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VĒSTURE

Mārīte Jakovļeva

IESKATS KURZEMES HERCOGU KANCELEJAS 
UN ARHĪVA DARBĪBĀ

Raksts veltīts līdz šim literatūrā maz aplūkotai tēmai par Kurzemes hercogu arhīva 
veidošanos un darbību 16.–18.  gadsimtā. Kurzemes hercogu arhīvs sākotnēji bija pakļauts 
kancelejai, bet 17. gs. otrajā pusē izdalīts kā atsevišķa pārvaldes vienība. Tas ir vairākas reizes 
pārvietots, sadalīts un atkalapvienots. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu sarežģītajā arhīva vēsturē, 
izmantojot attiecīgā laika dokumentus.
Atslēgvārdi: Kurzemes un Zemgales hercogiste, arhīvs, kanceleja, renteja, dokumenti.

Kurzemes un Zemgales hercogiste izveidojās 1561./1562.  gadā Livonijas 
sabrukuma gaitā un pastāvēja līdz 1795.  gada martam, kad to pievienoja 
varenības kalngalus sasniegušajai Krievijas impērijai. Saprotams, ka pa  
233 gadiem hercogistē bija radīts liels daudzums dokumentu, no kuriem līdz 
mums ir nonākusi tikai neliela daļa. Taču, ņemot vērā vēsturiskās peripetijas 
un daudzos karus, kas skāruši Latviju, var teikt, ka mums vēl ir paveicies, 
ka saglabājies vismaz kaut kas. Mūsdienās dokumenti, kas skar Kurzemes 
hercogistes vēsturi, meklējami vairākās ārvalstu krātuvēs – Zviedrijā, Vācijā, 
Polijā, Lietuvā, Krievijā, Nīderlandē, Baltkrievijā, Lielbritānijā u.c., bet lielākā 
daļa no tiem glabājas Rīgā Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA). Te 
atrodas arī lielākā daļa no tiem dokumentiem, kas kādreiz glabājušies Kurzemes 
hercogu arhīvā, bet kas 19. un 20. gs. gaitā vairākkārt tikuši pārvietoti, sadalīti 
un pārformēti, bieži vien nonākot citās kolekcijās un ar tām tad atgriežoties 
arhīvā. Līdz ar to arī LVVA hercogistes laika materiāli, to vidū no hercoga 
arhīva nākušie, ir sadalīti pa vairākiem fondiem.1
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Kurzemes hercogu arhīva sarežģīto likteni jaunajos laikos ir aprakstījuši 
vairāki pētnieki, sākot no arhīva pirmajiem kārtotājiem 19.  gs. otrajā pusē 
un 20. gs. sākumā2 un beidzot ar mūsdienu pētniekiem, piemēram, Teodoru 
Zeidu, Georgu Jenšu un Kārli Zvirgzdiņu.3 Taču šā raksta mērķis ir atkāpties 
nedaudz dziļāk pagātnē un paskatīties, ko par Kurzemes hercogu arhīva 
veidošanos un darbību vēsta attiecīgā vēstures posma dokumenti.

I

Pēc Livonijas ordeņa likvidācijas tā pēdējais mestrs Gothards Ketlers (1517–
1587) kļuva par pirmo Kurzemes un Zemgales hercogu. Jaunā hercogiste tika 
veidota pēc citiem principiem nekā kādreizējā ordeņvalsts, proti, tā vairs nebija 
balstīta Katoļu Baznīcas garīgajā virsvadībā, bet gan bija sekulāra valsts, turklāt 
aizņēma vairs tikai daļu no iepriekš Livonijas ordenim piederējušās teritorijas. 
Līdz ar to hercogam Gothardam bija jāveido jauna pārvaldes sistēma un 
administratīvais aparāts. Stājoties hercoga amatā un 1566. gadā nodibinot arī 
ģimeni, Gothards veidoja savam statusam atbilstošu galmu, kam bija jākļūst 
par jaunās valsts svarīgāko politisko, administratīvo un kultūras centru. 
Galmā koncentrējās galvenās ar valsts varu un pārvaldi saistītās amatpersonas. 
Sākotnēji Gothards acīmredzot pārņēma vēl ordeņlaikos izveidotās institūcijas 
un personālu, jo Livonijas kara un politiskās neskaidrības apstākļos strauja 
pāreja uz kaut ko pilnīgi jaunu nemaz nebija iespējama. Turklāt 16. gs. 60. gadu 
pirmajā pusē, kad Gothards ieņēma vēl arī Polijas karaļa tiešā pakļautībā esošo 
teritoriju gubernatora amatu, kā galvenā hercoga rezidence bija plānota Rīgas 
pils.4 

Hercoga kanceleja bija viena no svarīgākajām iestādēm, kur tika sastādīti un 
arī uzglabāti dažāda veida dokumenti – galvenokārt tie, kas saistījās ar hercoga 
un viņa padomnieku darbību, kā arī ar tiesu lietām. Hercogam bija ieteikts 
kancelejas štatā pieņemt spējīgas un pieredzējušas personas.5 Acīmredzot 
kancelejas pārziņā tolaik atradās arī bijušais Livonijas ordeņa arhīvs. Kā 
pirmais hercogistes kanclers minēts Josts Klots fon Jirgensburgs (Clodt von 
Jürgensburg), kādreizējais Rēveles (Tallinnas) rātes jurists, kurš 1560.  gadā 
bija iestājies Livonijas ordeņa dienestā. Pēc tam kad 1566. gadā J. Klots kļuva 
par Polijas karaļa sekretāru, viņu kanclera amatā nomainīja Briģenes muižas 
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īpašnieks Mihaels Brunavs (Brunnaw). Otra nozīmīga pārvaldes iestāde bija 
renteja (Rendt-Cammer), vēlāk biežāk dēvēta par hercoga kameru (fürstliche 
Cammer), kas pārzināja hercoga �nanses un ekonomikas lietas. Sākotnēji 
kanceleja un renteja nebija nodalīta viena no otras un no pārējā galma, par 
ko liecina Kurzemes hercoga Galma reglamenta (Ho�-Ordnung) projekts, kas 
acīmredzot tapis 1566.  gadā drīz pēc Gotharda precībām ar Mēklenburgas 
princesi Annu (1533–1602). Saskaņā ar šo dokumentu kanclers bija viens no 
tuvākajiem hercoga padomniekiem un rangā ieņēma trešo vietu aiz vietvalža 
(Stadthalter) un oberhauptmaņa jeb virspilskunga (Oberhauptmann). 
Kancelejā darbojās sekretārs ar palīgu (Junge), rakstvedis darbam ar tekstiem 
latīņu valodā, trīs zeļļi (Gesellen) jeb kancelejas kalpotāji un vēl viens palīgs, 
kā arī rentmeistars, kurš uzturējās Rīgā, ar savu kalpotāju un palīgu, bet uz 
vietas ar rēķiniem un �nansēm nodarbojās tā sauktais kameras jeb rentejas 
rakstvedis (Kammerschreiber) ar vienu kalpotāju.6

Pirmais zīmogs ar Kurzemes hercogistes valsts ģerboni parādījās tikai 
1565.  gadā. Līdz tam dokumentus apliecināja ar hercoga Gotharda dzimtas 
ģerboņa nospiedumu vai pat veco mestra sekretzīmogu.7 1579. gadā, izsniedzot 
hercogam Gothardam pirmo investitūras diplomu, Polijas–Lietuvas karalis 
Stefans Batorijs apstiprināja arī jaunu ģerboņa versiju,8 kas palika spēkā visu 
Ketleru dinastijas valdīšanas laiku un kuru tad izmantoja hercoga o�ciālo 
dokumentu zīmogošanai.

Laika gaitā pārvaldes iestādes arvien vairāk specializējās un pielāgojās 
jaunajiem apstākļiem. Tas atspoguļojās īpašā 1581. gada 23. janvārī publicētā 
Kancelejas nolikumā (Cantzley-Ordnung),9 kas paredzēja, ka kanclera rīcībā 
jābūt vienam mācītam galma padomniekam (Ho�-Rhat), kam bija jāpiedalās 
galma tiesas sēdēs un vajadzības gadījumos jāpilda diplomātiska rakstura  
misijas, diviem sekretāriem ar saviem palīgiem un vēl trim kancelejas 
kalpotājiem (Cantzleigesellen). No abiem sekretāriem viens bija “piekomandēts” 
valdībai un sastādīja dokumentus kā vācu, tā arī latīņu valodā, bet otrs 
nodarbojās ar tiesu lietvedību. Valdības sekretāram bija regulāri jāieraksta 
īpašā protokolu grāmatā īss visu izsūtāmo apkārtrakstu, pavēļu un atbilžu uz 
lūgumrakstiem satura atstāstījums, bet tiesu sekretāram bija sava atsevišķa 
protokolu grāmata. Minētās protokolu grāmatas ikdienā bija jātur hercoga 
darba telpā jeb tā sauktajā hercoga kamerā (kambarī).10 No kalpotājiem viens 
nodarbojās ar tiesu lietām, bet divi – ar dokumentu reģistrāciju un ikdienas 
lietām.
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Kopumā pastāvēja desmit atsevišķas reģistrācijas grāmatas, kurās �ksēja 
izejošos un ienākošos dokumentus pa atsevišķām tēmām, piemēram, sarakste 
ar ārvalstīm, sarakste ar hercogu Magnusu, sarakste ar Rīgu un citām 
Pārdaugavas hercogistes pilsētām, izsniegto lēņa un tamlīdzīgu piešķīrumu 
reģistrs, izņemot ķīlas kontraktus, kas bija piederīgi rentejai, formulāru un 
titulatūras grāmata utt. Reģistrācijas un protokolu grāmatas glabājās kancelejā 
slēgtās lādēs, atslēgas no kurām bija kancleram un abiem sekretāriem, turpat 
glabājās arī hercogistes mazais zīmogs, bet lielais zīmogs atradās pie kanclera 
vai paša hercoga. Īpaši tika uzsvērts, ka kancelejas telpā (Cantzlei oder 
Schreibstube) nedrīkst atrasties gultas vai guļamlāvas, bet tikai galdi, skapji 
un citas darbam nepieciešamas mēbeles. Nolikumā skaidri bija formulēta 
kancelejas ierēdņu pakļautība vienīgi hercogam un kancleram, un tiem bija 
kategoriski aizliegts ielaist kancelejas telpās hercoga padomei nepiederošas 
personas. Bez tam kancelejas darbiniekiem tika piekodināts ne vien apzinīgi 
pildīt savus pienākumus, bet arī uzsvērts, ka viņiem jāuzvedas godīgi, 
nedodot iemeslu nekādiem kon�iktiem, jābūt piederīgiem pie Augsburgas 
konfesijas un čakli jāapmeklē dievkalpojumi. Tāpat viņiem bija jādod īpašs 
uzticības zvērests, turklāt jāsolās strādāt kancelejā ne mazāk par trim gadiem. 
Abu sekretāru darba diena vasarā sākās pulksten 7, ziemā – pulksten 8, bet 
kancelejas kalpotājiem – attiecīgi stundu agrāk. Pusdienas, kas bija noliktas 
uz plkst. 12, kancelejas ierēdņi ieturēja jau pie atsevišķa, tikai viņiem izdalīta 
galda, kas arī apliecināja kancelejas kā iestādes nodalīšanos.

Saprotams, ka kanclera amats, kas bija viens no svarīgākajiem jaunajā 
valsts struktūrā, pienācās vietējās valdošās kārtas – muižniecības – pārstāvim. 
Bet, tā kā hercogistē, sevišķi pirmajos tās pastāvēšanas gadu desmitos, bija 
problemātiski atrast atbilstoši izglītotus muižniekus, tad jau 1570. gadā landtāgā 
noteica, ka kompetentu personu drīkst pieaicināt no ārzemēm, taču arī šim 
pretendentam bija jābūt augstdzimušam. 1617.  gadā Kurzemes hercogistes 
satversme jeb Valdības formula (Formula Regiminis) pieļāva kanclera amata 
piešķiršanu nevis kādam no virspilskungiem (Oberhauptmann), kā tas bija 
pārējo triju valdības padomnieku jeb virspadomnieku (Oberräte) gadījumā, 
bet gan jebkurai piemērotai personai no hercogistes matrikulētās bruņniecības 
vidus.

Minētajā Kancelejas nolikumā nebija atsevišķi atzīmēts nedz arhīvs, nedz 
arī arhivārs, tāpēc var tikai izteikt pieņēmumu, ka Livonijas ordeņa dokumenti 
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tolaik glabājās Jelgavas pilī, kur ap 1578.  gadu visumā bija pabeigti izbūves 
darbi, lai to piemērotu hercoga rezidences prasībām.11

Interesanti, ka nedz Galma reglamentā, nedz Kancelejas nolikumā nebija 
minēta tāda amatpersona kā virssekretārs (Obersekretär, Obersecretaer), 
lai gan dokumentos šis amata apzīmējums tiek lietots, piemēram, 1564. un 
1582. gadā šādi ir dēvēts viens no hercoga padomniekiem Lukass Hubners.12 
Kā virssekretārs sākotnēji minēts arī vēlākais hercoga Frīdriha (1569–1642) 
kanclers Kokmuižas īpašnieks Mihaels Manteifels (Manteu�el, Manduvell) 
un vēlāk vēl daudzi sekretāri. Katrā ziņā šis amats nav hercoga Jēkaba 
(1610–1681) jaunievedums, kā to rakstīja daži 20. gs. vēsturnieki, tomēr pēc 
Valdības formulas pieņemšanas 1617.  gadā šajā amatā vairs nav sastopami 
vietējo dižciltīgo dzimtu pārstāvji. Virssekretāra pienākumos ietilpa ne vien 
protokolēšana augstākajās tiesās, bet arī faktiska uzraudzība pār kancelejas 
darbu, tāpat viņš piedalījās svarīgāko dokumentu projektu, piemēram,  
landtāgu lēmumu, sastādīšanā. Virssekretāram bieži vien nācās uzstāties 
referenta lomā un sacerēt rīkojumu un lēmumu melnrakstus, tādēļ šī amata 
pildītājam bija jābūt juridiski izglītotam un ar labu rakstīšanas prasmi.

Pēc hercoga Gotharda nāves hercogiste nonāca abu viņa dēlu Frīdriha un 
Vilhelma (1574–1640) rokās. Saskaņā ar tēva testamentu Frīdrihs saņēma 
pārvaldē hercogistes Zemgales daļu, bet Vilhelms – Kurzemi, taču juridiski 
hercogistei bija jāpaliek vienotai. Līdz ar to pēc tam, kad Vilhelms bija sasniedzis 
pilngadību, hercogistē bija divi galmi, katram brālim sava saimnieciskā 
pārvalde un zemākā tiesvedība, taču viena kopīga galma tiesa un kopīgs 
landtāgs. Savā vietā visdrīzāk palika arī vecais arhīvs, taču dokumentācijā 
bijā vērojams duālisms, jo hercogi izdeva gan kopīgus aktus, gan arī savus 
personīgos rīkojumus, uzkrājot dokumentāciju atsevišķi Katram savi bija 
zemākā līmeņa kancelejas darbinieki, bet augstākā līmeņa padomnieki tika 
uzskatīti par kopīgiem abu hercogu kalpotājiem, lai arī dažkārt to funkcijas 
dublējās, piemēram, 1610. gadā kā hercoga Frīdriha kanclers minēts Mihaels 
Manteifels, bet hercoga Vilhelma kanclers bija Zāmuels fon Volpens, saukts 
Aurifabers (Wolpen, gen. Aurifaber).13

17.  gs. sākumā, kad saasinājās hercogu, it sevišķi Vilhelma, attiecības ar 
muižniecības opozīciju, pieauga hercogu dokumentu saglabāšanas nozīme, 
jo savas taisnības pierādīšanai nepieciešamo argumentāciju puses smēlās 
arī no karaļa piešķirtām privilēģijām, reksriptiem, dažādu Polijas–Lietuvas 
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1590. gada Kurzemes hercogu arhīva dokumentu reģistra sākumlapa.  
17. gs. beigu vai 18. gs. sākuma noraksts. LVVA, 4038. f., 2. apr., 2215. l., 2. lp.
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amatpersonu vēstulēm u.tml. Par to liecina, piemēram, hercoga Vilhelma 
1602. gada 26. novembra vēstule Mihaelam Manteifelam, kuru viņš dēvē par 
“mūsu padomnieku” un kurā hercogs lūdz atsūtīt viņam kopiju no pēdējā 
seima laikā abiem hercogiem piesūtītā karaļa raksta, jo arhīvā to nevarot 
atrast.14 Dažas nedēļas vēlāk Vilhelms rakstīja M. Manteifelam uz Varšavu, ka 
kanclers iedevis Pakļaušanās līguma un hercoga investitūras kopijas Vilhelma 
uz Poliju nosūtītajam sekretāram un ka viņam vairs nav nevienas citas šo 
dokumentu kopijas. Akreditācijas vēstuli (Credenz) piesūtīšot vēlāk, tā kā 
pašlaik viņa kancelejā esot tikai viens darbinieks (Canzelist), jo otrs guļ slims.15

Kā zināms, strīdā starp hercogiem un muižniecību virsroku guva pēdējā. 
Vistiešāk tas atspoguļojās 1617.  gadā izstrādātajā satversmē jeb Valdības 
formulā, �ksējot valdības modeli, kas hercogam bija jāpieņem kā obligāts. 
Turpmāk hercogs nedrīkstēja izšķirt nevienu svarīgu politisku jautājumu, 
sevišķi, ja lieta skāra muižniecības tiesības un privilēģijas, bez augstākajiem 
virspadomniekiem: landhofmeistara, kanclera, oberburggrāfa un landmaršala. 
Virspadomnieki kopā ar diviem mācītiem tiesību doktoriem veidoja 
hercogistes valdību.16 Hercoga prombūtnes, mazgadības, slimības vai nāves 
gadījumā virspadomniekiem bija jāuzņemas hercogistes vadība. Par paraugu 
virspadomnieku kolēģijas izveidē kalpoja 1542.  gadā Prūsijā pieņemtā 
Satversme.17 Līdz ar to Kurzemes hercogistē tika nostiprināta aristokrātiska 
augstākās varas hierarhija. Taču Valdības formula nesaturēja nekādus 
norādījumus attiecībā uz citu pārvaldes iestāžu organizāciju, tādējādi 17. un 
18. gs. kancelejas un arī arhīva darbība noritēja atkarībā no ikbrīža situācijas 
un katra hercoga vēlmēm un iespējām.18

Faktiski visu hercoga Frīdriha vienpersoniskās valdīšanas laiku pārvaldes 
organizācijā saglabājās hercogistes dalītās administrācijas atbalss, ko apliecina, 
piemēram, 1624. gada decembrī Kuldīgā notikušais landtāgs, kurā muižniecība 
cita starpā sūdzējās par grūtībām iesniegt lūgumrakstus. Tādēļ tika nolemts, ka 
laikā, kad hercogs atradīsies Zemgalē, kanclers ar vismaz diviem padomniekiem 
ik pēc divām nedēļām divas dienas (trešdienās un ceturtdienās) uzturēsies 
Jelgavā, kur hercoga vārdā izsniegs lēmumus un mandātus privātās lietās, 
bet tad, kad hercogs dosies uz Kurzemi, kancleram tāpat jārīkojas Kuldīgā.  
17. un 18.  gs. līdz ar dokumentu reģistrāciju un izgatavošanu kancelejas 
funkcijās ietilpa arī parādu likvidācijas un tādu lietu izšķiršana, kas palika ārpus 
tiesas kompetences, un kancelejā pieņemtos lēmumus nevarēja pārsūdzēt. 
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Tāpat kancelejā tika apzīmogoti, t. i., juridiski apstiprināti, landtāgu lēmumi. 
Hercoga prombūtnē kanclers pildīja konsistorijas priekšsēdētāja pienākumus 
ar tiesībām vajadzības gadījumā introducēt jeb ievadīt amatā Kurzemes 
hercogistes augstāko baznīcas amatpersonu – superintendentu. 18. gs. kanclers 
veica vēl arī cenzora pienākumus attiecībā uz visiem hercogistē drukātajiem 
rakstiem.

Kā jau minēts, otra svarīgākā iestāde, kas producēja un uzkrāja lielu 
daudzumu dokumentu, bija hercoga renteja jeb kamera, arī rentes kambaris 
(Rentcammer, Renthey, fürstliche Cammer). Laikā starp 1566. un 1581. gadu 
renteju nodalīja no kancelejas kā atsevišķu iestādi, ko vadīja rentmeistars 
(Rentmeister), kam bija pakļauti rakstveži un grāmatveži. Pēc 1617.  gada 
iestādes uzraudzība tika uzticēta ranga ziņā pirmajam virspadomniekam  – 
landhofmeistaram. Rentejas ierēdņi pārzināja gan �nanses un galma apgādi, 
gan arī organizēja saimniecisko dzīvi hercoga, respektīvi, valsts muižās,19 taču 
tās loma un ietekme bija atkarīga no katra hercoga un attiecīgā laikmeta. 
Rentejas darbiniekiem bija jāiedziļinās sīkākās ekonomikas �nesēs, kā 
to parāda hercoga Frīdriha 1636.  gada 7. jūnijā Kuldīgā izdotais Muižu 
pārvaldes nolikums (Amts-Articul), kur cita starpā, piemēram, bija noteikts, 
ka turpmāk tīrumdīķus nedrīkst nolaist bez rentmeistara klātbūtnes, jo līdz 
šim zivis vairāk patērējot muižu pārvaldnieki paši, kamēr uz galmu tās tiekot 
sūtītas niecīgos daudzumos.20 Rentejā notika hercoga muižu pārvaldnieku 
iesūtīto �nanšu atskaišu un rēķinu pārbaude, turklāt vismaz vienam rentejas 
pārstāvim bija personīgi jāpiedalās hercoga muižu inventarizācijās, kas notika 
ik reizi, kad muižai mainījās pārvaldnieks. Dažādu līgumu, kā arī muižu un 
citu saimniecisko objektu pārbaužu akti bija jāizgatavo divos eksemplāros, 
no kuriem viens palika uz vietas, bet otrs bija jānodod rentejā. Savus rēķinus 
rentes kambarī vajadzēja iesūtīt arī visiem galma kalpotājiem, kuriem tādi 
bija, ieskaitot maiznieku, aldari, dārznieku utt. Atsevišķos periodos, sevišķi 
18.  gs. pirmajā trešdaļā, rentejas darbinieku nozīme pārvaldē pieauga, jo 
hercogs Ferdinands (1655–1737), dzīvojot Dancigā (tagad Gdaņska), savu 
pārvaldi centās realizēt tiešā ceļā ar rentejas starpniecību, mazāk rēķinoties ar 
virspadomnieku viedokli, kas nereti noveda pie dažādiem kon�iktiem.

Ar hercoga pārvaldi saistīta dokumentācija uzkrājās arī uz vietām – tiesu 
instancēs, muižās, mežniecībās, muitas punktos, baznīcu lādēs u.c., kur glabājās 
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dokumentu dublikāti vai kopijas, kā arī primārie dokumenti, pēc kuriem tika 
sastādīti rentejā iesūtamie rēķini un atskaites. Ar laiku daļai no tiem vajadzēja 
nonākt hercoga arhīvā. Saprotams, ka šādu vietējo arhīvu uzturēšana kartībā 
lielā mērā bija atkarīga no ierēdņu attieksmes un apzinīguma. Kā negatīvu 
piemēru var minēt Kustes un Vārves muižu pārvaldnieku jeb amtmani 
(Amtmann) Kristiānu Frīdrihu Hardelofu (Hardelo�), kurš 1713.  gadā bija 
nozaudējis saini ar dokumentiem, bet dažus neuzmanības dēļ sadedzinājis, 
par ko viņam 1717. gadā bija uzlikts naudas sods 100 dālderu lielumā par labu 
Ventspils baznīcas jaunbūvei, taču vēl 1719.  gadā hercoga ierēdņi mēģināja 
panākt soda samaksu no viņa mantiniekiem.21 

II

Par hercoga arhīva kārtošanas pašiem sākumiem pagaidām ziņas ir ārkārtīgi 
trūcīgas. LVVA Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības fondā (4038. f.) 
saglabājies dokuments ar nosaukumu “Register oder Inventarium der Siegell 
und Brie�e, so in fürstl. Archivo zu Mitau in den Repositoriis-Laden als sonsten 
verhanden, angefangen. 11 Aug[usti]. Ao [15]90”.22 Šajā reģistrā latīņu un vācu 
valodā uzskaitīti dokumenti, kas glabājušies hercoga arhīvā Jelgavā vairākās 
kapsulās. Pirmajai no tām nav dots nosaukums, un saraksts sākas uzreiz ar 
dokumentu uzskaitījumu, piemēram, pāvesta Klementa VII vēstules mestram 
Volteram fon Pletenbergam (von Plettenberg), vairāku dokumentu kopijas 
saistībā ar Sāmsalas bīskapiju u.tml. Otrajā kapsulā bija pāvestu bullas, trešajā 
un ceturtajā – sarakste ar Sv. Romas impērijas ķeizariem. Kā atsevišķa sadaļa 
atzīmēti dokumenti saistībā ar Rīgas pilsētu. Šķiet, ka minētais saraksts ir tikai 
fragments no kāda 16. gs. beigās sastādīta kataloga. Diemžēl nav zināms, kas 
ir tā sastādītājs.

Pagaidām nav arī izdevies iegūt informāciju par konkrētām personālijām 
saistībā tieši ar arhīvu 16.  gs. un 17.  gs. pirmajos gadu desmitos. Pašlaik 
hronoloģiski agrākais zināmais arhivāra amata minējums dokumentos attiecas 
uz 1647. gadu, kad hercogs Jēkabs iecēla no Breslavas Silēzijā (tagad Vroclava) 
nākušo Jelgavas pirmās instances tiesas sekretāru Gotfrīdu Fabriciusu 
(Fabricius) par kancelejas sekretāru un arhivāru. Arhivāra amatu G. Fabriciuss 
saglabāja arī pēc tam, kad 1655. gadā kļuva par virssekretāru.23 Tas nenozīmē, 
ka šis amats nepastāvēja iepriekš, taču, visticamāk, bija apvienots ar kādu citu 
pienākumu pildīšanu kancelejā.
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Savas pastāvēšanas laikā Kurzemes hercogu arhīvs ne reizi vien nonāca 
sarežģītās situācijās. Kad poļu–zviedru kara (1600.–1629. g.) laikā 1621. gadā 
zviedri pirmo reizi ieņēma Jelgavas pili, viņi aizveda līdzi arī pilī esošo 
dokumentu krājumu, nogādājot to uz Stokholmu.24 No šā krājuma atpakaļ 
izdevās atgūt ar Gothardu Ketleru saistītus dokumentus un atsevišķus 
dokumentus no bijušā Livonijas ordeņa arhīva. Jautājums par to, kad tieši 
tas notika, paliek atklāts. Vēl 1638.  gadā hercoga Frīdriha padomnieks 
Georgs Kīnrats (Kühnradt, arī Cunrad) norādīja, ka par senākajiem lēņa 
piešķīrumiem esot maz ziņu, jo reģistratūra jeb reģistrācijas grāmatas zudušas 
Jelgavas pils ieņemšanas laikā.25 Zviedru rokās hercogu dokumenti nonāca vēl 
vairākas reizes. Nākamā bija 1658.  gadā, kad notika kārtējais poļu–zviedru 
karš (1655.–1660. g.). Kā zināms, zviedri lauza hercogam dotos solījumus un 
1658. gada 10. oktobra agrā rītā ar viltu ieņēma Jelgavas pili, saņemot hercogu 
ar ģimeni gūstā. Šīs operācijas laikā saskaņā ar Kurzemes hercogienes Luīzes 
Šarlotes (1617–1676) vēstījumu Prūsijas kancleram zviedri savākuši deviņas 
kastes un četras mucas ar dokumentiem, starp kuriem bijis arī 1561.  gada 
Pakļaušanās līguma oriģināls. Tāpēc hercogiene lūdza kancleru parūpēties, 
lai Brandenburgas–Prūsijas kūr�rsts ar sava ministra Polijā starpniecību 
iegūtu Polijas karaļa apstiprinātu līguma kopiju. Bez tam, pēc hercogienes 
vārdiem, zviedri esot paņēmuši no hercoga guļamistabas kasti ar slepeniem 
dokumentiem.26 Zināmu daudzumu dokumentu hercogam bija ļauts ņemt 
līdzi gūstā,27 par ko liecina šifrēts ziņojums no Rīgas, ko 1659. gada 25. martā 
caur Kēnigsbergu pārsūtīja kūr�rstam uz Berlīni, kur tas ticis atšifrēts. No 
tā mēs uzzinām, ka hercoga uzraudzība Rīgā esot pastiprināta un no viņa 
līdzi paņemtām mantām izņemtas divas kastes ar dokumentiem, kuras gan 
bija solīts atdot pēc caurskatīšanas.28 Šajā reizē aizvestos dokumentus visumā 
izdevās atgūt pēc Olivas miera līguma noslēgšanas 1660. gadā. Turklāt hercogs 
cīnījās, lai zviedri atdotu arī privātpersonām nolaupītos dokumentus, par ko 
liecina Jēkaba rīkojums G.  Fabriciusam doties uz Rīgu un pārvest hercoga 
pavalstniekiem piederošos papīrus.29

17. gs. 60. un 70. gados hercogs Jēkabs aktīvi darbojās, lai panāktu Piltenes 
apgabala pievienošanas o�ciālu atzīšanu no Polijas–Lietuvas puses. Zināmas 
problēmas hercogam bija jārisina arī sakarā ar lēņa atjaunošanu, ko šajā pe-
riodā nācās darīt vairākkārt. Sūtniecības uz Poliju–Lietuvu devās itin bieži, 
turklāt bija “bruņotas” ar lielu dokumentu daudzumu no hercoga arhīva – gan 
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No Kurzemes 1621. gadā zviedru aizvesto dokumentu kataloga beigu lapas ar Zviedrijas 
Valsts arhīva zīmoga nospiedumu un arhīva sekretāra Karla Johana Stranda parakstu. 

LVVA, 7363. f., 3. apr., 1. l. 82., 83. lp. 
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ar oriģināliem, gan ar kancelejā apstiprinātiem norakstiem. Līdz mūsu dienām 
saglabājušies saraksti, kur uzskaitīti sūtņiem un Polijā nodarbinātiem aģen-
tiem izsniegti dokumenti, to vidū, piemēram, 1661.  gada 25. februārī starp 
hercogu Jēkabu un Piltenes muižniecību Grobiņā noslēgtā līguma (Grobin- 
sche Transaktion) oriģināls, Pakļaušanās līgums, iepriekš izsniegtie investitū-
ras diplomi un citi svarīgi dokumenti. Oriģināli gan parasti tika atdoti atpakaļ, 
kā to apliecina amatpersonu piezīmes pie izsniegto dokumentu sarakstiem, 
piemēram, 1669. gadā līdzņemtos oriģinālus oberburggrāfs Kristofs Heinrihs 
Putkamers (Puttkamer) pēc atgriešanās no Polijas “atlicis vietā hercoga pe-
lēkajā lādē”.30 Lielu daudzumu dokumentu nācās uzmeklēt arhīvā saistībā ar 
neskaidrajiem robežu jautājumiem, kuru risināšanai periodiski bija plānots 
sasaukt divpusējas Kurzemes–Lietuvas un Kurzemes–Zviedrijas, vēlāk Krievi-
jas, komisijas. Lai gan šāda divpusēja regulēšana notika, robežkon�ikti radās 
arvien no jauna. Līdz ar to arhīvā bija uzkrāts liels skaits dokumentu, ko atspo-
guļo tāda veida saraksti.31

Dokumentu intensīva transportēšana un cilāšana acīmredzot prasīja lie-
las pūles kārtības uzturēšanai arhīvā, kas tolaik joprojām atradās virssekretāra 
G. Fabriciusa pārziņā, kurš jau tāpat bija stipri aizņemts ar ikdienas lietām. 
Tādēļ 1677.  gada sākumā hercogs Jēkabs izteica nodomu nodalīt ar lēņiem 
saistītos dokumentus un arhīvu no kancelejas (..ein appart und permanent 
Werck aus dem Archivariat zu machen). Uz jauno arhivāra amatu pieteicās 
Georgs Stefani (Stephani), kurš pirms tam vairākus gadus bija hercoga Jēkaba 
dēla Kārļa Jēkaba (1654–1676) audzinātājs un bija pavadījis viņu arī ārzemju 
braucienā. Hercogs tam piekrita un 1677. gada 17. aprīlī parakstīja rīkojumu 
par G. Stefani iecelšanu par lēņa sekretāru un arhivāru, nosakot viņa rangu 
uzreiz aiz virssekretāra un 100 dālderu lielu gada algu. Bez tam viņam pienā-
cās zināms pārtikas produktu daudzums no hercoga muižām jeb tā sauktais 
deputāts (Deputat), telpas pilī dzīvošanai un arhīva kārtošanai, kā arī ienāku-
mi no arhīva dokumentu kopiju izsniegšanas privātpersonām. Pirms stāša-
nās amatā G. Stefani lūdza hercogu ļaut viņam doties uz dažām nedēļām uz 
Prūsiju personīgu darīšanu kārtošanai un pēc atgriešanās bija gatavs pārņemt 
arhīvu saskaņā ar inventāru.32 Šķiet, ka ar arhīva kārtošanu tomēr neveicās pā-
rāk ātri, jo 1678. gada 29. septembrī hercogs Jēkabs lūdza atsūtīt no Zviedrijas 
apstiprinātu reversa kopiju, kuru viņš bija parakstījis pirms atbrīvošanas no 
gūsta, t. i., 1660. gadā, jo “pēc vecā sekretāra nāves kancelejā to nevar atrast”.33 
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Padomniekam Kristofam Heinriham Putkameram izsniegtā dokumentu saraksta 
sākumlapa, viņam dodoties uz karaļa vēlēšanu seimu Varšavā. 1669. gads. 

LVVA, 554. f., 3. apr., 432. l., 27. lp. 
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Jāšaubās arī, ka 1677. gadā G. Stefani saņēma pilnīgu arhīva inventāraprakstu. 
Vismaz līdz šim tāds nav atrasts. Plašāks arhīva katalogs tapa 1696.  gadā.34 
Tā autors acīmredzot bija Kristiāns Vilhelms Laus (Lau), kurš pirms tam bija 
pildījis �skāla (Fiscal)35 pienākumus, bet 1695. gada sākumā hercogs Frīdrihs 
Kazimirs (1650–1698) viņu iecēla par galma padomnieku un arhivāru (Ho�rat 
und Archivarius). Taču droši var teikt, ka lielāko daļu šā reģistra rakstījis kāds 
cits sekretārs, jo ar K. V. Laua roku izdarītie papildinājumi redzami atsevišķās 
kataloga lapās kā beidzamie ieraksti. Jāatzīmē, ka reģistrs nav pārāk detalizēts 
un ir visai grūti lietojams, jo, kaut arī sastādīts it kā alfabētiskā secībā, izkār-
tošanas principi nereti nav skaidri, jo dažkārt lietas nosaukumā nav neviena 
vārda, kas sāktos ar literu, zem kuras tā ierakstīta. Kā interesantu detaļu var 
atzīmēt lietu, kas nosaukta kā “Saišķis ar dokumentu sarakstiem, kas dažādu 
vajadzību dēļ tikuši izņemti no arhīva, un nepieciešams pārbaudīt, vai tie at-
griezti arhīvā”.36

Lielas pārmaiņas Kurzemes hercogistes liktenī ienesa Lielais Ziemeļu karš 
(1700.–1721. g.). Pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves 1698. gadā par aizbild-
niecību pār sešgadīgo hercogu Frīdrihu Vilhelmu (1692–1711) un līdz ar to 
arī par varu hercogistē cīnījās gan mirušā hercoga brālis Ferdinands, gan arī 
hercoga atraitne Elizabete So�ja (1674–1748). Formāli virsroku guva Ferdi-
nands, taču Elizabetei So�jai pienācās vairākas muižas kā atraitnes tiesa, kur 
viņa saimniekoja ar savu ierēdņu palīdzību.37 Hercogiene kopā ar dēlu aiz-
brauca no Kurzemes 1701. gada janvārī, dodoties uz sava pusbrāļa Branden-
burgas-Prūsijas kūr�rsta kronēšanu par Prūsijas karali Frīdrihu I. Savukārt 
Ferdinands drīz pēc kara sākuma iestājās Polijas–Lietuvas karaļa un Saksijas 
kūr�rsta Augusta Stiprā dienestā. Pēc sakāves Spilves kaujā 1701. gada jūlijā 
Ferdinands, saprotot, ka apvienotie sakšu, poļu un krievu spēki nespēs preto-
ties sparīgajam Kārlim XII, deva rīkojumu steidzīgi sapakot mantas, to skaitā 
arhīvu, un sūtīt prom no hercogistes visu, ko vien iespēs. Arī pats Ferdinands 
drīz vien aizbrauca no Kurzemes un turpmāk mēģināja panākt savu tiesību 
restitūciju un hercogistes deokupāciju diplomātiskā ceļā. Viņš izstājās no Po-
lijas militārā dienesta un apmetās uz dzīvi Dancigā. Dažas dienas pēc Spilves 
kaujas zviedri iegāja Jelgavā un īsā laikā ieņēma visu hercogistes teritoriju.38 
Viņi izveda atlikušo arhīva daļu un hercogu bibliotēku, nogādājot visu Rīgā 
10. augustā.39
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Lielākā daļa pēc Ferdinanda rīkojuma no Kurzemes izvestajām mantām 
līdz viņam tā arī nenonāca, jo Prūsijas karalis, izpildot māsas lūgumu, lika 
aizturēt kuģi Mēmelē (tagad Klaipēda). No turienes tās nogādāja Kēnigsber-
gā (tagad Kaļiņingrada) un novietoja Frīdrihsbergas pils Auzu tornī (Haber-
Turm;. Iniciators šai mantu aizturēšanai bija jau minētais K.  V.  Laus, kurš 
nesatika ar Ferdinandu un 1699.  gada sākumā atgriezās dzimtajā Prūsijā, 
lai ieņemtu tribunāla jeb krimināltiesas padomnieka (Tribunalrat) vietu Kē-
nigsbergā. Viņš paziņoja Elizabetei So�jai, ka mantu vidū esot četras kastes 
ar sudrabu un piecas ar arhīva dokumentiem, kas piederot hercogam Frīdri-
ham Vilhelmam, nevis Ferdinandam.40 Uzzinājis par aizturēšanu, Ferdinands  
14. septembrī no Braunsbergas (tagad Braņevo) nosūtīja vēstuli Prūsijas kara-
lim, kurā lūdza izdot viņam piederošās lietas, un oktobrī atkārtoja šo lūgumu 
no Toruņas (tagad Torņa), skaidrojot, ka tikai glābjot sava aizbilstamā mantas 
no zviedru rokām, tomēr saņēma negatīvu atbildi. Pēc Prūsijas valdības pavē-
les 9. septembrī veiktajā inventarizācijā kopumā uzskaitīja 117 kastes, vienu 
mucu un trīs maisus jeb 121 vienību, taču vaļā nekas nebija vērts.41 Pēc vairā-

Kēnigsbergas pils Auzu tornis, kur 1701. gadā novietoja no Kurzemes izvestās mantas un 
dokumentus. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haberturm



90 MĀRĪTE JAKOVĻEVA

kiem mēnešiem, 1702. gada maijā, tika veikta mantu sīkāka pārskatīšana, kā 
rezultātā vairākas kastes ar privātpersonu mantām izsniedza īpašniekiem, bet 
daļu hercoga sudrablietu ieķīlāja vairākiem tirgotājiem un augļotājiem. Taču 
kastes ar dokumentiem arī tolaik caurlūkotas netika, vienīgi atzīmēts maisiņš 
ar vairākiem hercoga spiedogiem, no kuriem daži izgatavoti no sudraba.42 Līdz 
ar to Kurzemes hercogistes dokumentācija uzkrājās vairākās vietās – Kurze-
mē, kur zviedri ieviesa savu militāro pārvadi, taču realizēja to daļēji ar herco-
ga ierēdņu starpniecību, Rīgā, kur nogādāja gan atlikušo arhīva daļu, gan arī 
zviedru okupācijas laikā tapušos dokumentus,43 pie hercoga Ferdinanda, kā arī 
joprojām glabājās Kēnigsbergā un daļēji Mēmelē.

Pēc tam kad 1710.  gada pavasarī Frīdrihs Vilhelms devās no Vācijas uz 
Kurzemi, lai pārņemtu valdīšanu, 4., 5. un 8. aprīlī viņš personīgi ieradās Frīd-
rihsbergas pilī un izraudzījās sev nepieciešamās lietas, kuras vairākos paņē-
mienos pavasarī un vasarā transportēja uz Kurzemi, to vidū vairākas kastes ar 
dokumentiem un jau minētos zīmogus.44 Visu aizvest jaunais hercogs nepa-
guva, jau 1711. gada janvārī viņš mira ceļā no Pēterburgas uz Kurzemi. Līdz 
ar to par galveno pretendentu uz hercoga troni atkal sevi pieteica Ferdinands. 
Taču Krievijai bija savi plāni, kurus hercogistē bija jārealizē Frīdriha Vilhelma 
atraitnei Annai Joanovnai (1693–1740). Cars Pēteris I bija piedraudējis nosūtīt 
Ferdinandu uz Sibīriju, ja viņš iedrošināsies ierasties Kurzemē. Anna pēc cara 
pavēles 1716. gadā ieradās uz pastāvīgu dzīvi Jelgavā, apmetoties vispirms tir-
gotājiem Kalderam (Calder, Kalder) un Īnkenam (Ihnken, Ihncken) piederošā 
namā, bet pēc remontdarbu paveikšanas 18. gs. 20. gados pārcēlās uz vēl her-
coga Frīdriha Kazimira laikā ierīkoto hercogu pilsētas rezidenci jeb palastu, ko 
vēlāk pārbūvēja par visiem labi zināmo Academia Petrina ēku. Savam uzturam 
Anna saņēma vairākas hercoga muižas. Tādējādi hercogistē joprojām valdīja 
politiskais haoss. Varas jomā savstarpēji konkurēja ne vien Dancigā dzīvojo-
šais hercogs Ferdinands un hercogiene Anna Joanovna, bet arī hercogistes val-
dību veidojošā virspadomnieku kolēģija, kas centās realizēt pati savu politiku, 
un muižniecība, kas bija sašķēlusies dažādās partijās.

1710. gada beigās Ferdinands no jauna uzsāka polemiku ar Prūsijas val-
dību par Kēnigsbergā esošo Kurzemes hercogu mantu izdošanu viņam, kas 
vainagojās ar zināmiem panākumiem, jo 1712. un 1713. gadā Ferdinands sa-
ņēma vairākas kastes – to vidū arī ar dokumentiem – gan no Kēnigsbergas, 
gan arī no Mēmeles, kur acīmredzot kaut ko bija atstājis Frīdrihs Vilhelms pa 
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ceļam uz Kurzemi. Tā 1712. gada 29. augustā Prūsijas valdība darīja zināmu 
Ferdinandam, ka ir nodevusi no Mēmeles atvestās Kurzemes arhīva lietas aiz-
zīmogotā veidā tirgotājam Aleksandram Ēmanam (Ehemann) nogādāšanai uz 
Dancigu pa sauszemi, jo sūtīt dokumentus pa jūru neesot droši.45

Pie Ferdinanda Dancigā nonāca arī ar ikdienas ekonomisko pārvaldi sais-
tītie dokumenti. Viņš regulāri pie sevis izsauca rentejas darbiniekus un citus 
ierēdņus ar rēķiniem, muižu nomas un ķīlu līgumiem utt.46 Uz vietas Kurzemē 
arhivāra kā amatpersonas loma, šķiet, bija mazinājusies, jo Johanam Gotlībam 
Koham (Koch), kurš no 1712. gada minēts kā arhivārs un lēņa sekretārs, bija 
jāpilda daudzi citi pienākumi, to skaitā Jelgavas pasta pārvaldīšana, ko Ferdi-
nands viņam uzdeva 1714. gadā.47 J. G. Kohs bija ieguvis Ferdinanda labvēlību, 
jo 1730. gadā ticis saukts par Kurzemes hercoga padomnieku, pasta direktoru, 
arhivāru un lēņa sekretāru, turklāt viņam bija uzticēta Ferdinanda laulību lī-
guma koriģēšana.48

Hercogs Ferdinands nomira Dancigā 1737. gada 4. maijā. Tā kā par viņa 
atstāto mantojumu interesējās Zviedrija, Prūsija, Hesene–Kasele un vēl vairāki 
potenciālie mantinieki, māja tikusi aizslēgta un aizzīmogota, līdz 1737. gada  
8. jūnijā tur ieradās Polijas karaļa no Saksijas sūtītas amatpersonas, kas her-
cogienes atraitnes Johannas Magdalēnas (1708–1759) pārstāvja klātbūtnē vei-
ca Ferdinanda atstāto mantu revīziju. Savu darbu viņi sāka ar plauktu, kur 
atradās dažādi dokumenti. Kā redzams no sastādītā reģistra, pie Ferdinanda 
kopumā atradās ap 2000 dokumentu, ieskaitot oriģinālus uz pergamenta un 
papīra, kas hronoloģiski aptvēra laiku no 16.  gs. vidus. Dokumentu starpā 
bija hercoga Gotharda vēstules, hercogu Frīdriha un Vilhelma 1595.  gada  
23. maija vienošanās, ziņojums par zviedru postījumiem Kuldīgas pilī 
1656.  gadā, landtāgu lēmumi, sākot ar 1618.  gadu, utt.49 Pēc Ernsta Johana 
Bīrona ievēlēšanas par Kurzemes hercogu 1737.  gada jūnijā pretenzijas uz 
Ferdinanda atstāto mantojumu izvirzīja arī Krievija, protams, hercoga vārdā. 
Kamēr par materiālām vērtībām norisa karsti strīdi, hercogu arhīvu mierīgi 
nodeva Krievijas ministra Hermana Karla fon Keizerlinga (Keyserling) rīcībā, 
kurš 22. oktobrī pa jūru nosūtīja to hercogam.50 Tādējādi E. J. Bīrona rīcībā 
nonāca Ferdinanda arhīvs, bet tie dokumenti, kurus bija izveduši zviedri, jop-
rojām atradās Rīgā un glabājās arsenālā. Taču arī šos dokumentus ķeizariene 
Anna pavēlēja izdot E. J. Bīronam.51 Līdz ar to var pieņemt, ka kādā brīdī abas 
arhīva daļas tika apvienotas un nogādātas atkal uz Kurzemi.
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Kurzemes arhīva zīmoga nospiedums ar Ernsta Johana Bīrona ieviesto hercogistes 
ģerboni. LVVA, 6999. f., 44. apr., 1543. l., 132. lp.

Hercogs Ernsts Johans Bīrons nopietni attiecās pret arhīva sakārtošanu 
un 1738. gada 22. martā iecēla bijušo galma tiesas advokātu Johanu Heinrihu 
Hartmanu (Hartmann) par hercoga padomnieku un arhivāru ar 600 dālderu 
gada algu un padomniekam pienākošos deputātu. Drīz viņam piešķīra palīgu, 
25. martā ieceļot bijušo komisiju sekretāru Bernhardu Kapelu (Cappel) par 
kancelejas sekretāru un subarhivāru.52 Abiem bija darba pilnas rokas, meklējot 
dokumentus pēc dažādiem pieprasījumiem, tāpēc B. Kapels ierosināja izga-
tavot arhīvam atsevišķu zīmogu, “lai nebūtu vienmēr jāskrien uz kanceleju,” 
kur kopijas bija jāapstiprina kanclera klātbūtnē, turklāt dažkārt, kad kancele-
ja bijusi aizslēgta, esot ilgi jāgaida uz virssekretāra ierašanos.53 Ideju hercogs 
atbalstīja, jo uz vairākiem LVVA dokumentiem redzams Kurzemes hercoga 
arhīva zīmoga nospiedums ar hercoga E.  J. Bīrona ieviesto jauno Kurzemes 
hercogistes ģerboni.
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Dokumentu kārtošana bija visai sarežģīta, jo arvien ienāca jauni doku-
mentu krājumi – gan no privātpersonām, kuru rīcībā dokumenti atradās, ka-
mēr valdnieku nebija uz vietas, gan arī no tiesu instancēm, rentejas un citām 
iestādēm, ieskaitot kādreizējo hercogienes Annas Joanovnas kanceleju. Kādā 
B. Kapela ziņojumā lasām, ka 1739. gada martā arhīvā nogādāja reiz vecajā pilī 
bijušās (..auf dem alten Schloss gewesene)54 10 kastes un koferus un lielu mucu, 
pilnus ar dokumentiem, kā arī tos papīrus, kas stāvējuši uz grīdas nesasaiņoti. 
Turpat Bernhards Kapels uzskaitīja, kurus no hercoga pieprasītajiem muižu 
inventāraprakstiem un citiem dokumentiem atradis, bet kuri vēl jāmeklē, pie-
bilstot, ka daudzas lietas ir jāšķiro.55 Pirms tam B. Kapels ziņoja, ka beidzot ir 
atradis Pakļaušanās līguma oriģinālu ar karaļa Sigismunda Augusta parakstu, 
un jautāja, vai drīkst no tā izsniegt apstiprinātas kopijas interesentiem.56 Do-
kumentus ne tikai nogādāja arhīvā Jelgavā, bet arī izsūtīja no tā dokumentus 
E. J. Bīronam. Piemēram, 1738. gada 15. augustā uz Pēterburgu nosūtīja her-
coga Jēkaba testamenta un kodicila apstiprinātas kopijas, 1739. gada 28. febru-
ārī – 13 dokumentus, galvenokārt paraugus par iecelšanu amatos iepriekšējos 
laikos, bet 10.  martā  – dokumentus saistībā ar hercoga Jēkaba lēņa saņem-
šanas procedūrām un hercoga Frīdriha Kazimira vienošanos ar muižniecību 
par uzticības zvēresta nodošanu 1684. gadā. Kopumā līdz 1740. gada augusta 
beigām uz Pēterburgu nosūtīja ap simt dokumentu – gan oriģinālus, gan kopi-
jas.57 Šo dokumentu liktenis paliek neskaidrs, jo, kā zināms, 1740. gada beigās  
E. J. Bīronu Krievijā arestēja, vēlāk notiesāja un izsūtīja uz Sibīriju.

O�ciāli Ernstu Johanu Bīronu neatcēla no hercoga amata, bet uzskatīja par 
prombūtnē esošu. Tādējādi saskaņā ar Valdības formulu varas grožus Kurze-
mē pārņēma virspadomnieki. Turpmākajos gados notika pārmaiņas arhīva 
glabāšanas apstākļos, taču gan J. H. Hartmans, gan B. Kapels saglabāja savu 
amatu. E. J. Bīrona valdīšanas pirmajā posmā arhīvs �ziski glabājās palastā jeb 
bijušajā Annas Joanovnas rezidencē toreizējā Kungu ielā (vēlākā Palejas iela, 
tagad Akadēmijas iela) kādā no istabām, un vēl 1739. gada februārī B. Kapels 
raizējās par ugunsgrēka briesmām, jo palasts viscaur tiekot apkurināts.58 Tāpat 
arī viņš uztraucās par arhīva drošību vispār, tādēļ panāca, ka tad, kad viņam 
bijis jānodarbojas ar kādām citām lietām, arhīvu apsargāja hercoga gvardes 
kareivji.59 Šāda rīcība nemaz nebija pārspīlēta, sevišķi ņemot vērā, ka arhīvā 
glabājās arī hercoga lēņa karogs. 1745. gada rudenī J. H. Hartmans kopā ar 
virspadomniekiem lēma par arhīva pārvietošanu uz tiesas namu (Gerichts 
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Stube).60 Turklāt tā pārvietošana nezināmu iemeslu dēļ noritēja lielā steigā. 
17. novembrī dažu stundu laikā dokumentus sapakoja kastēs un lādēs, no ku-
rām tikai dažās bija slēdzamas, tāpēc vairākumu kastu ievīstīja maisaudumā. 
Kopumā viss arhīvs aizņēma 50 lādes un kastes, bet vienā maisā salika neie-
sietus dokumentus. Nākamajās divās dienās visu pārveda uz tiesu namu un 
daļu salika iekštelpās, bet daļu atstāja priekšnamā. 1745. gada 20. novembrī 
astoņi puiši sanesa daļu kastu augšstāvā, bet daļu pārvietoja cietuma un vir-
tuves telpās.61 Diemžēl par arhīva turpmāko kārtošanu tiesas namā ziņu nav, 
taču skaidrs, ka diez vai tiesas nama telpas bija pietiekami ērtas vēl arī arhīva 
izvietošanai. Tādēļ 1749. gadā radās doma par atsevišķas ēkas ierīkošanu tieši 
arhīva vajadzībām. Par to liecina līgumi, kas pēc valdības rīkojuma 1749. gada 
marta beigās tika noslēgti ar vairākiem amatniekiem  – mūrnieku Frīdrihu 
Ebertu (Eberth), namdari Johanu Kristmanu Forleru un stiklinieku Danielu 
Krūzi (Kruse). Blakus tiesas namam bija paredzēts uzbūvēt vienstāva ķieģeļu 
ēku ar dakstiņu jumtu, kas sastāvētu no divām telpām un mūrētas velves. Celt-
nes garums bija plānots 65 pēdas (ap 20 m), bet platums – 22 pēdas (ap 7 m). 
Darba telpas bija paredzētas augstiem griestiem un gaišas – kopā četri logi, 
katrs 4 pēdas 3 collas plats (ap 1,3 m) un 6,5 pēdas augsts (ap 1,9 m). Ēkai bija 
jābūt uzbūvētai līdz rudenim.62 Tomēr būvdarbi nesekmējās kā cerēts un kriet-
ni ieilga. Vēl 1756. gada rentejas rēķinos atrodams ieraksts, ka 22. aprīlī par 
50 000 ķieģeļu dedzināšanu arhīva būvei samaksāti 900 dālderi zekseros, bet 
1757. gada 29. aprīlī samaksu par baļķu piegādi šim pašam mērķim saņēma 
Zalves muižas pārvaldnieks Johans Trībners (Truebner).63 1759. gada sākumā 
ēkai ierīkoja renes un notekas ūdens novadīšanai, savienojuma vietas stūros 
izveidojot pūķa galvas veidolā.64 Beidzot septembrī jaunais arhīvs bija gatavs 
tiktāl, ka bija palikusi tikai grīdas izlikšana no ķieģeļiem, taču, kā norādīja her-
coga būvuzraugs jeb auditors (Auditeur) Jakobs Heinrihs Cimmermans (Zim-
mermann), daļa arhīvam paredzēto ķieģeļu bija izmantota palasta remontam, 
tādēļ tagad jāpērk jauni vietā.65

Acīmredzot ēku tomēr izdevās pabeigt, un 1763. gadā arhīva mēbeles tika 
papildinātas ar jaunām kumodēm, plauktiem un galdiem.66 Taču pēc dažiem 
gadiem arhīvu pārcēla uz lielo Jelgavas pili, kuras celtniecība ar pārtrauku-
miem ilga no 1738. gada un kas 1772. gadā bija uzbūvēta tiktāl, ka gada beigās 
tajā varēja ievākties arī hercoga ģimene.67 Saskaņā ar kāda 18. un 19. gs. mijas 
vēstures mīļotāja savāktiem datiem arhīvu uz pili pārvietoja 1772. gada 17. au-
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gustā.68 Šis pats avots vēsta, ka 1776.  gadā telpā, kur atradušies dokumenti, 
iebrukusi grīda, un daļa papīru izkrita cauri. Vēl lielāku kaitējumu arhīvam 
nodarīja ugunsgrēks, kas pilī izcēlās 1788. gada 22. decembrī. Arī mūsu arhī-
va fondos ir ne mazums dokumentu, kuriem redzamas gan uguns pēdas, gan 
arī mitruma radītie bojājumi, kas varētu būt liecība par seno ugunsnelaimi. 
Ugunsgrēkā sadega daži no vērtīgiem vēstures avotiem, piemēram, vairākas 
pāvestu vēstules un viduslaiku izlēņojumu reģistrs, kas bija iesiets melnos vā-
kos.69 Taču teju lielākus zaudējumus nodarīja izglābto dokumentu transportē-
šana uz Pētera akadēmiju un atpakaļ, jo glābšanas akcijas laikā papīri pakoti 
steigā, kā rezultātā pa ceļam vairākas kastes esot izjukušas un dokumenti izkri-
tuši uz ielas.70 Kā vēlāk izrādījās, tad daļu no “izsētajiem” dokumentiem savāca 
garāmgājēji. Arī glābšanas laikā pilī apgrozījās liels skaits cilvēku, kas izman-
toja situāciju un paturēja vienu otru dokumentu sev, jo 19. gs. gaitā bija vairā-
ki gadījumi, kad dažādās kolekcijās “uzpeldēja” dokumenti, kas tika uzskatīti 
par bojā gājušiem ugunsgrēka laikā. Tā, piemēram, pēc padomnieka Vilhelma 
Juliusa Slēfogta (Slevogt) nāves 1834. gada jūlijā toreizējais bijušā Kurzemes 
hercoga arhīva pārzinis Johans Gothards Cigra (Zigra) saņēma 26 dokumen-
tus, kurus V. J. Slēfogta mantinieki bija atraduši starp mirušā lietām, to vidū 
vairākas pavesta bullas, kas datētas ar 1243.–1249.  gadu, hercoga Gotharda 
1587. gada 23. februāra testamenta oriģināls, Polijas karaļa 1652. gada 28. au-
gusta vēstule hercogam Jēkabam sakarā ar Lībekas kongresu u.c.71 Iespējams, 
ka līdzīgā veidā privātās rokās nonāca arī Pakļaušanās līguma oriģināls, kuru 
19. gs. otrajā pusē savai kolekcijai ieguva skolotājs un bibliotekārs Heinrihs 
Dīderihss (Diederichs) un kas pašlaik atrodas Kurzemes bruņniecības krājumā 
Herdera institūtā Mārburgā.72

Par arhīva darbību hercogistes pēdējos pastāvēšanas gados nav pārāk daudz 
liecību, vienīgi var atzīmēt, ka 18. gs. 80. gadu sākumā tika palielināts arhīva 
darbinieku sastāvs – iepriekšējiem diviem arhīva sekretāriem pievienojās vēl 
divi.73 

*

Kurzemes hercogu arhīva likteņi pilnā mērā atspoguļo pašas Kurzemes 
hercogistes sarežģīto vēsturi. Senie dokumentu saraksti, kas dažkārt jau paši 
par sevi var kalpot kā bāze atsevišķu jautājumu izpētē, sniedz ieskatu kādrei-
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zējās arhīva bagātībās. Diemžēl daudzi dokumenti laika gaitā gājuši bojā, to 
vidū lielākā daļa no hercogistes kartogrā�skajiem materiāliem, un daudz kas, 
iespējams, vēl atrodas privātās rokās. Tomēr arī LVVA krājumos esošie do-
kumenti ir ārkārtīgi vērtīgs izziņas avots, kas sniedz lieliskas iespējas dažādu 
vēstures tēmu izpētei. 
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Mārīte Jakovļeva

EINSICHT IN DIE TÄTIGKEIT DER HERZOGLICHEN 
KANZLEI UND DES ARCHIVS

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einem bisher in der Literatur 
wenig behandelten �ema, und zwar über den Au�au und die Nutzung des 
Kurländisch- herzoglichen Archivs im 16.–18. Jahrhundert. Das Herzogtum 
Kurland-Semgallen entstand 1561/62 infolge des Zusammenbruchs Alt-
Livlands und existierte bis März 1795, als es in das Russische Reich eingegliedert 
wurde. Heutzutage be�nden sich Urkunden zur Geschichte des Herzogtums 
Kurland in Dokumentensammlungen verschiedener Staaten, ihr Großteil 
jedoch, einschließlich des früheren Kurländisch-herzoglichen Archivs, wird 
in Riga, im Historischen Staatsarchiv Lettlands des Lettischen Nationalarchivs 
au�ewahrt.

Ursprünglich war das Kurländisch-herzogliche Archiv der Kanzlei 
unterstellt. In der zweiten Häl�e des 17. Jahrhunderts wurde es als eine 
separate Verwaltungseinheit gebildet. Im Laufe der Zeit wurde das Archiv 
mehrmals ausgelagert, geteilt und von neuem vereint. Große Verluste wurden 
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dem Archiv durch Kriege zugefügt. Erstmals wurde das Archiv bereits 1621 
von den Schweden, die Mitau besetzt hatten, weggeführt. Der älteste Teil 
dieses Archivs – das Livländische Ordensarchiv – be�ndet sich immer noch in 
Stockholm. Archivurkunden gerieten in schwedische Hände auch 1658 (diese 
wurden nach dem 1660 geschlossenen Frieden von Oliva zurückgegeben) 
sowie 1701 und 1706, als das Herzogtum Kurland-Semgallen wiederum von 
den Schweden besetzt wurde. Ein weiterer Teil des Archivs wurde 1701 in den 
Turm des Schlosses zu Königsberg ausgelagert. Diese Dokumente wurden 
später nach Danzig – zum Herzog Ferdinand gebracht. Die von den Schweden 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts weggeführten Urkunden und der Teil des 
Archivs, der nach dem Tod Herzog Ferdinands im Jahr 1737 nach Kurland 
zurückgeführt wurde, wurden durch Herzog Ernst Johann Biron am Anfang 
des Jahres 1738 zu einer Einheit zusammengefügt. Zu dieser Zeit war das Archiv 
in der Stadtresidenz der Herzöge von Kurland, in dem sog. Palais platziert. 
1745 wurde es in die herzogliche Gerichts-Stube ausgelagert. 1749 wurde mit 
dem Bau eines separaten Archivgebäudes neben der Gerichts-Stube begonnen, 
jedoch dauerten die Bauarbeiten zehn Jahre. 1772 wurde das Archiv in das 
Schloss Mitau überführt, wo es im Dezember 1788 einen Feuerschaden erlitt. 
Durch diese Feuersbrunst wurden zahlreiche wertvolle historische Urkunden 
vernichtet, jedoch ein Teil der Dokumente, die als verschollen galten, tauchten 
im 19. Jahrhundert in verschiedenen Sammlungen wieder auf.

Die Schicksale des Kurländisch-herzoglichen Archivs spiegeln in vollem 
Maße die komplizierte Geschichte des Herzogtums Kurland-Semgallen wider. 
Als wertvolle historische Quellen gelten heutzutage nicht nur die Urkunden 
selbst, sondern auch alte Verzeichnisse und Register der Dokumente, die eine 
Einsicht in die Schätze des früheren herzoglichen Archivs gewähren und 
Forschungsmöglichkeiten für verschiedene Bereiche der Geschichte bieten.

Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland-Semgallen, Archiv, Kanzlei, fürstliche 
Kammer oder Rentkammer, Urkunden.

Iesniegts 2020. gada 19. janvārī


