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johans heinrihs voldemārs – stāsts 
par arhivāru un arhīviem

Rakstā stāstīts par Krišjāņa Valdemāra brāli Johanu Heinrihu Voldemāru – pirmo latviešu 
izcelsmes vēsturnieku. Izsekotas viņa dienesta gaitas dažādās Kurzemes guberņas pārvaldes 
iestādēs, kā arī viņa darbība vēstures pētniecības jomā. Bagātā vēstures avotu bāze, kas bija 
pieejama Voldemāram, ļāva viņam veidot sekmīgu sadarbību ar žurnālu “Das Inland”, kā 
arī uzņemties Frīdriha Klopmaņa (Klopmann) muižu vēstures “Kurländische Güter-Chroniken” 
turpinājumu sagatavošanu izdošanai. Voldemārs bija kaismīgs vēstures dokumentu – gan 
oriģinālu, gan norakstu – kolekcionārs, un viņa atstātais zinātnisko materiālu mantojums bija 
patiesi unikāls. Par savas kolekcijas mantinieci Voldemārs bija iecēlis Kurzemes bruņniecību, bet 
šodien liela daļa viņa savākto vēstures liecību pieejama pētniekiem Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā. Šeit publicētajā rakstā par Voldemāra personību, dzīvi, darbību un attiecībām ar 
brāli – Krišjāni Valdemāru – izmantoti galvenokārt oriģinālie dokumenti – vēstules, dienesta 
gaitu apraksts u.c. arhīva materiāli.
Atslēgvārdi: Voldemāru dzimta, latviešu zemnieku emancipācija, Krišjānis Valdemārs, 
Kurzemes guberņas iestādes, Kurzemes hercogu arhīvs, Kurzemes Zemes arhīvs, Kurzemes 
bruņniecība, Kurzemes literatūras un mākslas biedrība, Baltijas vēstures un senatnes pētītāju 
biedrība, Jelgava.

Moderno laiku sākumu Eiropā iezīmēja 1789. gada Franču revolūcija, 
kas plaši atbalsojās visā Baltijā un arī Kurzemē. Tomēr pagāja vēl aptuveni 
gadsimta ceturksnis, līdz arī latviešu zemnieks varēja sākt sapņot par 
jaunu laikmetu. Robežšķirtni starp aizgājušo un moderno laiku veidoja 
dzimtbūšanas atcelšana – Kurzemē 1817., bet Vidzemē – 1819. gadā. Līdz 
ar personas brīvības iegūšanu latviešu zemnieku dēliem radās izvēles 
iespējas savam dzīves ceļam. Uzņēmīgākie, talantīgākie – bet varbūt arī 
turīgākie un veiksmīgākie – varēja atteikties no klaušu laiku zemnieku 
smagā likteņa, emancipēties sociālajā un kultūras jomā, gūt panākumus 
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gan profesionālajā, gan sabiedriskās dzīves sfērā. Ievērojamākais šī jaunā 
laikmeta pārstāvis, kas nācis no latviešu zemnieku kārtas, bet kļuvis par 
nozīmīgu vēsturisku personību un latviešu tautas atmodas simbolu, ir 
Krišjānis Valdemārs. īpašs, netradicionāls liktenis – no 19. gadsimta pirmās 
puses latviešu zemnieku dzīves situācijas raugoties – bija arī viņa brālim 
Janam Indriķim jeb Johanam Heinriham Voldemāram1, kuru mēdz uzskatīt 
par pirmo latviešu tautības vēsturnieku.2 Pareizāk gan laikam būtu sacīt, ka 
viņš bija pirmais vēsturnieks, kas cēlies no latviešiem, – viņa dzīve un darbs 
ir apliecinājums tam, ka savu identitāti viņš meklējis galvenokārt vācu, 
respektīvi, baltvācu kultūrā un tautībā. 

Vēstures literatūrā un presē par Johanu Heinrihu Voldemāru atšķirībā no 
viņa slavenā brāļa rakstīts maz. svarīgākos Voldemāra darbības aspektus 
vēstures pētniecības jomā analizējis antons Birkerts rakstā “Indriķis 
Voldemārs (Valdemārs) – pirmais latviešu tautības vēsturnieks”.3 Plašus 
izvilkumus no atsevišķām Voldemāra vēstulēm citējusi un komentējusi Ženija 
Irma Peņģerote rakstā “Indriķa Voldemāra vēstules”.4 Pirmais pētnieks, 
kurš 1938. gadā rakstījis par brāļu Voldemāru/Valdemāru un Marijas 
Medinskas, dzimušas Voldemāres, senčiem, ir a. Baumanis.5 Materiālus par 
vēsturnieka un arhivāra Voldemāra dzīvi vācis un viņa korespondenci, kas 
glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, pārrakstījis vēsturnieks Melderis 
(1932–1969). Tomēr viņa materiāli – ar roku rakstīti manuskripti – palikuši 
nepublicēti, un pētniekiem tie pieejami Latvijas nacionālās bibliotēkas Reto 
grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā.6 Līdzās minētajiem materiāliem 
šeit publicētajā rakstā par Voldemāra dzīvi un darbību izmantoti oriģinālie 
dokumenti – viņam adresētās vēstules, paša rakstīto vēstuļu melnraksti, 
dienesta gaitu apraksts u.c. dokumenti, kas glabājas Latvijas Valsts vēstures 
arhīva fondos. Tomēr jāatzīst, ka nav iespējams pilnībā aprakstīt, analizēt 
un izprast Voldemāra dzīvi un darbu, jo trūkst liecību par atsevišķiem viņa 
dzīves posmiem. 

Tēva mājas un pirmā izglītība
Jans Indriķis Voldemārs dzimis ārlavas pagasta Vecjunkuru mājās 

1819. gada 28. augustā, kur viņa tēvs Mārtiņš, apprecot saimnieka meitu 
Mariju un ilgāku laiku strādājot par kalpu sievastēva saimniecībā, beidzot 
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bija kļuvis par saimnieku.7 Tomēr Johana Heinriha dienesta gaitu aprakstā 
Kurzemes guberņas valdē norādīts, ka viņa izcelsme ir no “sīkpilsoņiem”.8 
Iespējams, tas izskaidrojams ar faktu, ka 1835. gada Jurģos Mārtiņš Voldemārs 
ar ģimeni bija atstājis zemnieku saimniecību un pārcēlies uz sasmaku, kur 
nomājis zemes gabalu un uzcēlis māju. Šā paša gada 24. martā Jans Indriķis 
Voldemārs iesvētīts ārlavas luterāņu baznīcā, turklāt nevis latviešu, bet vācu 
draudzē, un turpmāk sevi sauc par Johanu Heinrihu. (Viņa tēvs šajā laikā 
ir draudzes pērminderis.)9 Lai gan vēlākos gados Johans Heinrihs, runājot 
par savu draugu no muižnieku kārtas Teodoru fon Tidēvicu (Tidewitz), min, 
ka abi ir skolas biedri, nav konkrētu ziņu, kādu skolu Johans Heinrihs būtu 
apmeklējis. arī viņa dienesta gaitu aprakstā minēta tikai mājas apmācība. 
ar šo apzīmējumu tomēr diezin vai ir saprotamas mācības vecāku vadībā. 
Voldemāra lieliskās vācu valodas zināšanas, viņa vēstuļu izkoptais stils, kā 
arī fakts, ka viņš 21 gada vecumā spēj strādāt Kurzemes guberņas pārvaldes 
iestādēs un pievērsties vācu, viduslejasvācu un latīņu valodā rakstīto, seno 
vēstures avotu pētniecībai, liek domāt, ka viņš saņēmis labu izglītību. 
ārlavas draudzē, starp citu, tāda iespēja tiešām pastāvēja. Mācītājs Karls 
Frīdrihs Jakobs Hūgenbergers (Hugenberger; 1784–1860) bija savam laikam 
augsti izglītots cilvēks. Pirmo izglītību viņš bija saņēmis pie Piltenes 
diecēzes prāvesta Johana Zamuela Hillnera (Hillner; 1754–1835), kurš savā 
mājā bija izveidojis savdabīgu privāto skolu un apmācījis vairāk nekā 20 
jaunu cilvēku, kas vēlāk studējuši Tērbatas Universitātē u.c. Iespējams, ka 
arī Johans Heinrihs vācu valodas un vēstures zināšanas apguvis pie mācītāja 
Hūgenbergera vai Hillnera.10 Tomēr nevaram izslēgt arī iespēju, ka Johans 
Heinrihs no 1835. gada līdz 1837. gadam mācījies Jelgavā.11 

Profesionālā karjera
Johana Heinriha Voldemāra darba gaitas aizsākas 1837. gada 1. jūlijā, kad 

viņš pieņemts par rakstvedi Pūņu pagasta tiesā. Tieši divus gadus vēlāk viņš 
ir arhivāra amatā Talsu pilskunga tiesā. Johana Heinriha karjera Kurzemes 
guberņas pārvaldes iestādēs sausi un visai precīzi atspoguļota viņa dienesta 
gaitu aprakstā. Tā bija tipiska krievu ierēdņa karjera, ko regulēja ierēdņu 
rangu tabulas priekšraksti, – pēc noteikta amatā nokalpoto gadu skaita 
pienācās paaugstinājums dienesta pakāpē. 1840. gada 1. jūlijā Johanu 
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1. att. Zvērests, ko nodevis J. H. Voldemārs, stājoties Kurzemes guberņas valdes 
nodaļas priekšnieka palīga amatā. 1852. gada 1. septembrī. 

LVVA, 96. f., 2. apr., 375. l., 2. lp.
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Heinrihu pārcēla uz Kurzemes rentejas saimniecības nodaļu, kur viņš pildīja 
rakstveža pienākumus. Pēc šīs nodaļas likvidēšanas Voldemārs 1841. gada 
1. septembrī iecelts Kurzemes valsts īpašumu palātā par arhivāru, bet 1843. 
gadā pārcelts darbā par arhivāru Kurzemes Galma virstiesā – aizbildniecības 
lietu nodaļā.12 1845. gada maijā, kad viņam adresētā vēstulē žurnāla “Das 
Inland” redaktors lietojis titulu “kolēģijas reģistrators”, Voldemārs lūdz to 
turpmāk nedarīt: “Jo man vēl nekāda ranga nav un nav arī nekādu cerību to 
saņemt.”13 Iemesls tam nebija slikta dienesta pienākumu pildīšana, bet gan 
fakts, ka Voldemāram nebija ģimnāzijas izglītības.

1845. gadā Valdemāram bija izdevies izpelnīties īpašu atzinību no savu 
darba devēju puses, jo viņš bija atradis dokumentu, kas pierādīja, ka Jaunlažas 
muiža ir nevis privātā, bet gan bijusī hercoga, respektīvi, 19. gadsimtā valsts 
muiža. saskaņā ar valsts īpašumu ministra ierosinājumu un “Visaugstā” 
pavēli 1845. gada 29. janvārī Voldemāru par šī fakta konstatēšanu apbalvoja 
ar prēmiju – 200 rubļu sudrabā.14 

drīz tomēr situācija pagaidām nezināmu apstākļu dēļ bija mainījusies 
Voldemāram par sliktu. 1845. gada 22. novembrī Voldemārs raksta žurnāla 
“Das Inland” redaktoram Teodoram Beizem (Beise), ka nezina, vai ilgi vēl 
varēs paturēt savu amatu un vai vispār paliks Jelgavā. Turpinājumā viņš 
raksta: “Dažādi apstākļi mudina mani atstāt savu līdzšinējo amatu un meklēt 
vietu Rīgā.” Voldemārs turklāt lūdzis Beizes palīdzību, proti, atrast viņam 
kādu amatu Rīgas maģistrātā vai kādā citā iestādē.15

1846. gada jūnijā Voldemārs raksta, ka jau pirms vairākiem mēnešiem 
atbrīvots no arhivāra darba un ilgāku laiku bijis prom no Jelgavas,16 tomēr 
šis fakts Voldemāra dienesta gaitu aprakstā nav minēts. Voldemārs šajā 
laikā aizvien vairāk pieķeras domai par došanos prom no Kurzemes,17 
tomēr, sākot ar 1846. gada 1. septembri, atgriežas valsts dienestā un strādā 
par rakstvedi Kurzemes Mērniecības komisijā.18 Tomēr jauni sarežģījumi 
rodas 1847. gada pavasarī, kad Voldemārs atkal zaudē darbu un uz ilgāku 
laiku aizbrauc no Jelgavas.19 arī par to viņa dienesta gaitu aprakstā nekas 
nav teikts.

1848. gada 1. septembrī Voldemārs iecelts par rakstvedi Kurzemes 
rentejas kontroles nodaļā un par centīgu un uzcītīgu darbu paaugstināts par 
kontroliera palīgu 1849. gada 1. februārī. 1850. gada 6. decembrī Voldemārs 
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pārcelts darbā uz Kurzemes guberņas valdes kanceleju, bet 1851. gada 
6. martā iecelts par Kurzemes guberņas valdes arhivāra palīgu.20 

1852. gada 1. septembrī Voldemārs nodevis zvērestu, stājoties Kurzemes 
guberņas valdes nodaļas priekšnieka palīga amatā.21 saskaņā ar Krievijas 
iekšlietu ministra rīkojumu 1852. gada 21. novembrī viņš apstiprināts par valsts 
ierēdni un pēc attiecīga Kurzemes rentejas paziņojuma 1853. gada 4. februārī 
izslēgts no nodokļu maksātāju oklada. Tomēr jau vasarā – 15. jūnijā – 
Voldemārs aizgāja no civildienesta un skaitījās atvaļināts līdz 1858. gadam.22 
Guberņas valde, pieņemot lēmumu atbrīvot Voldemāru no darba pēc viņa 
lūguma, norādījusi, ka tas ir slimības – galvenokārt acu saslimšanas – dēļ.23 
nav nekādu ziņu par to, ko Voldemārs darījis šo četrarpus gadu laikā.

1858. gada sākumā Voldemārs atgriezies valsts darbā un 28. februārī 
iecelts par Kurzemes guberņas valdes “izpildītāja” (Executor) palīgu, bet 
1862. gada 6. martā pēc paša lūguma – par Kurzemes guberņas valdes nodaļas 
priekšnieka palīgu. saskaņā ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu 1863. gada 
1. augustā Voldemāram “par izcilu darbu” (t.i., par valsts dienestu 10 gadu 
garumā) piešķirta kolēģijas reģistratora dienesta pakāpe, kas bija zemākā 
Krievijas ierēdņu rangu tabulā.24 Tomēr tagad viņš piederēja pie personām, 
kas bija jāuzrunā ar titulu “Jūsu labdzimtība”. Vēstulē kādam savam 
paziņam Voldemārs atklāj, ka patiesībā šo dienesta pakāpi viņš saņēmis 
izņēmuma kārtā. Tā kā viņam nebija ģimnāzijas izglītības, kas savukārt bija 
obligāts priekšnosacījums kāda civildienesta ranga saņemšanai, iekšlietu 
ministrs Pjotrs Valujevs (Walujew)25 bija panācis, ka Voldemāram to piešķir 
ar īpašu ķeizara rīkojumu.26 Par labu darbu Voldemārs saņēmis arī 60 rubļu 
naudas balvu 1864. gada 7. martā.27 

Lai gan Voldemāra dienesta gaitu aprakstā nekas nav minēts par viņa 
darbu Kurzemes statistikas pārvaldē (1862., 1863. gadā), Voldemārs vairākās 
savās vēstulēs par to runā. nesaskaņu dēļ ar pārvaldes priekšnieku alfonsu 
fon Heikingu (Heyking) viņš 1863. gada beigās no šī darba aizgāja, lai gan 
Heikings to negribēja pieļaut. Johans Heinrihs raksta, ka Heikings līdz ar to 
sācis uzskatīt viņu par savu ienaidnieku, tomēr citas iespējas nav bijis, jo: 
“Man ir pārāk maz laika, lai spēlētu pie viņa pārrakstītāja lomu”.28 Tomēr galvenais 
iemesls, šķiet, bijis tas, ka Heikings pieprasījis, lai Voldemārs nepublicētu 
nekādus darbus statistikas jomā. Viņam savukārt šādi ierobežojumi nav 
bijuši pieņemami.29
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ar Kurzemes guberņas valdes 1865. gada 27. augusta rīkojumu viņš 
iecelts par Kurzemes guberņas valdes arhivāra palīgu, sākot ar 1. septembri.30 
Tas bija amats, kas visvairāk atbilda Voldemāra interesēm. Tomēr jau divus 
gadus vēlāk viņam bija pamats bažīties par savu palikšanu amatā, jo valsts 
iestādēm bija obligāti jāpāriet uz krievu valodu, ko Voldemārs neprata.31 
Viņu tomēr atstāja amatā, jo arhīvā bija sakrājies ārkārtīgi daudz vācu 
valodā rakstītu dokumentu, kas bija jāiegrāmato, tāpat arī bija jāturpina 
vācu valodā iesāktie alfabētiskie un hronoloģiskie dokumentu reģistri.32 

saskaņā ar Krievijas senāta rīkojumu 1867. gada 22. novembrī viņam par 
izdienu piešķirta guberņas sekretāra dienesta pakāpe, turklāt ar atpakaļejošu 
datumu, proti, ar 1866. gada 1. augustu. nākamo pakāpi Krievijas ierēdņu 
rangu tabulā – kolēģijas sekretāra titulu – Voldemārs saņēma pēc Krievijas 
senāta rīkojuma 1871. gada 16. februārī – atkal ar atpakaļejošu datumu, 
skaitot ar 1869. gada 1. augustu. Ieraksts Voldemāra dienesta gaitu aprakstā 
par to, ka par 35 gadu izdienu viņam 1873. gada 22. septembrī piešķirts sv. 
Vladimira IV pakāpes ordenis, pārsvītrots, tālab jādomā, šo ordeni viņš nav 
saņēmis.33

1873. gada 8. maijā viņš pēc paša lūguma pārcelts par tulku Kurzemes 
guberņas zemstes nodokļu komisijā, bet jau tā paša gada 15. jūnijā atgriezies 
atpakaļ savā iepriekšējā darbā par Kurzemes guberņas arhivāra palīgu. 34

strādājot šajā amatā, viņš saņēma arī nākamo – pēdējo – paaugstinājumu 
savā valsts ierēdņa statusā – titulārpadomnieka dienesta pakāpi, ko Krievijas 
senāts viņam piešķīra 1874. gada 16. janvārī, skaitot ar 1873. gada 8. martu.35 
Kādā vēstulē savam draugam aleksandram neimanim (Neumann) 1873. gada 
1. decembrī Voldemārs gan šos ierēdņu rangus nosaucis par “ziepju burbuļu 
tituliem”, taču piebildis arī, ka tie var būt ļoti no svara, kad runa ir par 
pensiju.36 

Tomēr 1873. gadā Voldemāram nācās piedzīvot arī lielu vilšanos. Pēc 
guberņas valdes arhivāra aleksandra novicka (Nowitzky) nāves 21. oktobrī 
viņa vietā iecēla nevis Voldemāru, bet gan “kādu kandidātu Līventālu 
(Lieventhal),” – pēc Voldemāra domām, “augsti stāvošu personu favorītu”.37 
Kādā citā vēstulē Voldemārs izsakās, ka priekšroka dota Līventālam tikai 
tādēļ, ka viņš protot krievu valodu. Tomēr Voldemāra spriedumi par minēto 
situāciju ir arī visai sarkastiski: “Man gan ir iemesls būt ar to apmierinātam, jo 
citādi man būtu jāatsakās no savām literārajām nodarbēm, kas man ienes vairāk 
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nekā algas starpība, kāda ir man, salīdzinājumā ar manu dienesta biedru. Turklāt 
man reizēm ir laba izdevība izrīkoties ar viņu kā ar spēļu bumbu, jo viņam nav ne 
mazākās nojausmas ne par kancelejas darbu vispār, kur nu vēl par tik sarežģītu 
arhīvu kā valdības arhīvs.”38

arī vēlāk, kad Līventāla vieta atbrīvojas, Voldemārs cerēto paaugsti-
nājumu nesaņem, – pēc viņa domām, atkal tādēļ, ka viņš neprot krievu 
valodu.39 Lai gan Voldemārs 1874. gadā daudz slimo, viņš nevar atļauties 
atstāt dienestu, jo, saskaņā ar pensijas nolikumu, viņš būšot spiests strādāt, 
“līdz izkritīs pēdējie sirmie mati”.40 Kādā citā vēstulē 1874. gada 1. decembrī, 
runājot par gaidāmo pensiju reformu, Voldemārs ar rūgtumu raksta: “Savu 
pensiju – kā jauno, tā pašreizējo – esmu cedējis Svētajam Pēterim, jo pats nedzīvošu 
tik ilgi, lai viņu te saņemtu.”41 Šis paredzējums diemžēl piepildījās.

1880. gada sākumā Voldemārs smagi saslima, tā ka nevarēja turpināt 
strādāt, taču amatā viņš vēl skaitījās. Tomēr vasaras beigās Kurzemes 
civilgubernators viņu bija palūdzis iesniegt atlūgumu. atbildot uz to, 
Voldemārs 26. septembrī pauda cerību, ka pēc pāris nedēļām varēs atsākt 
strādāt un lūdza viņu neatbrīvot no darba, līdz viņš būs sasniedzis izdienas 
ilgumu, kas nodrošina viņam valsts pensiju 300 rubļu apjomā. Uzsverot 
savus nopelnus valsts dienestā, viņš raksta: “Esmu vairāk nekā 40 gadu uzticīgi 
kalpojis kronim un nekad neesmu saņēmis nekādus nopēlumus, tikai uzslavas. 
Arhīvu nozarē – mana mīļākajā nodarbē – es visur, kur vien esmu strādājis, esmu 
ieviesis dažādus uzlabojumus un sagatavojis dažādus reģistrus, lai atvieglotu 
nākošajiem arhivāriem lietu meklēšanu, jo zinu, ka ne katrs, kas saucas “arhivārs”, 
ir apveltīts ar vēstures izpratni, kas šim amatam ir nepieciešama. Pēdējo 15 gadu 
laikā esmu strādājis pie guberņas valdības arhīva kārtošanas un aprakstīšanas. Ja 
tagad, darba procesa vidū, man nāktos aiziet no darba, tad šis darbs garu gadu 
garumā, kas prasījis milzīgas pūles, būtu velts, jo diezin vai kāds mans pēcnācējs 
būs spējīgs to turpināt tādā pašā garā.” Brīdī, kad Voldemāra lūgums nonāca 
uz Kurzemes vicegubernatora galda un bija jāpieņem lēmums par viņa 
atlaišanu vai atstāšanu dienestā –1880. gada 9. oktobrī, izrādās, ka viņš 
dienu iepriekš – 8. oktobrī – miris. Kad guberņas valde sūtīja savus ierēdņus 
uz Voldemāra dzīvokli pārbaudīt, vai tur neglabājas kādi valsts dokumenti, 
no Jelgavas policijas tika saņemts paziņojums, ka dzīvokļa atslēgas nodotas 
tiesas sekretāram Melvilam (Mellville), bet par mantojuma kuratoru iecelts 
Kurzemes galma virstiesas advokāts Šilongs (Schillong). 42
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arhīvu izpēte un dokumentu krāšana 
Tāda bija Johana Heinriha Voldemāra dzīves viena puse: darbs valsts 

iestādēs, lai nopelnītu ikdienas iztiku, tomēr viņa dzīves kaislība un mērķis 
bija vēsture, respektīvi, Kurzemes arhīvos glabāto vēstures avotu izzināšana. 
Visiem spēkiem viņš mēģināja ierēdņa darbu savienot ar savu aizraušanos, 
tā lai viņa “vieta” netraucētu viņa “nodarbi”. Kādā vēstulē 1865. gada 
19. martā savam draugam neimanim, kurš viņam ieteicis pamest Jelgavu 
un pieteikties uz sekretāra vietu Piltenes maģistrātā, Voldemārs raksta: “Es 
varu dzīvot tikai šeit, kur man vienmēr pa rokai ir arhīvi un bibliotēkas, citādi es 
būtu kā zivs bez ūdens. Lai es, čokurā sarāvies, kaut arī ar pilnu maku, sēdētu 
kādā nožēlojamā nostūrī, kur pēdējās gara paliekas, paralizētiem spārniem, iet 
bojā, – pēc tā es nepavisam netiecos. Man jāredz un jādzird “dzīves dārdoņa”, un 
jāvēro pasaules asaras un smieklus lielās dimensijās, – tā ir mana poēzija.”43 Par 
to, vai šos romantiskos sapņus bija iespējams piepildīt Jelgavā, jāšaubās, 
izeju, iespējams, Voldemārs atrada, pievēršoties vēsturei. Tomēr viņa pieeja 
vēsturei nebija tikai romantiska, viņa metode būtībā bija zinātniska. 

Lai gan Voldemāram nebija speciālas izglītības, viņš saprata, ka vēstures 
pētniecībā svarīgākais ir darbs ar autentiskiem avotiem, proti, arhīvos 
glabāto dokumentu izmantošana. 1843. gadā viņš, piemēram, bija iestājies 
darbā, neprasot par to nekādu samaksu, Kurzemes konsistorijas kancelejā, 
lai varētu pētīt šeit glabātos baznīcu dokumentus un ar aptauju palīdzību 
ievākt ziņas par draudzēm.44 1844. gada 8. jūlijā viņš savukārt paziņojis 
žurnāla “Das Inland” redaktoram, ka saņēmis atļauju izmantot Kurzemes 
bruņniecības arhīvu.45

1844. gada jūnijā un jūlijā Voldemārs raksta Beizem, ka pēc Jelgavas pils 
pārbūves tur plānots ierīkot guberņas arhīvu un pārvietot uz to arī veco 
Kurzemes hercogu arhīvu, kas esot izkaisīts pa dažādām guberņas iestādēm. 
Voldemārs esot iecerējis dabūt šajā arhīvā arhivāra vietu, un piebilst, ka tad 
viņam būtu pieejami plaši materiāli, kas interesētu “Das Inland”.46 1844. gada 
31. augustā, atbildot uz Beizes norādi, ka interesanti materiāli publikācijām 
būtu atrodami Kurzemes guberņas kancelejā, Voldemārs raksta, ka viņam šis 
avots diemžēl neesot pieejams, “jo valdības arhivārs (iepriekšējā arhivāra – mā-
cītāja Branta brālis) ir ārkārtīgi nelaipns un noraidošs pret ikvienu. No arhīva viņš 
izsniedz ziņas tikai pret rakstisku pieprasījumu, vai arī – kas ir visefektīvāk – pret 
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kukuli. Pagājušajā gadā es centos piekļūt hercogu arhīvam, kas glabājas pie valdības, 
bet man tas neizdevās. Valsts padomnieks fon Mirbahs, kurš mani atbalstīja, tomēr 
panāca, ka Brantu izsauca pie civilgubernatora un tas viņam mutiski pavēlēja 
atļaut man iepazīties ar arhīvu.”47

1844. gada augustā Voldemārs bija ķēries pie Jelgavas rātes arhīva 
izpētes, bet jau iesākumā konstatējis, ka tas “atrodas nožēlojamā stāvoklī 
rātsnama bēniņos, pa pusei apbērts ar gruvešiem”. Pēc zviedru iebrukuma 
Jelgavā 1621. gadā un arhīva izpostīšanas maz kas bija palicis pāri no 
senajiem dokumentiem, tomēr Voldemārs bija atradis arī vairākus 
interesantus dokumentus, piemēram, par pirmo grāmatu tirgotavu Jelgavā 
17. gadsimtā.48 Jādomā, ka Voldemārs vēsturnieku aprindās tika uzskatīts 
par labāko Kurzemes arhīvu pazinēju, jo 1844. gada 21. septembrī “Das 
Inland” redaktors Beize aicinājis Voldemāru uzrakstīt pārskatu par Jelgavas 
iestāžu arhīviem.49 

Vislielāko Voldemāra interesi, protams, saistīja bijušais Kurzemes hercogu 
arhīvs, un viņš pielika lielas pūles, lai varētu strādāt ar tā dokumentiem. 
1845. gada 24. maijā Voldemārs raksta, ka Kurzemes landtāgs viņam 
uzticējis Kurzemes hercogu arhīva sakārtošanu un piešķīris 300 rubļu lielu 
honorāru, tomēr piebilst, ka “tā ir niecīga summa par darbu, kas prasīs vismaz 
piecus gadus”.50 

1845. gada pavasarī pēc Jelgavas pils remonta Kurzemes guberņas iestādes 
sāka ievākties pilī. Jūnija vidū uz turieni pārcēlās arī Galma virstiesa, kur 
Voldemārs šajā laikā bija arhivāra amatā, un, iekārtojot arhīvu, Voldemāra 
pārziņā tika nodota arī daļa hercogu arhīva, kas iepriekš aiznaglotās kastēs 
bija glabājies Galma virstiesā. Voldemārs par to 1. jūlijā raksta Beizem: “Lai 
arī tā apjoms nav visai liels, pat pavirša apskate liecina, ka tur ir daudz interesantu 
dokumentu.”51 Liels ir Voldemāra sarūgtinājums, kad 1846. gada pavasarī 
viņš zaudē arhivāra vietu Kurzemes galma virstiesā un, kā viņš min kādā 
vēstulē, līdz ar to arī iespēju strādāt ar arhīva dokumentiem. Viņš arī norāda, 
ka “Kurzemē patiesībā neviens nenodarbojas ar veco arhīvu pētīšanu un, tā kā 
ar tiem drausmīgi apietas, tie ir nolemti lēnai iznīcībai.”52 Tomēr daļa hercogu 
arhīva Voldemāram joprojām bijusi pieejama, kā liecina kāds Kurzemes 
hercogu arhīva dokumentu saraksts, kuru viņš sastādījis laikā no 1846. gada 
17. jūlija līdz 10. septembrim.53
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Kad 1865. gadā Voldemārs sāka pildīt Kurzemes guberņas valdes 
arhivāra palīga amatu, viņam atkal radās iespēja strādāt ar hercogu arhīva 
dokumentiem. 1869. gada 3. augustā viņš raksta krievu akadēmiķim Ernstam 
Eduardam Kunikam (Kunik; 1814–1899): “Kas attiecas uz manu dienestu, tad 
man katrā gadījumā ir pieejams hercogu arhīvs (vismaz tā arhīva daļa, kas atrodas 
Kurzemes guberņas valdes pārziņā;  – arhīvs ir sadalīts, un atsevišķas tā daļas 
glabājas kamerālvaldē, Galma virstiesā un Kurzemes konsistorijā), un es izmantoju 
katru iespēju, lai to kārtotu un uzturētu, jo agrāk ar to ļoti slikti apgājušies, tā ka 
viss ir stipri sajaukts.”54

Kad Kurzemes literatūras un mākslas biedrības priekšsēdētājs alfonss 
fon Heikings 1865. gadā centās panākt, lai Kurzemes hercogu arhīvu 
nodotu Kurzemes literatūras un mākslas biedrībai, un uzsāka saraksti ar 
valdību, Valdemārs “esot pielicis roku”, lai tas nenotiktu.55 Iekšlietu ministrs 
noraidīja biedrības pieprasījumu, tomēr atļāva tās biedriem izmantot arhīva 
dokumentus.56 

1869. gadā Voldemārs, nobažījies par to, ka krievu valodas neprasmes dēļ 
viņu no arhivāra palīga amata varētu atbrīvot, raksta Teodoram fon Funkam 
(Funck): “Ir vēl kāds apstāklis, kas mani spiež saspringti strādāt, proti, hercogu 
arhīva izmantošana, kas man tagad jāveic vispirmām kārtām. [..] Ja būšu spiests 
aiziet no dienesta, zaudēšu iespēju izmantot veco arhīvu. Tā kā neesmu Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrības biedrs, un tikai viņiem saskaņā ar ministra 
rīkojumu ir tiesības strādāt ar hercogu arhīvu, tad [..] esmu iedzīts stūrī.”57

Kad 1872. gada augustā biedrības uzdevumā Kurzemes hercogu ar-hīva 
sakārtošana tiek uzticēta vēstures zinātņu kandidātam Teodoram Šī-manim, 
Voldemārs ir ļoti neapmierināts, tomēr jūtas gandarīts par to, ka Šīmanis 
viņam “bieži lūdzot padomu”.58 1872. gada 24. septembrī Voldemārs raksta 
savam draugam, slokas birģermeistaram Polmanim (Pohlmann): “Jaunais 
kandidāts Šīmanis, kuram tagad pēc Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
ierosinājuma uzticēta Kurzemes hercogu arhīva sakārtošana – patiesībā apraks-
tīšana –, vakar pirmo reizi mani apciemoja.”59 arī kādā vēstulē Funkam 1873. gada 
18. maijā Voldemārs pauž savu nepatiku par to, ka bijušais hercogu arhīvs 
nodots “Šīmaņa pārziņā, kam tagad ir arhīva atslēgas”.60 atliek vien piebilst, ka 
Voldemāra spriedums par Šīmani nebija taisnīgs. Tieši Šīmaņa zināšanas 
un prasmes ļāva arhīva lielāko daļu līdz 1875. gadam aprakstīt un padarīt 
pieejamu pētniekiem. atlikušo darbu Šīmanis pabeidza 1881. gadā.61
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Pateicoties Voldemāra interesei par vēstures dokumentiem un 
kolekcionāra degsmei, daudz pagātnes liecību ir izglābtas no iznīcināšanas. 
1845. gada 15. septembra vēstulē “Das Inland” redaktoram viņš stāsta par 
Jelgavas katoļu baznīcas arhīvu, ko kanoniķis Rūdolfs (Rudolph), atkāpjoties 
no amata, pārdevis par 5 kapeikām mārciņā kādai tirgotavai kā ietinamo 
papīru. Voldemārs diemžēl tikai pēc laba laika šos dokumentus ieraudzījis 
kādos “bēniņos starp sviesta spaiņiem”, pēc tam, kad arhīva lielākā daļa jau 
bijusi iznīcināta.62 1865. gadā viņš Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
augusta sēdē gatavojas ziņot par trim pāvesta indulgencēm – 1487., 1489. un 
1513. gada oriģināldokumentiem, ko atradis guberņas arhīva makulatūrā 
nododamo papīru vidū.63

Bagāta krātuve, kur Voldemārs varēja papildināt savas vēstures 
dokumentu kolekcijas, bija smoliana (Smolian) antikvariāts Jelgavā. 1871. 
gada 24. jūlijā viņš sarūgtināts raksta savam draugam Polmanim par to, 
ka tikai nesen dabūjis Klopmaņa (Klopmann) landtāga aktu sarakstu, jo 
“Smoliana antikvariāta jaunais īpašnieks Lēvenšteins to joprojām tur slēgtu un 
meklē jaunas telpas. Antikvariāts ir pilnīgi iznīcināts, viss ir sajaukts un neko tur 
nevar atrast”.64 

senu dokumentu oriģinālus Voldemārs nereti ieguva arī gadījumos, kad 
tika izpārdoti kādu muižnieku mantojumi. Piemēram, 1843. gadā viņam bija 
izdevies nopirkt izsolē tā saukto Kurzemes “lielo lēņu grāmatu”, kas bija 
piederējusi bijušajam Kurzemes landhofmeistaram fon Mēdemam (Medem). 
apstākļu spiests, Voldemārs “šo Kurzemes muižu vēsturei svarīgo grāmatu” 
bija pārdevis smoliana antikvariātam, kur 1853. gada septembrī to nopirka 
augusts Vilhelms Buholcs (Buchholtz), bet 1871. gada 7. augustā nosūtīja 
to Voldemāram, lai viņš tur atrodamos lēņa dokumentus varētu izmantot 
darbā pie Klopmaņa muižu vēstures izdevuma.65

sadarbība ar žurnālu „Das Inland”
Voldemāra interese par vēsturi un vēstures dokumentu izpēte un vāk-

šana – it īpaši par Kurzemes muižām un muižnieku dzimtām – aizsākusies 
1840. gadā, kā viņš pats apliecinājis kādā vēstulē oto fon Rekem (Recke) 1876. 
gada 26. jūlijā, “bez kāda īpaša nolūka, tikai savas patikšanas dēļ”.66 Tomēr drīz 
vien ar viņa pētniecības darba rezultātiem varēja iepazīties plaša publika. 
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2. att. J. H. Voldemāra rakstu saraksts, kurus bija plānots publicēt žurnālā 
“Das Inland”. Pievienots vēstulei redaktoram T. Beizem 1844. gada jūlijā.

LVVA, 5759. f., 2. apr., 376. l., 414. lp.
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1841. gadā Voldemārs Tērbatā izdotajā kultūrvēsturiskajā nedēļas žurnālā 
“Das Inland” publicēja savu rakstu par draudzes skolām, un tas iezīmēja viņa 
un šā izdevuma sadarbības sākumu. 1836. gadā dibinātā žurnāla redaktors 
līdz 1844. gadam bija ievērojamais vēsturnieks Frīdrihs Georgs fon Bunge 
(Bunge). saglabājusies kāda Bunges vēstule Voldemāram, rakstīta 1842. gada 
5. maijā, kurā viņš pateicas par vērtīgajiem Voldemāra ziņojumiem un izsaka 
nožēlu, ka cenzūra aizliegusi Voldemāra rakstu par zemes nomas ieviešanu 
Kurzemes kroņa muižās, jo par zemnieku stāvokli vispār neko nedrīkstot 
publicēt.67 īpaši intensīvi Voldemārs darbojies minētajā žurnālā no 1844. 
līdz 1848. gadam. Šajā laikā “Das Inland” publicēti 37 Voldemāra raksti.68 
Žurnāla redaktors 1844. un 1845. gadā bija Teodors Beize, un abu starpā 
norisinās intensīva sarakste, galvenokārt par Voldemāra publikācijām.69 

1844. gada 21. septembra vēstulē Beize iepazīstināja Voldemāru ar 
“Das Inland” veidošanas principiem, uzsverot, ka izdevumam jābūt 
daudzpusīgam, lai apmierinātu plašu sabiedrības slāņu intereses. Voldemārs 
šim žurnālam iesūtīja ne tikai vēsturiskus apcerējumus, bet arī ziņojumus 
par svarīgākajiem notikumiem Kurzemē un statistikas datus.70 Redaktors 
Beize 1844. gadā viņu atkārtoti mudinājis rakstīt par aktualitātēm, uzsverot 
šīs informācijas svarīgumu un to, ka šāda satura ziņojumu trūkstot ne tikai 
par Jelgavu, bet arī par visu Kurzemi.71 Tomēr Beize arī aicinājis Voldemāru 
būt uzmanīgam, lai šie ziņojumi viņam “pašam nekaitētu un netiktu nepareizi 
iztulkoti”, piemēram, vēstulē 1845. gada 10. martā.72

Voldemāram bijuši arī lieli nopelni žurnāla “Das Inland” reklamēšanā 
Kurzemes presē.73 1845. gada 3. februārī Beize apliecināja Voldemāram, ka 
viņa iesūtītie raksti un ziņojumi ir tik nozīmīgi, ka “Das Inland” bez tiem 
nemaz nevarētu pastāvēt.74 Tā kā Voldemārs bija apņēmies sagatavot rādītāju 
1844. gada “Das Inland” izdevumiem, 31. jūlijā Beize viņam atgādināja, 
ka tam jābūt gatavam līdz decembra beigām. Tomēr šis darbs izrādījās 
sarežģītāks, nekā Voldemārs bija domājis, un vēl nākamā gada martā Beize 
aicināja Voldemāru pasteigties ar apsolīto rādītāju sagatavošanu.75 arī maijā 
rādītāji vēl nebija gatavi, un Voldemārs attaisnojās ar to, ka uzņēmies daudz 
citu darbu, no kuriem nav varējis atteikties, jo par tiem ļoti labi maksāts. 
Voldemārs arī atvainojās, ka rādītāju sagatavošanu 1845. gada “Das Inland” 
izdevumiem nevar uzņemties: “Arī personīgi apstākļi spiež mani šajā un varbūt 
arī nākamajā gadā izbrīvēt laiku kādai citai nodarbei. Jums man tas jātic jo vairāk 
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tādēļ, ka es vēl ilgi nevarēšu domāt par hercogu arhīva kārtošanu, par darbu, ko 
es tik labprāt uzņemtos.”76 1845. gada augustā Voldemāra sastādītie rādītāji 
tomēr bija gatavi, un Beize uzteica viņa darbu, vienlaikus arī informējot, ka 
nākamajā gadā “Das Inland” redaktora amatā stāsies tiesību zinātņu doktors 
Karls fon Rummels (Rummel), kurš ir iecerējis palielināt žurnāla apjomu. 
Beize arī lūdza Voldemāru nepārtraukt sadarbību ar “Das Inland”.77

1845. gada rudenī Voldemāra un “Das Inland” attiecībās iestājās atsalums, 
jo tā izdevējs Heinrihs Lākmanis (Laakmann) izdevuma ierobežoto finansiālo 
iespēju dēļ atteicās maksāt Voldemāram honorāru par rakstiem un rādītāju 
sagatavošanu, kaut gan atzina, ka viņš to ir “vairāk nekā nopelnījis”. 
Voldemārs raksta: “Pie labākās gribas un, neraugoties uz vislielāko interesi par 
Tēvzemes vēsturi, mani apstākļi man neļauj uz sava rēķina, kā tas bijis līdz šim, 
doties braucienos, lai izskatītu privātos arhīvus utt., tikai tādēļ, lai uzrakstītu 
rakstus “Inland”am. To, ko varu izdarīt, netērējot līdzekļus, es, protams, labprāt 
darīšu.”78 Lai gan 1846. gada jūnijā Voldemāra sarakste ar jauno “Das Inland” 
redaktoru Rummelu atjaunojās, viņš 23. augustā paziņoja, ka ir “spiests uz 
nenoteiktu laiku atteikties no sadarbības ar “Das Inland””, jo apstākļi ir tādi, 
ka tas nekādi nav iespējams. Tā kā jau ilgāku laiku Voldemārs esot bez 
darba, tad nevarot atļauties braucienus, lai pētītu privātos arhīvus un vāktu 
materiālus darbam.79 Lai gan Rummels, atbildot uz šo vēstuli, apsolījis 
Voldemāram honorāru – 20 rubļu un vienu “Das Inland” bezmaksas 
eksemplāru, Voldemārs 1846. gada oktobrī viņam raksta, ka turpmāko 
mēnešu laikā nevarēs piesūtīt rakstus, tomēr apņemas sagatavot rādītājus 
1846. gada žurnāla izdevumiem, ja saņems par to honorāru.80 

1847. gada sākumā Voldemārs, nosūtot dažus ziņojumus “Das Inland” 
redakcijai, apliecināja, ka ir gatavs turpmākai sadarbībai un izteica 
priekšlikumus “Das Inland” popularizēšanai, kā arī piebilda: “Tā kā man ir 
izredzes vēl kādu laiku palikt Jelgavā un darboties savā līdzšinējā laukā, tad varu 
uzņemties Jūsu piedāvāto 70 sleju aizpildīšanu.” Par šo darbu Voldemārs prasīja 
20 rubļu honorāru un trīs žurnāla bezmaksas eksemplārus.81 Tomēr drīz 
Voldemāram viņa publikāciju dēļ radās nepatikšanas darbā. Lai arī anonīmi 
publicēti, viņa ziņojumi par dažādām nebūšanām Jelgavā bija izsaukuši 
gubernatora kancelejas sašutumu. Voldemāram atkal draudēja izraidīšana 
no Jelgavas. Vienīgā viņa cerība bija aizstāvība no Kurzemes gubernatora 
Valujeva82 puses, kurš viņam bija uzdevis sagatavot kādu statistikas 
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pārskatu.83 Voldemārs atkal bija lūdzis bijušā “Das Inland” redaktora – 
advokāta Beizes – palīdzību iekārtoties Rīgā, un, ilgāku laiku nesaņēmis 
no viņa nekādas atbildes, 1847. gada 28. jūnijā rakstīja: “Jūsu ilgā klusēšana 
liecina par to, ka es kaut kādā veidā, bet, protams, bez nolūka, esmu izpelnījies Jūsu 
nepatiku. Man tas ir bezgala žēl, jo Jūsu personā es zaudētu savu pēdējo labvēli. Visi 
mani labvēļi Jelgavā, lai arī kādi tituli viņiem būtu, man piedāvā tikai labas cerības, 
ar kurām man jādzīvo no dienas dienā, kamēr manas nedaudzās mantas ir ieķīlātas 
un es citu pēc citas par smiekla naudu izpārdodu savas grāmatas, lai dabūtu kādu 
aizdaru labajām cerībām. Tikai viens patiesi cēls labdaris man šeit bija – tagadējais 
Kuldīgas virspilskungs fon der Rops (Ropp), kurš bez kāda īpaša viņam sniegta 
pakalpojuma mani viscēlsirdīgākā veidā atbalstīja un izmantoja visu savu ietekmi, 
lai man palīdzētu. Taču, kopš viņš ir prom no Jelgavas, zudušas arī manas cerības. 
Pie tik daudz tukšiem solījumiem, kādi man līdz šim izteikti, man pašam kļuvis par 
grūtu uzbāzties cilvēkiem. Nevaru dabūt pat privātus darbus, ko esmu mēģinājis, 
tā ka sava nākotne man jāatstāj aklā likteņa ziņā.”84

Beize Voldemāram nekavējoši atbildēja, bet vēstules saturs liek domāt, 
ka viņš nebija izpratis Voldemāra vēlmes un intereses. Beize gan mierināja 
Voldemāru, ka Kurzemes gubernators Valujevs nepieļaus viņa atlaišanu, bet 
kopumā situāciju raksturoja kā “ļoti drūmu”. Beize uzskatīja, ka Voldemārs 
slikti pazīst Rīgas apstākļus un viņam tur būtu grūti iedzīvoties, tādēļ viņa 
padoms skan: “Iesaku Jums atteikties no domas par pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi 
Rīgā. [..] Jums nekur citur nebūtu tik labi kā kādā no mazajām Kurzemes pilsētiņām, 
strādājot kādā apriņķa vai pilsētas pārvaldes iestādē, jo, kā liekas, nav vairs nekādu 
izredžu, ka Jūs vēl ilgāk varētu palikt Jelgavā, un visi šajā vietā ir sazvērējušies 
pret Jums.” Beize arī apjautājās, vai Voldemāram nebūtu kādas izredzes 
dabūt darbu Kuldīgā ar virspilskunga fon der Ropa starpniecību. Ja nē, 
viņš esot gatavs palīdzēt Voldemāram dabūt grāmatveža vietu Jaunjelgavas 
maģistrātā, tomēr “jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai neko nesabojātu”.85 Jādomā, ka 
Beize, izsakot šādus piedāvājumus, Valdemāru bija dziļi aizvainojis, un 
viņš tikai 1847. gada oktobrī vērsās pie “Das Inland” izdevēja Lākmaņa ar 
ziņu, ka sagatavojis vairākus rakstus.86 Beize savukārt rakstījis Voldemāram 
25. oktobrī un izteicis pārmetumus, ka viņš “Das Inland” pilnībā aizmirsis, 
tomēr lūdzis, sūtot savus ziņojumus par jaunākajiem notikumiem, ievērot 
vislielāko piesardzību. Tā kā bīstami esot rakstīt par aktuāliem notikumiem 
Jelgavā, Beize aicina Voldemāru sagatavot rakstu par Jelgavas katoļu 
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baznīcas vēsturi, lai atbalstītu “Das Inland” redaktoru Rummelu, kurš ar 
1848. gadu gatavojoties aiziet no šī amata. 87

ar jauna “Das Inland” redaktora stāšanos amatā Voldemāra sadarbība 
ar šo žurnālu stipri sašaurinās, un 1848. gada 10. jūlijā viņš lūdz Lākmani 
atsūtīt atpakaļ viņa sastādīto Kurzemes sauszemes un jūras karšu sarakstu, 
ja redaktors to nevēlas publicēt.88 Tomēr 1860. gada 17. novembrī viņš raksta 
“Das Inland” redakcijai, ka, neraugoties uz to, ka ilgāku laiku bijis “pavisam 
atsvešinājies” no šī izdevuma,89 laiku pa laikam gribētu iesūtīt publicēšanai 
savus rakstus. Voldemārs arī aizrāda, ka viņa brālis “aiz paviršības” redakcijai 
iedevis nepareizu viņa adresi.90 1861. gada 1. decembrī doktors K. Hehels 
(Hechel) lūdz Voldemāru sūtīt redakcijai lielāka apjoma rakstus, piemetinot, 
ka lūdzis rakstus arī Krišjānim Valdemāram. nākamā gada martā Hehels 
savu lūgumu atkārto: “Jums ir tik plaši materiāli un zināšanas, kas ir ļoti 
piemērotas “Das Inland”. [..] Arī Jūsu brālis Pēterburgā čakli strādā žurnālam 
“Das Inland”, tikai, lūdzu, nevienam to nesakiet.”91 atbildes vēstulē 1862. gada 
20. martā Voldemārs raksta, ka pagaidām esot pārāk aizņemts valsts darbā, 
bet, tiklīdz būs vairāk brīva laika, veltīs to žurnālam “Das Inland”. Esot daudz 
aktuālu materiālu, ko varētu publicēt, bet neesot iespējams to darīt tādēļ, ka 
arī Kurzemes vicegubernators lasot šo izdevumu. ar rūgtumu Voldemārs 
secina: “Tas viss ir līdzekļu trūkuma dēļ, kas man neļauj būt neatkarīgam.”92

Liela daļa Voldemāra publicēto darbu un arī manuskriptu nosaukumu 
atrodami Vinkelmaņa bibliogrāfiskajā rādītājā93 (skaitā 63), bet patiesībā 
to ir daudz vairāk. a. Birkerts, rakstot par Voldemāru, norādījis, ka viņa 
sacerējumi par visdažādākajām tēmām apzīmējami par “arhivāriskiem 
pētījumiem”, bet to vidū “sistemātiskas, noslēgtas Kurzemes un Zemgales vēstures 
tomēr neatrodam”.94 

adrešu kalendāri un statistiski pārskati
Pārtrūkstot sadarbībai ar “Das Inland”, Voldemārs, strādājot savu valsts 

darbu, vienlaikus sagatavojis dažādus statistikas pārskatus, rediģējis 
Jelgavas kalendāru 1864. gadam, iesakot tam pievienot arī apriņķa muižu 
sarakstu un pasta adreses.95 Viņam arī radusies ideja par īpaša visas 
Kurzemes pasta adrešu izdevuma sagatavošanu. 1864. gada 22. februārī 
Voldemārs raksta izdevējam E. Plātesam (Plates) Rīgā, ka viņa darbs esot 
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gandrīz gatavs, viņš strādājot ļoti rūpīgi un visus datus pārbaudot, lai 
izvairītos no kritikas, kādu varētu izteikt bijušais Voldemāra šefs Kurzemes 
statistikas komitejā Heikings, kurš arī gatavojot līdzīgu adrešu sarakstu 
savai statistikas gadagrāmatai. Voldemārs uzskatīja, ka Heikinga darbs būs 
nesalīdzināmi sliktāks par viņa grāmatu, turklāt grūti lietojams. Baidoties 
no tā, ka Heikings varētu izmantot viņa datus, Voldemārs ieteica izdevējam 
nesteigties ar viņa grāmatas iespiešanu.96 

1864. gada 23. martā Voldemārs rakstīja izdevējam Plātesam Rīgā, ka 
manuskripts darbam “Alphabetisches Postadress- und Tourbuch für Kurland 
und die nächsten Umgebungen der angrenzenden Gouvernements” ir pabeigts, un 
lūdza, lai viņam izmaksā honorāru – 60 rubļu. Lai gan sākotnēji Voldemārs 
bija domājis šo darbu publicēt anonīmi, viņa pašapziņa pēc izvirzīšanas 
Iekšlietu ministrijas apbalvojumam, bet galvenokārt tādēļ, ka Kurzemes 
bruņniecība bija izraudzījusi viņu par Frīdriha Klopmaņa muižu vēstures 
izdevumu turpinātāju, bija augusi, un viņš bija izlēmis publicēt adrešu 
grāmatu ar savu vārdu. Līdzās vienkāršiem izdevumiem Voldemārs bija 
iecerējis izdot 12 grāmatas uz īpaša papīra, ko apņēmās pats piegādāt, un 
šos grezni iesietos eksemplārus dāvināt iekšlietu ministram, kā arī dažādu 
iestāžu vadītājiem.97 Šajā laikā Voldemārs daudz strādājis statistikas jomā: 
sagatavojis pārskatus par Kurzemes iedzīvotājiem 1862. un 1863. gada 
statistikas gadagrāmatām, rediģējis muižu nosaukumus neimaņa (Neumann) 
Kurzemes karšu 3. izdevumam – pēc grāmatu tirgotāja G. Reiera (Reyher) 
pasūtījuma.98

Jāatzīmē, ka 1872. gada rudenī Kurzemes vicegubernators bija uzdevis 
Voldemāram sagatavot jaunu, pārstrādātu pasta adrešu grāmatu, un 
1873. gada 10. maijā viņš šo darbu jau bija nodevis valdības tipogrāfijā. 
Grāmatā “Alphabetisches Postadress- und Tourbuch für Kurland” bija paredzēts 
publicēt arī litografētu karti, ko sagatavoja guberņas mērnieks Manss 
(Manns). Kādā vēstulē Voldemārs raksta, ka tajā, atšķirībā no citām adrešu 
grāmatām, esot uzlabota latviešu vietvārdu pareizrakstība.99

Šo adrešu grāmatu Voldemārs 1874. gada 12. februārī nosūtījis Baltijas 
ģenerālgubernatora kancelejas direktoram Žilinskim (Schilinsky) Rīgā, 
uzsverot, ka abām viņa adrešu grāmatām nav bijis oficiāla finansiāla atbalsta 
un viņš tās izdevis, izlietojot pats savus līdzekļus. Vēstulē Voldemārs arī 
pieminējis savu dienestu guberņas valdē 40 gadu garumā. atbilde bija 
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Žilinska pateicības vēstule.100 1874. gada 28. aprīlī Voldemārs nosūtīja savu 
jauno adrešu grāmatu arī valsts īpašumu ministram Valujevam sankt-
pēterburgā, agrākajam Kurzemes gubernatoram, kuram bija lielu pateicību 
parādā par savu karjeru valsts dienestā.101 

Kurzemes muižu hronikas 
Lielākie Voldemāra nopelni vēstures zinātnes jomā saistīti ar Kurzemes 

muižu vēstures dokumentu sagatavošanu izdošanai. Šo darbu bija uzsācis 
Frīdrihs fon Klopmanis (Klopmann), bet viņa dzīves laikā paguva iznākt tikai 
pirmais muižu hroniku “Kurländische Güter Chroniken” sējums (1844. gadā). 
Pēc Klopmaņa nāves 1856. gadā darbu turpināja viņa līdzstrādnieki barons 
Eduards fon der Rops (Ropp; miris 1857. gadā) un mācītājs Teodors Kalmeijers 
(Kallmeyer).102 Kad Kalmeijers 1859. gadā nomira, muižu vēstures materiāli 
nonāca Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrībā Rīgā, bet vēlāk – 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā. Pēc tam, kad vairāki vēsturnieki 
bija atteikušies turpināt Klopmaņa darbu, barons Teodors fon Hāns (Hahn) 
1864. gadā bija panācis, ka šo darbu uztic Voldemāram.103 sākotnēji gan 
arī viņš šaubījies, vai tas viņam būs pa spēkam. Kādā vēstulē 1865. gada 
14. augustā Voldemārs raksta baronam aleksandram simolinam-Batori 
(Simolin-Bathory): “Es sevi nebūt nepārvērtēju, un man sveša jebkāda iedomība, 
tādēļ īpaši sāpīgi izjūtu universitātes izglītības trūkumu; nepielūdzamais liktenis šo 
labvēlību man liedzis.” Tomēr Voldemārs apzinājies, ka viņa rīcībā ir ārkārtīgi 
daudz vērtīgu materiālu, kas palikuši ārpus Klopmaņa uzmanības loka 
un varētu būt noderīgi muižu vēstures izdevumam. Tādēļ viņš piekritis 
piedāvājumam un ar lielu aizrautību ķēries pie darba. 1864. gada maijā 
Kurzemes guberņas valdības tipogrāfijā bija iesniegta daļa manuskripta, bet 
tā iespiešana sākās tikai jūlijā.104 1864. gada 24. novembrī Voldemārs sūdzas 
Buholcam, ka “iespiešana diemžēl virzās uz priekšu ļoti lēni, bet reizēm pavisam 
apstājas, kā, piemēram, tagad – pirms trim mēnešiem, jo valdības tipogrāfija, kas 
uzņēmusies šo darbu, ir pārāk maza, turklāt to pārāk daudz izmanto iestādes. 
Pašlaik iespiešanā ir tikai astotā loksne, – pavisam tādu varētu būt 70, kas veidos 
divus sējumus.”105 Būtībā ar šo astoņu lokšņu iespiešanu Kurzemes muižu 
hronikas izdošana 1864. gadā apstājās. 

1865. gada 11. aprīlī Voldemārs raksta kādā vēstulē, ka Kurzemes 
bruņniecība apsolījusi finansēt darba iespiešanu un maksāt viņam honorāru. 
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Par gaidāmā darba apjomu Voldemārs toreiz bija ļoti optimistiski noskaņots 
un uzskatīja, ka tas prasīs “vēl kādus divus gadus”.106 Lai gan bija domāts, ka 
Kurzemes landtāgs jau 1865. gadā pieņems oficiālu lēmumu par Kurzemes 
muižu hroniku sagatavošanas uzticēšanu Voldemāram, tas notika tikai 1866. 
gada 4. maijā.107 Līgumu ar Voldemāru Kurzemes bruņniecība noslēdza 
1867. gada 19. novembrī.108

Voldemārs bija gatavs ne vien strādāt ar Klopmaņa atstātajiem materiā-
liem, bet arī papildināt tos ar jauniem datiem. Šim nolūkam noderēja 
viņa paša vairāk nekā gadsimta ceturkšņa garumā vāktie dokumenti un 
to noraksti, – jo īpaši izraksti no Kurzemes hercogu arhīva lēņa doku-
mentiem.109 Tomēr nepieciešami bija arī jauni pētījumi dažādos arhīvos, 
galvenokārt muižu privātajos arhīvos. atsevišķi muižu īpašnieki viņam 
labprāt uzticēja savu arhīvu kārtošanu, piemēram, 1865. gada 25. maijā 
Ferdinands fon nolde (Nolde) aicinājis Voldemāru uz Kalētiem, bet viņš, 
darba pienākumu dēļ spiests atteikties no šī brauciena, aicina noldi muižas 
arhīva dokumentus atvest uz Jelgavu, piebilstot, ka viņš jau 20 gadus 
nodarbojoties ar privāto muižu arhīvu kārtošanu un pašlaik pie viņa 
Jelgavā atrodoties fon Funku dzimtas arhīvs no Kaives muižas.110 Tomēr 
bija arī muižnieki, kas nevēlējās savu dzimtu dokumentus nodot svešās 
rokās, tādējādi radot šķēršļus Voldemāra darbam. Lielu atbalstu kontaktu 
nodibināšanā ar muižniekiem Voldemārs saņēma no Teodora fon Funka. 
1868. gada 26. novembrī Funks raksta: “Kas attiecas uz muižu arhīvu 
nosūtīšanu Jums, lai tos izmantotu muižu vēsturei, esmu runājis ar vairākiem 
muižu īpašniekiem. Vairāki no viņiem tam piekrita, bet līdz šim es vēl neko neesmu 
saņēmis.”111 Funks tomēr netaupīja pūles un centās izmantot savu pazīšanos 
muižniecības aprindās, lai palīdzētu Voldemāram piekļūt privātajiem ar-
hīviem. 1869. gada 17. februārī, kad Voldemāram nepieciešami vairāki 
dokumenti no stendes muižas arhīva, Funks raksta ieteikuma vēstuli un 
raksturo Voldemāru kā “pedantiski kārtīgu” cilvēku, kura “rokās arhīvs ne 
tikai necietīs nekādus zaudējumus, bet gan, gluži otrādi, īsā laikā labi sakārtots, tiks 
atdots īpašniekam”.112 Pateicoties Funkam, Voldemārs stendes muižas arhīva 
dokumentus drīz vien arī saņēma, turklāt Funks viņam apsolīja dot iespēju 
iepazīties ar grāfu Borhu (Borch) dzimtas dokumentiem, ko viņš bija atvedis 
no Varakļāniem.113

1869. gadā Voldemārs, nobažījies par savu atlaišanu, kas nozīmētu arī 
liegumu strādāt ar hercogu arhīvu, raksta Funkam: “No manis gaida, ka 
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paveikšu lielu darbu, bet neviens nepapūlas apjautāties tuvāk par maniem apstākļiem 
un grūtībām, ar kādām man jācīnās. Ja mans darbs nebūs pati pilnība, vai arī nāve 
mani par agru aizraus prom, tad pārmetumus būšu pelnījis nevis es, bet gan tie, kas 
man liedz jebkādu materiālu atbalstu.”114 1870. gada 6. jūnijā Voldemārs raksta 
savam draugam Polmanim, ka viņš “ar izmisīgām pūlēm” strādā “pie milzīgi 
plašā muižu vēstures materiāla“.115

1871. gada vasarā muižu vēstures manuskripts bija tādā pakāpē, ka 
Voldemārs ar to varēja doties uz Rīgu pie cenzora. Šajā sakarībā viņš kādā 
24. jūnija vēstulē atzīmējis, ka Rīgā nav bijis kopš 1846. gada novembra.116 
Šajā laikā viņš arī izteicis cerību, ka gada beigās varēs uzsākt muižu hroniku 
iespiešanu.117 Tomēr cerības neattaisnojās. Turpmākais darbs nevirzījās 
uz priekšu ar tādiem panākumiem, kā to bija domājis gan pasūtītājs, gan 
izpildītājs. 1872. gada pavasarī Voldemārs lūdza Kurzemes bruņniecībai 
100 rubļu avansu, lai varētu sekmīgāk strādāt pie muižu vēstures izdevuma. 
14. martā viņš šajā sakarībā rakstīja baronam fon der Rekem (Recke), ka 
nepieciešams iegādāties palīgliteratūru, kuras trūkums līdz šim lielā mērā 
kavējis darbu. Voldemārs arī norādījis, ka, uzņemoties darbu pie Kurzemes 
muižu hronikām, cietis zaudējumus vismaz 600 rubļu apjomā, jo vajadzējis 
iegādāties dārgas grāmatas un atteikties no papildu darbavietas. Tādējādi 
viņš esot nonācis bankrota situācijā, – trūkstot paša nepieciešamākā, un, 
lai gan sēdošā dzīvesveida dēļ bieži slimojot, neesot iespējams apmeklēt 
ārstu. Ja viņš nesaņemšot avansu, tad tā nebūšot viņa “vaina, ka darbs vēl 
vairāk ievilksies” un pēc viņa nāves “nenovērtējamais materiāls tiks izkaisīts 
visos vējos”. Vēstules melnraksta malā Voldemārs atzīmējis, ka Bruņniecības 
komiteja viņam 1872. gada 23. maijā izmaksājusi prasītos 100 rubļus.118 
1872. gada 25. novembrī Voldemārs raksta Buholcam, ka Kurzemes muižu 
hroniku iespiešana varētu sākties nākamajā gadā.119

Kaut arī Voldemārs turpināja strādāt ar Kurzemes hercogu arhīva un 
guberņas valdes arhīva dokumentiem muižu vēstures papildināšanai, arī 
1875. gadā muižu hroniku izdošana vēl nebija uzsākta. 10. jūnijā Voldemārs 
raksta grāfam Hermanim fon Keizerlingam (Keyserlingk): “Man ir pamatotas 
bažas par to, ka tā iemesla dēļ, ka ilgāku laiku izpalikusi mana atskaite par darba 
gaitu pie muižu vēstures, Jūs varētu sākt apšaubīt manu darbošanos.” Voldemārs 
sūdzas, ka darbu stipri kavējot tas, ka viņš nevarot piekļūt privāto muižu 
arhīviem. Jau pagājušā gada aprīlī viņš lūdzis Bruņniecības komiteju dot 
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viņam iespēju iepazīties ar Vandzenes un nogales muižas arhīviem, jo tur 
esot daudz svarīgu dokumentu. Tomēr iznākums šim lūgumam bijis “grūtības 
un bezizeja”. ar kāda Kurzemes muižnieka120 starpniecību Voldemāram 
tomēr izdevies saņemt Vandzenes arhīva dokumentus, un viņš laikā līdz 
1875. gada aprīlim pārrakstījis vairāk nekā 200 dokumentu. Tādējādi 
Talsu apriņķa muižu vēstures materiāli guvuši bagātīgu papildinājumu. 
Voldemārs arī secinājis, ka “muižu hroniku iespiešanas turpināšanai tagad vairs 
nestāv ceļā nekādi šķēršļi. Līdz šim savāktais materiāls vērtējams kā pietiekams, 
jo nekad taču nebūs iespējams aizpildīt visus robus Klopmaņa manuskriptā”. 
Vēstules nobeigumā Voldemārs lūdz vēl pēdējo reizi izmaksāt viņam 
avansu – 120 rubļu un solās, ka nākamo maksājumu lūgs tikai tad, kad būs 
iesniedzis iespiešanai tik daudz materiāla, ka tas nosegs iepriekš saņemtos 
maksājumus. Pašrocīga piezīme viņa vēstules melnraksta malā apstiprina, 
ka prasīto avansu viņš saņēmis 1875. gada 27. jūnijā.121

Voldemāra optimistiskās prognozes par muižu hroniku izdošanas 
sākumu tomēr izrādījās nepamatotas. 1876. gada 2. jūlijā oto Karls 
Matiass fon der Reke raksta Voldemāram, ka visi ar nepacietību gaidot 
muižu hronikas, bet nesen viņš dzirdējis, ka milzīgais materiāla apjoms 
un grūtības, kādas stājas ceļā šī darba iespiešanai Kurzemē, draudot atlikt 
muižu hroniku izdošanu uz nezināmu laiku.122 atbildot uz šo vēstuli, 
Voldemārs 26. jūlijā izklāsta apstākļus un iemeslus, kādēļ muižu vēstures 
izdevums vēl nav pabeigts. Proti, pārņemot Klopmaņa materiālus, viņam 
nācies pārliecināties, ka tie “nežēlīgi sajaukti”, un dokumentus vispirms 
vajadzējis sakārtot pa muižām, tikai pēc tam Voldemārs varējis sākt šo datu 
salīdzināšanu ar saviem izrakstiem no hercogu arhīva. Voldemārs tomēr 
atzīst, ka arī paša vāktie materiāli nav bijuši sakārtoti, jo “vācis tos bez kāda 
īpaša nolūka”. Bez tam zinājis, ka hercogu arhīvā ir milzīgi daudz dokumentu 
par muižu vēsturi, ko Klopmanis nav izmantojis, tādēļ nolēmis vispirms 
apzināt šo materiālu un izveidot reģistru par atrastajiem datiem, lai pēc tam 
varētu papildināt Klopmaņa hronikas.123 

darbu pie muižu vēstures aizvien vairāk sāka apgrūtināt arī slimības. Jau 
1873. gada nogalē Voldemārs bija rakstījis Polmanim: “Mani darba pienākumi 
sāk mani pārāk nospiest, vecums, kas tuvojas, un slimības reizēm – patiesībā visai 
bieži – dara manu dzīvi ļoti rūgtu.”124 darbam par labu nenāca arī piespiedu 
dzīvesvietas maiņa. Mājiņa, ko Voldemārs bija īrējis 10 gadu garumā, 

103



Valda kVaskoVa

1875. gada 14. maijā tika pārdota, un jaunais īpašnieks īres līgumu viņam 
uzteica.125 Voldemāra noskaņojumu šajā laikā raksturo viņa vārdi kādā 
1876. gada 5. janvāra vēstulē: “Kopš manas slimības un manas pārvākšanās man 
klājas pavisam bēdīgi, tā, ka dzīve man pagalam apnikusi.” 1877. gada septembrī 
Voldemārs raksta Funkam: “Kopš pārvākšanās uz jauno dzīvokli pirms diviem 
gadiem, dokumentu kolekcijas – arī slimības dēļ – vēl nav sakārtotas, tomēr turpina 
pieaugt.”126 

1879. gadā Kurzemes landtāgs uzdeva Kurzemes bruņniecībai slēgt 
jaunu līgumu ar Voldemāru par muižu hroniku sagatavošanu, proti, piešķirt 
viņam lielāku maksu par iespiedloksni, tomēr izvirzot arī nosacījumu, ka 
viņš ik mēnesi iesniegs iespiešanai trīs līdz četras loksnes teksta.127 Lai gan 
Voldemārs darbu pie Klopmaņa muižu vēstures turpināja līdz pat savai 
nāvei 1880. gadā, darba “Kurländische Güter-Chroniken” 2. sējums iznāca 
tikai 1894. gadā.

Kontakti ar zinātniekiem un kolēģiem 
strādājot pie muižu vēstures, Voldemāram bija cieši kontakti ar dažādiem 

vēsturniekiem, arhivāriem, laikrakstu izdevējiem un grāmattirgotājiem gan 
Rīgā un Krievijā, gan Eiropā. Ilgstoša bijusi Voldemāra sarakste ar Buholcu, 
Baltijas vēstures un senatnes biedrības prezidentu, ar kuru viņš apmainījies 
ar informāciju un grāmatām.128 Voldemārs bija nodevis Buholca rīcībā arī 
savus materiālus par Kurzemes muižu vēsturi, bet 1864. gadā, sākot darbu pie 
Klopmaņa muižu hronikām, lūdza tos atsūtīt atpakaļ. Kādā citā 1864. gada 
vēstulē Buholcam Voldemārs piedāvāja Rīgas biedrībai savus materiālus 
par Kurzemes konsistorijai pakļautajām Viļņas, Grodņas, Minskas u. c. 
luterāņu draudzēm, ko viņš savācis, strādājot Kurzemes konsistorijas 
kancelejā 19. gadsimta 40. gados, un vēlāk papildinājis.129 1866. gada 
26. februārī savukārt Buholcs pateicies par “vērtīgajiem materiāliem”, ko 
Voldemārs atsūtījis.130 Voldemārs palīdzējis ar padomu un dokumentu 
izrakstiem no hercogu arhīva arī žurnāla “Baltische Monatsschrift” redaktoram 
Ernstam fon der Brigenam (Brüggen),131 apmainījies vēstulēm ar laikraksta 
“Rigasche Stadtblätter” redaktoru napoleonu asmusu (Asmuß).132 Viņa 
sniegto informāciju atzinīgi vērtējis arī Krievijas cara galma grāmattirgotājs 
G. Šmicdorfs (Schmitzdorff).133 
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Voldemārs sadarbojies arī ar vairākiem ievērojamiem vēsturniekiem. 
Izlasījis laikrakstā “Rigasche Zeitung” doktora Frīdriha Georga fon Bunges 
aicinājumu sūtīt dokumentus viņa grāmatas “Liv-, Ehst- und Kurländisches 
Urkundenbuch” 6. sējumam, Voldemārs 1867. gada 3. jūnijā paziņo 
grāmattirgotājam nikolajam Kimelam (Kymmel) Rīgā, ka ir gatavs dalīties ar 
viņa rīcībā esošajiem dokumentiem, un lūdz darīt zināmus, kādus Kurzemes 
vēstures materiālus jau agrāk ir nosūtījuši Klopmanis un Kalmeijers.134 
19. gadsimta 70. gadu otrajā pusē Voldemārs apmainījies ar informāciju 
par dažādiem vēstures jautājumiem arī ar Igaunijas bruņniecības arhivāru 
Karlu Rusvurmu (Russwurm) Rēvelē.135 īpaši interesanta ir kāda viņam 
adresēta vēstule 1878. gada janvārī, kurā runāts par oto fon Mirbaha 1844. 
gadā izdotā darba “Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre 
des Herzogs Jakob mit Rückblicken in die Vorzeit” vērtējumu no vēstures 
patiesības viedokļa.136 Šajā vēstulē Voldemārs atkārto savas domas par šo 
sacerējumu, ko jau 1877. gadā izklāstījis vēstulē Igaunijas gubernatoram 
Karlam fon Maidelam (Maydell), atbildot uz lūgumu sniegt papildu ziņas 
par Mirbaha minētajiem “faktiem”. Voldemārs atgādina, ka Mirbaha darbs 
ir literārs sacerējums, kas domāts tikai “mīļo tautiešu” izklaidei,137 citiem 
vārdiem sakot, “vēsturiska fantāzija, kas kalpo tikai tam, lai personām, kurām 
nav pieejams labāks vēstures materiāls, sajauktu galvu“.138

īpaši nozīmīga Voldemāram bijusi līdzdalība Eduarda Vinkelmaņa (Win-
kelmann) bibliogrāfiskā rādītāja “Bibliotheka Livoniae historica” (1870) tapšanā 
un papildinātā izdevuma sagatavošanā (1878). Jau 1867. gada 11. janvārī 
Vinkelmanis pateicas Voldemāram “par vērtīgajiem materiāliem” un raksta, 
ka norādes uz Valdemāra sacerējumiem būs atrodams viņa darbā. 23. aprīlī 
Vinkelmanis piebilst, ka daudzi no Voldemāra atsūtītajiem dokumentu 
norakstiem, respektīvi, vēstures fakti, viņam nav bijuši zināmi. 1869. gada 
4. aprīlī Vinkelmanis vēlreiz izteicis pateicību Voldemāram par atbalstu viņa 
darbam un apsolījis nosūtīt savu bibliogrāfisko rādītāju.139 Pēc Vinkelmaņa 
pārcelšanās uz Berni viņa darba papildinātā izdevuma sagatavošanu 
bija uzņēmies akadēmiķis Ernsts Eduards Kuniks sanktpēterburgā, 
un 1869. gada laikā Voldemāra un Kunika starpā norisa bieža vēstuļu 
apmaiņa.140 spriežot pēc Voldemāra atzīmēm un pasta kvītīm, viņš nosūtījis 
Vinkelmaņa vēstures bibliogrāfijas papildināšanai vairāk nekā 120 grāmatu 
un dokumentu nosaukumu. To vidū bijuši arī paša Voldemāra darbi.141
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sadarbojoties ar Vinkelmani, Voldemārs griezies arī pie litogrāfa K. Ērgota 
(Ehrgott) Maskavā ar lūgumu sniegt tuvāku informāciju par darbu “Beitrag 
zur Adelsgeschichte der Ostseeprovinzen von Baron Pfeilitzer-Franck”, lai varētu 
to ievietot Vinkelmaņa bibliogrāfiskajā rādītājā.142 

Muižnieku dzimtu un muižu vēstures izpēte
Vienlaikus ar darbu pie Kurzemes muižu vēstures izdevuma Voldemārs 

nereti izpildīja arī dažādus privātpersonu pasūtījumus un sniedza atbildes 
uz jautājumiem par dažādu muižnieku dzimtu un muižu vēsturi. Izmantojot 
Klopmaņa savāktos materiālus un papildinot tos ar paša apzinātiem 
dokumentiem, Voldemārs pēc barona Hāna pasūtījuma sagatavoja 
publicēšanai Pastendes un Lubezeres muižu hroniku – “Chronik der 
Majoratsgüter Postenden und Lubb-Essern”. 1865. gada 8. februārī Voldemārs 
raksta, ka strādājot pat naktīs, lai pabeigtu darbu.143 Grāmata šajā gadā arī 
iznāca, un, nosūtot to 27. novembrī arhīva padomniekam Lišam Šverīnā, 
Voldemārs pieminējis problēmas, ar ko nācies saskarties pasūtītāja īpašo 
prasību un nosacījumu dēļ.144

Panākumu iedvesmots, Voldemārs cerēja, ka arī citu ievērojamāko 
muižnieku dzimtu pārstāvji vēlēsies viņam pasūtīt savu muižu speciāl-
izdevumus. 1865. gada 19. martā viņš raksta savam draugam a. neimanim, 
ka tādu uzdevumu cerot saņemt no ģenerālgubernatora P. Šuvalova 
(Schuwalow) – neretas, salves, daudzevas un Rundāles īpašnieka.145 diemžēl 
sekotājus barona Hāna piemēram bija grūti atrast. 1865. gada 27. jūnijā 
Voldemārs vērsās pie Krievijas Valsts bankas prezidenta Štīglica (Stieglitz) 
sanktpēterburgā ar lūgumu sniegt ziņas par viņam piederošo Lielezeres 
muižu, jo tās nepieciešamas Kurzemes muižu hroniku izdevumam, un 
piedāvāja sagatavot īpašu izdevumu par šo muižu. Štīglica atbilde diemžēl 
bija noraidoša: tā kā viņš tikai nesen kļuvis par Lielezeres īpašnieku, viņš 
nejūtot nekādu aicinājumu iedziļināties tās vēsturē un pasūtīt muižas 
vēsturei veltītu graāmtu.146

sava drauga Polmaņa lūgts, Voldemārs bija vācis materiālus par 
Polmaņu dzimtas vēsturi, kā arī apkopojis un pārrakstījis slokas baznīcas 
dokumentus. 1869. gada 10. oktobrī viņš raksta Polmanim, ka 1. oktobrī 
pabeigts darbs pie slokas baznīcas dokumentiem “Copiarium Schlockscher 
Kirchendokumente”. Krājums iznācis glīts un apjomīgs – apmēram 30 lokšņu, 
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3. att. J. H. Voldemāra vēstule draugam, slokas birģermeistaram R. Polmanim. 
Jelgavā, 1871. gada 6. jūnijā.

LVVA, 5759. f., 2. apr., 376. l., 209. lp.
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tomēr tas neesot uzskatāms par pilnībā pabeigtu. nobeigumā Voldemārs ar 
sev raksturīgo humoru piezīmē, ka krājums gaida “transporta kuģi, lai to 
nogādātu slokā”.147

savukārt 1871. gadā viņš apņēmies sagatavot pētījumu par grāfu Plāteru 
(Plater) dzimtu, jo viņam solīta samaksa 30 rbļ. par iespiedloksni, turklāt 
Bruņniecība esot devusi atļauju pārtraukt darbu pie Kurzemes muižu 
hronikām un pievērsties šim darbam.148 1872. gada 25. novembrī Voldemārs 
raksta, ka manuskripts – apmēram 300 lappušu apjomā – “Urkundenbuch 
zur Geschichte der Grafen von dem Broel-Plater” (ar iespiestu titullapu) esot 
pabeigts, tāpat arī sagatavoti vajadzīgie rādītāji.149 Tomēr 1873. gada 18. 
maijā Voldemārs raksta Funkam, ka joprojām strādājot pie Plāteru dzimtas 
vēstures.150 Galu galā šis darbs sagādāja Voldemāram lielu vilšanos. 1873. 
gada 30. decembri viņš sūdzas Polmanim par savu “rūgto dzīvi” un piebilst: 
“Šo slikto noskaņojumu īpaši pastiprina darbs, ko uzņēmos darīt Plāteram, kurš, 
solot man zelta kalnus, divus gadus atrāva mani no darba pie Kurzemes muižu 
vēstures, bet tikai nelielā mērā atlīdzinājis manus zaudējumus. Tagad esmu 
“Plāteru” nolicis malā un strādāju pie muižu hronikām, kuru iespiešana droši vien 
drīz sāksies.”151

1872. un 1873. gadā Voldemārs Kurzemes arhīvos vācis arī ziņas par 
Ungernu-Šternbergu (Ungern-Sternberg) dzimtu, pētījis brāļu noldu (Nolde) 
slepkavības apstākļus un iemeslus 1615. gadā utt.152 no 1874. līdz 1876. gadam 
ilgusi arī Voldemāra sarakste ar Gustavu fon Manteifeli (Manteuffel) Rīgā, 
kurš griezies pie viņa galvenokārt kāda sava paziņas fon Rēmera (Roemer) 
uzdevumā. Tomēr Voldemārs spiests atteikties no sadarbības ar šo kungu, 
jo: “Vai nu viņš pats nezina, ko grib, vai arī grib to, kas viņam neko nemaksātu.”153 
1874. gadā Voldemārs sācis strādāt arī pie Jelgavā dzimušā ģenerāļa 
Todlēbena (Todleben) dzimtas vēstures un nožēlo, ka līdzekļu trūkuma dēļ 
nevar aizbraukt uz Rīgu, kur būtu atrodami vajadzīgie dati.154

Tomēr pamazām Voldemārs privātos pasūtījumus un pieprasījumus 
sāka izjust kā smagu apgrūtinājumu. 1874. gada 28. aprīlī viņš sarūgtināts 
raksta Funkam, ka pēdējos gados nodarbojies galvenokārt ar atteikuma 
vēstuļu rakstīšanu privātpersonām, kas prasījušas dažādas ģenealoģiskas 
vai vēsturiskas ziņas, turklāt “iespējami ātri”, iepriekš par to sakot “lielu 
paldies”. Voldemārs esot sapratis, ka jābeidz, atbildot uz katru jautājumu, 
upurēt sevi “diletantiskai izklaidei vai citu godkārības apmierināšanai”. 155
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Līdzdarbošanās vēstures pētītāju biedrībās
Voldemārs bijis arī vairāku sava laika kultūrvēstures biedrību biedrs. 

1844. gada vasarā viņš bija izteicis vēlmi iestāties Baltijas vēstures un 
senatnes pētītāju biedrībā Rīgā. Pateicoties žurnāla “Das Inland” redaktora 
Beizes atbalstam, 1844. gada 16. oktobrī Voldemāru uzņēma biedrībā,156 
un 1. novembrī Beize, nosūtot viņam biedra diplomu, biedrības statūtus 
un izdevumu “Mittheilungen der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde”, neslēpa cerību, ka Voldemārs “daļu savas čaklās darbības veltīs 
arī biedrībai”.157 Pateicoties par šo sūtījumu, Voldemārs 1844. gada 3. decembrī 
raksta Beizem: “Lūdzu Jūs nešaubīties, ka es mūsu Tēvzemes pagātnes izzināšanu 
vienmēr esmu uzskatījis par savu mīļāko nodarbi un ka es vienmēr pie tās palikšu 
un šajā laukā darbošos, cik tālu to manām vēlmēm ne visai atbilstošie apstākļi un 
mani spēki atļaus.”158 1871. gada nogalē Voldemārs uzņemts Rīgas vēstures 
un senatnes pētītāju biedrībā par korespondētājlocekli, un 5. decembrī 
biedrība nosūtījusi viņam attiecīgo diplomu.159

1865. gadā Voldemārs kļuvis par Frankfurtes Brīvās vācu arhibīskapijas 
biedrības (Freies deutsches Hochstift zu Frankfurt am Main) biedru un saņēmis 
arī attiecīgu diplomu. Kādā vēstulē viņš raksta, ka 23. jūlijā domās būs 
Frankfurtē, jo saņēmis ielūgumu piedalīties biedrības sēdē.160 narvas 
senatnes pētītāju biedrībā Voldemārs uzņemts 1866. gada 14. septembrī.161 
Biedrības izdevumos publicēti arī Voldemāra raksti.162

ar Kurzemes literatūras un mākslas biedrību un Kurzemes Provinces 
muzeju Jelgavā Voldemāram savukārt bijušas visai sarežģītas attiecības. Jau 
1846.–1848. gadā Voldemārs aprakstījis Jelgavas Provinces muzeja monētu 
kolekciju,163 bet 1857. gada jūnijā saņēmis uzaicinājumu “pret atbilstošu 
samaksu” palīdzēt Kurzemes Provinces muzeja kolekciju sakārtošanā,164 
tomēr Voldemāra atbilde uz šo priekšlikumu nav zināma. Pēc viņa referāta 
biedrības sēdē 1868. gada 7. februārī par kādu traģisku notikumu fon 
Bēru dzimtā, kad dēls nogalinājis tēvu, biedrības sekretārs Jūliuss dērings 
(Döring) bija atļāvies apšaubīt šo ziņu atbilstību patiesībai, un Voldemārs to 
uztvēris kā apvainojumu. Vēlāk gan dērings esot atzinis, ka tas bijis “pretēji 
viņa uzskatiem”.165 

1869. gadā Teodors fon Funks aicināja Voldemāru iestāties Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrībā, bet viņš no tā atteicās vairāku iemeslu dēļ: 
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4. att. J. H. Voldemāra dāvinājuma akts Baltijas vēstures un senatnes 
pētītāju biedrībai. 1872. gada 20. maijā. (dokumenta titullapa.)

LVVA, 640. f., 1. apr., 2072. l., 25. lp.
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5. att. J. H. Voldemāra dāvinājuma akts Baltijas vēstures un senatnes 
pētītāju biedrībai. 1872. gada 20. maijā. (dokumenta pēdējā lapa ar 

Voldemāra parakstu un zīmogu.)
LVVA, 640. f., 1. apr., 2072. l., 26. lp.
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“Jau tā apziņa, ka esmu baudījis ļoti nepilnīgu zinātnisko izglītību, liedz man to 
gribēt, turklāt mani nepavisam nemoka pārliekā iedomība, kas parasti sarūgtina 
dzīvi šīs pasaules bērniem.” Voldemārs nespēj samierināties ar augstprātīgo 
biedrības vadības izturēšanos un piebilst: “Nekur gan šķiru gars nav tik pretīgs 
kā zinātniskās darbības jomā.”166 

Kādā vēstulē Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības prezidentam 
Buholcam 1872. gada 25. novembrī Voldemārs atklāj galvenos savu 
nesaskaņu cēloņus ar Kurzemes literatūras un mākslas biedrību. Konflikta 
būtība, spriežot pēc šīs vēstules, ir fakts, ka Kurzemes biedrības valdes 
priekšsēdētājs ir alfonss fon Heikings (Heyking), bijušais Voldemāra šefs 
Kurzemes guberņas statistikas komitejā. Viņš esot Voldemāra ienaidnieks 
kopš 1863. gada, jo Voldemārs viņa “rupjās un uzpūtīgās” izturēšanās 
dēļ izrādījis viņam pretestību un aizgājis no darba statistikas komitejā. 
Voldemārs arī neslēpj savu aizvainojumu par to, ka Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrībai izdevies panākt, ka Kurzemes hercogu arhīva sakārtošana 
un aprakstīšana 1872. gadā uzticēta nevis viņam, bet Šīmanim.167 

Tomēr jāteic, ka brīdī, kad Voldemārs rakstījis iepriekš minēto vēstuli, 
viņš jau ir kļuvis par Kurzemes literatūras un mākslas biedrības kores-
pondētājlocekli. Viņa uzņemšana biedrībā notikusi 1872. gada 1. novembrī168 
pēc Šīmaņa ierosinājuma – kā raksta Voldemārs: “Man par lielu izbrīnu un 
absolūti pret manu gribu.” diplomu viņš gan neesot nosūtījis atpakaļ, “lai 
neradītu publisku attiecību saraušanu”, un samiernieciski piebilst, ka patiesībā, 
strādājot ar muižu dokumentu kolekciju, kas ir biedrības īpašums, visu 
laiku bijis ar to kontaktā.169 Par Šīmaņa nolūkiem Voldemārs ir aizdomu 
pilns, un 1872. gada 3. decembrī raksta Polmanim: “Kurzemes literatūras 
un mākslas biedrība man pirms dažām nedēļām atsūtījusi biedra diplomu – droši 
vien ar nolūku aizvilināt mani uz nākamo sēdi un tad piedabūt strādāt pie hercogu 
arhīva. Uz to es tomēr nevaru ielaisties, tādēļ izvairījos no šī mēģinājuma tādējādi, 
ka nosūtīju biedrībai rakstisku pateicību.”170

Vēstures dokumentu kolekcija 
un tās mantinieki

Par Voldemāra attieksmi pret Rīgas un Kurzemes biedrībām liecina arī 
viņa lēmumi par savu vēstures dokumentu un manuskriptu likteni pēc 
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savas nāves. Voldemārs labi apzinājās savu kolekciju vērtību. Kādā vēstulē 
Igaunijas bruņniecības arhivāram Rusvurmam 19. gadsimta 70. gadu beigās 
Voldemārs raksta, ka veidojis savu kolekciju 40 gadu garumā, nesot smagus 
upurus, bet līdzekļu trūkuma dēļ nav varējis to publicēt, un piebilst: “Tādēļ 
pēc manas nāves par mani daudz runās, bet daudzējādā ziņā par vēlu.”171 1872. 
gadā Voldemārs, aprakstot savu kolekciju, jo īpaši izceļ deviņus dokumentu 
krājumus par Kurzemes un Piltenes bīskapijas vēsturi, muižu, dzimtu un 
baznīcu vēsturi. starp šiem nosaukumiem atrodams arī viņa sastādītais 
leksikons: “Historisches, topographisches und genealogisches Lexikon”, 
galvenokārt par Kurzemi, bet ar daudziem šķirkļiem par visas Baltijas 
vēsturi. Šo leksikonu Voldemārs bija sācis veidot, strādājot pie Klopmaņa 
muižu vēstures turpinājuma, proti, uz savu savākto vēstures materiālu bāzes 
izveidojis kartotēku, ko darba gaitā papildināja. 1872. gada 15. augustā viņš 
raksta Rīgas pilsētas bibliotēkas bibliotekāram G. Bergholcam, ka leksikonā 
ir vairāk nekā 30 000 šķirkļu, kas alfabētiski sakārtoti, bet uzskatāmi vēl 
par negatavu materiālu, pie kā vēl daudz jāstrādā.172 Vēstulē Rusvurmam 
Voldemārs 1876. gada 23. janvārī raksta, ka viņa leksikonā esot jau 40 000 
šķirkļu ar daudzām derīgām ziņām, kas nekur citur neesot atrodamas. 
Tomēr tā iemesla dēļ, ka darbs vēl esot ļoti nepilnīgs, Voldemārs “kautrības 
dēļ” nenākot ar to atklātībā, bet ievērojot bērnībā dzirdēto pamācību: “Runā, 
mīļais bērns, kad tevi uzrunā, bet citādi klusē!”173 Baronam fon der Rekem šā 
paša gada 26. jūlijā viņš raksta, ka savu vēstures leksikonu izveidojis uz 
hercogu arhīva bāzes, ko Klopmanis savā darbā par muižu vēsturi neesot 
izmantojis.174 Vēlāk Voldemārs kartotēku pārrakstījis, tādējādi izveidojot 
četrus sējumus. Šis Voldemāra leksikons ar nosaukumu “Kurländisches 
Familien- und Güter-Lexikon, zusammengestellt von J. H. Woldemar” bijis 
izstādīts arī Heraldikas izstādē Jelgavā 1903. gadā, kataloga nr. 1339.175 

Par savas kolekcijas likteni Voldemārs nolēma savlaicīgi parūpēties 
1872. gadā, jo domāja, ka “sliktās veselības dēļ nevarot cerēt uz ilgu mūžu”, un 
sākotnēji nolēma to novēlēt Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. 
1872. gada 30. maijā Voldemārs nosūtīja biedrībai dāvinājuma akta 
uzmetumu, ar kuru viņš novēlēja tai lielāko daļu savu vēstures dokumentu 
un manuskriptu, jo uzskatīja, ka viņa kolekcija nekur citur nebūšot tik labās 
rokās kā Rīgas biedrībā. Tā kā viņš nebija drošs par to, vai viņa sastādītam 
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6. att.arhīva lieta – J. H. Voldemāra līgums ar Kurzemes bruņniecību par 
viņa kolekciju mantošanu u.c. 1880.–1885. gads.

LVVA, 640. f., 1. apr., 2072. l. (Vāks.)
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dāvinājuma aktam ir juridisks spēks, viņš lūdza, lai biedrība parūpējas 
par juridiski korekta dokumenta sastādīšanu. Voldemārs arī vēlējās, lai 
dāvinājuma akts tiktu datēts ar atpakaļejošu datumu, proti, 1872. gada 
20. maiju. Viņam esot pamats baidīties, ka pēc viņa nāves “mantojums 
nonāks kādu postīšanas meistaru rokās”. Voldemārs lūdza nākamajā biedrības 
sēdē par viņa dāvinājumu paziņot publiski, lai izvairītos no jebkādām 
pretenzijām un prasībām, kā arī no pārmetumiem, ko kāds viņam varētu 
izteikt.176 1872. gada 25. novembrī Voldemārs nosūtīja Rīgas vēstures un 
senatnes pētītāju biedrībai savu dāvinājuma aktu.177 Voldemārs arī izteica 
cerību, ka kolekcijas lietotāji tās trūkumus uztvers saprotoši un lūdza ņemt 
vērā faktu, “ka ne pārāk laipnais liktenis mani nolicis ierobežotā darbības laukā 
un savai mīļākajai nodarbei – Tēvzemes vēstures pētīšanai – esmu upurējis savu 
materiālo labklājību”.178

Biedrības prezidents Buholcs 11. decembrī nosūtīja Voldemāram 
pateicības vēstuli ar piebildi, ka Rīgas pilsētas bibliotēkas bibliotekārs 
Georgs Berkholcs (Berkholtz) dosies uz Jelgavu, lai šo dokumentu kopā ar 
kādu Kurzemes juristu pareizi noformētu. Pateicību 31. decembrī Voldemārs 
saņēma arī no Rīgas biedrības sekretāra a. Bitnera (Bittner) ar piebildi, ka par 
viņa dāvinājumu publiski paziņots biedrības sēdē 1872. gada 5. decembrī.179 

Iemesls, kādēļ Voldemārs savu dāvinājuma aktu bija datējis ar 
atpakaļejošu datumu, bija saistīts ar to, ka viņš 1872. gada 1. novembrī bija 
uzņemts Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā. Tādēļ saprotamas arī 
Voldemāra bailes no “pretenzijām, prasībām un pārmetumiem”, ko varētu 
sagaidīt no kurzemnieku puses par to, ka viņš savu dokumentu kolekciju 
novēlējis Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. neraugoties uz to, 
viņš 1872. gada 25. novembrī apliecināja Buholcam: “No mana mantojuma 
tomēr Kurzemes Provinces muzejs nesaņems neko, izņemot dažus nenozīmīgus 
sīkumus – skata pēc.”180

nekas par Voldemāra nodomu maiņu neliecināja vēl 1874. gadā, jo kādā 
vēstulē viņš rakstīja, ka pirms diviem gadiem novēlējis savu dokumentu un 
manuskriptu krājumu Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai Rīgā.181 
Tomēr 1875. gada 3. jūlijā Voldemārs parakstījis Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības priekšsēdētāja barona Gotharda Fītinghofa (Vietinghoff) 
un divu biedrības biedru Karla Blūma (Bluhm) un Karla dannenberga 
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(Dannenberg) sastādīto “mūža rentes līgumu”, kas noteica, ka Voldemāra 
vēstures dokumentu kolekciju mantinieks ir Kurzemes Provinces muzejs. 
saskaņā ar šo līgumu tika anulēts 1872. gadā ar Baltijas vēstures un 
senatnes pētītāju biedrību noslēgtais līgums, jo Voldemārs esot nonācis 
pie secinājuma, ka “viņa pienākums ir savas vēstures dokumentu kolekcijas, 
kas varētu būt noderīgas – ja ne gluži pilnībā, tad tomēr galvenokārt – Kurzemes 
vēstures pētniecībā, visupirms nodot savas tuvākās Tēvzemes – Kurzemes rīcībā, 
un no šāda uzskata viņš atkāpies tikai momentānas iedomas dēļ. Tagad viņš toties – vēl 
savas dzīves laikā – vēloties labot šo savu soli”. Kurzemes Provinces muzejs 
apsolīja maksāt Voldemāram pensiju visā viņa mūža garumā – 200 rubļu 
gadā. Līgums noteica, ka Voldemāram savas kolekcijas jānodod Kurzemes 
Provinces muzejam vēlākais līdz 1875. gada 1. septembrim. Uz Voldemāra 
dokumentiem bija paredzēts uzspiest muzeja zīmogu un atļaut viņam tos 
lietot “pēc muzeja noteikumiem”.182 1875. gada 23. jūlijā Voldemārs rakstiski 
apstiprināja, ka ir saņēmis līguma oriģinālu no Kurzemes galma virstiesas 
advokāta serafima (Seraphim). Tomēr Voldemāra vēstule 1876. gada 9. maijā 
kādam viņa paziņam Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā rāda, ka 
viņam pret šo līgumu radušies lieli iebildumi. Voldemārs raksta, ka 
1875. gada 3. jūlijā parakstījis līgumu, nemaz to neizlasījis, jo esot bijis 
smagi slims un viņam arī neesot dots tam laiks. Tikai pēc tam, kad viņam 
piesūtīts līguma teksts, viņš tur “sev par lielu pārsteigumu” esot ieraudzījis 
noteikumus, kādus nekad neesot ne izteicis, ne arī domājis ievērot. Līgumu 
viņš esot aizsūtījis biedrībai atpakaļ un kopš tā laika neko par tā likteni neesot 
dzirdējis. Voldemārs arī pieprasa anulēt līgumu, kuru viņš parakstījis “tikai 
pierunāšanas dēļ”, un jautā, kam būtu jāsedz tiesas izdevumi, “jo nekur nav 
apstiprinātas likumīgas laupīšanas tiesības, kā to paredzēja minētais līgums”.183

1879. gadā par Voldemāra kolekcijām sāka interesēties Kurzemes 
bruņniecība, un saskaņā ar landtāga lēmumu Bruņniecības komitejai tika 
uzdots slēgt līgumu ar Voldemāru, lai bruņniecība varētu vai nu nopirkt, 
vai pēc viņa nāves pārņemt viņa dokumentu krājumus. Bruņniecības 
komiteja arī saņēma apliecinājumu no Kurzemes literatūras un mākslas 
biedrības, ka tai nav nekādu pretenziju attiecībā uz Voldemāra kolekciju.184 
Līgumu ar Bruņniecības komiteju, proti, līdzīgi kā 1875. gadā ar Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrību “mūža rentes” līgumu, Voldemārs noslēdza 
1880. gada 1. jūlijā. Līdz ar to bruņniecība vēl viņa dzīves laikā kļuva par 
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visu viņa “vēsturisko, bibliogrāfisko un zinātnisko dokumentu, norakstu, grāmatu 
un materiālu, kā arī visu uz to bāzes jau iepriekš sarakstīto, kā arī turpmāk sacerēto 
darbu un apcerējumu” īpašnieci. Voldemārs turpmāk bija uzskatāms tikai 
par savas kolekcijas lietotāju. Kurzemes bruņniecība savukārt apņēmās ik 
gadus izmaksāt Voldemāram 200 rubļu – visa viņa mūža garumā, sadalot 
šo summu ikmēneša maksājumos, kā arī nodrošināt viņu ar pietiekami lielu 
bezmaksas dzīvokli, kurā ir pienācīga apkure. Šī dzīvokļa vērtība kopā ar 
apkuri sastādīja 100 rubļu gadā. Līgumā arī atzīmēts, ka Voldemārs šajā 
dzīvoklī jau ievācies.

Par spēkā neesošu tika pasludināta vienošanās, ko Kurzemes bruņniecība 
1867. gadā bija noslēgusi ar Voldemāru par Kurzemes muižu hroniku 
izdošanu, respektīvi, tur noteiktās samaksas vietā – 8 rubļi par loksni 
teksta – tagad stājas iepriekš minētā mūža rente kā samaksa par Voldemāra 
darbu.185  

Voldemārs nomira 1880. gada 8. oktobrī – trīs mēnešus un septiņas dienas 
pēc šā līguma parakstīšanas – un par viņa kolekciju likumīgo mantinieci 
kļuva Kurzemes bruņniecība. Baltijas vēstures un senatnes pētītāju 
biedrība 23. oktobrī apliecināja, ka tai nav nekādu pretenziju uz Voldemāra 
zinātnisko mantojumu, ko Voldemārs 1872. gadā bija novēlējis šai biedrībai, 
un nosūtīja bruņniecībai Voldemāra dāvinājuma akta oriģinālu. Vienīgais 
lūgums bija nodot Rīgas biedrības rīcībā atsevišķus dokumentus par Rīgas 
vai Vidzemes vēsturi, ja tādi atrastos starp Voldemāra kolekcijām.186

Pretrunīga personība
Johana Heinriha Voldemāra dzīve – izlaušanās jaunā vidē, kārtā un 

kultūrā – nav bijusi viegla, ik dienas nācies sevi no jauna apliecināt, 
iedvesmot un uzmundrināt, kā arī cīnīties ar materiālas dabas grūtībām. 
Mūža nogalē Voldemārs, mēģinot rast atbildi uz jautājumu, kādēļ viņam tik 
grūti klājies, raksta, ka parasti šādās reizēs “mēdz novelt vainu uz pašu cietēju. 
Lai nu tādēļ tā sauktais “liktenis” būtu tas cēlonis, kas nostājas gan paša grēku, gan 
citu cilvēku zemiskās rīcības vietā”.187

Johans Heinrihs Voldemārs nepārprotami bija pretrunīga personība, 
daudzējādā ziņā ģimenes nesaprasts un sabiedrības nenovērtēts – gan 
no sava laika, gan vēlāko paaudžu puses. apzinoties savu nepietiekamo 
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profesionālo izglītību un zemo sociālo izcelšanos, viņš bija ļoti jūtīgs pret 
kritiku un alka atzinības. 1862. gadā, rakstot par savu paaugstināšanu 
amatā, kam pretojies vicegubernators fon Heikings, Voldemārs uzsver, ka 
viņam ir jāattaisno uz sevi liktās cerības, turklāt viņš gribētu panākt, “lai 
Heikings ir spiests viņam izteikt atzinību”.188

1868. gada 13. decembrī Voldemārs raksta par savu dzīvi: “Es neesmu 
kungs pār savu laiku, bet sava darba uzlikto važu nospiests, – ne tik daudz dienesta, 
kā lielā vēstures pētniecības darba dēļ, ko esmu uzņēmies un kas man jāpabeidz, 
un ko gribu pabeigt, pat nesaudzējot savu dzīvību, turklāt labi pabeigt. Gods un 
pienākums to prasa no manis.”189

no vienas puses, viņš lepojas ar saviem pienākumiem un ir ļoti apmierināts, 
ka viņam uzticēts darbs pie Klopmaņa muižu vēstures turpināšanas. Viņš 
arī dedzīgi strādā, bet vienlaikus atzīstas savam draugam neimanim, ka 
tas notiek tikai tādēļ, lai “dažam labam augstprātim ieriebtu vēl vairāk nekā līdz 
šim”.190 arī 1865. gada 5. maijā viņš paudis patiesi traģisku atziņu: “Man 
klājas lieliski, neraugoties uz herkulisko un kanibālisko darbu, bet visdrīzāk – tieši 
tādēļ. Par dzīvi es tomēr nepriecājos. Visas manas pūles patiesībā ir tikai spītēšana 
saviem pretiniekiem.”191 

Voldemārs jūtas pagodināts, ka viņam iespējams sarakstīties un tikties 
ar bagātām un ietekmīgām personām. 1865. gada 23. jūlijā viņš lepni paziņo 
savam draugam neimanim, ka “pirms astoņām dienām saņēmis pašrocīgu 
vēstuli no bagātā Štīglica”, ne ar vārdu neminot to, ka šī vēstule bijusi klaji 
noraidoša.192 savukārt 1876. gada 27. martā viņš ierakstījis savā vēstuļu 
uzmetumu burtnīcā: “Barons Gustavs fon Manteifelis no Rīgas mani personīgi 
apmeklēja manā dzīvoklī Jelgavā.”193 

Tomēr nereti, nonākot kontaktā ar muižniecības pārstāvjiem, Voldemāru 
pārņēmušas pavisam citas izjūtas. Kādā vēstulē 1878. gada janvārī Igaunijas 
bruņniecības arhivāram Rusvurmam viņš runā par “diletantiem [..], kas grib 
nodarboties ar vēstures pētniecību tīras lepnības dēļ, lai lielītos ar saviem dieviem 
līdzīgajiem senčiem un viņu iedomātajiem varoņdarbiem. [..] Mūsu “plaukstošā” 
bruņniecība pamazām vien pazaudējusi katru bruņniecisku godīgumu un tās 
vietā – kā es to daudzkārt esmu piedzīvojis un varu pierādīt – nākusi “plaukstoša” 
nekaunība.”194 Tomēr viņš arī uzsver, ka “pavisam kas cits, protams, ir vīri, kas 
nodarbojas ar mūsu vēstures pētniecību pašas vēstures dēļ, – viņiem es esmu gatavs 
labprāt pakalpot, cik vien tas ir manos spēkos”.195
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Privātā dzīve
Ziņas par Voldemāra ģimenes dzīvi ir visai skopas, bet ļauj apjaust 

smagus pārdzīvojumus. 1849. gada 12. martā viņš 30 gadu vecumā Jelgavā 
apprecējās ar 29 gadus veco Pūres krodzinieka meitu Konstanci Henrieti 
natāliju (biežāk gan sauktu Šarloti) Hipelu (Hippel),196 un 1850. gada 10. 
jūnijā piedzima viņu pirmais dēls ādolfs Gustavs aleksandrs.197 diemžēl 
bērns astoņu mēnešu vecumā 1851. gada 21. februārī nomira.198 otrais 
dēls – Karls Gustavs aleksandrs – piedzima 1852. gada 11. jūlijā,199 taču 
arī viņš nomira agrā bērnībā – 1855. gada 28. septembrī. abi Voldemāra 
bērni apbedīti Jelgavas nabagu kapsētā.200 Kopš šā gada Voldemārs ar sievu 
dzīvojuši šķirti. Tas bija laiks, kad Voldemārs aizgāja arī no valsts dienesta 
(1853–1858), un nav nekādu ziņu, ko viņš šajā dzīves posmā darījis.

Voldemāra privātā dzīve, cik varam spriest no atsevišķām liecībām, 
bijusi traģiska. Uz jautājumu, kādēļ viņš tik daudz strādā, viņš 1868. gada 
13. decembrī raksta annai Betgerei (Böttger): “Tādēļ, ka tā sauktā dzīves laime 
man zudusi uz visiem laikiem. Lai nepadotos izmisumam, es atzinu par labāko 
līdzekli nepārtraukti un saspringti strādāt. Jums nav ne jausmas, [..] cik šaušalīgi 
bēdīgi veciem cilvēkiem ir ap sirdi, kad tie atceras agrākās cerības un prieku pilnās 
dienas, kas, kā likās, nemūžam nezudīs, [..] un kad tagad tie dzīves novakarē, rūgti 
pievilti, jūtas kā tuksnesī.”201 Kādā citā vēstulē draugam neimanim viņš 
paudis uzskatu, ka iemīlēšanās uzskatāma par “ļaunumu, par grēku, kas 
cilvēkam laupa mūžīgo svētlaimi”.202

Voldemāra sieva mirusi 1874. gada 8. novembrī Jelgavas trūcīgo ļaužu 
patversmē, sauktā “Klosteris”. Kā Voldemārs raksta neimanim, sieva bija 
aizgājusi no viņa pirms 20 gadiem, tomēr Voldemārs pieņēmis advokātu, lai 
cīnītos par sievas mantojumu, “ko sveši cilvēki gribēja piesavināties”. Mantojums 
gan esot visai niecīgs, ar to tik tikko pietikšot advokāta atalgošanai. Tomēr, 
kā Voldemārs paskaidro: “Mani uz to spiež sevišķi iemesli, lai tā stātos pretī tām 
nejēdzībām, kuras lika manai sievai krist un nomirt visnožēlojamākos apstākļos.”203 
Patiesībā Voldemāra sieva savā nāves dienā bija paguvusi sastādīt testamentu 
un visu savu trūcīgo mantu – dažas mēbeles un nepieciešamākos apģērba 
gabalus – novēlējusi atraitnei annai Beļajevai (Belajewa), dzim. Višņevskai 
(Wischnewsky), ar kuru bija dzīvojusi kopā patversmē. Testamentā lasāma 
arī piebilde, ka viņai nav citu mantinieku, – no vīra viņa dzīvo šķirti un nav 
saņēmusi no viņa nekāda atbalsta.204
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7. att. J. H. Voldemāra pārrakstīts Krišjāņa Valdemāra vēstules fragments. 
sanktpēterburgā, 1864. gada 10. augustā. 

LVVA, 5759. f., 2. apr., 376. l., 266. lp.

arī par citu Voldemāra privātās dzīves aspektu, proti, par viņa 
attiecībām ar brāli Krišjāni Valdemāru un māsu Mariju ir ļoti maz liecību, ja 
par tādu neuzskata pašu faktu, ka ir saglabājusies tikai viena viņa rakstīta 
vēstule brālim (Johana Heinriha vēstuļu melnrakstu starpā), bet Johanam 
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Heinriham adresēto vēstuļu vidū, kas saglabājušās līdz mūsu dienām, nav 
nevienas vēstules no Krišjāņa Valdemāra. 

nezinām, vai Krišjānis Valdemārs pats ziņojis brālim par savām 
laulībām, bet Johanam Heinriham šis fakts ir zināms – iespējams arī, ka 
no abu brālēna Johana Ulriha Voldemāra Jelgavā. Katrā gadījumā Johans 
Heinrihs, 1864. gada 22. februārī, rakstot izdevējam Plātesam, paziņo 
skopiem vārdiem: “Mans brālis 18. februārī svinējis kāzas Sanktpēterburgā.” 
Komentārs neseko, jo nākamais teikums skan: “Vai Jums nebūtu iespējams 
atsūtīt man vismaz trīs – četrus kabatas kalendārus, jo tādus šeit nevar dabūt.”205 
Par Krišjāņa laulībām Johans Heinrihs 1864. gada 28. februārī rakstījis arī 
savam draugam neimanim Talsos.206

Konflikts brāļu starpā bija radies 1864. gadā, kad Johans Heinrihs, 
strādājot pie Kurzemes muižu vēstures, steidzami gribēja saņemt atpakaļ 
no Krišjāņa viņam aizdoto burtnīcu ar izrakstiem par dundagas vēsturi. 
Tā kā brālis nebija atbildējis uz atkārtotiem lūgumiem, Johans Heinrihs 
1864. gada 5. jūlijā bija rakstījis Krišjāņa Valdemāra sievai Luīzei, kurā 
līdzās pārmetumiem par dundagas burtnīcas neatdošanu, kas kavējot 
Johana Heinriha darbu, netrūka arī citu, pret brāli vērstu asu izteicienu. 
Cita starpā viņš pārmeta, ka Krišjānis nav aizlicis par viņu labu vārdu 
ģenerālgubernatoram aleksandram suvorovam, lai Johans Heinrihs 
saņemtu paaugstinājumu dienestā, kas viņam jau sen esot pienācies.207

1864. gada 7. augustā Johans Heinrihs noskaities rakstīja baronam 
Hānam: “Kas attiecas uz Dundagu, ar nožēlu jāsaka, ka mans brālis Sanktpēterburgā 
ar mani šajā sakarībā izspēlējis nepiedodamu, acīm redzot apzinātu, nelabu joku. 
[..]. Brālis man atriebies, jo nepiedalījos viņa gaisīgajos projektos.”208

Tomēr jāsecina, ka vienaldzīgs Krievijā dzīvojošais brālis Johanam 
Heinriham nebija: viņš rūpīgi pārrakstījis un glabājis Krišjāņa Valdemāra 
1864. gada 10. augustā rakstīto vēstuli brālēnam Johanam Ulriham 
Voldemāram Jelgavā, kur runa ir par dundagas vēstures materiālu atdošanu 
Johanam Heinriham.209 Krišjānis Valdemārs, komentējot Johana Heinriha 
nikno vēstuli Luīzei Valdemārei, rakstījis: “Liekas, Heinrihs tieši tagad grib 
uz mani īpaši dusmoties, vēstulē manai jaunajai sievai viņš mani ir apsūdzējis un 
galīgi nomelnojis. Kāda īpaši maiga uzmanība!”210 

1865. gada 5. oktobrī Voldemārs rakstīja a. neimanim: “Jūs droši vien 
būsiet laikrakstā “Rigasche Zeitung” lasījis, kā manam trakajam211 brālim izgājis 
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ar viņa trakajām spekulācijām.”212 1870. gada oktobrī neimaņa sieva kādā savā 
vēstulē, mēģinot noskaņot Voldemāru uz izlīgumu ar brāli, rakstīja: “Tā Jūs 
nedrīkstiet teikt, vecais draugs Voldemār, ka Jūs uz mūžīgiem laikiem esat nāvīgs 
ienaidnieks ar savu brāli. Ja arī Jūsu uzskati nesakrīt, bet viņš taču ir Jūsu brālis, 
un ar to nedrīkst nīsties. [..] Man liekas, ka Jūs ar viņu varētu saprasties, bet Jūs 
tikai negribat pirmais sniegt viņam roku. Es tomēr esmu pārliecināta, ka Jūs savu 
brāli vis neatraidītu, ja viņš spertu pirmo soli, es Jūs šinī ziņā pārāk labi pazīstu, 
lai maldītos.”213

Par Johana Heinriha attieksmi pret brāli liecina fakts, ka 1874. gada 
26. aprīlī, atbildot uz barona Gustava Manteifeļa (Manteuffel) vēstuli, viņš, 
nemaz par to nejautāts, steidzas apliecināt, ka nav “ar vārdu “C. Woldemar”214 
pazīstamais Novgorodas zemju mākleris”.215 ar šo cilvēku viņu saistot vienīgi 
“vārda līdzība”.216

starp Voldemāra vēstulēm saglabājusies tikai viena viņa māsas Marijas 
vēstule, rakstīta 1862. gada 31. decembrī, kas liecina par sirsnīgām attiecībām 
viņu starpā. Marija ir nobažījusies par savu veselību – kā arī nākotni – un 
raksta: “Tik tiešām vajag daudz spēka, lai nezaudētu dūšu. Es to būtu galīgi 
zaudējusi, ja neatrastu mierinājumu pie Tevis.” Marija arī raksta, ka vasarā 
gatavojas doties uz Jelgavu, kur viņa kādu laiku gribētu uzturēties pie brāļa. 
Tā kā Johans Heinrihs apjautājies par viņas bērnu dzimšanas dienām, viņa 
apsolījusi to uzrakstīt nākamajā vēstulē.217 Tomēr pēc Marijas pārcelšanās 
uz Krieviju – uz brāļa Krišjāņa Valdemāra Tigodas muižu novgorodas 
guberņā, – kontakti ar Johanu Heinrihu pārtrūkuši. Vienīgā ziņa, kas sasniedz 
Voldemāru 1874. gada 10. februārī – no viņa drauga neimaņa sievas – ir tā, 
ka Marija esot pārgājusi katoļticībā, lai varētu apprecēties.218 Marija pati par 
to esot rakstījusi neimaņu dēlam, kā arī lūgusi atrast cilvēkus, kas gribētu 
doties uz Krieviju – uz Krišjāņa Valdemāra īpašumiem.219 Johans Heinrihs 
ir priecīgs arī par šīm skopajām ziņām par māsu un raksta, ka neko ne par 
viņu, ne arī brāli nezinot, un lūdz, lai viņam raksta, ja uzzina ko vairāk. 
Viņš it bieži domājot par nāvi un gribot laikus sastādīt savu testamentu.220 
Gada beigās Voldemāram izdevies uzzināt, ka Marija ir precējusies ar “kādu 
Medinski” un dzīvo pie Ļubaņas dzelzceļa stacijas.221 nav nekādu liecību, ka 
Krišjānis Valdemārs, 1860. un 1873. gadā viesojoties Latvijā, būtu apmeklējis 
arī savu brāli.
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īpašu grupu Voldemāra korespondencē veido vēstules, kas saņemtas vai 
sūtītas draugiem. Lai gan draugu viņam nav bijis īpaši daudz, attiecības ar 
viņiem bijušas sirsnīgas un ilgstošas. starp Voldemāra tuvākajiem draugiem 
jāmin slokas birģermeistars un vēstures mīļotājs R. Polmanis, ierēdnis Talsu 
pilskunga tiesā aleksandrs neimanis, Teodors fon Tidevics un Betgeru 
ģimene. draugiem adresētās Voldemāra vēstules izceļas ar smalku humoru, 
kad viņš ir labā omā, vai, gluži otrādi, sarkasmu, kad dvēselē valda drūms 
noskaņojums. 1865. gada 5. oktobrī, rakstot savam draugam a. neimanim 
par to, ka ir iecelts par arhivāra palīgu bijušo trīs palīgu vietā, kas tagad ir 
atlaisti, turklāt viņam vēl jāveic rakstveža pienākumi, izsakās: “Alga tagad 
man ir tik daudz reižu lielāka, ka es savai sievai, ja man tāda būtu, katru svētdienu 
varētu pirkt jaunu krinolīnu, lai viņa varētu pacelties gaisā.”222 

Zināmā mērā par Voldemāra draugu uzskatāms arī Kaives, vēlāk almāles 
muižas īpašnieks Teodors fon Funks, ar kuru viņu saistīja kopīga interese 
par vēsturi un ģenealoģiju. Funks Voldemāru cienīja un augstu vērtēja. Kad 
Voldemārs ir nobažījies par savu amatu Kurzemes guberņas valdē, Funks 
viņu 1869. gada 14. aprīlī dedzīgi uzmundrina: “Jūsu nākotne man izskatās 
gaišākās krāsās nekā Jums. Cilvēks ar Jūsu darba spējām un darba mīlestību, 
zaudējis vienu amatu, dabūs vēl labāku un augstāk atalgotu.” Ja nepieciešams, 
Funks gatavs arī sniegt Voldemāram finansiālu atbalstu, ko Voldemārs gan 
minētajā situācijā noraida: “Jo līdz šim man vēl ir mana dienišķā maize, un vairāk 
man nevajag.”223 savai 1872. gada 7. maija vēstulei Funks pievienojis lūgumu 
ārstam Vilhelmam fon der Rekem Jelgavā uzņemties Voldemāra ārstēšanu, 
turklāt apliecinājis, ka tas būs bez maksas.224

Kad 1878. gada 28. februārī Funks raksta Voldemāram, izsakot nožēlu, 
ka nav izdevies nodoms apciemot viņu pagājušajos Ziemassvētkos, un 
pievieno dāvanu – 10 rubļu, Voldemārs pieņem to ar pateicību: “Tādos 
apstākļos man paliek tikai pārliecība, ka Jūs, Augstlabdzimtība, esat aristokrāts, 
kas aristokrātiski arī rīkojas, un ka Jums ir iejūtība un sapratne par trūcīgiem 
apstākļiem, ko parasti uzlūko tikai ar lepnumu un nicinājumu.”225 Iespējams, 
tieši draudzīgās attiecības ar Funku pamudināja Voldemāru novēlēt savas 
kolekcijas Kurzemes bruņniecībai.
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dzīvesvietas Jelgavā, nāve 
Voldemāra vēstulēs atrodamas arī ziņas par viņa dzīvesvietām Jelgavā. 

Pirmā šāda veida informācija saglabājusies no 1844. gada, kad Voldemārs 
dzīvojis Bilevica (Billewiz) mājā, Zaļenieku ielā.226 Kādā 1845. gada 24. maija 
vēstulē Voldemārs raksta, ka dzīvo kolēģijas asesora Perzēkes (Persehke) mājā 
svētes ielā.227 Ir zināms, ka no 1864. gada 6. februāra (faktiski, iespējams, 
daudz agrāk) Voldemārs dzīvojis Grunava (Grunau) mājā Pasta ielā.228 
neilgu laiku 1865. gada pavasarī viņa adrese ir Lielā iela nr. 54.229 Pēc tam 
viņš atkal dzīvojis Grunava mājā, bet kādā vēstulē 1865. gada 4. septembrī 
minējis, ka pēc divām nedēļām pārvāksies uz policijas asesoram Georgam 
Ukšem (Ucksche) piederošo māju (agrāk virsskolotāja Cimmermaņa 
(Zimmermann) īpašums).230 Tas bijis neliels namiņš ar diviem logiem dīķa 
ielā līdzās īpašnieka paša mājai Pasta un dīķa ielas stūrī – pretī apriņķa 
maršala drahenfelsa (Drachenfels) mājai, un Voldemārs tur dzīvojis viens 
pats231 gandrīz desmit gadu. Kad 1875. gada 14. maijā šo māju pārdeva 
stūru muižas īpašniekam fon Rennem (Roenne), viņa īres līgums, sākot ar 
jūniju, netika pagarināts.232 Pēc tam Voldemārs pārcēlās uz skolotāja Vītola 
māju svētes ielā nr. 8, “ieslīpi pretī virsskolotāja Dīderihsa mājai”.233 

Voldemāra pēdējā dzīvesvieta Jelgavā bija doktora Grīnera (Grüner) 
mājā Upes ielā (mūsdienās – Čakstes bulvāris ) nr. 13. Šo dzīvokli, kurā bija 
piecas istabas, Voldemāra rīcībā bija nodevusi Kurzemes bruņniecība,234 un 
šeit viņš miris 1880. gada 8. oktobrī.

Bruņniecības sekretāra Hillesema ziņojumā par Voldemāra nāvi lasāms, 
ka 10. oktobrī pie viņa ieradies tirgotājs un rātskungs Johans Ulrihs 
Voldemārs un paziņojis, ka ir gatavs parūpēties par pienācīgu sava brālēna 
apbedīšanu. Tomēr Kurzemes bruņniecība, kas trīs mēnešus pēc “mūža 
rentes” līguma noslēgšanas ar Voldemāru bija kļuvusi par viņa kolekciju 
mantinieci, nolēma to darīt uz sava rēķina. 11. oktobrī mirušo, paziņu 
pavadītu, aizveda uz Jelgavas nabagu kapsētas kapliču, un 12. oktobrī 
plkst. 13.00 notika bēres mācītāja Gustava Frīdriha Hermaņa Zēzemaņa 
(Seesemann) vadībā. Bēru izdevumi sastādījuši 85 rubļus 34 kapeikas. 
Paziņojumu par Voldemāra nāvi Kurzemes bruņniecība nosūtīja arī Rīgas 
laikrakstam “Rigasche Zeitung”, bet 1882. gada augustā noslēdza līgumu ar 
Jelgavas Jāņa kapsētas inspekciju par Voldemāra kapa beztermiņa kopšanu, 
samaksājot par to 50 rubļu.235 
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1880. gada 25. oktobrī pēc Jelgavas virspilstiesas rīkojuma sastādīts 
Voldemāra atstātās mantas inventāra saraksts, un paziņojums par tās 
pārdošanu izsolē publicēts laikrakstā “Kurländische Gouvernements-Zeitung” 
1880. gada 29. oktobrī. Izsole notika 14. novembrī, un tika pārdotas mēbeles 
un dažādi sadzīves priekšmeti kopsummā par 181 rubli 40 kapeikām. Pircēju 
vidū bija arī Voldemāra brālēns Johans Ulrihs Voldemārs, kurš nopirka 
divus nelielus apaļus galdiņus, divus peļu slazdus, vienu mūzikas lādīti, 
divas lupas, vienu pulksteņa statīvu, vienu akmens āmuru, vienu sarkanu 
glāzi, divas statuetes, vienu nelielu tālskati, dažādas pudeles, divus krēslus 
un vienu solu kopsummā par 10 rubļiem 50 kapeikām.236

dokumentārais mantojums
Vērtīgākā Voldemāra mantojuma daļa tomēr bija viņa vēstures 

dokumentu kolekcijas. 1880. gada 26. oktobrī Bruņniecības komitejas 
sekretārs Hillesems ziņoja, ka, veicot Voldemāra mantu inventarizāciju, 
dokumentu krājumi un manuskripti, kuru mantiniece saskaņā ar 1880. 
gada 1. jūlijā noslēgto līgumu bija Kurzemes bruņniecība, salikti atsevišķā 
istabā.237 Voldemāra kolekciju sakārtošanu un aprakstīšanu Kurzemes 
bruņniecība uzticēja virsskolotājam Heinriham dīderihsam, bet darbu viņš 
pabeidza tikai 1885. gadā un saņēma par to 500 rubļu lielu honorāru.238 
1885. gada 8. septembrī dīderihss sastādījis atskaiti par savu veikumu – 
respektīvi pārskatu par Voldemāra kolekcijām.239 Viņš arī norādījis, ka 
šis darbs prasījis vairāk laika, nekā sākotnēji domāts, tā iemesla dēļ, ka 
dokumenti, Voldemāram mūža nogalē vairākkārt mainot dzīvesvietas, kā 
arī pārvedot tos uz Jelgavas Bruņniecības namu pēc viņa nāves, bija stipri 
sajaukti. dīderihss Voldemāra kolekciju bija sakārtojis pēc hronoloģiskā 
principa (izņemot gadījumus, kad Voldemārs pats bija izveidojis tematiskas 
dokumentu grupas) un kopumā nokomplektējis 42 lielas dokumentu mapes. 
Bez tam kolekcijā bija arī 69 iesietas dokumentu grāmatas.240 dīderihss 
sniedzis arī vispārēju Voldemāra kolekcijā atrodamo oriģināldokumentu 
vērtējumu, kā īpaši nozīmīgus izceļot materiālus par hercoga Gotharda 
valdīšanas laiku (trīs mapes ar aptuveni 1000 dokumentiem par laiku no 
1562. līdz 1587. gadam), – tie pārspējot pat Kurzemes hercogu arhīvā glabātos 
dokumentus gan apjoma, gan vēsturiskās vērtības ziņā un esot lielākais 
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kolekcijas dārgums. “Jau tie vien padara šo kolekciju par nenovērtējamu”, 
atzīmējis dīderihss.241 Viņš uzskaitījis arī citus svarīgākos dokumentus no 
pārējo Kurzemes hercogu valdīšanas laika, piemēram, mantojuma dalījuma 
līgumu hercogu Frīdriha un Vilhelma starpā 1595. gada 23. maijā – divi 
vienādi eksemplāri uz pergamenta ar 11 piekārtiem vaska zīmogiem koka 
kapsulās, abu minēto hercogu laulību līgumu oriģināli u.c. Piecās mapēs 
bijuši apkopoti dokumenti par Piltenes bīskapijas vēsturi, vairākās citās – 
dokumenti par baznīcu vēsturi. ne mazāk vērtīgi bijuši Voldemāra savāktie 
dokumentu sējumi. 46 no šīm grāmatām bijušas hercoga kancelejas izejošo 
rakstu krājumi par laiku no 1623. līdz 1792. gadam, bet pārējie sējumi 
saturējuši dažādu vērtīgu dokumentu norakstus.242 nobeigumā dīderihss 
raksta, ka “tāds vēstures dokumentu un aktu daudzums un tāda bagātība, kāda 
atrodams šajā – lai arī kādā ceļā savāktajā – kolekcijā, vēl nekad nav bijis kādas 
privātpersonas rokās. Apjoma un nozīmes ziņā to pārspēj vienīgi hercogu arhīvs. Ja 
tā būtu sadrumstalota vai gājusi bojā, tas būtu neglābjams zaudējums mūsu zemes 
vēsturei.”243 Tikai izlasot šo dīderihsa pārskatu, varam pa īstam saprast 
Voldemāra vārdus, ko viņš rakstījis kādā vēstulē arhivāram Rusvurmam 
19. gadsimta 70. gados: “Man pieder daudzas vēsturiskas bagātības, par kurām 
citiem nav ne jausmas.”244

Jautājums par to, kādā veidā Voldemārs bija ieguvis daudzos 
oriģināldokumentus no Kurzemes hercogu arhīva, protams, ir proble-
mātisks. Tomēr, pirms pārmest viņam negodīgus paņēmienus, jāatceras, 
kā ar šo arhīvu Kurzemes guberņas iestādēs apgājās. dīderihss rakstījis, 
ka hercogu arhīva dokumentus, kas glabājās Kurzemes kamerālvaldē, 
19. gadsimta vidū pudiem vien pārdeva kā makulatūru, un tikai daļa no tā 
“nonāca privātpersonu rokās un tādējādi tika izglābta”. Tā hercogu arhīva daļa, 
kas bija nodota guberņas valdes ziņā, gadiem ilgi stāvēja sakrauta kaudzēs, 
nolemta iznīcināšanai un izvazāšanai. Ierēdņi uz šīm dokumentu pakām 
sēdēja, izmantoja tos kā ietinamo papīru vai iekuram, zīmogu sudraba 
kapsulas nogrieza un paņēma kā suvenīrus vai atdeva bērniem. Lai arī nav 
pareizi runāt par to, ka “mērķis attaisno līdzekļus”, iespējams, tieši Voldemāra 
kolekcionāra kaislība daudzus hercogu arhīva dokumentus paglāba no 
iznīcināšanas.245

Līdzās oriģināldokumentu kolekcijām Voldemārs atstājis arī daudz 
norakstu un izrakstu par Kurzemes hercogistes muižu, muižnieku dzimtu, 
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baznīcu, pilsētu u. c. vēsturi, kuru vidū īpaši nozīmīgs ir viņa sastādītais 
“Kurzemes un tās kaimiņu apgabalu vēstures un topogrāfijas leksikons”. augsto 
Voldemāra atstātās kolekcijas novērtējumu apliecina arī fakts, ka Kurzemes 
landtāgam par to īpašu ziņojumu sniedzis Kurzemes Zemes arhīva direktors 
1906. gadā.246

Gan autori, kas rakstījuši par Voldemāru 20. gadsimta 20.–30. gados, 
gan Gunārs Melderis norādījis, ka viņa savākto dokumentu kolekcijas un 
manuskripti ir zuduši vai arī to atrašanās vieta nav zināma. Iemesls tam 
bija fakts, ka Voldemāra vēsturisko mantojumu Kurzemes bruņniecība bija 
nodevusi 1903. gadā nodibinātajam Kurzemes Zemes arhīvam, kurš jau 
Pirmā pasaules kara laikā tika izvests uz Vāciju un glabājās dažādos arhīvos. 
Par arhīva likteni pēc otrā pasaules kara sākotnēji nekas nebija zināms, 
un tikai 1971. gadā šī arhīva dokumenti, kas vēl bija saglabājušies, atvesti 
atpakaļ uz Latviju un nodoti Latvijas Valsts vēstures arhīvam (LVVa), kur 
tie glabājas arī šodien. 

daļa dīderihsa aprakstā minēto Voldemāra kolekcijas oriģināldokumentu 
šodien atrodami LVVa Kurzemes hercogu arhīvā (nr. 554), proti, šā 
arhīva 3. aprakstā, kur iekļauti no Vācijas atvestie bijušā Kurzemes Zemes 
arhīva dokumenti, taču tikai retos gadījumos iespējams identificēt, kuri 
dokumentu krājumi ir no Voldemāra kolekcijas.247 atsevišķi dīderihsa 
nosauktie oriģināldokumenti šodien meklējami LVVa Pergamenta un 
papīra dokumentu kolekcijas 4. aprakstā (arī šeit atrodamie dokumenti ir no 
bijušā Kurzemes Zemes arhīva), piemēram, hercogu Frīdriha un Vilhelma 
mantojuma dalīšanas līgums, noslēgts 1595. gada 23. maijā, taču ievērojama 
daļa Voldemāra kolekcijas bagātību, šķiet, Latvijā nav atgriezusies.

Vairāki desmiti citu Voldemāra dokumentu krājumu – oriģināli un 
noraksti – glabājas LVVa Kurzemes bruņniecības fonda (nr. 640) 3. aprakstā. 
Jāatzīmē, ka, formējot arhīva lietas, Voldemāra savāktie dokumenti vai to 
noraksti nereti apvienoti ar citu vēsturnieku materiāliem. arī šeit bieži vien 
Voldemāra vārds arhīva apraksta lietu nosaukumos neparādās. LVVa 640. 
fonda 3. aprakstā glabājas arī Voldemāra “Kurzemes un tās kaimiņu apgabalu 
vēstures un topogrāfijas leksikona”, saukta arī par “Kurzemes dzimtu un 
muižu leksikonu” (Kurländisches Familien- und Güter-Lexikon), trīs sējumi 
(1. un 2. sējums, kuru oriģinālie apvāki gājuši bojā, apvienoti vienā arhīva 
lietā – nr. 694, savukārt lietas nosaukumā, kas glabā Voldemāra leksikona 
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3. sējumu, viņa vārds nav minēts). nezināmu iemeslu dēļ Voldemāra 
leksikona 4. sējums nonācis LVVa Vidzemes bruņniecības fonda (nr. 214) 
6. aprakstā – lieta nr. 509. (arī šeit lietas virsrakstā Voldemāra autorība nav 
norādīta.) Lai gan Voldemārs visu savu vēstures dokumentu kolekciju bija 
novēlējis Kurzemes bruņniecībai, bet līgumus gan ar Baltijas vēstures un 
senatnes pētītāju biedrību, gan Kurzemes literatūras un mākslas biedrību 
lauzis, šo biedrību fondos glabājas vairāki dokumentu krājumi no Voldemāra 
arhīva. Piecas lietas no Voldemāra atstātā mantojuma nonākušas Latvijas 
vēstures institūta fondā. (Pielikumā pievienots līdz šim LVVa apzināto 
lietu saraksts, kuros atrodami Voldemāra savāktie dokumenti, to izraksti 
un noraksti. Lietās, kuru virsrakstā 640. fonda 3. aprakstā Voldemāra vārds 
nav minēts, tas norādīts iekavās.)

arhivāra un vēstures pētnieka Johana Heinriha Voldemāra kolekcija, 
vai pareizāk sakot, tas, kas pēc 20. gadsimta vēstures kolīzijām no tās vēl 
palicis, tagad no jauna sakārtota un aprakstīta glabājas Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā, un atliek vien pievienoties Voldemāra dokumentārā 
mantojuma vērtētāja dīderihsa izteiktajam vēlējumam: “Lai tā katrā laikā 
būtu atvērta zinātniskiem pētījumiem un dzimtenes vēstures pētniekiem vienmēr 
viegli pieejama.”248

Pielikums

Johana Heinriha Voldemāra savāktie vēstures 
dokumenti un to noraksti LVVa

Kurzemes bruņniecības fonds

1) 640. f., 3. apr., 633. l. J. H. Voldemāra sakopotie dokumenti par Kurzemes 
iekļaušanos Krievijas impērijā. (1869)

2) 640. f., 3. apr., 652. l. Piltenes landrāta H. Blomberga (Blomberg) savāktie un 
arhīva sekretāra J. H. Voldemāra norakstītie Piltenes apgabala landtāgu lēmumu 
izraksti. 1617–1809. (1869)

3) 640. f., 3. apr., 658. l. J. H. Voldemāra savāktie un apkopotie dati par arklu skaitu 
un zirgu dienestu Piltenes apgabalā. 1559–1869. (1869)

4) 640. f., 3. apr., 659. l. J. H. Voldemāra sastādītais Piltenes apgabala prezidentu, 
landrātu, virspilskungu u. c. amatpersonu saraksts par 1617–1818. (1869–1872)
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5) 640. f., 3. apr., 662. l. Kurzemes hercogistes kancleru, pilskungu, Kurzemes 
guberņas gubernatoru u.c. amatpersonu saraksti un ziņas par tiem. 1218–1879. 
(sastādījis J. H. Voldemārs) (19. gs.)

6) 640. f., 3. apr., 663. l. Tas pats. 1600–1910. (sastādījis J. H. Voldemārs; 19. gs.)
7) 640. f., 3. apr., 667. l. J. H. Voldemāra apkopoti, norakstīti un anotēti dokumenti 

par Kurzemes dzirnavnieku nemieriem 1792. (1869) 
8) 640. f., 3. apr., 669. l. J. H. Voldemāra un nezināma pētnieka apkopotie un 

anotētie materiāli par Kurzemes baznīcu un pilsētu vēsturi, garīdznieku darbību. 
1525–1877. (19. gs.)

9) 640. f., 3. apr., 670. l. dokumenti par atsevišķu Kurzemes, Lietuvas, daugavpils 
u.c. baznīcu un klosteru vēsturi. 1578–1870. (J. H. Voldemāra materiāli u.c.; 19. gs.)

10) 640. f., 3. apr., 672. l. dokumenti par Jelgavas baznīcu un klosteru vēsturi, 
nabagmājām, to priekšniekiem. 1642–1874. (J. H. Voldemāra materiāli; 19. gs.)

11) 640. f., 3. apr., 677. l. dokumenti par Piltenes pilsētas dibināšanu, tās 
pakļautību, pārvaldi, juridisku jautājumu kārtošanu. 1246–1840. (noraksti un izraksti. 
J. H. Voldemāra materiāli; 19. gs.)

12) 640. f., 3. apr., 678. l. dokumenti par Jelgavas pilsētas izveidošanos, tās robežām, 
administratīvo pārvaldi u.c. 1571–1847. (noraksti un izraksti. J. H. Voldemāra 
materiāli; 19. gs.)

13) 640. f., 3. apr., 680. l. dokumenti par Kuldīgas, aizputes, Bauskas u.c. Kurzemes 
pilsētu vēsturi, noteikumiem, amatpersonām. (noraksti un izraksti. J. H. Voldemāra 
materiāli; 19. gs.)

14) 640. f., 3. apr., 681. l. dokumenti par Jelgavas, Liepājas u. c. pilsētu Zilo un Zaļo 
gvardi, to karogiem, statūtiem un darbību. (noraksti un izraksti. J. H. Voldemāra 
materiāli; 19. gs.)

15) 640. f., 3. apr., 690. l. Kurzemes arhīva darbinieku u. c. pētnieku savāktie 
dokumenti (pavēles, līgumi, ziņojumi u.c. ) un piezīmes vēstures leksikonam. 1158–
1794. (19. gs.)

16) 640. f., 3. apr., 691. l. Tas pats. 1364–1883. (19. gs.)
17) 640. f., 3. apr., 692. l. Tas pats. 1470–1907. (19. gs.)
18) 640. f., 3. apr., 693. l. J. H. Voldemāra savāktie materiāli Kurzemes vēstures 

leksikonam. 1253–1891. (1869–1891)
19) 640. f., 3. apr., 694. l. J. H. Voldemāra sastādītā Kurzemes un kaimiņapgabalu 

vēstures, topogrāfijas un ģenealoģijas leksikona uzmetums. a–K. (19. gs.) 
20) 695. f., 3. apr., 695. l. J. H. Voldemāra Kurzemes muižnieku dzimtu un muižu 

leksikons. 3. sēj. K–Q. 1407–1879. (19. gs.) 
21) 640. f., 3. apr., 696. l. J. H. Voldemāra sakopotie dokumenti (pavēles, izraksti, 

piezīmes) par Livonijas, Igaunijas un Kurzemes vēsturi. 1338–1877. (19. gs.)
22) 640. f., 3. apr., 707. l. J. H. Voldemāra izraksti no laikrakstiem par demogrāfiskiem 

jautājumiem, manufaktūru skaitu Krievijā un ebreju tautības iedzīvotāju skaitu Tuvo 
austrumu valstīs. 1838/ 39. (1840)

23) 640. f., 3. apr., 709. l. J. Voldemāra sakopotie dokumenti (protokoli, rezolūcijas, 
izraksti u.c.) par laika skaitīšanas vēsturi Kurzemē. 1571–1877. (1869–1877) 
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24) 640. f., 3. apr., 710. l. J. Voldemāra u. c. personu savāktās un apkopotās ziņas 
par Zemgales un Kurzemes piļu, Jelgavas pieminekļu u.c. kultūras vērtību vēsturi. 
1243–1881. (19. gs.) 

25) 640. f., 3. apr., 711. l. J. H. Voldemāra sakopotie izraksti no dokumentiem par 
alsungas pils un Šverinu un Kanicu dzimtu vēsturi. 1230–1840. (19. gs.)

26) 640. f., 3. apr., 712. l. J. H. Voldemāra piezīmes par Krievijas impērijas Baltijas 
provinču vēsturisko literatūru. (1865–1869) 

27) 640. f., 3. apr., 719. l. J. H. Voldemāra apkopotie Roppa, Krūzes u.c. pētnieku 
savāktie materiāli (saraksti, apcerējumi u.c.) par Kurzemes muižu vēsturi. 1184–1873. 
(1868–1873)

28) 640. f., 3. apr., 720. l. J. H. Voldemāra vēstules un piezīmes par Kurzemes muižu 
vēsturi. 1245–1868. (1864–1868)

29) 640. f., 3. apr., 721. l. Tas pats. 1778–1868. (1864–1868)
30) 640. f., 3. apr., 722. l. J. H. Voldemāra apkopotās H. Keizerlinga (Keyserlingk) 

piezīmes par muižu vēsturi. 1690–1729. (1865)
31) 640. f., 3. apr., 723. l. dokumenti (J. H. Voldemāra u. c. pētnieku) par Kurzemes 

muižu vēsturi. 1293–1875. (1561–20. gs.) 
32) 640. f., 3. apr., 724. l. J. H. Voldemāra apkopotie dokumenti par Kurzemes 

muižu vēsturi. 1643–1864. (1843–1864)
33) 640. f., 3. apr., 725.–739. l. dokumenti (J. H. Voldemāra u. c. pētnieku) par 

atsevišķu Kurzemes muižu vēsturi. (Muižas alfabētiskā secībā; 19. gs.) 
34) 640. f., 3. apr., 740. l. J. H. Voldemāra apkopotie dokumenti (iesniegumi, 

protokoli u.c.) par Kurzemes muižu un dzimtu vēsturi. 1568–1703. (1871) 
35) 640. f., 3. apr., 742. l. J. H. Voldemāra u. c. pētnieku savāktie Kurzemes muižu 

saraksti par to izlēņošanu, pārdošanu, lietošanas tiesībām u.c. 1376–1869. (19. gs.)
36) 640. f., 3. apr., 744. l. J. H. Voldemāra sastādītais alfabētiskais Kurzemes muižu 

un to īpašnieku rādītājs ar statistiskām ziņām. (1842)
37) 640. f., 3. apr., 746. l. dokumenti (J. H. Voldemāra u. c. pētnieku) par muižnieku 

ģenealoģiju un tās pētīšanu. 1131–1882. (18., 19. gs.)
38) 640. f., 3. apr., 747–750. l. dokumenti (J. H. Voldemāra u. c. pētnieku) par 

muižnieku ģenealoģiju un tās pētīšanu. 1131–1882. (18., 19. gs.)
39) 640. f., 3. apr., 753.–779. l. J. H. Voldemāra u. c. pētnieku savāktie dokumenti 

par muižnieku dzimtu ģenealoģiju. (dzimtas alfabētiskā secībā pa lietām; 19. gs.)
40) 640. f., 3. apr., 793. l. J. H. Voldemāra referāts Kurzemes literatūras un mākslas 

biedrības sēdē un noraksti no hronikas, akta u.c. dokumenti par Vernera fon Bēra 
noslepkavošanu 1622. (19. gs.)

41) 640. f., 3. apr., 794. l. J. H. Voldemāra apkopotie dokumentu noraksti, izraksti, 
piezīmes u.c. par brīvmūrniekiem Kurzemē. 1754–1867. (19. gs.)

42) 640. f., 3. apr., 803. l. arhīva sekretāra J. H. Voldemāra, Jelgavas virsskolotāja 
J. Boja u. c. personu savāktie dzejoļi, vēstules, apcerējumi u.c. par literatūru un 
literatūras teoriju, valodniecību, lietuviešu mitoloģiju. 1693–1906. (17.–20. gs.)

43) 640. f., 3. apr., 811. l. J. H. Voldemāra u.c. pētnieku savāktie dati par Kurzemes 
arhīviem (piezīmes, dokumentu saraksti, izraksti, noraksti). 1797–1909. (19. gs.)
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44) 640. f., 3. apr., 813. l. arhīva darbinieku sarakste ar muižniekiem u.c. 
personām par dokumentu pētīšanas atļaujām, rezultātiem u.c. ar to saistītiem 
jautājumiem. J. H. Voldemāra līgums ar Kurzemes bruņniecības komiteju “Mein 
Leibrentenkontrakt”. 1711–1911. (19. gs.)

45) 640. f., 3. apr., 819. l. stendes muižas dokumentu saraksti un noraksti par 
īpašuma tiesībām. 1331–1613. (J. H. Voldemāra materiāli;19. gs.)

Kurzemes literatūras un mākslas biedrības fonds
1) 5759. f., 2. apr., 375. l. Vēstules Johanam Heinriham Voldemāram un viņa vēstuļu 

melnraksti. 1843–1848.
2) 5759. f., 2. apr., 376. l. Vēstules Johanam Heinriham Voldemāram un viņa vēstuļu 

melnraksti. 1841–1880.
3) 5759. f., 2. apr., 137. l. J. H. Voldemārs. dažādu personu vārdā rakstītie 

iesniegumi. (19. gs.) 
4) 5759. f., 2. apr., 141. l. Raganu prāva nurmuižā. (Kopija.) 1698. g. 17. oktobrī. 
5) 5759. f., 2. apr., 427. l. J. H. Voldemārs. dažādu dokumentu noraksti dažādos 

arhīvos. 1338–1599. (19. gs.)
6) 5759. f., 2. apr., 584. l. J. H. Voldemārs. Vēsturiskas ziņas par bāku Kolkā pie 

dundagas. 1860.
7) 5759. f., 2. apr., 1207. l. J. H. Voldemāra manuskripts Kurzemes pasta adrešu 

grāmatai.1864.
8) 5759. f., 2. apr., 1327. l. J. H. Voldemāra piezīmes par hercoga Jēkaba sievasmāti 

un viņa skolotāju. (19. gs.)
9) 5759. f., 2. apr., 1431. l. Izraksti par Jelgavas pili un pilsētu (J. H. Voldemāra 

materiāli). 1846. 
10) 5759. f., 2. apr., 1432. l. Ziņas par Kurzemes pilsētām, miestiem (J. H. Voldemāra 

materiāli). 1853. 
11) 5759. f., 2. apr., 1027. l. J. H. Voldemārs. Jelgavas Provinces muzeja monētu 

kolekcijas apraksts. 1846/48. (Izslēgts.)
12) 5759. f., 2. apr., 290. l. Jelgavas mirušo reģistrs. (J. H. Voldemāra materiāli.) 

1845–1880. (Izslēgts.)

Vidzemes bruņniecības fonds 
1) 214. f., 6. apr., 509. l. Vēsturisks leksikons par baznīcu, klosteru, muižnieku u. c. 

vēsturi. (sastādījis J. H. Voldemārs;19. gs.)

Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrības fonds
1) 4038. f. 2. apr., 2208. l. dokumenti no J. H. Voldemāra mantojuma – dokumentu 

noraksti. (19. gs.)
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Latvijas vēstures institūta fonds
1) 4060. f., 1. apr., 9. l. J. H. Voldemāra vēstule Vidzemes gubernatoram Karlam fon 

Maidelam par hercoga Jēkaba manufaktūrām norvēģijā. (Melnraksts.) 1877.
2) 4060. f., 1. apr., 461. l. J. H. Voldemāra vēstule Igaunijas bruņniecības arhivāram 

K. Rusvurmam. (Melnraksts.) 1878. 
3) 4060. f., 1. apr., 473. l. Heinriha dīderihsa sastādīts pārskats par J. H. Voldemāra 

kolekciju. 1885.
4) 4060. f., 1. apr., 474. l. Karla fon Maidela vēstule J. H. Voldemāram. 1877. 
5) 4060. f., 1. apr., 833. l. J. H. Voldemāra savāktie materiāli par dundagas novadu. 

19. gs.

aTsaUCEs Un PIEZīMEs
1 Brāļu Krišjāņa Valdemāra un Johana Heinriha Voldemāra dzimtai piederīgo uzvārds 

dokumentos – baznīcas grāmatās, dvēseļu revīziju sarakstos u. c. – rakstīts dažādi: Woldemar, 
Waldemar, Waldemart. Vācu valodā rakstītajās vēstulēs arī Krišjānis Valdemārs bieži parakstījies 
kā “Woldemar”. Johans Heinrihs savu uzvārdu konsekventi rakstījis “Woldemar”, tādēļ 
rakstā lietota šī forma. sk.: Baumanis, a. Kronvalda ata un Krišjāņa Valdemāra senči. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. 1938. 2: 240–246.

2 Birkerts, a. Indriķis Voldemārs (Valdemārs) – pirmais latviešu tautības vēsturnieks. Ilustrēts 
Žurnāls. 1927. 4: 127–132.

3 Turpat. 
4 Peņģerote, Ž. I. Indriķa Voldemāra vēstules. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1935. 2: 142–

150.
5 Baumanis, a. Kronvalda ata un Krišjāņa Valdemāra senči. 240–246.
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Valda Kvaskova

der archivar johann heinrich woldemar 
und die von ihm benutzten archive

der vorliegende Beitrag betrachtet die Lebensgeschichte des Bruders von 
Krišjānis Valdemārs (1825–1891) – Johann Heinrich Woldemar (1819–1880), 
wie sich diese in zahlreichen von ihm und an ihn geschriebenen Briefen und 
anderen dokumenten, die sich heute im Historischen staatsarchiv Lettlands 
befinden, widerspiegelt. 

die aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1817 markierte in Kurland den 
Übergang zur modernen Zeit. nach der Erlangung der persönlichen Freiheit 
konnten sich die söhne der lettischen Bauern – die  besonders begabten, 
mutigen und wohlhabenden – einen von ihren Vorfahren unterschiedlichen 
Lebensweg wählen, sich sozial und kulturell emanzipieren, zur beruflichen 
und gesellschaftlichen anerkennung gelangen. der berühmteste Vertreter 
dieser neuen Zeit – für die Letten ein symbol der Junglettenbewegung und 
des ersten  „Erwachens“ – ist Krišjānis Valdemārs. aber auch sein Bruder 
Johann Heinrich hatte ein – aus der sicht der Lebenssituation der lettischen 
Bauern – untraditionelles schicksal; er gilt als der erste Historiker lettischer 
abstammung. seine Identität suchte er aber im Unterschied von seinem 
Bruder in dem deutschbaltischen Volkstum und in der deutschbaltischen 
Kultur.

Johann Heinrich Woldemar (lettisch: Janis Indriķis Voldemārs) wurde am 
28. august 1819 auf dem Bauernhof „Vecjunkuri” in der Gemeinde Erwahlen 
geboren. Konfirmiert wurde er 1835 in der deutschen Gemeinde zu Erwahlen. 
1837 wurde er als schriftführer am Gemeindegericht zu Puhnjen und 1839 als 
archivar am Hauptmannsgericht zu Talsen angestellt. 1840 begann er seine 
berufliche Laufbahn in Mitau – in verschiedenen Verwaltungsbehörden 
des Kurländischen Gouvernements. da er kein Gymnasium absolviert 
hatte und außerdem kein Russisch konnte, waren seine beruflichen 
aufstiegschancen begrenzt. Von 1865 bis zu seinem Tode 1880 war er als 
archivarsgehilfe an der Kurländischen Gouvernementsverwaltung tätig. 
dadurch war es ihm möglich, seinen offiziellen dienst – seine „stelle“ mit 
seiner  „Lieblingsbeschäftigung“ – der Forschung historischer Quellen – zu 
vereinen. 
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der Geschichtsforschung und sammlung historischer Urkunden hatte 
sich Woldemar seit 1840 zugewandt, es wurde seine Leidenschaft und sein 
eigentliches Lebensziel. sein Hauptinteresse galt dem früheren herzoglichen 
archiv. dank seinem sammlerfleiß wurden zahlreiche Urkunden vor der 
Vernichtung bewahrt.

obwohl er anfangs ohne einen bestimmten Zweck – nur aus 
Vorliebe – die alten Urkunden gesammelt hatte, konnte er bald seine 
Forschungsergebnisse einem größeren Interessentenkreis bekanntmachen. 
sein erster artikel wurde 1842 in der kulturhistorischen Zeitschrift „das 
Inland“ veröffentlicht. Besonders intensiv war seine Kooperation mit 
dieser Zeitschrift von 1844 bis 1848. In dieser Zeit wurden im „Inland“ 
37 von ihm verfasste artikel veröffentlicht. Woldemar ließ der Zeitschrift 
nicht nur historische aufsätze zu verschiedenen Themen, sondern auch 
Berichte über aktuelle Begebenheiten in Mitau und Kurland zukommen. 
die Titel der von ihm verfassten Beiträge und Manuskripte sind im Buch von 
E. Winkelmann „Bibliotheca Livoniae historica” (dorpat, 1878) verzeichnet. 
Jedoch gelten die aufsätze von Woldemar als archivarische Forschungen, 
eine umfassende, systematische darstellung der Geschichte Kurlands hat 
er nicht hinterlassen. 

die größten Verdienste hat Woldemar um die Fortsetzung des Werks von 
Friedrich Klopmann „die Kurländischen Güter-Chroniken“ (1856). nach 
dem Tode F. Klopmanns (1856) und seiner Mitarbeiter Eduard von der Ropp 
(1857) und Pastor Theodor Kallmeyer (1859) wurde – durch Vermittlung 
Theodor Baron von Hahn – Johann Heinrich Woldemar 1864 mit der 
Vorbereitung der weiteren Bände der Güterchroniken zur Veröffentlichung 
beauftragt. der betreffende Beschluss des Kurländischen Landtags erfolgte 
am 4. Mai 1866; am 19. november 1867 wurde der Vertrag zwischen 
Woldemar und dem Kurländischen Ritterschaftskomitee unterzeichnet. 
Woldemar benutzte bei seiner arbeit nicht nur das von Klopmann und 
seinen Mitarbeitern gesammelte Material, sondern ergänzte dieses durch 
neue, in verschiedenen archiven – vor allem im früheren herzoglichen 
archiv, sowie in Briefladen der Gutshöfe – gesammelte daten. die arbeit 
an der von Klopmann angefangenen Gütergeschichte setzte Woldemar bis 
zu seinem Tode 1880 fort, der zweite Band der „Güter-Chroniken“ erschien 
aber erst 1894.  aufgrund der von Klopmann gesammelten Urkunden 
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wurde von Woldemar 1865 – im auftrag von Theodor Baron Hahn – die 
„Chronik der Majoratsgüter Postenden und Lubb-Essern“ herausgegeben. 
auf antrag des Grafen W. Plater hatte Woldemar mehrere Jahre lang an 
der Geschichte dieser Familie gearbeitet, das Ergebnis war ein Manuskript 
von 300 seiten “Urkundenbuch zur Geschichte der Grafen von dem Broel-
Plater”. 

Während seiner Beschäftigungen mit der Gütergeschichte Kurlands 
hatte Woldemar rege Kontakte mit verschiedenen Historikern, archivaren, 
Herausgebern von Zeitschriften u.a. In erster Linie seien hier E. Winkelmann, 
a. Buchholtz, E. von Brüggen und Karl Russwurm genannt. 

am 6. oktober 1844 wurde Woldemar in die Gesellschaft für Geschichte 
und altertumskunde der ostseeprovinzen Russlands in Riga aufgenommen. 
1871 wurde er korrespondierendes Mitglied dieser Gesellschaft. 1865 
wurde er in das Freie deutsche Hochstift zu Frankfurt a. M. und 1866 in 
die narwasche altertumsgesellschaft aufgenommen. die Beziehungen  
Woldemars zu der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst in 
Mitau waren aber recht kompliziert. der Grund dafür waren vor allem 
die Meinungsverschiedenheiten Woldemars mit seinem früheren Chef im 
Kurländischen statistischen Komitee, alphons von Heyking, Präses (1865–
1869) und ab 1869 Mitglied des Engeren ausschusses der Kurländischen 
Gesellschaft. 1872 wurde Woldemar jedoch – durch den „Einfluss“ des mit 
der ordnung und Beschreibung des herzoglichen archivs beauftragten 
Th. schiemanns – in die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst 
aufgenommen, wie er selbst aber vermerkte: „Zu meinem großen Erstaunen 
und durchaus wider meinen Willen.“

seine reiche sammlung von Urkunden, abschriften und Manuskripten 
hatte Woldemar 1872 der Gesellschaft für Geschichte und altertumskunde 
zu Riga vermacht. Unter den wertvollsten Gegenständen werden in der 
von Woldemar selbst verfassten schenkungsurkunde auch die vier Bände 
des „Kurländischen Familien- und Güter-Lexikons“ genannt. Woldemar 
versicherte auch dem Präsidenten der Rigaer Gesellschaft a. Buchholtz, 
dass von seinem nachlass das Provinzialmuseum zu Mitau nichts erben 
wird, „außer – des scheines wegen – einige Geringfügigkeiten“. 1875 
hatte jedoch Woldemar seine Meinung geändert und unterzeichnete 
am 3. Juli einen neuen Vertrag – einen „Leibrentenkontrakt“ – mit dem 
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Kurländischen Provinzialmuseum, wodurch dem letzteren das „volle 
und unbeschränkte Eigentumsrecht“ an den gesamten sammlungen 
Woldemars zuteil wurde – gegen eine ihm während seines Lebens von 
dem Provinzialmuseum zu zahlende Leibrente von 200 Rbl. jährlich. 
1876 verlangte jedoch Woldemar, dass dieser Kontrakt annulliert wird. 
Einen neuen Leibrentenvertrag – unter ähnlichen Bedingungen – schloss 
Woldemar am 1. Juli 1880 mit der Kurländischen Ritterschaft, die zur 
alleinigen Erbin seiner urkundlichen sammlungen, Manuskripte und 
Bücher ernannt wurde. Woldemar starb am 8. oktober 1880 in Mitau, in 
der Wohnung, die die Kurländische Ritterschaft ihm zur Verfügung gestellt 
hatte – im Hause dr. Grüners an der Bachstraße nr. 13. Mit der ordnung 
und Beschreibung seiner sammlungen wurde der Lehrer und Historiker 
H. diederichs beauftragt. nach dem abschluss dieser arbeit 1885 stattete 
diederichs einen Bericht über den historischen Wert und die Bedeutung der 
Woldemarschen sammlungen ab, die 42 große aktenmappen und 69 Bände 
umfasste. Er schreibt: „Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine solche Fülle 
und ein solcher Reichtum von historischen Urkunden und aktenstücken, 
wie ihn diese, wie auch immer zusammengebrachte sammlung aufweist, 
sich noch nie im Privatbesitz gefunden hat, sie steht am Umfang und 
Bedeutung nur hinter dem herzoglichen archiv zurück. Es würde ein 
unersetzlicher Verlust für die Geschichte unseres Landes gewesen sein, 
wenn sie zersplittert oder verloren gegangen wäre.“

nach der Gründung des Kurländischen Landesarchivs 1903 wurden die 
sammlungen Woldemars – originalurkunden sowie abschriften – von die-
sem archiv übernommen. Während des Ersten Weltkrieges wurde dieses 
archiv nach deutschland ausgelagert und erst 1971 von der abteilung des 
deutschen Zentralarchivs in Merseburg nach Riga zurückgeführt. Heute 
befinden sich diese akten aus den sammlungen Woldemars in mehreren 
Beständen des Historischen staatsarchivs Lettlands: im Bestand des 
herzoglichen archivs (nr. 554), der Kurländischen Ritterschaft (nr. 640), 
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst (nr. 5759), der 
Gesellschaft für Geschichte und altertumskunde zu Riga (nr. 4038), 
des Instituts für Geschichte Lettlands (nr. 4060). der vierte Band des 
„Kurländischen Familien- und Güter-Lexikons“ ist sonderbarer Weise in 
den Bestand der Livländischen Ritterschaft (nr. 214) eingefügt worden.
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In dem vorliegenden Beitrag wird auch versucht, die recht 
widersprüchliche Persönlichkeit Woldemars, seine Beziehungen mit 
Geschwistern und Freunden zu charakterisieren, soweit dies aufgrund 
seines brieflichen Erbes  möglich ist. 

Schlüsselwörter: Familie Woldemar, Emanzipation lettischer Bauern, Krišjānis 
Valdemārs, Behörden der Kurländischen Gouvernementsverwaltung, das 
archiv der Kurländischen Herzöge, Kurländische Ritterschaft, Gesellschaft 
für Literatur und Kunst in Mitau, Gesellschaft für Geschichte und 
altertumskunde der ostseeprovinzen Russlands in Riga, Mitau.  

Iesniegts 2007. gada 15. oktobrī
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