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LIELAIS MĒRIS KURZEMES UN ZEMGALES 
HERCOGISTĒ: PĒTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS

Rakstā aplūkoti Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli – muižu vaku grāmatas, kas varētu 
sniegt norādes par Lielā mēra (1710.–1711. g.) postījumiem, kā arī par sekojošo populācijas 
atjaunošanos Kurzemes un Zemgales hercogistē. Par šiem pagaidām mazpētītiem jautājumiem 
var spriest gan pēc vaku grāmatu liecībām par apdzīvotās un tukšās zemes proporciju, gan 
funkcionējošo saimniecību skaita pārmaiņām. No 18. gs. 20. gadiem veidoti arī zemnieku sētu 
iedzīvotāju saraksti. Pēc pašreizējiem vērojumiem, Kurzemes un Zemgales hercogiste Lielā 
mēra laikā varēja būt zaudējusi aptuveni divas trešdaļas populācijas. Tomēr gan tukšās zemes 
apjoms, gan saimnieku skaita kritums ir tikai netieša liecība, tādēļ šo rādītāju izmantošanā 
un interpretācijā jāņem vērā dažādi blakus apstākļi, arī tas, ka cilvēkresursi zuda ne vien 
epidēmijas, bet arī bada, karadarbības un bēgļu kustības dēļ.
Atslēgvārdi: vēsturiskā demogrā�ja, mēris, muiža, vaku grāmata.

18. gs. sākumā Latvijas teritoriju, arī Kurzemes un Zemgales hercogisti, 
skāra mēra epidēmija  – tā sauktais Lielais mēris (1710.–1711.  g.), izraisot 
demogrā�sku katastrofu. Vairāk datu par epidēmijas norisi, postījumiem 
un sekojošo demogrā�skās situācijas atjaunošanos ir par Rīgu un Vidzemi. 
Tradicionāli jāmin Jāņa Bērziņa publicētie dati, kas balstās Vidzemes mācītāju 
un muižnieku 1712. gada ziņojumos par mēra nodarīto postu.1 Skrupulozu 
pētījumu par demogrā�skajiem procesiem 18.  gs. pirmajā pusē Vidzemē 
publicējusi Dzidra Liepiņa, sniedzot datus par iedzīvotāju iespējamo skaitu un 
populācijas pakāpenisku atjaunošanos katrā Vidzemes draudzē gan dabiskās, 
gan mehāniskās kustības ceļā.2 No viņas sniegtajiem skaitļiem izriet, ka, 
piemēram, 1712. gadā Rīgas apriņķī zemnieku skaits salīdzinājumā ar laiku 
pirms mēra bija samazinājies līdz 26,14 %, t. i., gan epidēmijas, gan karadarbības 
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dēļ Rīgas apriņķis būtu zaudējis vairāk nekā 70 % populācijas. Dz. Liepiņa gan 
šaubījās, vai informācija par 1712. gadu ir pietiekami objektīva. Jau ticamākie 
1715. gada dati rāda, ka zemnieku skaits bija 38,78 %, bet 1744. gadā – 81,65 % 
salīdzinājumā ar pirmsmēra laiku. Var lēst, ka agrākais iedzīvotāju skaits 
atjaunojās 18. gs. vidū, lai gan dažādās draudzēs situācija ievērojami atšķīrās. 

Diemžēl līdzīgu datu par Kurzemes un Zemgales hercogisti nav, jo dažādu 
norišu dokumentēšana Kurzemē notika citādāk un fragmentētāk nekā 
Vidzemē, piemēram, šeit neveica Vidzemei parastās vispārējās arklu revīzijas. 
Svarīgu informāciju hercogistē piedāvā muižu vaku grāmatas, kaut arī pastāv 
problēmas datu interpretācijā un apstāklī, ka gan hronoloģiski, gan telpiski 
hercogistes teritoriju tās pārklāj nevienmērīgi.

Ziņas par Lielo mēri Kurzemes un Zemgales hercogistē apkopojis Žanis 
Karlsons,3 par to rakstījis arī Edgars Dunsdorfs.4 Abi bija spiesti secināt, ka 
ziņas par Lielo mēri un tā postījumiem ir fragmentāras un ka tikai dažos 
gadījumos ir izdevies iegūt salīdzināmus datus par kādas muižas vai draudzes 
iedzīvotāju skaitu pirms un pēc epidēmijas. Jāteic, ka ilgu laiku nebija zināma 
Pirmā pasaules kara laikā uz Vāciju izvestā Kurzemes zemes arhīva atrašanās 
vieta, līdz ar to pētnieki nevarēja izmantot bagātīgo hercogistes domēņu muižu 
revīziju un vaku grāmatu klāstu. 

Šā raksta mērķis ir izzināt, kādas perspektīvas Lielā mēra postījumu un 
tā seku pārvarēšanas pētniecībā var sniegt tagad jau pieejamās Kurzemes, 
Zemgales un Sēlijas vaku grāmatas. Pētījumam izvēlēti dažādu apgabalu 
muižu materiāli. Tie sniedz sākotnējo priekšstatu par aplūkojamo jautājumu 
kopumā, vienlaikus izgaismojot avotpētnieciskas problēmas, kas jāņem vērā 
vaku grāmatu datu izvērtējumā. 

Pēc Ž. Karlsona apkopotām ziņām, mēra epidēmija Kurzemē ievazāta 
no Prūsijas un Liepājā izplatījusies 1710.  gada janvārī–februārī, tad spēji 
mazinājusies, tomēr laukos mēra gadījumi konstatēti vēl septembrī. Kuldīgā 
mēris sācies aprīlī, Piltenē – maija beigās (turpinājies līdz Miķeļiem), Ventspilī – 
jūnijā (turpinājies līdz 1711. g. vidum). Zemgales pusē – Jelgavā – epidēmija 
sākusies jau 1710.  gada martā (apogeju sasniegusi jūnijā, tad mazinājusies, 
tomēr turpinājusies līdz novembrim), Bauskā  – vasarā.5 Vaku grāmatas par 
pašu epidēmijas norisi nevēstī, taču ataino situāciju, kāda bija izveidojusies 
pēc tās. 
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Ventspils muižas 1711. gada vaku grāmata ar 1705. un 1711. gada situācijas 
salīdzinājumu. LVVA, 6999. f.,  44. apr., 1128. l., 29. lp.
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Bārtā6 1713. gada revīzijā konstatēts 8 ¾ apdzīvota un 15 ¼ neapdzīvota 
arkla. Neapdzīvotie arkli veidoja 63,54 % arklu kopskaita, un hipotētiski tas 
varētu raksturot populācijas aptuveno samazinājumu mēra epidēmijas laikā. 
Lielākajai daļai postažu pierakstīts – “izmiris un tukšs”, “visi izmiruši”, taču par 
2 ¾ arkla šādas norādes nav. Rēķinot tikai “izmirušās” saimniecības, iegūstam 
53,12 % samazinājumu, kas manāmi atšķiras no jau minētā rezultāta. Tomēr 
jāpiebilst, ka gandrīz visas saimniecības, kam trūkst norādes “izmiris”, minētas 
vaku grāmatas pašās beigās, turklāt pēdējām divām nav pat norādes “tukšs” – 
Wüst, un tas var liecināt ne tik daudz par citiem šo postažu rašanās iemesliem 
vai laiku, kā par nereti novērojamo rakstvežu steigu un paviršību, tuvojoties 
dokumenta sastādīšanas beigām, līdz ar to Bārtas gadījumā būtu ticamāk visu 
vai gandrīz visu apstrādātās zemes samazinājumu saistīt ar Lielā mēra laiku. 

Cits rādītājs ir saimniecību skaita izmaiņas. 1699.  gadā Bārtā reģistrēti 
107 saimnieki, bet 1713. gadā – tikai 35, tātad apdzīvoto saimniecību skaits 
bija samazinājies par 67,3 procentiem. Rezultāts daudz neatšķiras no pirmā 
rādītāja. 

Līdz 1739.  gadam situācija bija manāmi mainījusies. No tā gada vaku 
grāmatā uzrādītajiem 23 ¾ arkliem apdzīvoti bija 51,2 %, tukši – 48,8 % arklu. 
Saimnieku kopskaits sasniedza 48 personas. Lielākas pārmaiņas bija notikušas 
pēdējā gada laikā, jo vēl 1738.  gadā bija tikai 37 saimnieki. Tiesa, ne visas 
postažas tika atjaunotas kā zemnieku zeme, jo ½ arkla lielās Matties Arneck 
saimniecības vietā bija izveidota muižiņa, kam pievienots arī pusarkls no Peter 
Stalsche postažas. Citas vaku grāmatas piezīmes liecina, ka agrāk tukšās Sprude 
mājas (⅛ arkla) atjaunojis vācu skroderis Asmuss, bet Willum Bunze mājas (arī 
⅛ arkla) – poļu mucinieks Jans. Līdz tam abu māju zemi sēšanai izmantojuši 
citi zemnieki. Pozitīvo pārmaiņu procesu raksturo arī Annus Laatze jeb Pulcke 
māju saimnieka Jēkaba dēla Miķeļa nošķiršanās no tēva saimniecības – Miķelis 
jau bija savedis baļķus uz tukšās Andul Wirpet zemes, lai tur būvētu ēkas. Starp 
Bārtas saimniekiem minēts sāmsalietis Jēkabs (Herman Wiskind saimniecība), 
kā arī divi vārdā nenosaukti lietuvieši, kuri dzīvoja Keirischke un Schambischke 
sētā. Abu pēdējo māju statuss ir neskaidrs, jo lietuvieši nav ietverti Bārtas 
saimnieku kopskaitā, nav uzrādīts viņu zemes lielums, arī 1797. gada revīzijā 
šādu Bārtas mājvārdu vairs nav. Jebkurā gadījumā dažādu tautību minējums 
rāda nelielu starpetnisku migrāciju. 
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Engures muižas 1712. gada vaku grāmata. Lapa satur trīs ierakstu veidus: apdzīvotās, 
izmirušās (ausgestorben und wüste) un sen pamestās saimniecības (schon vor langen 

Jahren wüste gelegen /schon lange wüste gelegen). LVVA, 6999. f.,  44. apr., 32. l., 17. lp. o.p.
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Nīcas muižā7 1714.  gadā bija 22 1⁄6 apdzīvota un 32 5⁄6 (59,7  %) 
neapdzīvota arkla, diemžēl bez komentāriem, vai visas tukšās saimniecības 
bija izmirušas, vai arī daļa no tām pamesta jau senāk. Negaidīti ir dati par 
saimnieku skaita pārmaiņām. 1708. gadā tādu bija 147 (kopā ar iebūviešiem 
226), bet 1711.  gadā  – 137 (ar iebūviešiem 184), tādējādi saimnieku skaita 
samazinājums salīdzinājumā ar pirmsmēra laiku bija tikai ap 17 % (rēķinot 
arī iebūviešus – 18,6 %), kaut gan citās muižās apdzīvoto arklu un saimnieku 
skaita samazinājums parasti bija vairāk vai mazāk proporcionāls. Nīcas 
gadījumā šķietami pozitīvā situācija bija izveidojusies tādēļ, ka daudzas 
agrākās saimniecības bija sadalījušās sīkākās vienībās, piemēram, 1708. gadā 
1 arkla lielajā Beite Perkohn saimniecībā bija četri saimnieki, bet 1711. gadā, 
nemainoties apstrādātās zemes lielumam, – jau seši.

Rucavas muižā8 1712. gadā apdzīvotu un tukšu arklu bija attiecīgi 28 5⁄6 

un 41 ⅓ (58,9 %). Interesanta ir piezīme par Ječu (Götsche) saimniecību, kurā  
¾ arkla apstrādāja četri saimnieki (vēl ¼ arkla bija postažā)  – viņi visi 
“moskovītu” karavīru dēļ bija aizbēguši uz netālo Duniku, jo saimniecība 
atrodas pie ceļa. Lai gan arklu kopskaits Rucavā gandrīz nebija mainījies, 
1717. gadā tukšo arklu īpatsvars sasniedza jau 66,2 %, bet 1718. gadā – 67,6 
procentus. Rucavas vaku grāmatā tuvākas norādes nav, taču citos līdzīgos 
dokumentos atrodamas piezīmes, ka zemnieki lieto noteiktu zemes platību, bet 
darbaspēka trūkuma dēļ maksā nodevas un pilda klaušas par mazāku platību. 
Visdrīzāk, ar šādu situāciju sastopamies arī Rucavā, tādējādi 1712. gada dati 
varētu rādīt to zemes apjomu, ko zemnieki bija nodomājuši apsaimniekot (vai 
arī kāda zemes apjoma apstrādāšanu sagaidīja muiža), bet 1717. gada dati – 
reālās iespējas. 1738. gadā apstrādātās un tukšās zemes samērs bija jau manāmi 
izlīdzinājies, postažu īpatsvaram samazinoties līdz 54,6 procentiem.

Bārtai netālajā Gaviezes muižā9 1713. gadā norādīts 21 ⅛ arkla, no kā 14 ⅝ 
arkla jeb 69,2 % bija tukši. Visām postažām pierakstīts “izmiris un tukšs”. Vēl  
2 ¼ arkla bija pievienota Mazgaviezes un Jaungaviezes laukiem, kopējā 
apdzīvoto arklu skaitā nebija ieskaitīta arī  ½ arkla, kas piederēja mežzinim 
Volkēvičam. Līdz 1728. gadam Gaviezē gandrīz nekas nebija mainījies. Manāms, 
ka vairākās saimniecībās bija notikuši pārkārtojumi zemes izmantošanā, taču, 
pretēji sagaidāmam, tukšās un apdzīvotās zemes proporcija bija palikusi 
iepriekšējā, turklāt apstrādātās zemes apjoms bija pat minimāli samazinājies. 
Līdzīgu tendenci rāda arī 1736. gada revīzija, kad tām pašām saimniecībām 
kopā ir 19 ¼ arkla zemes, bet postažu īpatsvars sasniedza 69,9 procentus. 
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Saimnieku skaita rādītāji Gaviezē mainījās šādi: 1699.  gadā  – 102, 
1717. gadā – 44, 1728. gadā – 50 un 1736. gadā – 42 saimnieki. Var secināt, 
ka saimnieku skaits pēc Lielā mēra bija samazinājies par apmēram 57 %, tad 
nedaudz audzis, pēc tam atkal samazinājies, taču par lielākiem zudumiem 
liecina dati par tukšo un apdzīvoto arklu proporciju.

Neordināru ainu rāda pēc vaku grāmatu datiem aprēķinātais iedzīvotāju 
skaits. 1728. gadā zemnieku sētās bija 325 iedzīvotāji, bet 1736. gadā – tikai 
224, tātad iedzīvotāju skaits bija pat samazinājies par aptuveni trešo daļu. 
Izskaidrojums šādai situācijas attīstībai vai arī datu neobjektivitātei meklējams 
turpmākos pētījumos. Tomēr 1797.  gada revīzija apliecina turpmāku 
izaugsmi – 18. gs. beigās Gaviezē pastāvēja 59 zemnieku saimniecības un sešas 
sīksaimniecības ar 439 iedzīvotājiem.10 

Kurzemes vidusdaļā Kandavā11 1712. gada revīzijā minēts 18 ⅞ apdzīvota 
un 72 ⅛ neapdzīvota arkla. Par trim 1 arkla lielām mājām, kas vaku grāmatās 
minētas arī turpmāk (Waggeriht, Paul Brischke un Nagge), teikts, ka tās bijušas 
tukšas jau sen, tādējādi saistībā ar mēra postījumiem tās nav ņemamas vērā. 
Ilgāku laiku tukšas bija vēl vairākas saimniecības, turklāt par dažām no tām 
neviens vairs neko nezinājis stāstīt (kaut gan mājvārds un zemes lielums 
revīzijā uzrādīts), taču jau nākamajā vaku grāmatā šīs saimniecības nav 
reģistrētas. Ņemot vērā piezīmes par sen pamestajām sētām, var secināt, ka 
mēra epidēmijas laikā apdzīvoto arklu skaits bija samazinājies par 78,5 %, kas 
ir viens no augstākajiem rādītājiem apsekoto muižu ietvaros.

Kandavas muižā 1712.  gadā bija 63 saimnieki. Tajā laikā sastādīts vēl 
viens saraksts, kurā �ksēts stāvoklis hercoga Ferdinanda valdīšanas un 
aizbildniecības laikā, t.i., pirms mēra epidēmijas, un šajā sarakstā norādīti  
143 saimnieki. Saimnieku skaits tādējādi bija krities par 56 %, kas pozitīvā ziņā 
visai stipri kontrastē ar apdzīvoto arklu skaita samazinājumu.

Nākamā Kandavas muižas vaku grāmata sastādīta 1724.  gadā. Tā it kā 
liecina par nelielu lejupslīdi. Kopējais apdzīvoto un tukšo arklu skaits bija 89, 
t. i., par 2 arkliem mazāks nekā iepriekš, kaut gan muižas teritoriālās aprises 
nebija mainījušās. Par gandrīz 2 arkliem bija samazinājies apstrādātās zemes 
apjoms, bet postažu apjoms pieaudzis par ⅛ arkla. Minēts mazāks saimnieku 
skaits  – 60, tomēr saimnieku kopskaitā nav ietverts pavisam vecais Jaun 
Aulenne saimnieks Juris, kura mājas arklu uzskaitījumā pieskaitītas pie tukšām, 
lai gan bija apdzīvotas, kā arī pieci Rummenek un Sckersten māju saimnieki, 
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Gaviezes muižas 1713. gada vaku grāmata ar norādēm par izmirušajām saimniecībām 
(außgestorben und wüste). LVVA, 6999. f.,  44. apr., 347. l., 3. lp. o.p.
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kuri bija nodoti mācītājmuižas rīcībā, tādējādi saimnieku skaits patiesībā bija 
pat nedaudz audzis. 

Salīdzinot datus par katru saimniecību 1712. un 1724. gadā, redzams, ka 
pa šo laiku atjaunota tikai viena – Kuplais sēta. Liege Wagger un Rummenek 
saimniecībā bija paņemts klāt vēl pa ¼ arklam zemes, deviņās saimniecībās 
apstrādātās zemes lielums bija sarucis (parasti par ¼ arkla), kas nav saistāms 
ar iedzīvotāju skaita tālāku samazināšanos, kā tas vērojams Gaviezē, bet gan 
ar vaku grāmatas datu “aktualizāciju”, t. i., reāli apstrādātās zemes �ksēšanu.

Iedzīvotāju skaits Kandavas muižā 12 gadu laikā bija pieaudzis par nepilnu 
trešo daļu. 1712. gadā zemnieku sētās uzskaitītas 327 personas, 1724. gadā – 
393 (pēdējā rādītājā neietilpst Rummenek un Sckersten māju iedzīvotāji  – 
viņu skaits lēšams ap 20 cilvēkiem). Saimes bija nelielas  – sākumā vidēji 5, 
vēlāk ap 6,5 cilvēkiem vienā saimē, kuru pārsvarā veidoja saimnieka ģimene. 
Nav noskaidrojams, vai katram saimniekam bija sava māja, vai arī būves bija 
kopīgas vismaz diviem pušelniekiem. 

Lieli postījumi vērojami arī Zemgales pusē. Pēc Bauskas rātes ziņojuma, 
kara, bada un mēra epidēmijas dēļ pilsētā bija palikusi tikai trešā daļa 
iedzīvotāju; mēra laikā pilsētnieki bija uzņēmuši un izmitinājuši arī apkārtnes 
zemniekus, taču tagad tos pieparasīja atpakaļ muižu īpašnieki un nomnieki.12 
Kaut gan rātes ziņojumā norādīti vairāki pilsētnieku skaita samazinājuma 
iemesli, minēto informāciju E. Dundorfs interpretē tā, ka Bauskā būtu mirušas 
divas trešdaļas iedzīvotāju,13 tomēr mēra epidēmija droši vien bija galvenais 
apstāklis, kas radīja depopulāciju.

Bauskas pilsmuižā 1713.  gadā uzrādīts 23 ⅓ apdzīvota un 69 13/24 

neapdzīvota arkla.14 Tukšo arklu īpatsvars bija 74,9  %, tomēr postažas bija 
veidojušās dažādā laikā un dažādu iemeslu dēļ. Par 13 ⅔ arkla norādīts, ka šī 
zeme bijusi tukša jau ilgus gadus, tādējādi ar Lielā mēra postījumiem šī daļa 
nav saistāma. Ir arī norādes, ka zeme ir tukša (neprecizējot laiku), ka tā pamesta 
pirms dažiem gadiem, vai divos gadījumos – ka sēta nodegusi. Šādas relatīvi 
nesen pamestas zemes apjoms bija 3 ½ arkla. Par daudzām saimniecībām 
tomēr teikts, ka tās izmirušas (außgestorben; außgestorben und Wüste). 
Skaitliskā izteiksmē šādu postažu apjoms bija 52 ⅜ arkla. Atmetot zemi, kas 
nebija apdzīvota jau sen, var aprēķināt, ka augstās mirstības dēļ neapstrādāts 
palika 66,1 % zemes, un aptuveni šādu varētu iedomāties arī iedzīvotāju skaita 
samazinājumu mēra epidēmijas rezultātā. 



LIELAIS MĒRIS KURZEMES UN ZEMGALES HERCOGISTĒ 69

Bauskai netālajā Mežotnes muižā 1722. gadā uzrādīts 77 ½ arkla, no kuriem 
56 ½ arkla (72,9 %) bija tukši.15 Uzskaitīts vēl 24 ¼ arkla, taču pārsvarā tā bija 
zeme (saimniecības), kas nodalīta no Mežotnes un pievienota citām muižām. 

Jaunsvirlaukas muižā 1712. gadā bija 10 11/24 apdzīvota un 22 13/24 (68,3 %) 
tukša arkla. Pēc 1700. gada revīzijas tomēr redzams, ka jau tolaik 2 5⁄6 arkla 
bija neapstrādāta, tādējādi apdzīvoto arklu skaits 1712.  gadā salīdzinājumā 
ar iepriekšējo revīziju faktiski bija samazinājies tikai par 65,3 %; atšķirība no 
iepriekšējā rezultāta nav pārāk liela, tomēr vērā ņemama.

Situāciju Sēlijas pusē raksturo Vecsaukas muižas inventarizācijas.16 
1713. gadā tur uzskaitīts 10 ¾ apdzīvota un 38 ¼ (79,1 %) tukša arkla. Nav 
norādes, kad un kāpēc postažas pamestas. Varētu domāt, ka uzrādītais stāvoklis 
saistāms galvenokārt ar Lielā mēra laika postījumiem, tomēr, kā liecina 
tālāk apskatītais Vecsērenes piemērs, vispirms būtu jāpārliecinās par zemes 
izmantošanas īpatnībām Sēlijā pirmsmēra periodā. Vēl Vecsaukā minētas 
divas saimniecības (Kadunan un Lonan), kuru vietā izveidota pusmuiža, kā 
arī četras sētas, par kurām revīzijas laikā vairs nav bijis nekādu tuvāku ziņu 
(tātad tās pamestas sen), bet visu šo saimniecību zeme – 4 ½ arkla – uzskaitīta 
atsevišķi no zemnieku tobrīd lietotās un postažu zemes. 

1718. gadā tukšās zemes apjoms bija jau 85,1 %, arī agrāko 36 saimnieku 
vietā darbojās tikai 33, tomēr postažu īpatsvara pieaugums pamatā būtu 
saistāms ar to pašu parādību, ko minējām jau Rucavas sakarā, proti, zemnieku 
nespēju apstrādāt visu apdzīvotajām saimniecībām piederošo zemi. 

1723. gadā Vecsaukā norādīts 7 ⅝ apdzīvota un 39 ⅝ (83,86 %) neapdzīvota 
arkla, 1726. gadā – attiecīgi 7 ⅝ un 35 ⅛, 1729. gadā – 7 un 35 ⅞ arkla. Redzams, 
ka apdzīvoto arklu skaits kādu laiku palicis nemainīgs, pēc tam pat nedaudz 
samazinājies. Tajā pašā laikā saimnieku skaits mainījās šādi: 1723. gadā – 44, 
1726. gadā – 50, 1729. gadā – 49 saimnieki. Palēnām auga iedzīvotāju skaits – 
no 333 1723. gadā līdz 368 1729. gadā. Iedzīvotāju skaita dati stipri kontrastē 
ar 1718. gada ziņām, kad vaku grāmatā uzskaitītas vien 142 personas, un tas 
vieš aizdomas, vai 1718. gada dati ir pietiekami objektīvi. Ja tie tomēr nav tālu 
no patiesības, iespējams, ka turpmākajos gados muiža īstenojusi kādus novada 
apļaužošanas pasākumus, taču situācijas noskaidrošanai būtu nepieciešami 
turpmāki pētījumi.

Ļoti tukša 1721. gada revīzijas laikā bija Vecsērene,17 kur no 37 ½ arkla bija 
apdzīvoti vien 5 arkli. Jau 1709. gadā bija konstatēts, ka postažā ir aptuveni 
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trešā daļa zemes. Koriģējot 1721. gada datus, var secināt, ka hipotētiski Lielā 
mēra laikā apdzīvotās zemes īpatsvars varēja būt samazinājies par 75 %, kas 
tāpat ir visai augsts rādītājs. 

Rīgai relatīvi tuvajā Baldones muižā aplūkotas 1711.–1723.  gada 
inventarizācijas.18 Sākotnēji Baldonē konstatēts 22 7/24 apdzīvota un  
41 5/6 (65,2 %) tukša arkla bez komentāriem par postažu rašanās iemesliem. 
1713.  gadā minimāli (par aptuveni 1 arklu) bija palielinājies gan kopējais, 
gan apstrādātās zemes apjoms, taču apskatāmā perioda beigās konstatētas 
negaidītas apdzīvoto un tukšo arklu skaita svārstības  – 1722.  gadā attiecīgi 
14 ⅜ un 46 ⅝, 1723. gadā – 19 ⅞ un 39 ½ arkla. Kopējais zemes lielums bija 
aptuveni 60 arklu, no kā postažu īpatsvars 1722. gadā bija 76,4 %, 1723. gadā – 
66,5 procenti.

Starp 1722. un 1723. gada revīziju Baldonē bija notikušas ļoti ievērojamas 
pārmaiņas. Līdz tam saimnieku skaits turējās ap 75 un 1722.  gada vaku 
grāmatā reģistrētas 387 personas, bet 1723.  gadā saimnieku skaits jau 
sasniedza 105, bet iedzīvotāju kopskaits – 678 personas, t. i., tas bija pieaudzis 
par 75 procentiem. Saimes joprojām bija mazas – 1722. gadā saimē vidēji bija 
5,2, bet 1723.  gadā  – 6,5 cilvēki. Saimi pārsvarā veidoja saimnieka ģimene 
ar mazgadīgiem bērniem, retāk kāds vai kādi no bērniem bija jau pieauguši, 
tāpat tikai dažos gadījumos minēts saimnieka brālis, tēvs vai māte. Mazgadīgu 
bērnu un pusaudžu īpatsvars 1722. gadā bija 44 %, 1723. gadā – 42,8 procenti. 
Spēji bija pieaudzis svešinieku skaits. Neskaitot vairākus saimniekus un viņu 
ģimenes locekļus, kas arī raksturoti kā svešinieki, citi Baldonē ienākušie ļaudis 
(kalpi, piemitņi) veidoja 10 % iedzīvotāju skaita, diemžēl nav norāžu par viņu 
izcelsmes vietu.

Par Lielā mēra postījumiem Kurzemes hercogistē un tā seku pārvarēšanu 
ir daudz līdz šim neapkopotas informācijas. Liela uzmanība pievēršama 
muižu revīzijām un to laikā sastādītajām vaku grāmatām. Lai gan iedzīvotāju 
saraksti īsi pirms un īsi pēc epidēmijas nav veidoti, par mēra postījumiem var 
spriest pēc apdzīvotās un tukšās zemes proporcijas, kā arī pēc funkcionējošo 
saimniecību skaita pārmaiņām. Gan tukšās zemes apjoms, gan saimnieku 
skaita kritums tomēr ir tikai netieša liecība, tādēļ šo rādītāju izmantošanā un 
interpretācijā ņemami vērā dažādi blakus apstākļi, arī tas, ka cilvēkresursi 
zuda ne vien epidēmijas, bet arī bada, karadarbības un bēgļu kustības dēļ.



LIELAIS MĒRIS KURZEMES UN ZEMGALES HERCOGISTĒ 71

Pārskatot salīdzinoši nelielu daļu no bagātīgā Kurzemes hercogistes vaku 
grāmatu klāsta, var tomēr gūt noteiktu priekštatu par Lielā mēra postījumiem 
un procesiem, kas sekoja pēc tam. Spriežot pēc apdzīvotās un tukšās zemes 
proporcijas, Kurzeme varēja būt zaudējusi aptuveni divas trešdaļas populācijas. 
Atsevišķos apvidos iedzīvotāju skaita kritums varētu dot lielākas vai mazākas 
novirzes no vidējā rādītāja, tomēr pagaidām nešķiet, ka hercogistes austrumdaļa 
mēra epidēmijā būtu cietusi mazāk nekā rietumdaļa, kā tas izteikts literatūrā. 

Tukšās un apdzīvotās zemes proporcija varētu būt samērā objektīvs, kaut 
arī ļoti aptuvens rādītājs, lai novērtētu depopulācijas apmērus, taču dati 
jākoriģē, ņemot vērā to, ka daļā muižu daudz zemju bija neapstrādāta jau 
pirms mēra epidēmijas. Zināma lejupslīde turpinājās arī pēc epidēmijas, kas 
galvenokārt saistās ar vaku grāmatu datu precizēšanu, ņemot vērā reālās zemes 
apstrādāšanas iespējas. 

Lielākās problēmas rada tas, ka trūkst informācijas par iedzīvotāju skaitu 
16.–17. gs. mijā. To varētu aplēst gan pēc apdzīvoto arklu, gan saimniecību un 
saimnieku skaita – izvēlētais pamatrādītājs būtu jāreizina ar iedomātu saimes 
vidējā lieluma skaitli, taču šī skaitļa izmaiņas pat par vienu vienību radītu 
ievērojamas rezultātu atšķirības.

Labākas perspektīvas ir iespējai izsekot iedzīvotāju skaita un saimniecības 
atjaunošanai pēcmēra periodā, jo dati ir pilnīgāki. Ir sastādīti iedzīvotāju 
saraksti, kaut gan vienmēr ir iespējas apšaubīt to precizitāti. Pievēršama 
uzmanība gadījumiem, kad iedzīvotāju skaitā vai izmantotās zemes 
apjomā parādās straujas svārstības, kas varētu liecināt vai nu par reāliem 
demogrā�skiem procesiem (to skaitā iedzīvotāju mehānisko kustību), vai arī 
dokumentu sastādīšanas īpatnībām (neprecizitātēm u.tml.). 

Demogrā�skās un saimnieciskās situācijas novērtēšanai nepieciešams iegūt 
maksimāli precīzu ainu par teritoriālajām izmaiņām muižu ietvaros, kas 18. gs. 
griezumā bija ievērojamas. Pretējā gadījumā objektīvs datu salīdzinājums nav 
iespējams.
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Muntis Auns

DIE GROSSE PEST IM HERZOGTUM KURLAND UND 
SEMGALLEN: PERSPEKTIVEN DER FORSCHUNG

Im vorliegenden Artikel wird auf die bisher wenig erforschte Frage zu 
Verwüstungen der großen Pest (1710–1711) und zur Überwindung ihrer Folgen 
eingegangen. Als wichtigste Quelle dienten die Wackenbücher der Gutshöfe, 
die mehr oder weniger regelmäßig aufgestellt wurden und Informationen 
zu Proportionen zwischen den bebauten und unbebauten Ländereien 
(Hacken) sowie zu den Veränderungen in der Zahl der funktionierenden 
Bauernwirtscha�en enthalten. In einem Großteil der Gutshöfe wurden die 
Wackenbücher bald nach der Pest – 1711 bis 1713 – aufgestellt.

Die Proportion zwischen den unbebauten und bebauten Ländereinen 
könnte als eine verhältnismäßig objektive, obwohl auch eine recht ungenaue 
Kennzahl gelten, um die Ausmaße der Depopulation einzuschätzen. Die 
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Angaben könnten jedoch korrigiert werden, da in Betracht zu ziehen ist, 
dass auf einem Teil der Gutshöfe auch vor der Pest unbebaute Ländereien 
gab. Eine unbeträchtliche Verringerung der bebauten Flächen war auch nach 
der Pestseuche zu beobachten. Vor allem ist es durch die Richtigstellung der 
Angaben in den Wackenbüchern, um den Umfang der auf jedem Bauernhof 
tatsächlich bebauten Ländereien festzustellen, zu erklären. Nach heutigem 
Stand der Forschung dür�e das Herzogtum Kurland und Semgallen während 
der großen Pest zwei Drittel seiner Population verloren haben. Zu beachten 
wäre auch, dass die Reduzierung der Einwohnerzahl nicht nur durch die 
Epidemie, sondern auch durch Hungersnot. Kriegshandlungen und Migration 
von Flüchtlingen erfolgte.

Mehr Informationen gibt es über den Anmstieg der Einwohnerzahl und 
die Wiederherstellung der Bauernhöfe in der Zeit nach der Pest. Zu beachten 
sind Fälle, wenn bei den regelmäßigen Revisionen die Angaben über die Zahl 
der Einwohner und der funktionierenden Bauernwirtscha�en sowie über das 
Ausmaß der bebauten Ländereien starke Schwankungen aufweisen. Dies wäre 
durch Unachtsamkeit oder durch irgendwelche Eigentümlichkeiten bei der 
Aufstellung von Wackenbüchern oder aber durch wirkliche demographische 
Vorgänge (beispielsweise mechanische Migration der Bevölkerung) oder 
wirtscha�liche Veränderungen (die Vereinigung oder Au�eilung von 
Bauernwirtscha�en) zu erklären. Nötig wäre auch, eine möglichst genaue 
Übersicht über die territorialen Veränderungen der Gutshöfe, die im Laufe 
des 18. Jahrhunderts beträchtlich waren, zu gewinnen. Widrigenfalls wäre 
eine objektive Vergleichung der Angaben unmöglich.
Schlüsselwörter: Historische Demographie, Pest,  Gutshof, Wackenbuch.
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