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Kurzemes provinces muzejā, Jelgavā, glabājas tirdzniecības

un kuģniecības līgums, ko hercogs Jēkabs slēdzis ar Oliveru

Kromvelu. Dokumenta efektīgais ārējais izskats nekādi nav sa-

skaņojams ar tā, patiesībā mazvērtīgo, vēsturisko nozīmi. Pats

līgums iezīmē tikai īsu, kaut ļoti svarīgu posmu hercoga Jēkaba

daudzajām pārmaiņām bagātajā valdīšanas laikā. Veselu paaudzi

priekš lielā kūrfirsta lielākiem panākumiem vaiņagotā mēģinājuma

hercogs Jēkabs jau iedrošinājās nodarboties ar pasaules un ko-

loniju politiku.
Vienlīdzīgu tiesību izcīņa starptautiskajā lielvalšķu saimē,

citiem vārdiem, absolūta iekšējās un ārējās suverenitātes sasnieg-
šana ir hercoga Jēkaba pēdējais lielais dzīves mērķis. Ļoti drīz

viņam jāatzīst, ka īsta iekšējā suverenitāte, tāpat kā ārējā, pa-
nākama tikai ar ārpolitiku. Uz to viņu pamudina Kurzemes

ierobežotais aizsargu (buferu) valsts stāvoklis starp Baltijas jūras

piekrastes valstīm un ar līgumiem noteiktās saistības ar Poliju
un kārtu pārstāvjiem. Tā galu galā spraigā līgumu un ekspan-
siju politika, ar ko nodarbojas hercogs, visā visumā ir tikai

„bēgšana ārpolitikā".
Nodomu reālizēšanai Jēkabam ir divi līdzekļi. Kā pirmo

var minēt iekšējo zemes industriālizāciju, ko viņš veic nepilnā
gadu desmitā. Šim darbam piegriežama izcila vērība, jo sevišķi

tādēļ, ka tas pasākts veselu paaudzi priekš lielā merkantilista

Kolbera (Colbert) mācībām un darbības. Otrs tāds līdzeklis ir her-

coga bagātību apgrozīšana komerciālos darījumos, kas savukārt

dod ierosmi intensīvai Eiropas un aizjūras zemju tirdzniecības

politikai.
Šī politika sākas ar tirdzniecības un kuģniecības līgumu

sistēmu. Jēkabs slēdz līgumus ar sekojošām Kurzemes herco-

gistei nozīmīgām importa un eksporta zemēm: 1643. gadā ar

Franciju, 1646. gadā ar Portugāli, 1647. g. ar Venēciju, 1653. g.

ar Dāniju, 1654. g. ar Zviedriju un 1656. g. ar Spāniju. Līdz-

tekus viņš ved sarunas par vienošanos ar Holandi, hanzas pil-

sētām, Sv. Krēslu, Maskavu un Portu Konstantinopolē. Hercoga

aģentu un uzticības vīru (envovēs) tīklā ievilkti visi lielākie

Eiropas galmi un centri. Viņa ļaudis pa lielākai daļai privāti

tirgotāji, kas prot savu valdnieku labi informēt par pasaules

jaunākajiem saimnieciskajiem un politiskajiem notikumiem.

Turpmākais solis ir kuģniecības bažu un koloniju iegūšana.

1650. g. hercogs iegūst nomā Flekerojas (Flekkeroe) ostu okeāna

piekrastē Norvēģijas daļā. 1651./52. g. viņš iegūst salas un
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zemi Gambijas grīvā, Āfrikā un 1654. g. Tobago salu Rietum-

indijā. Zemes iegūšana notiek, vai nu pirkšanas vai iekarošanas

ceļā. Hercoga kuģi dodas uz Dienvidameriku; tie brauc arī gar
Āfrikas piekrasti līdz Sierra Leonei un vēl tālāk. Bez tam viņam

padomā arī daudzi citi plāni un viņš ievada sarunas par salu

un koloniju iegūšanu Austrumindijā un Dienvidjūrā. Šaī pēdējā
ekspansijas periodā radies arī jau minētais līgums ar Angliju.

Kurzemes attieksmēm ar Angliju ir garāka priekšvēsture.
Anglijas karalis Jēkabs I ar hercogienes Sofijas un Polijas kara-

lienes aizgādību piešķir mūža pensiju 1606. gadā no Kurzemes

izdzītajam hercogam Fridricham, kā savam «radiniekam". Šo

pensiju arī izmaksā līdz 1630. gadam, ik gadus pa 400 mārc.

sterliņu. Tālāk karalis uzjemas būt par krusttēvu Vilhelma vecā-

kajam dēlam. 1638. gadā Vilhelms pārraksta savu personīgo pen-

siju savam dēlam Jēkabam. Pēdējais vēl tanī pašā gadā sūta

uz Londonu kādu Johanu Flīģeli, lai panāktu šo maksājumu tur-

pināšanu. Kaut arī cerēto panākumu nav, tomēr šis brauciens

ierosina draudzīgu vēstuļu apmaiņu starp jauno hercogu un ka-

rali Kārli I. Sarakstīšanās ilgst līdz pēdējā nāvei. Kad Kārlis

cīņā ār republikāņu armiju nonāk grūtībās, viņa Kurzemes draugs
vairāk lāgiem sūta tam kuģus ar municiju un kara materiāliem,
kas tomēr gandrīz nekad nenonāk īstajās rokās, bet tiek ienaid-

niekam par laupījumu. Pēc karaļa noslepkavošanas Jēkabs sašu-

tumā novēršas no republikas. Viņš piedāvā palīdzību arī troņa

pretendentam Kārlim 11, bet līdz ar to nosūta lēsi 153600 dāl-

deru (reichstāleru) apmērā par pensiju un materiālu sūtījumiem.
Jēkabs sarakstās arī ar citiem rojālistiem, no kuriem minams

pulkvedis Košerāns (Cocherane), Kārļa I bijušais adjutants un

sūtnis. Pēdējais «likumīgā karaļa" vārdā Jelgavā 31. oktobrī svi-

nīgā rakstā Jēkabam apsola maksāt pensiju un atlīdzināt zaudē-

jumus. Lai arī Kārlis II toreiz neatzīst visus veikalus un darīju-

mus, kas slēgti viņa vārdā, Jēkabs liek lordam Varvikam (War-
wick) cedēt viņam pret niecīgu atlīdzību viņa angļu lēņu tiesības

Tobago salā.

Atklāts konflikts ar republiku uzliesmo, kad padzītā karaļ-
nama loceklis princis Ruperts 1652. g. martā parādās hercoga

fortā, Gambijā, kur viņam palīdz locis un viņš nodibina draudzī-

gus sakarus ar kurzemniekiem. 1652. g. vasarā par to apķīlā
Anglijas ostās divi Kurzemes kuģus. Tikai pēc daudz iesniegu-
miem jaunais hercoga aģents Filips Frehers (Philipp Freher) pa-
nāk Londonā šo kuģu atbrīvošanu. Jau tanī laikā viņš lūdz

sava valdnieka vārdā „Salva Guardia" (dokumentu, kas garantētu
kuģa un tā ļaužu neaizkaramību), bet tiek noraidīts.

Citi apstākli pa to laiku rada nenoteiktību hercoga politikā.

Viņa lielākais pretinieks ir Holande, kam toreiz piederēja apmē-

ram trīs ceturtdaļas no visas pasaules kuģu tonnāžas. Holande tos
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laikus pārvaldīja ūdens ceļus un tirdzniecības sakarus ne tikai

okeānā, bet arī Eiropas ūdeņos. Baltijas jūra tai bija ļoti sva-

rīga kā aktīvās tirdzniecības rajons. Piekrastes valstis Kurzeme,

Zviedrija un Dānija bija tikai Holandes saimnieciskās kolonijas.
Jēkaba sekmīgā cīņa pret šo atkarību Eiropā, kā arī viņa dro-

smīgā iespiešanās Holandes interešu sfērā Amerikā un Āfrikā it

drīz pamudināja holandiešus viņa nodomiem noteikti pretoties.
Pēc veltīgā mēģinājuma 1643./45. g. pieslieties Francijai hercogs

jau ar 1648. g. visiem līdzekļiem lūko izlīgt ar Holandi. Šinī

zemē taču viņš bija pavadījis savus mācības gadus; holandieši ir

viņa direktori un jūrnieki. Kurzemi izveidot par „otru Holandi"

ir viņa ideāls. 1651. g. viņš sūta savu kambarjunkuru Franci

fon Putkameru (Franz v. Putkammer) uz Hāgu ar oficiālu piedā-
vājumu vienoties par kopējas koloniālsabiedrības dibināšanu.

Viņš ir ar mieru pakļaut savas kolonijas Holandes aizsardzībai.

Politikā Jēkabs sāk laipot starp atsevišķām, viņa apkārtnē
rūgstošām, pretrunām, kas viņam kļūst liktenīgas, un tā viņš
nonāk pretrunu svārstībā starp grimstošo veco Holandi un aug-

šup tiecošos jauno angļu republiku. Tieši 1650./60. gadu des-

mits, kad hercogs ar relatīviem panākumiem nodarbojas ar aiz-

jūras un koloniju politiku, ir kritisks cīņu laikmets pasaules jūru
valdonības pārejā no Holandes uz Angliju. Kromveļa 1651. gadā
deklarētais navigācijas akts ir iznīcinošs Holandes tirdzniecībai.

1652./54. gadā izcīnītais jūras karš nodrošina Anglijai pārsvaru.
Tiklab Kromveļa, kā Jēkaba interesēs bija viņu abu tuvi-

nāšanās. Anglija labprāt apvienojās ar Kurzemi, lai cīnītos pret
Holandi. Jēkabam vajadzēja pakļaut savus īpašumus un kuģu
satiksmi stiprākā aizsardzībai. 1654. g. maijā viņš iejem faktiski

nevienam nepiederošo Tobago salu. 1654. gada pavasarī viņš
mēģina no jauna ievadīt saprašanos ar lordu protektoru. Šoreiz

viņš nesūta šim nolūkam vis neapdāvināto aģentu Freheru, bet

gan hanzas sūtni baronu Bretislavu Misliku fon Hirstorfu. Her-

cogs cer panākt, pirmkārt, uz Kurzemi attiecināta neutrālitātes

apliecinājuma, t. s. „Salva Guardia," ietilpināšanu 1654. gada
maijā Vestminsterā starp abām republikām noslēgtajā miera līgu-
mā un otrkārt, kuģniecības un tirdzniecības līgumu. Kromvels

neatbild personīgi. Viņa vietā raksta sekretārs Turlojs (Thurloe), —

pieklājīgi, bet nenoteikti. Šis dokuments uzglabājies hercoga
archīvā un tā saturs sekojošs:

His Highness hath considered the propositions wich have

been deliverered Him by the Agent of the Duke of Courland in

the name and behalfe of the said Duke his master. And takes

notice of the particular respect and good affection exprest unto

him. H. H. noe lesse ready to make suitable returnes of Hearty,
Love and good Will to the said Duke, of whose friendship he

hath a very honourable esteem. The rather, because of those
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princely virtues and noble undertakings (by wich he hath pur-

chased himself great renomme in places farr distinct from his

Dominions) and throogh the providence of his governement much

advantaged Your prosperity, and good Estate of his people and

Subjects.

As for the propositions now made by the said Baron of

Mislik His Highness findes them to be of that nature, as doe

carrie with them some difficultie, both in respect of his

own and the particular affayres of the people of the this Common-

wealth, who are Traders in those parts, and have as the first Disco-

verers thereof longe since obtayned a Graunt under the Great

Scale of Engiand of certain franchises and priviledges, wich His

Highness cannot in wise infringe or invalidate, nor doe anything
that may discourage their Trade thither. And the offers wich

have been made of Securitie are soe farre from giving satisfaction,
that there is in those very offers a direct tendancie to preju-
dice, if not to overthrow the English Trade and

put it all into the hands of Your Courlanders, wich

His Highness believes is not intended by the Duke or his said mi-

nister but doth arise from the nature of the thing itself. Besi-

des His Highness hath of late made through the blessing of

God some Treaties of peace with his neighbours and is now in

actual Treaty with others and some of them may possibly con-

cerned in that Trade and have questions and disputes with the

said Duke touching the same, wherein His Highness cannot inte-

rest or intangle himself upon the grounds propounded to him:

And therefore upon the whole matter doth not

judge this tyme seasonable, now his own affayres in

any condition to take consideracon of a business of this nature,

wich hath afore said difficultyes attending upon it — but should

rather remit it to a fitter opportunitie, wich His Highness will hope
for and readility embrace, that thereby he many give further de-

monstracon of that singular good affection, wich he beares the

said most Serene. Duke.

In the meane time His Highness hath been pleased to graunt
a Salva — Guard, as hath been desyred agrees that the said

Duke be comprehended with his Territoryes and Dominions and

Navigations in the peace lately made betweene him and the

United Provinces of the Low Countyes.

Latviskais tulkojums:

„Vina augstība ir pārbaudījis priekšlikumus, ko viņam iesnie-

dzis Kurzemes hercoga aģents minētā hercoga, sava kunga, vārdā

un uzdevumā. Viņš piegriež vērību sevišķajai godbijībai un

labvēlībai, kas viņam izteikta. Viņa augstība ir tikpat vēlīgs

pienācīgi atbildēt ar sirsnīgas mīlestības un labvēlības aplieci-
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nājumu minētajam hercogam, kura draudzība dara viņam lielu

godu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka viņš ar saviem valdnieka tikumiem

un cildenajiem pasākumiem (ar kuriem viņš ieguvis lielu slavu

zemēs, kas atrodas tālu no viņa paša valsts) un arī ar apdomīgu
valdīšanu ir gaužām veicinājis tiklab paša laimi, kā arī savas

tautas un pavalstnieku labklājību.

Piegriežoties priekšlikumiem, ko nesen iesniedzis minētais

barons fon Misliks, viņa augstība atzīst, ka tie jau pēc būtības

ir tādi, kas ietver sevī dažu labu sarežģījumu tiklab viņa aug-

stības personīgām, kā arī to viņa republikas pavalstnieku at-

sevišķām interesēm, kas tanīs zemēs nodarbojas ar tirdzniecību

un kā pirmie šo apgabalu atklājēji kopš ilga laika dabūjuši ga-

rantijas zem lielā Anglijas zīmoga par noteiktām brīvībām un

privilēģijām, kuras viņa augstība nekādā ziņā nevar iznīcināt

vai samazināt, vai vispārīgi darīt kaut ko, kas šo veikaliem tur

varētu kaitēt. Piedāvātās drošības tik maz spēj dot īstas ga-

rantijas, ka tanīs pat manāma tieša tendence kaitēt Anglijas
tirdzniecībai un, varbūt, to pat pilnīgi iznīcināt, nododot to

kurzemnieku rokās, kas taču, kā viņa augstība tic, nav hercoga
vai minētā viņa ministra nodoms, bet izriet no pašas lietas bū-

tības. Pa tam viņa augstība ir pēdējā laikā ar Dieva žēlastību

noslēdzis dažus miera līgumus ar saviem kaimiņiem un pašreiz
ved sarunas ar citiem. lespējams, ka daži no tiem varētu

būt arī minētajā tirdzniecībā ieinteresēti un viņiem būs strīdus

jautājumi un izskaidrošanās ar hercogu tanī pašā lietā. Ņemot
vērā viņam izklāstītos pamatojumus, viņa augstība nedrīkst par

šiem jautājumiem interesēties un tie nevar uz viņu attiekties.

Tāpēc tagad, kad viņš nodarbināts ar savām darīšanām, viņš
domā, ka visai šai lietai laiks pašreiz nav piemērots, lai kaut

kādā ziņā apsvērtu tāda veida darījumu, ar ko saistītas augšmi-
nētās grūtības, — bet viņš to grib atlikt līdz labvēlīgākiem ap-

stākļiem, uz kuriem viņa augstība cer un kurus viņš labprāt iz-

mantos, tā ka viņš varēs tālāk pierādīt savu sevišķo labvēlību,
ko viņš izjūt pret viņa hercogisko gaišību.

Pa to laiku viņa augstībai labpaticies piešķirt „Salva

Guardia", tā kā to ir vēlējušies, un nosaka, ka minētais hercogs
līdz ar savu territoriju, īpašumiem un kuģošanas lietām ietilpināts
miera līgumā, kas noslēgts pēdējā laikā starp viņa augstību un

Holandes savienotām provincēm."

Raksta pirmajā daļā ietilpst tikai tā laika firstu un vald-

nieku lietotie pieklājības apliecinājumi un frāzes; otrajā daļā
Kurzemes priekšlikums kā neaktuāls tiek pagaidām noraidīts.

Liekas, ka hercogs ir licis priekšā sīki izstrādātu tirdzniecības

līguma projektu, kas paredzējis Anglijas-Kurzemes tirdzniecības

apvienību Kurzemes-Gvinejas kolonizācijas nodrošināšanai. Var-
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Jacobum in Livonia et Curlandiae et Semigalliae Ducem cum

omnibus Ducatibus, territoriis et Dominiis suis, aliisque inde

dependentibus, omnibusque subditis et incolis, absque infestatione

vivere et agere, incolasque et subditos sua commercia terra

marique, libere exercere, permittant, atque illos ut Amicos übique
habeant et hac Nostra Salva Guardia citra noxia et incommoda

uti perfruique omnimodo concedant, sub poena indignationis
Nostrae.

Mandamus insuper omnibus et singulis Nostris Legatis,
Residentibus et Deputatis aliisque Ministris publicis jam consti-

tutis vel in posterum constituendis, ut oblata omni occasione

justa et honesta, dieto Principi ac Domino Jacobo in Livonia

et Curlandiae et Semigalliae Duci, rogati, in manutenda hac

Salva Guardia, ejusque contentis, maturis et aptis consiliis pro
viribus assistant authoritateque et prudentia prosint.

Denique mandamus ut hoc nostrum Rescriptum in Copiis
vidematis cum supradicti Principis Uteris Salvi conductique Sub-

ditis concessis exhibitum, pari cum Autographo et oriģināli au-

thoritate et fide gaudeat in quorum omnium et singulorum fidem

et authoritatem has literas Nostras patentēs propria manu sig-
navimus, iisque Magnum Sigillum Angliae apponi fecimus.

Dabantur ex aula Nostra Westmonasterii vicesimo octavo

die Augusti Anno Domini supra Millesimam Sex centesimam

quinquagesimo quarto."
Augšminētā dokumenta īss saturs:

Hercogs ar Mislika starpniecību ir lūdzis neutrālitātes un

draudzības līgumu, un ar šo viņam svinīgā kārtā piešķirta aiz-

sardzība un neutrālitātes tiesības. Viņam līdz ar viņa zemēm,

pavalstniekiem un kolonijām (Territoria et Dominia) būs dzīvot

un "darboties" („Agere" tomēr izslēdz katru komerciālu darījumu)
kā draugiem starp visiem Anglijas pavalstniekiem un ierēdņiem.

lerēdņiem un pavalstniekiem pavēlēts palīdzēt un izrādīt draudzību.

Jēkabs nebija ar to vien mierā, bet vēlējās panākt kaut

mazākais brīvas pirkšanas un pārdošanas tiesības Āfrikas piekra-
stē varenās republikas aizsardzībā. Lai gan Kurzeme bij vienīgā,
kam Gambijas upes novadā piederēja cietoksnis, kolonijas un

territorija, tomēr saimnieciskā ziņā tā nebija še vienīgā noteicēja.

Angļi, spānieši, portugāļi un holandieši droši tirgojās un braukāja
kā pirms tam. Ir zināms, ka hercogs Jēkabs no Gambijas ir vai-

rāk eksportējis nekā uz turieni importējis. Viņš ir izvedis no

Gambijas kalna rīsu, ziloņkaulu, ādas un vasku, arī zeltu un pēr-
les nelielā daudzumā. Jāšaubās, vai šis ieguvums kaut zināmā

mērā attaisnojis milzīgos līdzekļus kādus tas prasīja. Mums zi-

nāms tikai viens dokuments, no kura redzams, ka kāds hercoga

kuģis 1656. g. braucis arī tālāk uz dienvidiem līdz Lauvu pie-
krastei. Šādu braucienu panākumi nav zināmi, jo 1658./60. g
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kara jukās svarīgākā daļa no ievērojamā 1650./60. gadu desmita

hercoga aktīm gājusi zudumā.

1657. gadā hercogs Jēkabs panāca ilgoto tirdzniecības un

kuģniecības līgumu ar Angliju, kaut arī pārveidotu un aprobežotu.
Nav zināms, kuram sūtnim šis nopelns piedēvējams. Līguma
tekstā minēti vienīgi „ablegati", t. i. sūtņi. Misliks aizstāv her-

coga intereses kā viņa pārstāvis līdz 1654. gadam, bet Filips
Frehers visu gadu desmitu un arī pēc tam; tomēr pēdējais izrā-

dās vienmēr slinks un pļāpīgs. Tas taču bija viens no lielāka-

jiem hercoga diplomātijas panākumiem, ka ievērojot navigācijas
akta stingrību un pazīstamo angļu egoismu, Kromvels tomēr bija
piedabūts slēgt šādu līgumu. Orīģinalteksts, kas glabājās Kur-

zemes provinces mūzejā, ir sekojošs:
Oiivarius dei Gratia Protector Rei publicae Angliae, Sco-

tiae, et Hiberniae etc. Omnibus et singulis Nostrae Rei pu-
blicae membris et Subditis, praesertim Admirallis, Thalassiarchis,

Generalibus, Praefectis, Tribunis, Capitaneis necnon Legatis, Re-

sidentibus, Deputatis et Ministris Publicis, alijsque quibuscunque
quorum interest, per praesentes significamus,

Quod cum celsissimus princeps ac dominus Jacobus in

Livonia Curlandiae et Semgalliae Dux, Nos per suos ad Nos

Ablegatos diversis temporibus obnixe rogaverit, Ut ill i liberam

cis ultraque Lineam Navigationem et Commercia terra marique
exercendi potestatem in solenni forma concederemus:

Nos certis rationibus ad id ducti concessimus, et vigore

praesentium Concedimus praedicto Principi ac Domino, Jacobo

in Livonia Curlandiae et Semgalliae Duci, parem eandemque fa-

cultatem potestatem et libertatem navigandi, et Commercia exer-

cendi, tarn cis guam ultra Lineam in quibuscunque Territorijs
et Dominijs Nostris quae cuicunque Principi, aut Populo huic

Rei-publicae Confoederato, hactenus concessa fuit aut deinceps
concedetur, Salvis pariter hujus Reipublicae Legibus et Statutis.

Quare mandamus, et volumus ut Omnes et singuli in

Nostra Re-publica et sub ea cujuscunque conditionis et dignita-
tis sint, praedicti Principis ac Domini Jacobi naves, virosque ad

eas pertinentes libere agere, et commercia sua praedicto modo

exercere permittant, et illos ut amicos übique habeant, et hoc

Nostra beneficio citra noxam et incommoda uti perfrui concedant,
sub poena Indignationis Nostrae.

Mandamus insuper omnibus et singulis superius me-

moratis Nostris Officialibus jam constitutis, vel imposterum con-

stituendis Ut oblata omni Occasione justa et honesta dieto Prin-

cipi ac Domino Jacobo in Livonia Curlandiae et Semgalliae Duci

rogati in vigore et effectu teneant hoc privilegium, ejusque Con-

tends maturis et aptis Consiiijs pro viribus assistant auctorita-

teque et prudentia prosint.
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Den i que mandamus ut hoc Nostrum Rescriptum in Co-

pijs Vidimatis cum supra dieti Principis Literis Salvi Conductus

Subditis suis Concessi pari cum Autographo et Oriģināli aucto-

ritate et fide gaudeat.
In quorum omnium et singulorum fidem et auctoritatem

has Literas Nostras Patentēs propria manu signavimus ijsque

Magnum Angliae Sigillum apponi fecimus.

Dab a tur c Palatio Nostro Westmonasterij Julij decimo

septimo Anno millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Septimo.

Oliver P.

Husey.
Latviskais tulkojums:

Olivarijs no Dieva žēlastības, Anglijas republikas, Skoti-

jas, Hibernijas etc. protektors, v i s i c m un atsevišķiem mūsu valsts

locekļiem un pavalstniekiem, it sevišķi admirāļiem, jūras pārval-
dītājiem, ģenerāļiem, prefektiem, tribūniem, kapteiņiem, arīdzan

sūtņiem, rezidentiem, valdības deputātiem un ministriem, tāpat
visiem citiem un katram, uz ko tas attiecas, ar šo darām zināmu:

Tā kā viņa augstība valdnieks un kungs Jēkabs Livonijā,
Kurzemes un Zemgales hercogs, caur saviem sūtņiem dažādos

laikos ir mūs gaužām dedzīgi lūdzis, lai mēs viņam svinīgā kārtā

piešķiram brīvas kuģošanas un tirgošanās iespēju šaipus un viņ-

pus līnijas, tiklab uz sauszemes, kā uz jūras, —

Mēs, uz to noteiktu apsvērumu paskubināti, esam piešķī-
ruši un piešķiram šā dokumenta spēkā augšminētajam valdnie-

kam un kungam Jēkabam Livonijā, Kurzemes un Zemgales her-

cogam, tamlīdzīgu un tādu pašu atļauju, iespēju un brīvību no-

darboties ar kuģošanu un tirgošanos kā šaipus, tā viņpus līnijas

jebkurā mums piederošā territorijā un zemes apvidū, cikkārt tāda

(atļauja) piešķirta vai arī pēc tam tiks piešķirta līdzīgā kārtā ku-

ram katram mūsu sabiedrotam valdniekam vai tautai, nepārkāp-

jot mūsu valsts likumus un noteikumus.

Tālabad pavēlam un vēlamies, lai it visi un ikviens

mūsu valstī un zem tās, kādai kārtai un cieņai viņš arī nepiede-
rētu, pieļauj minētā valdnieka un kunga kuģiem un to piederī-

giem vīriem brīvi rīkoties un kārtot savas veikala lietas iepriekš
noteiktā kārtā; lai visur viņus uzlūko par draugiem, un lai atļauj
lietot šo mūsu labdarību bez zaudējumiem un neērtībām zem

mūsu nelabvēlības (indignationis) soda.

Turklāt pavēlam visiem un ikkatram augstāk minēta-

jiem mūsu ierēdņiem, kas jau amatā iecelti, vai arī vēlāk tiks

iecelti, lai tie katrā taisnīgā un godājamā izdevībā, ja minētais vald-

nieks un kungs Jēkabs Livonijā, Kurzemes un Zemgales hercogs,

viņiem ko būtu lūdzis, turētu spēkā un izpildīšanā šo privilēģiju,
un lai tās saturu pabalstītu pēc labākās iespējas ar nobriedušu
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un piedienīgu padomu, un būtu noderīgi ar savu iespaidu un

gudrību.

. Vispēdīgi pavēlam, lai arī šī mūsu dokumenta apstipri-
nātiem norakstiem ir līdzīgs svars un uzticība kā pašrakstītajam
oriģinālam līdz ar augšminētā valdnieka vēstuli par to, ka ir

piešķirts un nodrošināts brīvs ceļš viņa pavalstniekiem.
Šā visa un katras atsevišķas vietas ticamībai un pastipri-

nāšanai esam šo mūsu atklāto vēstuli pašrocīgi parakstījuši un

likuši tai pievienot lielo Anglijas zīmogu.
Dots mūsu Vestminsteras pilī viens tūkstotis seši simti

piecdesmit un septītā gada septiņpadsmitajā jūlijā.
Olivers P.

Husejs."

Dokuments darināts efektīgi un mākslinieciski. Salīdzinot

ar citiem, tas mazliet uzrāda angļu agrīnā baroka puritāniskās
stingrības un stinguma ietekmi. Līgums rakstīts uz 52x71 cm.

lielas, smagas pergamenta lapas ar melnu, sarkanlinijētu un ap-

vilktu rakstu. ležogojumā izveidotais burts ,0" ierāmē labi izde-

vušos lorda protektora tušas portretu, uz kura redzami viņa rak-

sturīgie, neglītie sejas panti. Iniciāls „D" ievijas augšējās malas

zīmējumā, kas atveido koku lapas XVII g. s. vidus gaumē. Pie

zelta auklām piestiprinātais, gaiši dzeltānā vaskā iespiestais Ang-
lijas republikas lielā zīmoga nospiedums rāda aiz Londonas silu-

eta zirgā sēdošo protektoru pilnā apbruņojumā ar maršala zizli

rokā; pāri tam Anglijas valsts ģerbonis. Zīmoga apkārtteksts:
„01ivarius Dei Gratia Reipublicae Angliae et Scotiae et Hiber-

niae Protector."

Bez parastajām ievada un beigu formulām teksts sadalīts

četrās lieliem burtiem norobežotās daļās. Pirmā daļa uzsver, ka

līgums noslēgts, hercogam ierosinot. Saskaņā ar to, otrajā daļā
atbildēts, piešķirot hercogam brīvas kuģniecības un brīvas tirdz-

niecības tiesības Anglijas territorijas apvidos šaipus un viņpus

ekvātora, t. i. Rietumāfrikas piekrastē, jo par citiem apgabaliem
tos laikus vēl nebija runa. Tālāk seko ierobežojums: koncesija
nedod lielākas rīcības brīvības kā citiem republikas sabiedrotiem,
kas slēguši līgumus ar Angliju priekš tam, un atļauj tikai to, kas

saskan ar republikas likumiem. Atjautīgs valsts jurists varēja
vajadzības gadījumā no šīs formulas izveidot visu, ko vien tas

vēlas. Trešajā daļā pavēlēts visiem republikai padotiem izpildīt
šās pavēles, piedraudot pārkāpuma gadījumā ar indignāciju (ne-

žēlastību), — kā to vēlākie notikumi pierāda — ļoti nepiecie-
šams noteikums. Ceturtajā daļā stingri nosacīts visiem attiecī-

giem ierēdņiem un pavalstniekiem palīdzēt hercogam ar padomu
un darbiem. Dokumentu parakstījuši protektors pašrocīgi:
ver P." un kanclers Husejs, kura kancelejā oriģināls izgatavots.



Lielajam un greznajam līgumam nebija cerēto panākumu
un tas palika bez kādām politiskām un saimnieciskām priekšro-
cībām. Pat hercoga Gambijas kolonijas ar to nebija nodrošinā-

tas. Šķiet, Jēkabam ar Oliveru Kromvelu būs bijusi draudzīga

vēstuļu apmaiņa. Uzglabājusies no tā laika vienīgi kāda sirsnīga

vēstule, kas rakstīta Vestminsterā 1657. g. martā, pusgadu priekš
līguma oriģināla izgatavošanas. Neminēdams ne vārda par priekš-
sarunām sakarā ar līguma slēgšanu, protektors sirsnīgi pateicas

par viņa uz Maskavu deleģētā sūtņa laipno uzjemšanu Jelgavā.
Tālāk viņš pieklājīgi atvainojas par loča neveiklību, kuras dēļ
kādam hercoga kuģim Anglijas piekrastē bija jāiet bojā. Pie

tam viņš jo sīki apraksta pēdējo atgadījumu. Kromvels mira

1658. g. 2. septembrī. Nākošajā gadā Kārlis 11, kas bija guvis

varu, pasludināja par nederīgiem minēto, kā ari visus citus Krom-

vela slēgtos līgumus, nododot visas Gvinejas tirdzniecības vie-

nīgās privilēģijas Royal Company of Merchant Adventurers for

Africa (R. A. C.) rokās un ieceļot savu brāli Jorkas hercogu
Jēkabu par šīs sabiedrības direktoru.

Pēc tam sekojošie notikumi ir Kurzemei un tās aizjūras
sakariem liktenīgi. Kara pieteikšanai 1656. gadā par valdonību

Baltijas jūrā seko Zunda blokāde un līdz ar to Kurzemes herco-

gistes noslēgšana no ārpasaules. Ziņa par hercoga sajemšanu

gūstā un aizvešanu 1660. gadā izplatās pa visu pasauli un dod

holandiešiem, t. i. W. J. C. sen kāroto iespēju annektēt Gam-

bijas un Tobago kolonijas. Gambiju tomēr, Anglijas valdībai

pavēlot, nekavējoties viņiem atjem ar angļu kara kuģu palīdzību
un nodod R. A. C. rīcībā. Veltīgi ir hercoga protesti.

Pēdējais līgums starp Angliju un Kurzemi, ko 1664. g.

17. novembrī ratificējuši Jēkabs un Kārlis 11, slēgts, lai regulētu

koloniju strīdus jautājumu un hercogistes tirdzniecību ar karaļ-
valsti. Šis dokuments ir īsts angļu līguma paraugdarbs. Her-

cogs pēdīgi atteicās no tiesībām uz Gambijas koloniju par labu

brīvas tirdzniecības nodrošināšanai, faktoriju ierīkošanai Gvinejas

piekrastē un Tobago salas atgūšanai. Tā Anglija atdod Kur-

zemei salu, kas nemaz nepieder viņai pašai, bet gan Holandei,

un Gvinejā viņa piešķir hercogam tiesības, kas jau sen citiem

(R. A. C.) ar likumīgu līgumu tur nodrošinātas. Tā arī šis līgums

paliek bez nozīmes. Hercoga kuģniecību, tāpat kā priekš tam,

Anglija varmācīgi apspiež. Cenzdamies atkal atgūt Tobago salu,

pašā nemitīgo cīņu, bezgalīgo procesu, pazemojumu un neveik-

smju laikā mira hercogs. t
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