
nedrīkst kavēt personu, kas vēlas pievienoties pariezticīgajai baznīcai“,15 bet 
konversija no pareizticības kādā citā ticībā, tai skaitā atgriešanās iepriekšējā 
draudzē, netika pieļauja. teoloģiskais pamatojums atšķirīgajai attieksmei pret 
konversiju bija šāds: pareizticīgā baznīca ir pārliecināta, ka tā ir “īstenā ticība““īstenā ticība“īstenā ticība“ 
un ka ar tās starpniecību cilvēks var droši sasniegt dvēseles pestīšanu.

impērijas likumdošana bija samērā vienaldzīga pret konversijām, kas 
nav saisītas ar pareizticību jeb konversijām citticībnieku starpā. tomēr tika 
uzskatīts, ka masveida ticības piederības maiņa, ko izraisījusi garīdznieku 
sludināšana citas ticības piederīgo vidū, varētu būt bīstama. tādēļ ticības 
maiņa varēja tikt pieļauta tikai tad, ja tā bija personas brīvas, neviena 
neietekmētas gribas izpausme. konversiju kārtību citticībnieku starpā noteica 
1857. gada Likumu krājuma 6. pants,16 kurā paredzēta iespēja brīvi mainīt savu 
ticības piederību uz kādu no kristīgajām konfesijām. vienīgais nosacījums 
bija tas, ka šāda vēlme ir jāsaskaņo ar augstāko laicīgo priekšniecību, procesā 
neiesaistot tās konfesijas garīdzniekus, kuru ticību persona grib pieņemt. 

iekšlietu ministrijas fondā ir atrodami personu konversiju lūgumi, kas 
iesniegti no dažādām impērijas nomalēm. vairumā gadījumu tie ir romas 
katoļu lūgumi pāriet luterticībā.17 dažas lietas attiecas uz luterāņu pāriešanu 
pareizticībā,18 taču šie dati ir pārāk fragmentāri un līdz ar to nav izmantojami. 
darbu apgrūtina tas, ka lietas kārtotas pēc hronoloģiskā principa, tādēļ 
ne vienmēr var noteikt, vai tajās ir iesniegumi no kurzemes guberņas. par 
dažu personu konversiju izveidota atsevišķa lieta. iespējams, tas darīts 
tāpēc, ka izskatāmais jautājums bijis komplicēts vai arī iesniegums neprecīzi 
noformēts. Šādu lietu nosaukumā norādīts tikai personas vārds, uzvārds un 
konfesionālā piederība, bet nav norādes par personas dzīvesvietu. tomēr, 
izmantojot izlases principu, izdevās identificēt dažas konversiju lietas19, kas 
attiecās uz kurzemes guberņu. 

personas lūgums iekšlietu ministrijā nonāca ar kurzemes guberņas 
pārvaldes starpniecību, kura personas  miertiesā iesniegts lūgums, nosūtīja 
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ministram.20 miertiesa bija iepazinusies ar izrakstiem no baznīcas metriku 
grāmatas par konvertēties gribētāja kristībām. Lūgumam bija pievienots 
divu cilvēku apliecinājums, ka nedz konvertējamā persona, nedz tās 
vecāki nav pareizticīgie. ja dokumenti bija kārtībā, tad iekšlietu ministrijas 
Citticībnieku garīgo lietu departaments sazinājās ar kurzemes konsistoriju 
un deva atļauju konvertēt katoli luterticībā, nosūtot prasītājam atpakaļ viņa 
iesniegtos metriskos izrakstus. savukārt kurzemes konsistorija sazinājās ar 
telšu romas katoļu konsistoriju, lūdzot izslēgt minēto katoli no romas katoļu 
draudžu sarakstiem. kad tas bija izdarīts, ministrs saņēma īsu apliecinājumu, 
ka konversija ir sekmīgi pabeigta. 

krievijas valsts vēstures arhīva fonda konversiju pieprasījumi ir vērtīgi 
tāpēc, ka tajos, atšķirībā no kurzemes ev. luteriskās un telšu romas katoļu 
konsistorijas dokumentiem, ir saglabājies personas iesniegums, kurā 
vēlme mainīt savu konfesionālo piederību ir motivēta. galvenais minētās 
avotu grupas trūkums ir tas, ka konvertītu iesniegumos atrodamās ziņas ir 
nepilnīgas. dažos lūgumos ir norādīts personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, 
draudze, vecums, bet citos ir minēts tikai vārds un dzīvesvieta. tā kā 
iesniegumam pievienotie dokumenti pēc izskatīšanas nosūtīti iesniedzējam 
atpakaļ, tad pašā iesniegumā atrodamā informācija nav pilnīga. 

2. kurzemes gubernatora atskaites

19. gs. vidū gubernatori bija viņiem uzticētā apgabala priekšnieki un 
pārvaldītāji. savā darbībā viņiem bija jāvadās pēc imperatora, senāta un citu 
augstākās varas iestāžu izdotajiem priekšrakstiem.21 gubernatoru uzdevums 
bija gādāt par visu sabiedrības kārtu labklājību, pārzināt viņu vajadzības, 
uzturēt un nodrošināt sabiedrisko mieru, drošību un vispārējās kārtības 
saglabāšanu. gubernatoram bija jārūpējas arī par sabiedrības veselību, 
apgādi ar pārtiku, par trūkumcietējiem un bēgļiem, jāpārrauga vietējās tiesu 
iestādes. guberņas priekšnieks bija tikai likuma sargs un tā izpildītājs, tāpēc 
viņam nebija tiesību izdot savus norādījumus, ieviest jaunus nodokļus vai arī 
atbrīvot no tiem. gubernatoram bija jābūt informētam par tiesu spriedumu 
pieņemšanu, bet viņš nedrīkstēja tos ietekmēt.22

katra gubernatora pienākums bija iesniegt imperatoram un iekšlietu 
ministram ikgadēju pārskatu par stāvokli pārvaldāmajā teritorijā. nākamā 
gada pirmajā ceturksnī šīs atskaites tika nolasītas ministru kabineta sēdē. tās 
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dod iespēju izsekot visu guberņas dzīves jomu attīstībai ilgākā laika posmā. 
gubernatora atskaitēs raksturotas šādas sabiedrības dzīves jomas: 1) dabas re-
sursi un rūpniecība; 2) nodokļi un nodevas; 3) sabiedrības labklājība; 4) tautas 
veselība; 5) sabiedriskās iestādes; 6) vietējā administrācija un tiesvedība.

konfesionālie jautājumi tika iekļauti sadaļā “sabiedrības labklājība“ un 
pielikumos nr. 25 “vecticībnieku skaits guberņā“ un nr. 26 “Citticībnieku 
skaits guberņā“. diemžēl ne pārskata tekstā, ne tam sekojošajos pielikumos 
neparādās ziņas par pareizticīgo skaitu guberņā. tas ir tāpēc, ka pareizticīgo 
draudžu pārvalde bija svētās sinodes rokās. savukārt lietas, kas attiecās uz 
citticībniekiem, vienmēr tika sūtītas caur iekšlietu ministrijas Citticībnieku 
garīgo lietu departamentu. no 1869. gada, kurzemes gubernatora atskaitēm 
vairs nav pielikumu, jo darbu sāk guberņas statistikas komiteja, kuras 
uzdevums ir apkopot statistiskos datus par iedzīvotājiem.23 sākot ar 1885. 
gadu kurzemes guberņas apskats, kas ietver plašu uzziņu materiālu, tiek 
izdots arī drukātā veidā.24

iepazīstoties ar gubernatora atskaitēm, var gūt priekšstatu par guberņas 
vispārējo stāvokli, detalizētu informāciju par jomām, kas konkrētajā gadā 
bijušas svarīgākās. kristīgo konfesiju draudžu dzīve gubernatoru interesēja 
galvenokārt no “tautas tikumības“ viedokļa, t. i., vai draudzēs nenotiek tīša 
vai netīša naida kurināšana pret valsts varu (centrālo vai vietējo), vai vienas 
konfesijas pārstāvji netiek kūdīti pret citu konfesiju ticīgajiem. konfesionālās 
piederības maiņa bez “pamatotiem“ iemesliem arī netika uzskatīta par 
vēlamu. iepriekš minēto apsvērumu dēļ (arī dokumenta ierobežotā apjoma 
dēļ), gubernatora atskaitē viņa pārvaldītā teritorija raksturota tikai vispārējos 
vilcienos: sniegts ticīgo skaits pa konfesijām un to sadalījums pa pilsētām un 
apriņķiem. īpaši tiek izceltas ārkārtējas situācijas.

19. gs. 80. gadu gubernatora atskaitēs spilgti parādās centrālo un vietējo 
varas iestāžu vēlme baltijas guberņas ciešāk integrēt krievijas impērijā. 
tā, piemēram, 1886. gadā kurzemes gubernators konstantīns paščenko 
(Kонстантин Иванович Пащенко, 1885–1888) lūdz valdības atbalstu jaunas 
pareizticīgās baznīcas būvei jelgavā, lai celtu pareizticības prestižu guberņas 
iedzīvotāju acīs.25 dažos gadījumos atskaitēs ir teksta izcēlumi un piezīmes 
uz lapas malām (domājams, ka tās visdrīzāk ir imperatora rezolūcijas): “jā. 
vēlams. taisnība! Atbalstu gubernatora viedokli. dod dievs!“26 savukārt 19. 
gs. 90. gados sadaļa par kristīgo draudžu darbību gubernatora atskaitēs nav 
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atrodama. Šķiet, ka rūpes par “tautas tikumību“ vairs nav aktuālas. būtiskāki 
ir kļuvuši jautājumi par rūpniecības attīstību, dzelzceļa līniju būvi, ostu 
labiekārtošanu, karaklausību u.tml.

gubernatora atskaites ir neaizstājams vēstures avots jebkuras kurzemes 
guberņas dzīves jomas pētniecībā. tas ir oficiāls dokuments, kuram ir 
standartizēta struktūra, kas dod iespēju salīdzināt un analizēt sabiedriskās 
dzīves procesus un varas iestāžu politiku ilgā laika periodā. tomēr jāņem 
vērā, ka atskaites atspoguļo esošo situāciju no guberņas vadības viedokļa, līdz 
ar to tajās tiek izcelti gubernatora darbības pozitīvie aspekti un noklusētas 
neveiksmes.

3. telšu (Žemaitijas) romas katoļu bīskapijas 
garīgās konsistorijas dokumenti 

kurzemes guberņas romas katoļu draudzes 19. gs. otrajā pusē tika 
pārvaldītas no telšiem, tādēļ ar šo draudžu vēsturi saistītie dokumenti ir 
atrodami Lietuvas valsts vēstures arhīvā viļņā. telšu garīgās konsistorijas 
669. fonda 3. aprakstā rodama arī sarakste par personu konversiju. vislielākais 
lietu skaits veltīts katoļu un luterāņu savstarpējām konversijām. dati par 
katoļu konversijām luterānismā aptver plašāku laika posmu, resp., no 1855. 
līdz 1887. gadam,27 savukārt – par luterāņu konversijām katoļticībā tikai laiku 
no 1870. līdz 1887. gadam.28	

Formālā sarakstes kārtība paredzēja, ka pēc tam, kad saņemta iekšlietu 
ministra atļauja mainīt ticības piederību, kurzemes ev. luteriskajai 
konsistorijai bija jāsazinās ar telšu garīgo konsistoriju, lai to informētu par 
atļaujas saņemšanu un lūgtu izslēgt konkrēto personu no katoļu draudzes 
locekļu saraksta. tas pats attiecās arī uz izslēgšanu no luterāņu draudzes. Šie 
dati sniedz precīzas ziņas par personu: tās vārds, uzvārds, sociālais statusus, 
dzīvesvieta un konfesionālā piederība. Avota galvenais trūkums ir tas, ka 
tajā netiek minēta konvertīta motivācija un neatklājas kristīgo konfesiju 
savstarpējo attiecību fons.

669. fonda 4. aprakstā ir apkopoti dažāda rakstura ienākušie dokumenti. 
tanī atrodama sarakste ar telšu konsistorijai pakļautajiem dekāniem un arī 
citu konfesiju garīgajām konsistorijām.29 taču ir arī lietas, kas sakārtotas 
pēc tematiskā principa. to ierosinātāji ir kurzemes guberņas luterāņu 
un pareizticīgo draudžu gani, kas ar savu garīgo pārvalžu (kurzemes ev. 
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luterisko konsistoriju un rīgas garīgo pārvaldi) starpniecību sūdzējušies 
par katoļu priesteru nelikumībām svētdarbību piešķiršanā citu draudžu 
locekļiem, piemēram, par to, ka attiecīgais garīdznieks ir pieņēmis grēksūdzi, 
atļāvis iet pie dievgalda citas konfesijas pārstāvim vai arī nav ievērojis 
noteikto kārtību, laulājot dažādu konfesiju personas.30 Šīs lietas ir vērtīgas 
tādēļ, ka tanīs ir iespējams izsekot tam, kā strīds radies un kā tas atrisināts. 
katra ienākusī sūdzība izskatīta konsistorijas sēdē un pieņemts lēmums, 
ka jāpieprasa paskaidrojums no notikumā iesaistītā priestera. iesniegtais  
paskaidrojums ticis izskatīts un, ja priesteris patiešām bija to pelnījis, izteikts 
rājiens. konsistorijas sēžu protokoli parasti visai formāli atspoguļo lietas 
būtību, no tiem nav iespējams uzzināt konsistorijas locekļu patiesos uzskatus 
par izskatāmo jautājumu. 

pavisam cita aina atklājas katoļu garīdznieku savstarpējā sarakstē.31	
neskatoties uz to, ka sarakstei bija jānotiek krievu valodā, atsevišķos gadījumos 
sēlijas katoļu priesteri bīskapam rakstījuši poliski. Arī vēstules saturs nereti 
liecina par propolisku attieksmi, gatavību aizstāvēt katoļu pozīcijas un 
nesamierināties ar luterāņu vai pareizticīgo garīdznieku apgalvojumiem 

1. att. vecpils romas katoļu draudzes locekles karlīnes ozolas (Carline Ohsol) 
1862. gada 1. novembra apliecinājums. LVIA, f. 669, ap. 3, b. 784, l. 161.
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par to, ka tiek aizskartas viņu ticīgo intereses. Šajā sarakstē ir redzams, ka 
pārkāpumā apvainotais priesteris iziet no situācijas dažādi, piemēram, 
neiesniedz prasītos dokumentus, lai pierādītu savu “nevainību“, bet atsaucas“nevainību“, bet atsaucasnevainību“, bet atsaucas 
uz mutiskām sarunām, lieciniekiem, savu rakstura vājumu, kura dēļ viņš nav 
varējis atturēties no “pretimnākšanas“ citas konfesijas ticīgajam.“pretimnākšanas“ citas konfesijas ticīgajam.pretimnākšanas“ citas konfesijas ticīgajam. 

bija gadījumi, kad luterāņu vai pareizticīgo konsistorijām vajadzēja 
atkārtoti lūgt, lai telšu konsistorija sniegtu atbildi uz pieprasīto vēstuli. no 
sarakstes ir redzams, ka vilcināšanās varēja tikt izmantota arī kā līdzeklis, 
lai lietu pieklusinātu. Lielā darba apjoma dēļ konsistorijā bija arī lietas, kas 
atstātas bez ievērības, jo uzskatītas par nenozīmīgām. 

4. kurzemes ev. luteriskās konsistorijas dokumenti

kurzemes ev. luteriskās garīgās pārvaldes dokumenti apkopoti LvvA 
629. fondā. tajā glabājas konsistorijas sarakste ar augstākajām valsts varas 
iestādēm, guberņas pārvaldes iestādēm, ģenerālkonsitoriju, citu konfesiju 
garīgajām konsistorijām un privātpersonām. Šinī fondā lietas kārtotas pēc 
tematiskā un hronoloģiskā principa. dokumentu apstrādi apgrūtina tas, 
ka kurzemes ev. luteriskās konsistorijas pārraudzībā bija plaša teritorija: 
vitebskas, mogiļevas, minskas, viļņas, grodņas un kauņas guberņas 
luteriskās draudzes. un visu šo draudžu risinātie jautājumi teritoriāli netiek 
nodalīti. 

nozīmīgu konsistorijas arhīva daļu veido iekšlietu ministra izsniegtās 
atļaujas mainīt konfesionālo piederību. te ir saskatāmas līdzības ar telšu 
romas katoļu konsistorijas arhīva dokumentiem. Atšķirība ir tā, ka šajā 
gadījumā romas katoļu konsistorija, saņemot iekšlietu ministra atļauju par 
luterāņa konversiju katoļticībā, informēja kurzemes ev. luterisko konsistoriju, 
lai tā izslēgtu konkrēto personu no savu draudzes locekļu saraksta, vai arī 
pretēji – par izslēgšanu no katoļu draudzes. dati par katoļu konversijām 
luterānismā un luterāņu konversijām katoļticībā aptver laika posmu no 
1879. gada līdz 1915. gadam.32 tie sniedz precīzas ziņas par personas vārdu, 
uzvārdu, sociālo statusu, dzīvesvietu un konfesionālo piederību. Avota 
galvenais trūkums ir tas, ka tajā netiek minēta konvertīta motivācija.

Fonda materiālos atrodamas liecības arī par luterāņu pāriešanu 
pareizticībā laika posmā no 1883. gada līdz 1915. gadam.33 saziņa starp rīgas 
pareizticīgo garīgo pārvaldi un kurzemes ev. luterisko konsistoriju par ticības 
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2. att. kauņas guberņā dzimušā katoļa jāzepa puksta (Jahsep Pukstis) 
1898. gadā sastādītais lūgumraksts kurzemes ev.luteriskajai 

konsistorijai, kurā tiek lūgta atļauja pāriet luterticībā. vēstulē norādīta 
dzīvesvieta – Lielezeres reņģu muiža.

LVVA, 629.f., 2.apr., 2754.l., 174.lp.
.
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maiņas jautājumiem nebija tik veiksmīga kā ar citām konfesijām. kurzemes 
konsistorija nespēja iegūt ziņas par luterisko draudžu ticīgo konversijām 
pareizticībā, savukārt rīgas pareizticīgo garīgā pārvalde apgalvoja, ka arī tās 
rīcībā precīzas informācijas par jaunpievienotajiem nav, jo luterisko draudžu 
mācītāji nesniedzot nepieciešamos izrakstus no metriskajām grāmatām.34	
Līdz ar to veidojās situācija, kad konvertīta dzīvesvieta pēc pareizticīgo 
pārvaldes norādēm bija grūti nosakāma. piemēram, 1888. gadā kurzemes 
ev. luteriskā konsistorija rakstīja uz rīgu, lūdzot precizēt luterāņu konvertīta 
karla Aumana (Karl Auman) draudzes nosaukumu, jo nespēja kurzemes 
guberņā atrast draudzi ar neatpazīstamu nosaukumu “joneļi” (Ионнельскаго, 
быть может Яунпильскаго или Нейнбургскаго, прихода).35

pat 20. gs. sākumā guberņas iestādēm nebija īstas skaidrības par konvertītu 
patieso skaitu. Arhīva fondos ir saglabājusies kurzemes guberņas valdes 
1909. gadā rakstīta vēstule, kurā tā lūdz ev. luteriskajai konsistorijai sniegt 
ziņas par to, cik luterāņu ir pārgājuši pareizticībā laikā no 1880. līdz 1905. 
gadam un cik daudz no viņiem ir bijuši pareizticībai piederīgi tikai formāli.36	
konsistorija atbildēja, ka tās rīcībā nav ziņu par konvertītu skaitu. precīzākas 
ziņas par konvertītiem varētu būt draudžu mācītājiem, kurus pareizticīgo 
garīdznieki dažreiz esot informējuši par pareizticībai pievienotajiem 
luterāņiem. konsistorijā šī informācija esot nonākusi tikai atsevišķos 
gadījumos. konsistorija arī norādīja, lai ziņas meklē statistikas komitejā, 
kura 19. gs. 90. gados organizēja datu vākšanu luteriskajās draudzēs. tomēr 
pastāvēja uzskats, ka ievāktie dati nav precīzi.37 strādājot ar 19. gs. otrās puses 
statistiskajiem datiem, jāņem vērā visi iepriekš minētie aspekti.

daudzās ev. luteriskās konsistorijas fonda lietās ir atrodama arī vairākas  
mācītāja vēstules, kurās viņš sūdzas par citas konfesijas garīdznieku, pagasta 
vai apriņķa amatpersonu rīcību.38 tā kā šo lietu izmeklēšana netiek uzsākta, 
tad jāpieņem, ka tās visdrīzāk ir atstātas bez ievērības un pieņemtas tikai 
zināšanai. tomēr atsevišķos gadījumos ir uzsākta sarakste ar pareizticīgo 
vai katoļu garīgajām pārvaldēm, lai noskaidrotu konkrētās lietas apstākļus. 
visbiežāk tas ir jaukto laulību gadījumos, kad citu konfesiju garīdznieki 
nav ievērojuši likumdošanā noteikto kārtību par jaunā pāra uzsaukšanu, 
tādējādi aizskarot luteriskās puses tiesības.39 balstoties uz šīm lietām, var 
rekonstruēt konfesiju ikdienas saskarsmes problēmas un iepazīties ar abu 
pušu argumentiem. 



20 kristīne Ante

5. rīgas un jelgavas pareizticīgo 
bīskapa kancelejas dokumenti 

LvvA 7462. fondā “rīgas un jelgavas bīskapa kancelejas“ iekļauti vēstures“rīgas un jelgavas bīskapa kancelejas“ iekļauti vēsturesrīgas un jelgavas bīskapa kancelejas“ iekļauti vēstures 
avoti, kas aptver laika posmu no 1836. gada jeb rīgas vikariāta izveidošanas 
līdz 1917. gadam jeb krievijas impērijas sabrukumam. jāatzīmē, ka 1850. 
gadā rīgas un jelgavas bīskaps tika paaugstināts statusā un viņa pārvaldītās 
draudzes veidoja jaunu administratīvu vienību, kas nebija pakļauta pleskavas 
bīskapam, bet darbojās patstāvīgi. Līdzīgi kā citu garīgo pārvalžu gadījumā, 
darbu ar šī fonda lietām apgrūtina tas, ka rīgas eparhija aptvēra plašu 
teritoriju – kurzemes, vidzemes un vēlāk arī igaunijas guberņu pareizticīgo 
draudzes, kas ne vienmēr aprakstā tiek atsevišķi nodalītas. 

rīgas un jelgavas bīskapa kancelejas lietās atrodami svētās sinodes izdotie 
ukazi,40 bīskapa norādījumi,41 kā arī sarakste ar eparhijas garīdzniecību42	
un baltijas ģenerālgubernatoru43 par vispārīgiem jautājumiem un arī 
maznozīmīgiem strīdus gadījumiem. 7462. fondā visplašāk pārstāvēti 
dokumenti no vidzemes guberņas, kurā visasāk norisinājās domstarpības 
starp ev. luterisko un pareizticīgo draudžu garīdzniekiem sakarā ar latviešu 
zemnieku pāriešanu pareizticībā 19. gs. 40. gados. daudzās lietās atrodamas 
statistiskās atskaites par pāriešanu pareizticībā no 1845. līdz 1874. gadam44, 
tomēr tās galvenokārt attiecas uz vidzemi un igauniju, nevis kurzemes 
guberņu, kurā pāriešanas kustība plašos apmēros kļuva populāra tikai 19. 
gs. 80. gados.  

kurzemes guberņas kontekstā 7462. fonda materiāli var tikt veiksmīgi 
izmantoti, lai raksturotu pareizticīgās baznīcas misiju darbu ar vecticībniekiem 
ilūkstes apriņķī, kad daudzi no viņiem tika pievienoti vienticībai.45 vietējo 
iedzīvotāju ticības maiņas jautājumi atspoguļoti vairākās vietējo garīdznieku 
vēstulēs bīskapam. vēstuļu autori – pareizticīgo garīdznieki – nereti 
centās nomelnot citu konfesiju garīdzniekus, savukārt tie visus izvirzītos 
apvainojumos mēģinājuši atspēkot. strādājot ar minētajiem avotiem, vairāk 
jāuzticas bīskapa gala ziņojumam par izmeklēto konfliktu, nevis tam, ko 
rakstījušas strīdā iesaistītās personas. neraugoties uz minētajām problēmām, 
rīgas un jelgavas bīskapa kancelejas dokumenti rada priekšstatu par 
pareizticīgās baznīcas plānotajiem pasākumiem kurzemes guberņas 
pareizticīgajās draudzēs, to norisi un rezultātiem.
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***

daudzveidīgais nepublicēto avotu kopums piedāvā plašas iespējas 
tajā sniegtās informācijas datus salīdzināt un konfrontēt, veidojot 
daudzšķautņainu kurzemes guberņas kristīgo draudžu dzīves tēlojumu. 
balstoties uz šajos avotos esošo informāciju, ir iespējams iepazīties ar 
kurzemes guberņā pārstāvēto konfesiju garīdznieku un draudžu darbību, 
konstatēt konversiju skaitu un raksturu, kā arī analizēt citus draudzes dzīves 
aspektus to savstarpējā mijiedarbē.

atsauces un piezīmes
1	 Citticībnieki – visu kristīgo konfesiju (izņemot pareizticīgo) ticīgo apzīmējums krievijas 

impērijā.
2 РГИА, ф. 821 (Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства 

внутренних дел), оп. 5, д. 18 (Отчеты о состоянии лютеранской церкви в России за 
1864–1876 гг.), 199 л.; РГИА, ф. 821, оп. 5, д. 19 (Отчеты о положении евангелическо-
лютеранской церкви в России. 1877– 1896 гг.), 355 л.

3 ibid., лл. 10–13, 25–28, 66–69.ibid., лл. 10–13, 25–28, 66–69.., лл. 10–13, 25–28, 66–69.
4 ibid. лл. 90.ibid. лл. 90.. лл. 90.
5 РГИА, ф. 821, оп. 5, д. 18, л. 3.РГИА, ф. 821, оп. 5, д. 18, л. 3.
6 ibid., д. 19, лл. 102, 171.
� ibid., л. 207.
� ibid., д. 18, л. 34.
9 ibid. л. 35.

10 ibid., д. 63 (�ротоколы заседаний евангелическо-лютеранских синодов �урляндского д. 63 (�ротоколы заседаний евангелическо-лютеранских синодов �урляндского 
консисториального округа. 1879–1897), 512 л.1879–1897), 512 л.

11 par pirmo baptisma kopienu eiropā uzskata johana georga onkena (Johann Georg Oncken, 
1800–1884) 1834. gadā dibināto Hamburgas draudzi. pirmie kustības sekotāji kurzemes 
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45	Vienticība - vienticības baznīcas izveidošana saistāma ar 1800. gada 27. oktobri, kad imperators 
pāvils i (1796-1801) pieņēma maskavas arhibīskapa un metropolīta platona (Левшин, 1787-
1811) sagatavoto “vienticības kārtību” (“Правила единоверия”), kas bija vērsta uz kompromisa 
meklējumiem starp pareizticīgajiem un vecticībniekiem. vienticībniekiem bija iespēja saglabāt 
ierastos senos rituālus, taču administratīvi viņi bija pakļauti pareizticīgo pārvaldei. 
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sources about the conversions of inhabitants of 
courland’s province in the latvian, lithuanian and 

russian historical archives 
the article provides the review of research of sources of the historical sources 

created during the period of the russian empire referring to the province of 
Courland, focusing particular attention to the issues of the change of the confession 
affiliation or conversion. the article includes the analysis of documents of state 
authorities of various levels and ecclesiastical administrations of parishes stored 
in the russia state Historical Archive (Российский государственный исторический 
архив, abbr. – rgiA), the Lithuania state Historical Archive (Lietuvos Valstybės 
istorijos archyvas, abbr. – LviA) and the Latvia state Historical Archive (abbr. – 
LvvA). 

major groups of sources on Christian parishes of the province of Courland and 
the second half of the 19th century are as follows: 1) materials of the department 
of religious Affairs of Foreign Confessions of the ministry of internal Affairs 
[Министерство внутренних дел Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий] (rgiA); 2) reports by the governor of the province of Courland 
(rgiA); 3) documents of Telšiai (Žemaitija) roman Catholic diocese Consistory 
(LviA); 4) documents of Courland ev. Lutheran Consistory (LvvA); 5) documents 
of riga and jelgava (mitau) orthodox bishop’s Chancellery (LvvA).

1. materials of the department of religious Affairs of Foreign confessions 
of the ministry of internal Affairs. materials of register no. 5 “protestants in 
the russian empire and kingdom of poland, 1820-1912” and register no. 10 
“general section” of Fund no. 821 of rgiA (department of religious Affairs 
of Foreign confessions of the ministry of internal Affairs), in particular,  reports 
of russia ev. Lutheran general Consistory, protocols of Courland ev. Lutheran 
Consistory synod, permits issued by the minister of internal Affairs for changing 
the confession affiliation and other official papers.
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1.1. reports of russia ev. Lutheran general Consistory. these reports were 
prepared based upon materials submitted by local ecclesiastic administrations. 
they have attachments where data on the number of churches, parishes, pastors 
and confirmed persons are summarised. based upon the reports and attachments 
it is possible to gain an insight of the life of parishes and their activities. 
unfortunately, these reports do not focus special attention to conversions. 
russian ev. Lutheran general Consistory has expressed its opinion concerning 
processes in the society and has pointed to the role of the Church in this respect 
in the reports. 

1.2. protocols of Courland ev. Lutheran Consistory synod.	protocols of the 
Fund of the department of religious Affairs of Foreign confessions of the ministry 
of internal Affairs cover the time period from 1878 to 1897. they were used for 
identifying problems viewed as most important by the ev. Lutheran Church in 
the section of the Courland Consistory in the relevant year and for analysing the 
Consistory’s attitude towards the so-referred sects. 

1.3. permits issued by the minister of internal Affairs for changing the 
confession affiliation. because of the procedure provided for in legislation of 
the russian empire, according to which a person wishing to change his/her 
confession affiliation had to obtain a permit from the minister of internal Affairs, 
in the fund of the ministry of internal Affairs conversion requests can be found. 
they contain also persons’ applications with the justification of the wish to change 
the confession affiliation. 

2. reports by the governor of the province of Courland. these are official 
documents, which provide a possibility to compare and analyse processes of the 
society life and policy of authorities. However, it has to be taken into account 
that reports reflect the current situation at that time from the viewpoint of the 
province administration.

3. documents of Telšiai (Žemaitija) roman Catholic diocese Consistory. 
documents of Fund no. 669, register no. 3 contain the communication on 
conversion of persons. most of cases are devoted to mutual conversions between 
Catholics and Lutherans. this information provides accurate data on a person: 
name, surname, social status, place of residence and confession affiliation. 
the main drawback of the sources is that it does not contain motivation of the 
converted person and does not disclose the background of mutual relationship 
between confessions. Also documents of register no. 4 of Fund no. 669 of LviA 
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could be used, because it contains correspondence between telšiai Consistory and 
deaneries subordinated to it and ecclesiastical consistories of other confessions.

5. documents of Courland ev. Lutheran Consistory. these documents are 
collected in Fund no. 629 of LvvA. it is correspondence between the Consistory 
and supreme state authorities and province administration institutions, general 
Consistory, ecclesiastical consistories of other confessions and private persons. 
the data on the conversions of the Catholics into Lutherans and vice versa cover 
the time period from 1879 to 1915. similar to the documents of LviA, their main 
drawback is that they do not include the record of the motivation of the converted 
person. in the materials of the Fund also the evidence of the conversion of the 
Lutherans into the orthodox during the time period from 1879 to 1915 can be 
found, however, these data often are scattered and incomplete. 

6. documents of riga and jelgava (mitau) orthodox bishop’s Chancellery.  
documents of riga and jelgava orthodox bishop’s Chancellery, which can be 
found in Fund no. 7462 of LvvA, are ukazs [decrees]  issued by the Holy synod, 
bishop’s instructions, as well as communications with the ministry of eparchy 
and the general governor of the baltics. the files of the Fund that refer to the 
conversions are mainly related to the provinces of vidzeme and estonia because 
the movement of conversion of peasants into the orthodox confession was 
comparatively more extensive in these provinces than in Courland. still, we can 
obtain valuable information to allow the use of the documents for describing the 
missionary work carried out by the orthodox Church with old believers at the 
district of illuxt.

the set of varied unpublished materials presents broad opportunities for 
comparing and verifying the information data contained therein, thus obtaining 
the multishape description of the life of Christian parishes of the province of 
Courland. based upon the information available from these sources it is possible 
to learn about the activities of the pastors and parishes of the different confessions 
represented in the province of Courland, as well as to analyse other aspects of the 
parish life within their mutual interaction.
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