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Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, mums bija dota unikāla iespēja
piedalīties Latvijas Republikas simtgades svinēšanas pasākumos. Latvijas
valsts finansētajā programmā “Latvijas valsts simtgade” Latvijas Nacionālā
bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultāti no 2017. līdz 2019. gadam īstenoja projektu “Latvijas valstiskuma
idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” – tika sarīkotas piecas
starptautiskas zinātniskas konferences par Latvijas vēsturi no 12. gadsimta līdz
1918. gadam – Latvijas valsts nodibināšanai.
Konferenču cikla pirmā konference “Vara, zeme, sabiedrība: politiskās
un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā”, kas bija
veltīta pirmskristianizācijas periodam mūsdienu Latvijas teritorijā, notika
2017. gada septembrī. 2017. gada decembrī rīkotā konference bija veltīta
viduslaiku Livonijas vēsturei. Jauno laiku vēstures problemātikai Eiropā un
Latvijā bija veltīta trešā starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas teritorija
agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā” 2018. gada
septembrī. Savukārt 19. gadsimta problemātikai bija veltīta konference “Valsts
valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” 2018. gada
decembrī. Latvijas vēstures problemātikai veltīto starptautisko zinātnisko
konferenču ciklu pēdējās konferences “Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām
līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij” tematika aptvēra 19. gadsimta beigas un
laiku līdz Pirmajam pasaules karam, un tā risinājās 2019. gada aprīlī.
LNB ierosināja fokusēties uz noteiktu ievirzi – pievērsties procesiem, kuri
noritējuši ilgi pirms formālas Latvijas valsts izveidošanās. Teritorijā, kuras
pamatiedzīvotāji gadsimtiem virzījās uz nacionālu valsti 19. vai 20. gadsimta
izpratnē. Tā izrādījās pateicīga izvēle, jo citas atmiņas institūcijas detalizēti
koncentrējās uz notikumiem tiešā saistībā ar Latvijas Republikas izveidošanos
un simtgadi. Mūsu izvēli ietekmēja vēl tagad viltus ziņās dzirdamais – bez
PSRS (lasi: pateicoties Vladimiram Uļjanovam (Ļeņinam) un / vai Ļevam
Trockim vai arī Brestļitovskas miera līgumam 1918. gada 3. martā) Latvijas
valsts nebūtu. Zināms, ka arhīvos, bibliotēkās un muzejos glabājas dokumenti,
ir veikti pētījumi un sarakstītas publikācijas, kuras liecina par pakāpenisku
un nenovēršamu valstsgribas īstenošanos Latvijā. Minētā iecere sakrita ar
bibliotēkas stratēģiju stimulēt pētniecisko vidi ne tikai tās auditorijā, bet
arī pašu darbinieku vidū. Šajos gados ir izveidojusies pētnieku grupa, kura
līdzās bibliotekāru un bibliogrāfu pienākumiem ir iesaistījušies krājumu un
datu pētniecībā. Šīs darbības rezultāts ir virkne izstāžu, konferenču, publiski lasījumi, publikācijas vai izdevumi. Kopš 2017. gada liela daļa norišu
ir pakļautas vienotam mērķim – sniegt ieskatu procesos, kuri soli pa solim
tuvināja Latvijas valstij.
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Latvijas teritorijā ir krustojušās daudzu citu tautu un reliģisko virzienu intereses
un savstarpējas cīņas. Vēlējāmies pievērst uzmanību tam, ka no Somijas līdz
Grieķijai starp Krievijas impēriju, Svētās Romas impēriju un tās pēctecēm
Austroungāriju un Vāciju, kā arī Osmaņu impēriju tur esošās tautas veidojās
par nācijām un valstīm pēc līdzīgiem scenārijiem.
Pēdējo 20–30 gadu pētījumi un atziņas aizvien nav noņēmušas virkni klišeju
un stereotipu, kuri valda Latvijas sabiedrībā. Visu šo iemeslu dēļ izvēlējāmies
mazliet izaicinošu programmas nosaukumu “Valsts pirms valsts”. Konferenču
cikls tika sadalīts piecos posmos. “Valsts pirms valsts” ietvaros esam centušies
veicināt to, lai sabiedrībā no jauna palūkotos uz kristietības pirmsākumiem
un robežām, Livonijas tapšanā un norietā; Reformācijas un pretreformācijas
notikumos, kuros dzima latviešu rakstu valoda. Vēršam uzmanību uz Kurzemes hercogisti, par kuru Imants Lancmanis teicis: “Kurzemes vārds Eiropu
ilgi sagatavojis Latvijas vārda iepazīšanai.” Mūsu uzmanība ir pievērsta brāļu
draudžu jeb pašas pirmās atmodas vēsturei. Iespējams, hernhūtieši bija pirmie,
kuri nosauca Latvijas vārdu – Lettland. Apgaismības konsekvences bija dzimtbūšanas atcelšana. Līdz ar to tiek pārvērtēta vācbaltiešu nozīme un likteņi,
bet tā sauktā Baltijas autonomija ir nesaraujami saistīta ar jaunlatviešiem,
Rīgas Latviešu biedrību, kuras dzīlēs varam jau konkrēti pamanīt topošās
valsts konstrukcijas. Visbeidzot pretrunīgie un dažādie procesi, kuri noveda
līdz Latgales kongresam un 18. novembrim – rusifikācija, nacionālās kultūras
un Rīgas ekonomiskais uzplaukums, 1905. gads, atmoda Latgalē un Pirmais
pasaules karš ar strēlniekiem un Bēgļu komitejām.
Pateicamies visiem ārvalstu pētniekiem, kuri ir devuši iespēju mums palūkoties
uz līdzīgiem procesiem ārpus Latvijas un pie mums no malas. Konferencēs
ar referātiem piedalījās vēsturnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas,
Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Francijas, Šveices, Austrijas, Polijas, Ukrainas,
Rumānijas, Čehijas, Bulgārijas. Mēs visi kopā esam ieinteresēti paskatīties no
jauna uz daudziem notikumiem un plašāk par tiem komunicēt ar sabiedrību.
Mēs pateicamies galvenajai sadarbības institūcijai Latvijas Universitātei (LU),
bez kuras iesaistīšanās šis cikls nav iedomājams. Īpaši vēlamies pateikties visai
LU Vēstures un filozofijas fakultātei, kura bija galvenais partneris konferenču
satura izveidē un referentu piesaistē kā Latvijā, tā ārvalstīs! Konferenču cikls
ir nostiprinājis LU un LNB sinerģiju kopumā, jo to dalībnieku vidū ir arī citu
fakultāšu un institūtu pārstāvji. Mēs pateicamies citiem sadarbības partneriem,
institūcijām, kurās strādā vēsturnieki, dažādu disciplīnu pētnieki, muzeju
un arhīvu speciālisti. Latvijas Nacionālā bibliotēka pateicas par sadarbību
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konferenču organizēšanā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesoriem Ilgvaram Misānam, Andrim Levānam, Gvido Straubem,
Ērikam Jēkabsonam, asociētajiem profesoriem Valdai Kļavai, Andrim Šnē un
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Gustavam Strengam
par konferenču satura koncepciju sagatavošanu un starptautiskās dimensijas
nodrošināšanu! Paldies tekstu tulkotājām Maijai Levānei, Evai Eihmanei un
tulkotājam Ivo Puzo. Pateicība pienākas literārajām redaktorēm Ievai Jansonei
un Agitai Kazakevičai. Elīnai Guščikai atzinība par ļoti lietpratīgu un atbildīgu konferenču organizācijas komunikāciju un dokumentācijas sagatavošanu.
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenajai grāmatvedei Līgai Upmalei
par finanšu plānošanu un uzraudzību. Visbeidzot pateicība visiem Latvijas
Nacionālās bibliotēkas kolēģiem par atbalstu konferenču norises nodrošināšanā.
Nobeigumā vēlamies izteikt dažus secinājumus par konferenču ciklu kopumā.
Visas konferences bija starpdisciplināras; tajās nolasītie referāti skāra ne tikai
politisko vai sociālo vēsturi, bet bija veltīti arī kultūras, valodas, rakstniecības,
grāmatniecības, teoloģijas, arhitektūras, mākslas, mūzikas aspektiem pagātnē.
Konferenču ciklā skartās tēmas aptvēra ļoti plašu ģeogrāfisko telpu Eiropā, kā
arī apskatīja visas Latvijas teritorijā dzīvojušās nacionālās un etniskās grupas.
Visas cikla konferences piesaistīja plašu auditoriju: pētniekus, mācībspēkus,
studentus un ieinteresētu publiku. Šīs konferences bija arī citā ziņā iekļaujošas;
referentu vidū līdzās nozarē atzītām autoritātēm izdevās pulcēt arī pētniekus,
kuri ir sava akadēmiskā ceļa sākumā. Lai saglabātu konferencēs izteiktās
atziņas, jau organizējot konferenču ciklu, bija iecere to materiālus publicēt
zinātnisko rakstu krājumos.
Jāatzīst, ka, rīkojot šo konferenču ciklu, pati LNB ir kļuvusi spēcīgāka. Šo
konferenču laikā tās pētnieku grupa ir sasniegusi veiktspēju, kas ir nodrošinājusi
LNB iekļaušanu Valsts pētījumu programmā. Tāpat LNB cikla ietvaros
apliecināja arī sevi citā jomā – 2018. gadā LNB darbinieki sadarbībā ar partneriem
izveidoja apjomīgu izstādi “Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts 1817–1918”.
Laiku pa laikam ir izskanējuši kritiski viedokļi par to, ka mēs lielāku gadskārtu
reizē atceramies notikumus vai cilvēkus. Taču, ja ieskatāmies dažādu jubileju
svinēšanas vēsturē, varam konstatēt, ka tajās notiek būtisku vērtību radīšana
un atziņu pārvērtēšana. Jubileju iespaidā tiek radītas nozīmīgas publikācijas,
piemiņas vietas un izstādes ar paliekošu nozīmi. Cerams, ka konferenču cikls
“Valsts pirms valsts” atstās noteiktas pēdas Latvijas historiogrāfijā.
Šī grāmata turpina konferenču cikla rakstu krājumu sēriju.
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in: Heiner Timmermann
(Hg.): Entwicklung der
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Rīga 2000.

Agro jauno laiku (16.–18. gadsimts) politiskā vēsture parasti nav
temats, kam pētnieki un publicisti pievēršas, atspoguļojot Latvijas
valsts izveidošanos un analizējot šīs norises priekšnoteikumus. Kad
runājam par vēsturisko ceļu uz nacionālo valstiskumu, priekšplānā
pirmkārt nonāk 19. gadsimts, kad aizsākās un augošā progresijā
izvērsās latviešu nacionālā kustība, kā arī 19./20. gadsimta mija
un 20. gadsimta sākums, kad latvieši nobrieda par politisku nāciju
un radīja savu valsti.1 Ja fokusējamies uz primāri nozīmīgākajām
un pamanāmākajām vēstures kopsakarībām, tas, protams, ir
pamatoti, jo jaunās valsts ideja un tās īstenošanas priekšnoteikumi
nepastarpināti izauga 19. gadsimta un 20. gadsimta apstākļos,
kad, līdzīgi kā daudzas citas kaimiņu tautas2, arī latvieši modās
kā nācija, iekļaujoties Austrumeiropas nacionālo kustību un
nacionālo valstu tapšanas straumē. Taču reizē ir arī saprotams, ka
šī procesa priekšnoteikumi – darbības arēna, veicinošie apstākļi
un potenciāls – radās iepriekšējo gadsimtu politiskajā, kultūras
un saimnieciskajā sistēmā.
Lai varētu rasties nacionālā kustība ar tai sekojošajām norisēm,
kas noveda pie valsts izveides, svarīgi bija no iepriekšējiem gadsimtiem mantotie un ar šā perioda politisko vēsturi cieši saistītie
tautas izaugsmes nosacījumi – autohtono iedzīvotāju kompakti
apdzīvotā teritorija, stimuli valodas un kultūras attīstībai, reģionālās un etniskās identitātes izjūtas nostiprināšanās, valstisko
struktūru klātesamības pieredze un iemaņas attiecību veidošanā
ar tām. Tās visas turklāt ir tēmas, kas nav adekvāti izprotamas, ja
tās skata, norobežojoties tikai latviskās vēstures lauciņā. Tomēr vēl
nesen valsts dibināšanai un valstiskuma ģenēzei veltītos izdevumos salīdzinoši reti bija sastopams jautājuma izvērsums par laiku
pirms 19. gadsimta vispār un jo īpaši par politiskajām norisēm
šajā vēstures posmā. Reizē diezgan plašu vēsturnieku, valodnieku
un ideju vēstures pētnieku interesi ir piesaistījuši tautas attīstību
ietekmējušie agro jauno laiku kultūras procesi, liekot sekundāri
pievērst uzmanību arī pētāmo norišu politiskajam fonam.3 Pašlaik
politiskās vēstures tēma Latvijā ir aktualizējusies valsts jubilejas
sakarā, taču ar to nekādā ziņā neaprobežojas tās pētnieciskais
nozīmīgums pēc būtības.
Agrajos jaunajos laikos pastāvējušas varas formas un pārvaldes
sistēma kā izpētes problēma allaž ir ieņēmusi redzamu vietu
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historiogrāfijā. Kopš 20. gadsimta vidus uzmanības lokā nonāca
agrīni modernās valsts savdabība, sagraujot iepriekš bieži sastopamos pārspīlētos priekšstatus par tās augsto centralizācijas pakāpi.
Agrīni modernajā valstī centrālā vara neapšaubāmi bija tendēta
uz pārvaldāmās teritorijas un pavalstnieku kopuma konsolidāciju
un homogenizāciju. Taču reizē agro jauno laiku valsts specifika
iezīmējas ar duālisma saglabāšanos pārvaldē un arī tās “salikto”
raksturu, proti – situāciju, kur centrālā vara ir spiesta rēķināties
ar tai paralēli funkcionējošiem lokāliem varas centriem un savu
centralizācijas ambīciju līmeni samērot ar iespējām valsts unifikācijas vārdā ar tiem konkurēt.4 Tie ir jautājumi, kam tiešs sakars
ar to politisko sistēmu, kas valdīja Latvijas teritorijā 16.–18. gadsimtā. Pie šādiem nosacījumiem Baltijas vācu muižniecība ar tās
kontroli pār vietējo saimniecisko potenciālu un gadsimtiem ilgi
Livonijas ietvaros savu interešu aizstāvībai koptajām lokālās varas
tradīcijām visumā sekmīgi pretojās Polijas-Lietuvas, Zviedrijas
un Krievijas valstu centralizācijas iniciatīvām. Savukārt tās no
savas puses arī bija ieinteresētas līdz zināmai robežai saglabāt un
izmantot Baltijas provinču pašpārvaldes resursu. Tādējādi spēja
pastāvēt vairāk vai mazāk izteikta provinču autonomija attiecīgā
kroņa paspārnē. Un šis apstāklis savukārt sekmēja kompaktu
latviešu apdzīvoto teritoriju saglabāšanos, ar to radot būtisku
priekšnoteikumu tautas izveidošanai.5 Jāpiebilst gan, ka tas gan
nekādā ziņā nebija nedz viena, nedz otra varas centra mērķis, bet
izpaudās kā to politiski un ekonomiski motivētās sāncensības
blakusprodukts. Minētais rāda, ka šā perioda Latvijas vēsturi
būtiski ietekmēja politiskās norises, kas nav izprotamas atrauti
no to valstu politiskās vēstures padziļinātas analīzes, kuru sastāvā
latviešu apdzīvotās zemes ietilpa.
Taču Latvijas teritorijas agro jauno laiku politiskā vēsture kā speciāla pētījuma objekts, nevis kā vēstures naratīva daļa apkopojošos
izdevumos jeb kā tiesību, agrārās vai pilsētu saimniecības vēstures konteksta skaidrojums līdz nesenai pagātnei, vismaz Latvijā,
nebija guvusi pietiekamu ievērību. Šajā ziņā historiogrāfiskās
situācijas attīstība ir bijusi cieši saistīta ar politiku, tikai gan ne
ar agro jauno laiku, bet ar tiem politiskajiem likteņiem, kas līdz
20. gadsimta 90. gadiem te iespaidojuši vēstures zinātnes attīstību
kopumā un tajā skaitā arī agro jauno laiku vēstures izpētes vir-
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4 Karl Bosl (Hg..): Der
moderne Parlamentarismus
und seine Grundlagen
in der ständischen
Repräsentation, Berlin 1977;
Gerhard Oestreich:
Strukturprobleme der
frühen Neuzeit, Berlin
1980; Winfried Schultze:
Vom mittelalterlichen
Personenverbandstaat zum
modernen Sozialstaat,
in: Ders: Einführung in
die moderne Geschichte,
3. Aufl., Berlin 1993. Par
Baltijas jūras reģionu:
Ralph Tuchtenhagen:
Zentralstaat und Provinz
im frühneuzeitlichen
Nordosteuropa, Wiesbaden
2008.
5 Muntis Auns: Livonija un
latvieši, no: Latvija un latvieši:
akadēmiskie raksti, I, II sēj.,
Rīga 2018, 149.–246. lpp.;
Gvido Straube: Cīņas par
kundzību Baltijas jūrā ietekme
uz latviešu tautas veidošanās
niansēm (1558–1629), no:
Ceļā uz latviešu tautu.
Rakstu krājums, Rīga 2018,
16.–24. lpp.

6 Par to tuvāk: Ilgvars Misāns:
Klio Latvijā: raksti par
historiogrāfijas problēmām,
Rīga 2012; Valda Kļava:
Der Beginn der Neuzeit in
der Geschichte Lettlands:
uz Problemen des Dialogs
mit der Vergangenheit in der
lettischen Historiographie,
in: Michael F. Scholz Et
Al. (eds.): The Image of the
Baltic: a Festschrift for Nils
Blomkvist, [Visby] 2012,
pp. 111–123.
7 Ilgvars Misāns, Gvido
Straube: Nacionālā un
eiropeiskā tradīcija viduslaiku
un jauno laiku vēstures izpētē
Latvijā (1991–2013), no:
Latvijas vēsture krustcelēs
un jauno pieeju meklējumos
(Latvijas vēsturnieku I
kongresa materiāli), Rīga
2012, 75.–90. lpp.
8 Skatīt galvenokārt Mārītes
Jakovļevas daudzās
zinātniskās publikācijas,
piemēram: Valstiskums
Latvijas teritorijā agrajos
jaunajos laikos: Kurzemes
un Zemgales hercogiste, no:
Latvija un latvieši, II (kā
5. atsauce), 122.–149. lpp.

zienus. Vācbaltiešu un starpkaru perioda latviešu historiogrāfijā
(ar turpinājumu emigrācijā) tā pārsvarā bija orientācija uz caur
nacionālo prizmu traktētu vēstures ainu, kur agro jauno laiku valsts
un politiskie procesi kalpo tikai kā fona lielums. Vienā gadījumā
Baltijas vāciešu darbībai politiskajā, saimnieciskajā un kultūras
jomā vai otrā – latviešu tiesiskajam stāvoklim, saimnieciskajām
un sociālajām aktivitātēm. Savukārt marksistiskajā historiogrāfijā
tā bija primārā interese par saimniecisko un sociālo vēsturi nolūkā
lietot to sabiedriski ekonomisko formāciju teorijas argumentēšanai un ilustrēšanai.6 Pēc 1991. gada nepieciešamās korekcijas
veikt ir traucējis resursu trūkums.7 Tādējādi jau historiogrāfiskais
mantojums vien mudina pievērsties agro jauno laiku politiskajai
vēsturei un darīt to reģiona un Eiropas vēstures kontekstā, tajā
skaitā ar salīdzinošās vēstures metodēm. Pēdējās desmitgadēs šis
robs ir sācis aizpildīties ar to, ka sistemātisku pētnieku uzmanību kā patstāvīgs izpētes priekšmets sev ir pievērsusi Kurzemes
hercogiste, kā izpēte uz padziļinātu avotu studiju bāzes ļāvušas
būtiski padziļināt un arī koriģēt priekšstatus par šo Latvijas vēstures jautājumu.8 Taču tā ir tikai viena no Latvijas agro jauno
laiku politiskās vēstures lappusēm. Turklāt aizņemtība ar avotu
materiāla apzināšanu un komentēšanu ir traucējusi pilnvērtīgi
pievērsties iegūtā materiāla salīdzinošajai analīzei Baltijas jūras
reģiona ietvaros.
Tas ir ļoti būtiski ne tikai zinātniskās izpētes, bet arī sabiedrībā
valdošo vēsturisko priekšstatu sakarā. Latvijas sabiedrības vēsturiskajā apziņā kā attiecībā uz agrajiem jaunajiem laikiem, tā
arī uz jebkuru citu vēstures periodu ieilgusi problēma ir Latvijas
vēstures nodalīšana no Eiropas un lielā mērā pat Baltijas jūras
reģiona vēstures, jo allaž galvenā uzmanība, lai arī dažādos laikos
atšķirīgu apstākļu un motīvu vadīta, bijusi koncentrēta uz vietējām
norisēm kā pašvērtību. Vienmēr ir dominējis skats no Latvijas
teritorijas (tautas) vai noslēgšanās tajā un akūti ir pietrūcis plašāka kopskata – it kā Latvija būtu izgriezta no Eiropas vēstures
kartes. Tā arī attiecībā uz aplūkojamo periodu – vietējo politisko
situāciju nav iespējams pilnīgi un adekvāti izprast, atspoguļojot
vienīgi tagadējās Latvijas teritorijā toreiz funkcionējušo pārvaldes
un tiesību kārtību, fiksējot spēkā bijušos likumus un normas, bet
atstājot bez pienācīgas uzmanības vietu, kādu tagadējās Latvijas
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daļu aptvērušās administratīvās vienības ar savu lokālo pārvaldi
un iedzīvotājiem ieņēma Vācu nācijas Svētās Romas impērijas,
Polijas-Lietuvas, Zviedrijas vai Krievijas politikā, un neuzdodot
jautājumus par situācijas saistību ar valsts attīstību reģiona un
Eiropas mērogā.
Valsts simtgade ir mudinājusi Latvijas vēsturnieku saimi diezgan
plašā konferenču, publikāciju un izstāžu klāstā pievērsties vairākām, iepriekš valsts ģenēzes kontekstā salīdzinoši maz skartām uz
agro jauno laiku vēsturi attiecināmām tēmām un par laikposmu
pirms 19. gadsimta formulēt iepriekš neuzdotus vai ļoti reti uzdotus
jautājumus, to skaitā arī par šā perioda politisko procesu ietekmi
uz vēlākajiem nācijas tapšanas apstākļiem.9 Cikla “Valsts pirms
valsts” agrajiem jaunajiem laikiem veltītās konferences mērķis
bija pievērst uzmanību centra un provinces attiecībām – tam, kā
Vācu nācijas Svētā Romas impērija, Polija-Lietuva, Zviedrija un
Krievija uztvēra to sastāvā iekļautās bijušās Livonijas teritorijas,
kādu politiku pret tām īstenoja, un tam, kā pašas provinces sevi
pozicionēja. Šīm problēmām pievērsās speciālisti no Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Austrijas, Igaunijas, Čehijas un Latvijas. Nolūks
bija atsegt tos politiskos konceptus, rīcības motīvus un praktiskās
politikas īstenošanas paņēmienus, kas noteica Livonijas, Kurzemes
hercogistes, Pārdaugavas hercogistes, Zviedru Vidzemes, Poļu
Inflantijas un Vidzemes guberņas statusu konkrētajā valstī. Šajā
sakarībā bija svarīgi pievērsties arī iedzīvotāju identitātes jautājumiem un kultūras norišu saistībai ar politisko struktūru. Kopumā
kļuva redzams, ka provinces autonomijas tradīcijas, ko lokālās
varas ar panākumiem uzturēja spēkā Polijas-Lietuvas, Zviedrijas
un Krievijas valstu sastāvā, tādējādi saglabājot sevis pārvaldīto
teritoriju veselumu un iekšējo integritāti, bija izveidojušās Livonijas
laikā un attīstījās no viduslaiku Livonijas mantotajās administratīvajās robežās. Krājumā publicētie raksti atspoguļo gandrīz
visas konferencē aplūkotās un diskutētās tēmas.
Krājumu ievada Aleksandra Ivanova vērtējums par 16.–18. gadsimta vēstures atainojumu Latvijas historiogrāfijā. Šī tēma palīdz
izprast historiogrāfisko mantojumu un patlaban aktuālos pētniecības uzdevumus. Autors pievērš uzmanību vēstures rekonstrukcijas
un konceptualizācijas nosacītībai un atkarībai ne tikai no zināt-
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9 Par latviešu tautu
integrējošiem faktoriem
agro jauno laiku politiskajās
robežās: Latvija un latvieši
(kā 5. atsauce). Par agro
jauno laiku sarežģīto
etniskās vēstures ainu un to
veidojošajiem apstākļiem:
Ceļā uz latviešu tautu (kā
5. atsauce). Par dažādiem
valstiskuma slāņiem Latvijas
vēsturē: Varas Latvijā. No
Kurzemes hercogistes līdz
neatkarīgai valstij. Esejas,
Rīga 2019. Par tautas
straujās garīgās un materiālās
augšupejas un politiskas
nācijas tapšanas cēloņiem
19. gadsimtā, aktualizējot
šajā sakarībā tematiskās
paralēles ar iepriekšējiem
gadsimtiem: Izstāde “Valsts
pirms valsts”. Pieejams:
https://www.lnb.lv/lv/izstadevalsts-pirms-valsts [skatīts
05.01.2020.]. Par etniskās
kopienas un administratīvo
robežu attīstību izstāde un tās
katalogs: Latvijas gadsimts.
Muzeji valsts simtgadei.
Izstādes katalogs, Rīga 2018,
32.–39. lpp.

niskajām interesēm, bet arī no dažādiem ārējiem apstākļiem. Lai
to skaidrotu, Ivanovs operē ar metavēstures jēdzienu un raksturo
agro jauno laiku pētniecības tendences un to evolūciju Latvijā
kopš nacionālās historiogrāfijas rašanās. Latvijas agro jauno laiku
vēstures tēls veidojies trijos savstarpēji atšķirīgos historiogrāfijas
attīstības posmos, kuru savdabības iespaidā radīti dažādi agro
jauno laiku metavēstures modeļi. Tie savstarpēji nesavienojas,
bet viens otru nomaina, tā apgrūtinādami izpēti.
Agro jauno laiku sākumā aktuāls ir jautājums par Livonijas un
tajā ietilpstošo garīgo valdījumu vietu Svētās Romas impērijas
politiski administratīvajā sistēmā. To, izsekojot Livonijas pārstāvju darbībām augstākajās impērijas institūcijās un reihstāgu
lēmumiem par Livoniju, aplūko Matiass Aše un Štefens Brauns.
Aše norāda uz jaunākajiem impērijas satversmes pētījumiem,
kas atsakās no vienkāršotiem impērijas kā funkcionēt nespējīga
politiska organisma un tās piekoptās politikas kā strupceļa vērtējumiem, tā vietā atzīstot impērijas savdabīgā rakstura dabisko
atbilstību sava laika apstākļiem. Tā gaismā nākas pārvērtēt arī
impērijas attieksmi pret Livoniju un tās daļu nonākšanu citu virsvaru pakļautībā pēc 1561. gada. Ja pievērš uzmanību impērijas
kā duālistiskas, ķeizara un kārtu intereses līdzsvarojošas sistēmas
(“rīcībspējīgas tiesību apvienības”) raksturam, kļūst skaidrs, kāpēc
Livonija neintegrējās tajā ciešāk. Livonija kā robežapgabals nespēja
pilnvērtīgi kvalificēties kā impērijas politiskās sistēmas daļa.
Brauns ar uzskatāmiem piemēriem parāda šī jautājuma pretrunīgo būtību – abpusēju, periodiski paustu vēlmi tuvināties reizē
ar nespēju to praktiski īstenot. Tāpēc Livonija palika “impērijai
tāla” un bija spiesta pati par sevi parūpēties 16. gadsimta otrās
puses sarežģītajā situācijā.
Polijai-Lietuvai agrajos jaunajos laikos dažādi apgabali, kas iepriekš
bija veidojuši daļu Livonijas, bija pakļauti atšķirīgu laika sprīdi
un ar atšķirīgiem noteikumiem. Boguslavs Dibašs kopsakarībā ar
Polijas-Lietuvas muižnieku republikas valstisko uzbūvi un politisko kursu analizē dažādos attiecību modeļus starp provincēm
Livonijas teritorijā un Polijas-Lietuvas valsti. Vispatstāvīgākā bija
lēņa pakļautībā esošā Kurzemes hercogiste, bet visciešāk integrēta
tika Inflantija. Dibašs sniedz pārskatu par Livonijas iekļaušanos
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Polijā-Lietuvā un provinču un metropoles attiecību tālāko attīstību. Redzams, ka visos gadījumos iznākumu ietekmēja abpusējā
ieinteresētības pakāpe.
Iepriekšējo tēmu vienā no tās segmentiem padziļina Mārīte
Jakovļeva – attiecībā uz Kurzemes hercogisti. Jakovļeva pievēršas
hercogistes vasaļattiecību saturam un vairāku to aspektu analīzei, detalizēti skatot dažādas hercogu saistības un pienākumus
Polijas-Lietuvas priekšā, kā arī metodes, ar kādām hercogi un
viņu pārstāvji valsts augstākajās institūcijās aizstāvēja hercogistes
intereses. Hercogistes pastāvēšanas gaitā var novērot atkārtotus
Polijas-Lietuvas varas institūciju mēģinājumus mazināt šā valdījuma patstāvību, vasaļattiecības izmantojot kā ietekmes sviru.
Tikmēr hercogi pie mazākās izdevības centās atkarības saites
padarīt vaļīgākas.
Ralfs Tuhtenhāgens, analizējot Vidzemes un Rīgas statusu Zviedrijas karalistē, uzskatāmi demonstrē, kādās jomās notika provinces
integrācijas centieni un kādi apstākļi ļāva provincei turēties tiem
pretī, un vērš uzmanību uz sāncensību starp kārtām kā politisku
subjektu, no vienas puses, un kroni un centrālo varas aparātu, no
otras. Tiesiskā reālija bija savdabīgs kompromiss. Tuhtenhāgens
norāda, ka kopumā nevar apšaubīt, ka pilnīga unifikācija bija
Zviedrijas kroņa tālejošais mērķis, taču ceļā uz to bija jārēķinās
ar realitāti – ar nepieciešamību samērot kroņa spēju diktēt noteikumus provincei ar provinces kārtu ambīcijām uz lokālo varu,
kur turklāt nebūt ne mazsvarīga bija Vidzemē uz dzīvi apmetušos
zviedru ieinteresētība pēc iespējas vājākā centrālās varas kontrolē.
Tāpēc Zviedrija, vismaz sākumā, atturējās no mēģinājuma pilnīgi integrēt pievienotās teritorijas, līdz ar ko saglabājās zināma
provinces patstāvība.
Zviedru varas Vidzemē īstenotās reformas vērtē Gvido Straube,
akcentējot šā jautājuma nozīmību izpratnē par latviešu nācijas
ģenēzi. Nolūkā padarīt pievienotās zemes vieglāk pārvaldāmas
un kontrolējamas kronis ar laiku izvērsa dažādas iniciatīvas, lai
Vidzemi tuvinātu centram, no kurām tālejošākās sekas bija pārkārtojumiem zemes pārvaldības un izglītības jomā. Straube aicina,
ievērojot nacionālajā historiogrāfijā šajā jautājumā iesakņojušos
pārspīlējumus, kritiski izvērtēt reformu ietekmi un nepārsteigties
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secinājumos par to pozitīvo iespaidu uz latviešu zemniekiem,
taču reizē arī pievērst uzmanību līdz šim nepietiekami izceltiem
zviedru īstenotās Baznīcas reformas aspektiem.
Štefana Donekera raksts ievada provinces tēla un tās iedzīvotāju
reģionālās un lokālās identitātes tēmu. Avotos konstatējamā
izpratne par zemi kā mentāli norobežotu un specifisku lielumu
un par tās iedzīvotājiem kā kopumu ar īpatnējām iezīmēm ilustrē provinces savdabību, kam bija objektīvs pamats, vismaz laikabiedru uztverē. Donekers šajā rakursā analizē centra viedokli
par provinci – zviedru intelektuālās elites pārstāvju skatījumu uz
Vidzemi, kuri to uztver kā kaut ko savrupu, kā karalistes robežzemi. Viņi ir arī sapratuši, ka lielā mērā provincē valdošo savdabīgo ieradumu un īpatnējas dzīves uztveres būtisks stūrakmens
ir vācu muižniecības vēsturiski mantotās privilēģijas un no tām
izrietošais, daudzējādā ziņā no Rietumu kristietības distancētais
zemnieku dzīves un domāšanas veids, respektīvi, Vidzemei ir sava
īpatnēja seja, kuras saknes meklējamas vēsturē.
Ināra Klekere šo problēmu aplūko no provinces iedzīvotāju skata
punkta caur Livonijas kultūrtelpā 16.–17. gadsimtā tapušiem
literāriem sacerējumiem, kuri ne tikai kopa literāro tradīciju,
bet arī sniedza ieguldījumu vēsturisko priekšstatu veidošanā un
vēsturiskās atmiņas izkopšanā. Izvēlētajos piemēros autori ciešā
saistībā ar ģeogrāfisko un politisko lokāciju interpretē pagātni un
tēlo tagadni, pievēršoties Rīgas arhibīskapijas un impērijas attiecībām, Rīgai kā tirdzniecības metropolei, Jelgavai kā hercogistes
pilsētai. Klekere secina, ka, attīstot lasītāju reģionālas identitātes
izjūtu, šādi sacerējumi deva ieguldījumu Baltijas vāciešu kopienas
saliedēšanā.
Māra Grudule izvirza jautājumu par cittautu ieguldījumu latviešu
literatūras izveidē, kurai savukārt bija ievērojama nozīme nācijas
ģenēzē. Aplūkojamajā periodā nemainīga bija vācu intelektuāļu
un vācu valodas ietekme uz latviešu valodas attīstību, taču savu
iespaidu ir atstājusi arī latviešu apdzīvoto teritoriju politiskie likteņi – to iekļaušana dažādu valstu sastāvā, kam pateicoties latviešu
valodā tulkotajā literatūrā izpaudās arī poļu un zviedru valodas
un literatūras ietekme. Grudule secina, ka šo faktoru nozīme
latviešu literārā procesa attīstībā vērtējama pozitīvi.
17

Divi pēdējie raksti veltīti agro jauno laiku beigu posmam – 18. gadsimtam. Pāvels Jezjorskis pievērsies Inflantijas dižciltīgajiem, kuri
bijuši aktīvi Polijas-Lietuvas politiskajās un militārajās struktūrās. Jezjorskis identificē tās valsts (Polijas-Lietuvas) pārvaldes un
politikas jomas un līmeņus, kuros visbiežāk darbojās provinces
(Inflantijas) muižnieki, un vērtē politiskajos procesos iesaistīto
Inflantijas muižniecības pārstāvju un līdz ar to arī provinces kā
tādas ietekmi uz valsts politiku. Provinces raksturojumam svarīgi, ka konkrēto personu politisko karjeru būtiski sekmēja viņu
izcilā izglītība un augstās intelektuālās spējas.
Attiecības starp centru un Baltijas provincēm Krievijas impērijas sastāvā aplūko Kristīne Ante, vērtējot tās caur konfesionālās
politikas prizmu un kā piemēru izmantojot Vidzemes guberņu.
Konfesija bija daļa no provinces specifikas, un tai bija nozīmīga
loma autonomijas un vāciešu iedibinātās vietējās kārtības saglabāšanā. Tas, kā pret to attiecās valsts, bija atkarīgs no centra interesēm provincē un vēlmes provinces autonomiju izmantot valsts
interesēs. Ante konstatē, ka atšķirībā no vēlāka laika apskatāmajā
periodā cariskās valdības attieksme pret konfesionālo situāciju
Vidzemes guberņā bija neitrāla.
Krājumā atspoguļotais materiāls rāda, ka agro jauno laiku valstij raksturīgā nespēja vienādā mērā kontrolēt visu pārvaldāmo
teritoriju un pavalstnieku kopumu, it īpaši, kad runa ir par
jaunpievienotiem robežapgabaliem valsts nomalē, sekmēja bijušo
Livonijas teritoriju saglabāšanos kompakta provinču kopuma
veidolā. Pēc visa spriežot, tieši Livonijā, no viduslaikiem mantotajās administratīvajās robežās, balstoties uz Livonijas un tās
sastāvdaļu savdabīgo vietu Svētās Romas impērijas politiski administratīvajā struktūrā, kur saikne ar impēriju periodiski kļuva
tīri nomināla, iedibinājās un nostiprinājās tās uz autonomiju
orientētās tradīcijas, ko lokālās varas ar panākumiem uzturēja
spēkā vēlāk jau Polijas-Lietuvas, Zviedrijas un Krievijas valstu
sastāvā, tādējādi saglabājot sevis pārvaldīto teritoriju veselumu
un iekšējo integritāti. Centrālajai varai provinces bija svarīgas
kā pašpietiekams, dzīvotspējīgs organisms ar labi organizētu
pašpārvaldi, kas nes ekonomisku labumu un kam ir svarīga elementa nozīme ģeopolitiskajā aprēķinā. Reizē tās bija teritoriālās
aprises, kurās noritēja latviešu tautas pakāpeniska konsolidēšanās.
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Latvijas historiogrāfija un
Latvijas vēsture 16.–18. gadsimtā:
jautājums par “reālas” pagātnes
aizvietošanu ar metavēsturi *
Aleksandrs Ivanovs

Kopš 19. gadsimta beigām vairs nav vajadzīgi pierādījumi tēzei,
ka historiogrāfijā veidots pagātnes tēls tikai daļēji atbilst reālai
vēsturei, ka tās vietā vēsturniekiem pieejamas tikai vai nu viņu
pašu veidotās, vai historiogrāfijā pastāvošās vēstures rekonstrukcijas
un ar tām saistītās koncepcijas. Šīs rekonstrukcijas un vēstures
konceptuāla apjēgsme veic metavēstures funkciju: ar to palīdzību
pagātni apraksta, vērtē un dažreiz izskaidro, bet precīzāk – cenšas
izskaidrot. Tas nozīmē, ka metavēsture ir savāds “instruments”,
kas izmantots pagātnes historiogrāfiskajā reprezentācijā un
vērtēšanā.

1 Hayden White: Metahistory.
The Historical Imagination in
Nineteenth-Century Europe,
Baltimore 1973.
2 Benedetto Croce: Theory
and History of Historiography,
London 1921.

Parasti konceptu “metavēsture” lieto, lai raksturotu vēsturiskā
diskursa stilistiskās, lingvistiskās un pat poētiskās īpatnības, kas
palīdzot izprast pagātnes tēla reprezentācijas iedabu un ievirzi,
tā saikni ar laikmetu, kurā šis diskurss veidojas. Koncepta
izmantošanas iespējas vienlaikus historiogrāfijas un vēstures
filozofijas plāksnē atklājis Heidens Vaits pētījumā “Metavēsture:
vēstures izpēte Eiropā 19. gadsimtā”.1 Jāpiebilst, ka Vaita koncepcija
ir Benedeto Kročes teorijas par “mūsdienīgu vēsturi” (contemporary *
history)2 replika. Taču diez vai metavēsture reducējama līdz
vēsturiskā diskursa stilistiskām un valodnieciskām izpausmēm.
Būtiska nozīme ir arī atveidojamā pagātnes tēla pilnībai, akcentiem
un prioritātēm vēsturnieku darbos, apzinātiem un neapzinātiem
noklusējumiem, pētījumu avotu bāzes veidošanas likumsakarībām
u. c. vēstures pētniecības aspektiem, kuri nosaka pagātnes
historiogrāfisko reprezentāciju.
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Raksts sagatavots valsts pētījumu programmas “Latvijas
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā VPP-IZM-2018/1-0018
“Indivīda, sabiedrības un
valsts mijiedarbība kopējā
Latvijas vēstures procesā:
vērtību konflikti un kopīgu
vērtību veidošanās vēsturisku
lūzumu posmos”.

3 Edgars Dunsdorfs:
Latvijas vēsture, 1500–1600,
Stokholma 1964; Idem:
Latvijas vēsture, 1600–1710,
Stokholma 1962; Idem:
Latvijas vēsture, 1710–1800,
Stokholma 1973.
4 Priekšstatu par šo
historiogrāfisko materiālu
veido pētījumi historiogrāfijā,
kā arī literatūras apskati
apkopojošos darbos.
Piemēram, sk.: Teodors
Zeids: Latviešu vēstures
zinātnes attīstība, 1918.–1938.,
no: Ceļi. Rakstu krājums,
IX, Rīga 1939, 89.–115. lpp.;
Anatolii Biron, Vasilii
Doroshenko: Sovetskaia
istoriografiia Latvii, Riga
1970, s. 54–150; Teodors
Zeids: Kurzemes hercogiste
historiogrāfijā, no: Latvijas
Vēstures Institūta Žurnāls
1994, 2, 16.–26. lpp.; Ilgvars
Misāns: Klio Latvijā: raksti
par historiogrāfijas problēmām,
Rīga 2012; Ilgvars Misāns,
Gvido Straube: Nacionālā un
eiropeiskā tradīcija viduslaiku
un jauno laiku vēstures izpētē
Latvijā (1991–2013), no:
Latvijas vēsture krustcelēs
un jauno pieeju meklējumos
(Latvijas vēsturnieku I
kongresa materiāli), Rīga
2012, 75.–90. lpp.; Mārīte
Jakovļeva: Valstiskums
Latvijas teritorijā agrajos
jaunajos laikos: Kurzemes
un Zemgales hercogiste,
no: Latvija un latvieši.
Akadēmiskie raksti, II sēj.,
Rīga 2018, 247.–275. lpp.; u. c.

Šajā rakstā netiek aplūkotas Latvijas historiogrāfijā veidota
vēsturiskā diskursa stilistiskas un valodnieciskas īpatnības, jo
šajā gadījumā tāda pieeja šķiet neproduktīva: kā parādījis Vaita
pētījums, no šāda skatu punkta var analizēt apcerējumus, kuros
vēsturiski filozofiskajā gaisotnē pagātnes norises tiek tēlotas ļoti
plaši, ar sevišķi augstu ģeneralizācijas un vispārināšanas pakāpi.
Vaita pieeju, šķiet, var nosacīti izmantot, raksturojot tikai viena
vēsturnieka – Edgara Dunsdorfa (1904–2002) apkopojošās
publikācijas par Latvijas vēsturi 16.–18. gadsimtā.3 Turklāt ir
jāņem vērā, ka līdz pēdējam laikam Latvijas historiogrāfija bija
visumā pozitīviska, kas ierobežoja iespēju brīvi veidot naratīvu, kā arī veikt stilistiskus eksperimentus vēstures verbālajās
rekonstrukcijās.
Raksta pamatā ir plašs historiogrāfiskais materiāls – monogrāfijas
un raksti, kā arī vēstures avotu publikācijas, kurās atspoguļoti
Latvijas agro jauno laiku vēstures fakti un norises. Būtībā šo
izdevumu kopumi, kas radās Latvijas historiogrāfijas attīstības noteiktos posmos, ir reālās vēstures aizvietotāji, bet dažos
gadījumos – pat surogāti, kuri veic metavēstures pamatfunkcijas: vēsturi reprezentē, vērtē, sasaista ar tagadni un izskaidro
atbilstoši noteiktai paradigmai vai aprioram šablonam. Šā historiogrāfiskā materiāla izpēte vēlreiz apliecina, ka metavēsture
ir mainīga, bet tās transformācijas ievirze ne vienmēr izriet no
pagātnes izzināšanas dabiskas evolūcijas, jo viens no spēcīgākajiem faktoriem, kas 20. gadsimtā nosacīja vēstures rakstīšanu,
ir politiskās izmaiņas.
Tādējādi raksta autora uzmanības centrā ir Latvijas historiogrāfijas pastāvēšanas trijos posmos veidotā Latvijas agro jauno
laiku vēstures tēla specifika, kā arī faktori, kuri to nosacījuši
dažādos historiogrāfijas virzienos, un proti: Latvijas nacionālajā
historiogrāfijā 20. gadsimta 20.–30. gados un latviešu trimdas
historiogrāfijā padomju okupācijas gados, Latvijas padomju
historiogrāfijā, mūsdienu Latvijas historiogrāfijā.
Tā kā rakstā sniegt detalizētu historiogrāfiskā materiāla raksturojumu nav iespējams,4 turpmāk mēģināts akcentēt tikai tādus
zinātniskās pētniecības raksturojumus, kuros atklājas vēstures
rekonstrukciju avotu bāze, pētniecības gaita un rezultāti katrā
no trim virzieniem Latvijas historiogrāfijā. Mēģināts arī kon23

frontēt historiogrāfijas virzienos veidotos vēstures tēlus – respektīvi, metavēstures modeļus – pēc šādām pazīmēm: Latvijas
agro jauno laiku vēstures reprezentācija apzinātos un iespiestos
avotos, vēstures reprezentācija pētījumos, vēstures tēla determinētība un atkarība no sabiedrības gaidām un dažkārt arī no
politiskā pasūtījuma.

Latvijas agro jauno laiku vēsture
Latvijas nacionālajā historiogrāfijā
Jau Latvijas nacionālās historiogrāfijas tapšanas laikā pirms Latvijas Republikas dibināšanas skaidri tika formulētas tās prioritātes, kas prasīja pētniecības orientāciju uz latviešu etniskās vēstures izzināšanu un atteikšanos no Baltijas vācu historiogrāfijas
veidotā vēstures tēlošanas un skaidrošanas modeļa. 1913. gadā
literatūras vēsturnieks, kritiķis un rakstnieks Roberts Klaustiņš
(1875–1962) savā rakstā “Neaizmirstiet mūsu arhīvus!” faktiski
noliedza Baltijas vācu historiogrāfijas mantojuma nozīmi latviešu nacionālās vēstures veidošanā: “Līdz šim ar Baltijas vēsturi
nopietni nodarbojās vairāk vācieši [..]. Bet vācu tautības vēsturnieki, kas gaužam reti prot latvju valodu, nespēj nostāties uz tā
stāvokļa, no kura latvis grib skatīties uz savu vēsturi. [..] [L]iela
mācība, ko smeļamies no tagadnes vēstures rakstiem, ir tā: latvjiem un igauņiem vairāk jānodarbojas ar pašu vēstures lietām.
Lai nodarboties savās vēstures lietās, mums nepietiek ar vācu vēstures grāmatām, bet pašiem jānodziļinājas pirmavotos un arhīvos.
[..] Ar labu gribu visi grūtumi tomēr veicami, jo gala iznākumā
iemanto jaunas, spirgtas un īstas zināšanas novecojuši domu un
senu kļūdu vietā.”5 20. gadsimta 20.–30. gados, Latvijas nacionālās historiogrāfijas institucionalizācijas un straujās attīstības
posmā, šīs pētniecības prioritātes tika formulētas jau akadēmiskā
diskursa ietvaros un palika nemainīgas līdz 40. gadu sākumam.6
Šajā sakarā 1939. gadā publicētajā Latvijas historiogrāfijas apskatā
Teodors Zeids (1912–1994) atzina: “Visi Baltijas vācu vēsturnieku
pētījumi bij jāpārbauda un jāvēro caur latvju nacionālā skatījuma
prizmu. Tad arī izrādījās, ka īstena un neviltota latvju vēsture
jāraksta mums pašiem. Latvju vēstures zinātne vienmēr vairāk
atraisījās no Baltijas vācu vēsturnieku pētījumiem, radot savus
pētījumus ar nacionāli latvisku viedokli.”7
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5 Roberts Klaustiņš:
Neaizmirstiet mūsu arhīvus!
no: Druva. Daiļrakstniecības,
Zinības un Mākslas Mēnešraksts,
1913, 6, 762. lpp.
6 Arveds Švābe: Latviešu
vēstures uzdevumi, no: Idem:
Straumes un avoti, II, Rīga
1940, 5.–112. lpp.
7 Zeids 1939 (kā 4. atsauce),
91. lpp.

8 Misāns (kā 4. atsauce),
29. lpp.

No pirmā acu uzmetiena raugoties, prioritāšu hierarhijā augstākajā vietā bija jābūt vēstures aspektu kopumam, kas saistīts ar Latvijas Republikas dibināšanu, latviešu pirmo atmodu,
1905. gada revolūciju, Brīvības cīņām u. tml. Taču īstenībā, spriežot pēc 20. gadsimta 20.–30. gados publicētajiem avotiem un
sagatavotajiem pētījumiem, pati lielākā uzmanība tika veltīta agro
jauno laiku vēstures posmam – no 16. gadsimta 60. gadiem līdz
19. gadsimta sākumam. Grūti rast nepārprotamu skaidrojumu,
kāpēc tieši šim posmam tika veltīta tik liela uzmanība.
Iespējams, ka tas bija saistīts ar mēģinājumu pēc rakstītajiem
avotiem izsekot latviešu tautas etnoģenēzei un attīstībai. Ievērojot, ka Livonijas posma avotos tautas vēsture atspoguļota ļoti
fragmentāri, turpretim jauno laiku vēstures avotos tādas informācijas apjoms strauji pieaug, šie avoti – gan arhīva dokumenti,
gan arī stāstošie avoti – dabiski nokļuva zinātnieku uzmanības
centrā. Iespējams, ka historiogrāfijas prioritātes kaut daļēji varēja
ietekmēt nejaušība: publikāciju tematika un pētāmais laikposms
visumā atbilst katra konkrēta vēsturnieka personīgām interesēm
un specializācijai. Nevar arī noliegt varbūtību, kā pētniecības
vispārējais konteksts varēja noteikt vai paaugstināt šo interesi.
Baltijas vācu historiogrāfijā īpaša uzmanība tika veltīta viduslaiku
vēsturei, salīdzinājumā ar kuru nākamais periods samērā skopi
parādīts historiogrāfiskajā materiālā. Turklāt līdz 20. gadsimta
20. gadiem Latvijas vēstures iespiesto avotu korpusā agro jauno
laiku vēstures materiāli nebija pietiekami plaši reprezentēti, jo
19. gadsimtā – 20. gadsimta sākumā avotu zinātniskā edīcija
bija gandrīz pilnīgi orientēta uz viduslaikiem. Acīmredzami robi
historiogrāfiskajā materiālā bija jāaizpilda, aktivizējot agro jauno
laiku vēstures pētniecību un avotu apzināšanu. Galu galā ir iespējams, ka īpašā uzmanība agrajiem jaunajiem laikiem bija saistīta
ar latviešu vēsturnieku pirmās paaudzes apzināto mēģinājumu
veidot savu pašu vēstures tēlu, kas prasīja “vāciski orientētas vēstures ainas aizstāšanu ar latviski orientētu vēstures ainu”.8 Tāpēc
sevišķi liela uzmanība tika veltīta “labajiem zviedru laikiem”, kuri
tika pretstatīti “ļaunajiem vācu laikiem”. Tajā pašā laikā diez vai
ir vērts pārspīlēt politisku un ideoloģisku faktoru lomu prioritāšu
noteikšanā Latvijas nacionālajā historiogrāfijā. Tiem varēja būt
nozīme, bet lielākoties vēstures publicistikā un apcerējumos, kas
bija domāti plašākam lasītāju lokam.
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Rodas iespaids, ka 20. gadsimta 20.–30. gados agro jauno
laiku vēstures tēla veidošana notika it kā induktīvi: no vēstures
avotiem – uz pagātnes rekonstrukciju. Par to liecina avotu
publikāciju sevišķi liels īpatsvars kopējā historiogrāfiskajā
materiālā. Nekad turpmāk tāda historiogrāfiskā materiāla
struktūra – respektīvi, pētījumu un avotu izdevumu korelācija
kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju ziņā – netiek konstatēta. Var
piebilst, ka daudzi vēsturnieki, kuri starpkaru posmā nodarbojās
ar agro jauno laiku vēstures pētniecību, publicēja arī avotus un
analītiskus arhīva dokumentu apskatus; turklāt avotu publikācijas
bieži vien parādījās pirms pētījumiem. Acīmredzot tā laika
vēsturnieki avotu apzināšanu un publicēšanu uzskatīja par
priekšdarbiem topošiem pētījumiem. Tāpēc tieši iespiesto vēstures
avotu kopumos visplašāk atklājas nacionālās historiogrāfijas
modelim relevants vēstures redzējums.
Tādējādi var droši runāt par avotu edīcijas uzplaukumu Latvijā
starpkaru posmā. Avoti tika publicēti sērijas izdevumā “Valsts
arhīva raksti” un Latvijas vēstures institūta krājumos “Latvijas
vēstures avoti”, zinātniskajā un populārzinātniskajā periodikā,
turpinājuma izdevumos un rakstu krājumos: “Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls”, “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”, “Senatne
un Māksla”, “Filologu Biedrības Raksti”, “Latvijas Universitātes
Raksti”. Avotu publicēšanā bija iesaistījušies Edgars Dunsdorfs,
Arveds Švābe (1888–1959), Juris Vīgrabs (1881–1958), Marģers
Stepermanis (1898–1968), Boļeslavs Brežgo (1887–1957), Alfrēds
Altements (1902–1946) un daudzi citi. Avotu publikāciju tematika
bija šķietami daudzveidīga, tomēr tā reducējama līdz nedaudzām
pamattēmām.
Diezgan liela uzmanība tika veltīta tiesību vēstures avotiem, kurus
publicēja un komentēja Arveds Švābe, Roberts Vipers (1859–
1954), Juris Vīgrabs, Benno Abers (1909–1990), Pauls Šreinerts
(1901–1975).9 Otra tēma, kura tika sevišķi plaši reprezentēta avotu
publikācijās, ir saimniecības vēsture. Revīziju materiālus Zviedrijas
Vidzemes latviešu daļā publicēja Arveds Švābe10 un, protams,
Edgars Dunsdorfs, kas sagatavoja fundamentālu izdevumu trijos
sējumos (burtnīcās).11 Tika publicēti arī muižu un dzimtu arhīvu
dokumenti,12 Latgales inventāru un ģenerālmērīšanas zemju
apraksti13 un citi ekonomikas vēstures avoti.
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9 Arveds Švābe: Livonijas
senākās bruņinieku tiesības.
Teksts un avotu kritika, Rīga
1932; Idem: Kurzemes hercoga
Jēkaba lauksaimniecības
likumi, no: Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls 1937,
3, 363.–403. lpp.; Idem:
Vidzemes tiesību vēstures
avoti, 1336.–1551. g., Rīgā
1941 (Latvijas vēstures avoti,
[7]); Juris Vīgrabs: Landrāta
Rozena 1739. gada deklarācija
par Vidzemes dzimtkungu
tiesībām uz zemnieku miesu
un mantu, Rīga 1937; Roberts
Vipers: Romiešu tiesības
zemnieku brīvības zaudēšanas
vēsturē, no: Filologu
Biedrības Raksti X (1930),
237.–242. lpp.; Benno Abers:
Kurzemes muižu likumi, no:
Senatne un Māksla 1938, III,
31.–49. lpp.; Pauls Šreinerts:
Kurzemes hercogistes
mežsaimniecība un mežu
likumi 16. un 17. gadu simtenī,
no: Latvijas Universitātes
Raksti. Lauksaimniecības
fakultātes sērija IV (1939),
5, 381.–417. lpp.; u. c.
10 Arveds Švābe (Hrsg.):
Die älteste schwedische
Landrevision Livlands, no:
Latvijas Universitātes Raksti.
Tautsaimniecības un tiesību
zinātņu fakultātes sērija II
(1933), 3, 337.–593. lpp.
11 Edgars Dunsdorfs:
Vidzemes 1638. gada arklu
revīzija. Latviešu novadi, I–
III burtnīca, reģistri, Rīga
1938–1941 (Latvijas vēstures
avoti, IV).
12 Arveds Švābe: Vidzemes
saimniecības vēstures avoti,
1553.–1618. g., Rīga 1941
(Latvijas vēstures avoti,
6. sēj.); Edgars Dunsdorfs:
Uksenšernas Vidzemes muižu
saimniecības grāmatas 1624.–
1654., Rīga 1935; u. c.
13 Izdevums nāca klajā jau vācu
okupācijas laikā: Boļeslavs
Brežgo: Latgolas inventari
un generalmēreišonas zem’u
aproksti, 1695.–1784.,
Daugavpiļs 1943.

14 Latviešu dzimtļaužu bēgšana uz Rīgu, I:
No 1398. līdz 1708. gadam, Rīga 1937
(Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva materiāli).
15 Juris Vīgrabs: Vidzemes zemnieku tiesiskais
stāvoklis XVIII. gadusimteņa pirmajā
pusē: Materiālu krājums no bij. Vidzemes
bruņniecības arhīva ar papildinājumiem,
I–II daļa, Rīga 1927–1930 (Valsts arhīva
raksti, VI, VIII).
16 Edgars Dunsdorfs: Latvieši Lielajā ziemeļu
karā, no: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls,
1940, 2. 285.–292. lpp.
17 Jānis Danks: Rīgas un apkārtnes zvejnieki un
zveja 17. g.s., no: Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls, 1940, 1, 63.–88. lpp.
18 Ludvigs Adamovičs: Senlatviešu reliģiskās
tradīcijas Vidzemē 18. g.s. pirmā pusē, no:
Filologu Biedrības Raksti, X, Rīga 1930,
224.–236. lpp.
19 Piemēram, sk.: Alvils Augstkalns: Latviešu
fragmenti 17. g.s. beigu Liepājas aktīs, no:
Teodors Zeids (red.): Veltījums izglītības
ministram un profesoram Dr. h. c. Augustam
Tentelim, Rīga 1936, 115.–144. lpp.; Kārlis
Straubergs: Burvju grāmatas, no: Latvijas
Universitātes Raksti XIII (1926), 227.–
431. lpp.; Jānis Zēvers: Par dažiem XVII g.s.
latviešu valodas pieminekļiem, no: Izglītības
Ministrijas Mēnešraksts 1932, 2, 137.–
145. lpp.; 3, 227.–234. lpp.; 4, 325.–332. lpp.;
Nr. 11/12, 288.–289. lpp.
20 Valdemārs Klētnieks: Dzimtu vēstures
pētīšana, no: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls,
1939, 3., 403.–440. lpp.; 4, 581.–614. lpp.
21 Lauma Sloka: Vidzemes draudžu hronikas,
1.–3. daļa, Rīga 1925–1927 (Valsts arhīva
raksti, III, IV, V); Idem: Kurzemes draudžu
hronikas, 1.–3. daļa, Rīga 1928–1934 (Valsts
arhīva raksti, VII, VIII, IX).
22 Ādolfs Kāpostiņš: Vidzemes zemnieku
nemieri Kaugurmuižā 1802. g., Rīga 1924
(Valsts arhīva raksti, I).
23 Piemēram, sk.: Arnolds Spekke: Alt-Riga im
Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom
Jahre 1595, Riga 1927.

Trešā tēma ir latviešu tautas sociālā un etniskā vēsture. Šie vēstures aspekti samērā plaši atspoguļoti
minētajās saimniecības vēstures avotu publikācijās.
Turklāt tika sagatavoti arī speciāli izdevumi, piemēram, Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva krājums
“Latviešu dzimtļaužu bēgšana uz Rīgu”,14 kā arī
Jura Vīgraba krājums par Vidzemes zemnieku tiesisko stāvokli 18. gadsimtā.15 Tika publicētas arī
vairākas arhīva dokumentu izlases par latviešu
piedalīšanos Lielajā Ziemeļu karā,16 par zvejniecību,17 latviešu ticējumiem un reliģiskiem uzskatiem18
utt. Vēl vienu ļoti svarīgu publikāciju grupu par šo
tēmu veidoja veclatviešu rakstības pieminekļu izdevumi, kuru starpkaru posmā bija samērā daudz.
Ar šo avotu publicēšanu nodarbojās galvenokārt
valodnieki – Alvils Augstkalns (1907–1940), Kārlis
Straubergs (1890–1962), Jānis Zēvers (1868–1940)
u. c.19 Diezgan nopietna uzmanība tika veltīta arī
latviešu demogrāfijas vēstures un prosopogrāfijas
avotiem.20 Šajā sakarā minami Valsts arhīva monumentāli izdevumi sērijā “Valsts arhīva raksti”, kurus
sagatavoja Lauma Sloka (1891–1960).21 Uzmanība
tika veltīta arī avotiem par latviešu nemieriem un
cīņām.22
Ceturtā tēma, kura diezgan plaši reprezentēta
vēstures avotu publikācijās, ir apgaismotāju un agrāka
posma humānistu darbība, idejas un mantojums.
Apgaismotāju un humānistu sacerējumus, kā arī citus
ar viņu dzīvi un darbību saistītus avotus publicēja
Marģers Stepermanis, Jānis Straubergs, Teodors
Zeids, Jānis Tālivaldis Zemzaris (1902–1996),
Roberts Malvess (1905–1982) un Arnolds Spekke
(1887–1972).23
Laiku pa laikam parādījās avotu publikācijas, kuru
tematika izskatās nejauša; no pirmā acu uzmetiena
raugoties, tā neietilpst Latvijas nacionālās historiogrāfijas prioritātēs. Piemēram var minēt Jozefa
Kleijntjensa (1876–1950) sagatavoto izdevumu,
kurā iespiesti Jezuītu ordeņa arhīvu dokumenti par
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Jezuītu rezidenču darbību Latvijā no 16. gadsimta 80. gadiem
līdz 1773. gadam.24 Taču arī šajā gadījumā publicētie avoti sniedz
informāciju ne tikai par jezuītiem, bet arī par vietējiem iedzīvotājiem, tēlo ordeņa darbības plašu vēstures kontekstu.
Kā jau tika atzīmēts, pētījumu tematika sekoja avotu publikācijām. Rodas iespaids, ka padomju okupācijas dēļ Latvijas vēsturnieki nebija paspējuši īstenot savas pētnieciskās ieceres un publicēt
plašus pētījumus par tiem vēstures aspektiem, kuri reprezentēti
iespiesto vēstures avotu klāstā. Kaut arī bija izņēmumi: sevišķi
produktīvi vēsturnieki – Edgars Dunsdorfs, Arveds Švābe un daži
citi – jau Latvijas Republikā bija daļēji īstenojuši savu pētniecisko
programmu. Tomēr 20. gadsimta 20.–30. gados tapušajā historiogrāfiskajā materiālā dominē nevis monogrāfijas, bet raksti.
Vispārējs ieskats publikāciju klāstā apstiprina tēzi, ka Latvijas
Republikā agro jauno laiku vēstures reprezentācija avotu publikācijās un pētījumos bija Latvijas nacionālās historiogrāfijas
prioritāte, bet pagātnes tēls tika apzināti un mērķtiecīgi veidots
kā latviešu etniskā vēsture. Nevar nepamanīt, ka Latvijas nacionālajā historiogrāfijā pagātnes kopainas veidošana balstījās uz
tām pašām pieejām, kas iepriekš tika izmantotas Baltijas vācu
historiogrāfijā. 19. gadsimtā – 20. gadsimta sākumā vācu vēsturnieku darbos vēsture tika faktiski reducēta līdz vāciešu vēsturei,
kurā fonu veidoja latviešu vēsture, bet paši latvieši šajā kopainā
spēlējuši statistu, nediferencētas ļaužu masas lomu. Tagad, Latvijas Republikā, latvieši un Baltijas vācieši mainījušies vietām:
latviešu nacionālā vēsture izvirzījusies priekšplānā, bet tās kontekstu veidoja gandrīz visi pārējie vēstures aspekti. Turklāt šis
konteksts bija it kā jāsaprot pēc noklusējuma, jo tā iezīmēšanai
parasti daudz vietas neatvēlēja. Rezultātā atveidotajā vēstures
kopainā bija daudz robu, to skaitā: pilsētu vēsture (tā reprezentēta
pavisam nepietiekami), politiskā vēsture (izņemot uz zemniecību
orientēto likumdošanu un nedaudzus citus aspektus), citu etnisko
grupu vēsture, kultūra un intelektuālā dzīve (izņemot publikācijas
par apgaismotājiem, kuri atstājuši spožas liecības par latviešiem).
Tajā pašā laikā nevar apgalvot, ka kopainā nokļuva tikai latviešu
tautas vēstures aspekti. Tajā faktiski tikuši iesaistīti vispārējie
ekonomikas vēstures jautājumi, humānisma un apgaismības
vēstures fakti u. c. aspekti.
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24 Jozefs Kleijntjenss
(sakārt.): Latvijas vēstures
avoti jezuītu ordeņa
arhīvos = Fontes historiae
Latviae societatis Jesu, I–
II daļa, Rīgā 1940–1941
(Latvijas vēstures avoti, III).

25 Sk. 3. atsaucē minētās
publikācijas. Sk. arī: Gvido
Straube: Edgara Dunsdorfa
pētījumi Latvijas jauno laiku
vēsturē, no: Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls 2015, 4,
33.–45. lpp.
26 Valda Kļava: Agrīnās
modernizācijas tēma Edgara
Dunsdorfa darbos, no:
Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls 2015, 4, 12.–32. lpp.
27 Padomju historiogrāfijas
dogmas un to īstenošanā
Latvijas vēstures pētniecībā
atspoguļota literatūrā:
Aleksandrs Ivanovs:
Latvijas PSR historiogrāfija
(konceptuāls pārskats),
no: Latvijas Vēsture,
2003, 2, 75.–83. lpp.;
3, 69.–77. lpp.; u. c.
Historiogrāfiskais materiāls
aplūkots arī vairākos
apskatos, kas nāca klajā
padomju okupācijas laikā.

Lai gan vairāki vēstures aspekti tika ignorēti, tieši starpkaru
posmā agro jauno laiku vēstures reprezentācijas intensitāte un
pilnīgums sasnieguši augstāko līmeni, kas Latvijas vēstures historiogrāfijā līdz šim, šķiet, vēl nav pārsniegts. Sevišķi atzīmējama
izveidotās agro jauno laiku metavēstures specifika: pagātnes
apjēgsmē centrālā vieta bija tieši pirmavotiem, kuri bieži vien
aizstāja vēsturnieku naratīvu.
Agro jauno laiku vēstures posma izzināšanas rezultāti tika
apkopoti latviešu trimdas historiogrāfijā, kuru var uzskatīt
par Latvijas nacionālās historiogrāfijas turpinājumu padomju
varas gados. Ievērojamais tās panākums bija Edgara Dunsdorfa
pārskata monogrāfijas, kurās sniegts plašs un samērā vispusīgs
ieskats Latvijas vēsturē 16.–18. gadsimtā.25 Šajos apkopojošajos
darbos akcenti visumā atbilst Latvijas nacionālās historiogrāfijas
paradigmai. Tajā pašā laikā Dunsdorfa monogrāfijās nokļuvuši
arī vēstures jautājumi, kuri tika skatīti pasaules historiogrāfijā
aktuālu pieeju kontekstā.26 Tiesa, šo jautājumu iztirzāšana balstījās
galvenokārt uz vispārējiem pētījumiem, kas tapuši citās historiogrāfiskajās tradīcijās, vispirms – Baltijas vācu historiogrāfijā.
Bet tā ir apkopojošo apcerējumu un monogrāfiju specifika: šajos
darbos gribot negribot līdz ar oriģinālo pētījumu rezultātiem
ir jāiekļauj vispārzināmi fakti. Tāpēc tādu monogrāfiju nozīmīgums ir saistīts ar vēstures procesa vērtējumiem un augstu
ģeneralizācijas pakāpi.

Latvijas agro jauno vēstures padomju
modelis un tā ilustrēšana
Padomju okupācijas posmā agro jauno laiku vēstures pētniecība
atradās sāņus no marksistiskās historiogrāfijas attīstības “maģistrālā ceļa”, jo šajā laikā tieši politiskais un ideoloģiskais faktors
nosacīja faktiski visus vēstures rakstīšanas aspektus: gan pētāmo
posmu un tēmu izvēli, gan vēstures avotu atlasi un pētījumu
avotu bāzes veidošanu, gan vērtējumus, gan arī vispārinājumus.
Vispār vēstures pētniecība tika pozicionēta kā ideoloģiskā darba
veids, tāpēc to stingri kontrolēja un reglamentēja.27
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Metavēstures konstruēšanā sevišķi svarīga nozīme bija padomju
historiogrāfijas dogmai – tā sauktajam vēsturiskajam materiālismam. Tāpēc nebija arī vajadzības metavēstures aprises noteikt
pētnieciskā ceļā: viss tika ieskicēts “metodoloģiskos” darbos –
populārzinātniskos apcerējumos, kuri tika publicēti sērijās “Apcerējumi par Latvijas PSR vēsturi” un “Latvijas PSR vēstures materiāli” 20. gadsimta 40.–50. gados.28 Šo publikāciju heiristiskā
nozīme tuvojas nullei; taču to funkcija bija pielāgot vēsturiskā
materiālisma shēmu Latvijas vēstures reālijām. Vispārīgā koncepcija, kura aptver Latvijas vēsturi visā tās pastāvēšanas laikā,
tika nostiprināta kolektīvajā monogrāfijā “Latvijas PSR vēsture”
trijos sējumus.29 Pārskata monogrāfijām padomju vēstures zinātnē
bija oficiālais statuss; par to liecina arī fakts, ka šis darbs tika
publicēts krievu un latviešu valodā. Par pamatu jāuzskata krievu
variants, jo sējumi krievu valodā nāca klajā agrāk (1952–1958)
nekā latviešu valodā (1953–1959). Arī turpmāk tika izdoti kolektīvi darbi, uz kuriem bija jāorientējas vēsturniekiem, nodarbojoties ar konkrētu vēstures aspektu pētniecību. Pēdējais tāda veida
izdevums nāca klajā 1986. gadā, padomju režīma pastāvēšanas
beigu posmā.30
Atbilde uz jautājumu, kāpēc agro jauno laiku vēsture nebija
padomju historiogrāfijas prioritāte, ir acīmredzama. Padomju historiogrāfija bija totāli orientēta uz 20. gadsimta, daļēji arī 19. gadsimta vēsturi ar virsmērķi pierādīt, ka padomju varas uzvara un
sociālisma celtniecība bijušas vēstures “dzelzs likuma” manifestācijas. Visi citi vēstures aspekti un iepriekšējie posmi tika uzskatīti
par šo liktenīgo notikumu priekšvēsturi, kuri pētāmi tik daudz,
lai arī agrākos posmos atrastu liecības par virzību uz komunistisko
iekārtu. Pilnīgi šie šabloni tika uzspiesti Latvijas vēstures reprezentācijai; kaut arī šajā gadījumā padomju historiogrāfijai bija jāveic
vēl viens nopietns uzdevums – pierādīt, ka Latvijas pievienošana
Padomju Savienībai bijusi vēsturiski nosacīta.
Latvijas agro jauno laiku vēstures tēlošanā padomju historiogrāfijas stūrakmens ir tēze par to, ka latviešu apdzīvoto zemju pievienošana Krievijai 18. gadsimtā vērtējama pozitīvi, jo tai bijusi
progresīva nozīme. Tā tika pamatota, balstoties uz šādu apsvērumu: Latvijas vēsturisko novadu pievienošana Krievijas impērijai,
nodrošinot latviešiem ilgstošu mieru, sekmējot ekonomikas attīstību, atjaunojot latviešu un krievu ciešus “mūžsenos” politiskos,
30

28 Jānis Zutis: Krievu un
Baltijas tautu cīņas pret
vācu agresiju, Rīga 1948
(Apcerējumi par Latvijas
vēsturi, 3); Idem: Livonijas
karš (1558–1582), Rīga 1949
(Apcerējumi par Latvijas
vēsturi, 5); Idem: Vidzeme kā
poļu un zviedru cīņas objekts,
Rīga 1949 (Apcerējumi par
Latvijas vēsturi, 6); Idem:
Vidzeme XVIII gadsimtenī,
Rīga 1945 (Latvijas PSR
vēstures materiāli); u. c.
29 Latvijas PSR vēsture, I–III sēj.,
Rīga 1953–1959.
30 Aleksandrs Drīzulis
(red.): Latvijas PSR vēsture
no vissenākajiem laikiem
līdz mūsu dienām, 1.–2. sēj.,
Rīga 1986.

31 Latvijas PSR vēsture, I sēj.,
Rīga 1953, 292.–294. lpp.
32 Piemēram, sk.: Jānis Zutis:
Baltijas jautājums XVIII
gadsimtā, Rīga 1951.
33 Vasilii Doroshenko:
Ocherki agrarnoi istorii
Latvii v XVI veke, Riga 1960;
Dzidra Liepiņa: Agrārās
attiecības Rīgas lauku novadā
vēlā feodālisma posmā (17.–
18. gs.), Rīga 1962; Marģers
Stepermanis: Zemnieku
nemieri Vidzemē, 1750–1784,
Rīga 1956; Boleslav
Brezhgo: Ocherki po istorii
krest’ianskikh dvizhenii v
Latgalii, 1577–1907, Riga
1956; u. c.
34 Juris Jenšs: Kapitālistiskā
manufaktūra Vidzemē
XVIII gadsimta beigās
un XIX gadsimta sākumā,
Rīga 1951; Vilnis Pāvulāns:
Satiksmes ceļi Latvijā
XIII–XVII gs., Rīga 1971;
Meta Taube: Rīgas latviešu
tirdzniecības palīgamati
17.–18. gs., Rīga 1980.

ekonomiskos un kultūras sakarus, “[..] radīja priekšnoteikumus
latviešu tautas tālākajai attīstībai [..] un latviešu kultūras izkopšanai lielās krievu tautas kultūras ietekmē”.31 Šā tēze sevišķi atklāti
parādās publikācijās, kas veltītas Livonijas karam, otrajam Ziemeļu karam jeb otrajam poļu-zviedru karam, Lielajam Ziemeļu
karam, kā arī Baltijas jautājumam 18. gadsimtā.32
Vēl viens Latvijas padomju vēsturnieku veidotais historiogrāfiskais fantoms ir tēze par latviešu un krievu senseniem kontaktiem
un pat draudzību un cīņām pret kopīgiem ienaidniekiem – respektīvi, pret vāciešiem un zviedriem. Ar šo historiogrāfisko fantomu attaisnoja Latvijas pievienošanu Krievijas impērijai un pēc
tam arī Padomju Savienībai. Šā tēze tā vai citādi (kaut ievados)
parādās visos pētījumos, kas veltīti agro jauno laiku vēsturei.
Dažus akcentus Latvijas agro jauno laiku vēstures kopainā nosacīja
“sabiedriski ekonomisko formāciju” koncepcija un ar to saistītā
šķiru cīņas teorija, kuru uzdevums bija izskaidrot vēstures norišu
“mehāniku” – tieši tā, ievērojot koncepciju vulgāru raksturu
un neatbilstību vēstures faktiem. Tāpēc vēstures pētniecībā par
sevišķi pieprasītiem kļuva šķiru cīņas un ekonomikas vēstures sižeti. Nevar noliegt, ka šajā jomā Latvijas vēsturniekiem
bija zināmi panākumi, bet viņu sagatavotie pētījumi līdz šim
laikam nav pilnīgi zaudējuši zinātnisko nozīmīgumu. Protams,
no šiem pētījumiem vajadzētu izņemt lappuses ar spriedumiem
par ražotājspēkiem un ražošanas attiecībām; šie spriedumi un
atsaukšanās uz Marksu un Ļeņinu bija savā ziņā nodeva režīmam. Šajā sakarā jāatzīst, ka diezgan sekmīgi attīstījās Latvijas
agrārās vēstures pētniecība, jo formāli tā atbilda padomju historiogrāfijas prioritātēm. Var minēt vairākus Roberta Vipera,
Dzidras Liepiņas (1926–2003), Marģera Stepermaņa, Boļeslava
Brežgo, Vasilija Dorošenko, Jāņa Zuša (1893–1962), Heinriha
Stroda (1925–2012) u. c. vēsturnieku darbus. Tika sagatavotas
arī nopietnas monogrāfijas.33
Savukārt pilsētu, amatniecības un tirdzniecības vēstures jautājumiem tika veltīta mazāka uzmanība. Ar to nodarbojās tikai
nedaudzi vēsturnieki – Vasilijs Dorošenko (1921–1992), Juris
(Georgs) Jenšs (1900–1990), Vilnis Pāvulāns (1938–1994), Meta
Taube (1914–1996) un daži citi.34 Jādomā, ka samērā neliela
uzmanība šiem vēstures aspektiem, it sevišķi salīdzinājumā ar
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agrāro vēsturi, bija saistīta ar vēsturnieku pašu interesēm, kuras
ievieš zināmu nejaušību historiogrāfijā. Turklāt nevar nepamanīt, ka lielākā daļa nopietnu pētījumu agrārajā vēsturē nāca klajā
50. gados – 60. gadu sākumā. Iespējams, ka interese par šiem
jautājumiem tika mantota no Latvijas nacionālās historiogrāfijas:
daudzi minētie vēsturnieki kā speciālisti bija izauguši Latvijas
nacionālās historiogrāfijas kontekstā. Šajā sakarā Indulis Ronis
(1943–1916) atzinis, ka, neraugoties uz sovjetizācijas un rusifikācijas spaidiem, Latvijas historiogrāfijai pat 40.–50. gados “[..]
izdevās nepieļaut vēsturisko tradīciju pārrāvumu Latvijas senvēstures, daļēji viduslaiku pētniecībā”;35 var piebilst, ka tas attiecas
arī uz agro jauno laiku vēstures pētniecību.
Vispār situācijā, kad vēsturnieku radošā brīvība bija gandrīz likvidēta, viņu mēģinājumi paglābties no oficiālās ideoloģijas spiediena un savos pētījumos nepārkāpt zinātniskās ētikas normas
izpaudās pētījumu problemātikas sašaurināšanā, tīri faktogrāfisku darbu sagatavošanā, aiziešanā no jaunāko laiku vēstures
problēmām un pievēršanās sevišķi tradicionāliem pētniecības
aspektiem (uz tiem attiecas agrārā vēsture), kā arī mēģinājumos
izvairīties no patstāvīgiem vispārinājumiem un konceptuāliem
secinājumiem. Šādu vēsturnieku nostāju var daļēji uzskatīt par
garīgo pretošanos oficiālajai historiogrāfijai. Zīmīgi, ka tieši šiem
vēsturniekiem bija lielāki panākumi. Dažās vēstures pētniecības
jomās viņiem izdevās saglabāt augstāku profesionālismu un tradīcijas, kas bija izveidojušās Latvijā starpkaru posmā. Tāpēc viņu
pētījumi līdz ar ideoloģiskiem štampiem sniedz vērtīgu faktogrāfisku materiālu, kas nav zaudējis savu nozīmīgumu.
Uz kopējā fona sevišķi izceļas pavisam nedaudzi pētījumi, kuri
veltīti vēstures aspektiem, kas vispār neietilpa padomju historiogrāfijas prioritāšu sarakstā. Te var minēt Teodora Zeida, Jura
Jenša un Jāņa Zemzara darbus vēstures palīgzinātnēs.36 Jādomā,
ka tā bija šo vēsturnieku radošās, iekšējās brīvības izpausme.
Vispārīgi raksturojot padomju historiogrāfijas konstruēto metavēsturi, jāatzīmē, ka tā piedāvāja ne tikai gatavus šablonus vēstures notikumu rekonstrukcijai, bet arī pētniecisko algoritmu.
Vēsturiskā naratīva veidošanā tika praktizēta deduktīvā pieeja –
atšķirībā no Latvijas nacionālās historiogrāfijas, kā tika parādīts
iepriekš. Atbilstoši šai deduktīvajai pieejai vēstures “izzināšana”37
norisinājās šādi: pamatos tika likta marksistiskā dogma, kura
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35 Indulis Ronis: Latvijas
vēstures institūts laikmeta
kontekstā, no: Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls 1995, 4,
25.–32. lpp., šeit 31. lpp.
36 Sk., piemēram: Juris Jenšs:
Papīrs un tā ūdenszīmes
Latvijā XIX gs. pirmajā pusē,
no: Vēstures problēmas, III,
Rīga 1960, 175.–236. lpp.;
Georgii Ensh: Iz istorii
arkhivnogo dela v Latvii,
Riga 1981; Теоdor Zeids:
Kharakteristika izdanii
pis’mennyh istochnikov po
istorii feodalizma v Latvii, in:
Istochnikovedcheskie problemy
istorii narodov Pribaltiki,
Riga 1970, s. 356–357; Jānis
Zemzaris: Mērs un svars
Latvijā 13.–19. gs., Rīga 1981.
37 Ja to visu vispār var saukt par
izzināšanu.

38 Garlibs Merķelis: Latvieši,
sevišķi Vidzemē, filozofiskā
gadsimeņta beigās, Rīga 1953.
Sk. arī grāmatas 1978. g.
izdevumu.
39 Velta Pāvulāne: Viduslaiku
tirdzniecības principi pēc
XII–XV gs. starptautiskajiem
līgumiem, Rīga 1978.
40 Misāns
(kā 4. atsauce), 35.–36. lpp.
41 Misāns, Straube
(kā 4. atsauce).
42 Ilgvars Misāns: Labie
laiki? Sliktie laiki? Zviedru
laiki Latvijas historiogrāfijā
kopš 1918. gada, no: Idem
(kā 4. atsauce), 27.–38. lpp.
un citi raksti, kas publicēti
šajā izdevumā. Ir svarīgi,
ka daudzi no šiem darbiem
sākumā tika publicēti
ārvalstu krājumos.

fiksēta “metodoloģiskajos avotos”, t. i., Marksa, Engelsa, Ļeņina
sacerējumos; pēc tam tika piedāvāti dogmas skaidrojumi vispārējos vēstures apcerējumos; galu galā notika dogmas ilustrēšana
pētījumos par konkrētiem vēstures aspektiem un ārkārtīgi retos
gadījumos avotu publikācijās. Šajā sakarā nevar neatzīmēt, ka
atšķirībā no starpkaru posma padomju okupācijas gados gandrīz nebija nopietnu avotu publikāciju par agro jauno laiku vēsturi, izņemot Garlība Merķeļa apcerējuma jaunus izdevumus ar
Marģera Stepermaņa komentāriem38 un dažas hrestomātijas.39
Tā ir zīmīga parādība: padomju historiogrāfija interesējās nevis
par vēsturi kā tādu, bet par pseidovēsturiskām politizētām konstrukcijām, kuras varēja izmantot cilvēku indoktrinācijā.
Tajā pašā laikā Latvijas padomju historiogrāfijā ir arī saskarsmes
punkti ar Latvijas nacionālo historiogrāfiju. Kā atzīmējis Ilgvars
Misāns, abās historiogrāfiskajās tradīcijās “[..] starp Latvijas un
latviešu tautas vēsturi praktiski tika likta vienlīdzības zīme”.40
Taču diez vai to var uzskatīt par padomju historiogrāfijas trūkumu. Vispār tāda Latvijas padomju historiogrāfijas īpatnība bija
pretrunā ar marksistisko dogmu, kura neparedzēja kaut kādu
reģionālu, etnisku vai nacionālu īpatnību ievērošanu, bet absolutizēja fiktīvas pasaulvēsturiskās, globālās norises, dažas no tām
uzdodot par vispārīgiem vēstures likumiem.

Mūsdienu Latvijas historiogrāfija: jaunas
paradigmas meklējumos
Vēl nav pienācis laiks, lai sniegtu vispusīgu un sabalansētu Latvijas agro jauno laiku vēstures mūsdienu historiogrāfijas raksturojumu un, it sevišķi, novērtējumu, jo šis pētniecības virziens
joprojām ir tapšanas procesā, kad mūsu acu priekšā vēl notiek
jaunas paradigmas meklējumi, bet tendences historiogrāfijā ir
daudzveidīgas un dažreiz – visai pretrunīgas. Tāpēc būtu pāragri
rakstīt arī par historiogrāfijā veidotu agro jauno laiku vēstures
izpētes modeli, pieejām un prioritātēm.
Problēmorientētu, konceptuāli skaidru situācijas raksturojumu
agro jauno laiku vēstures pētniecībā mūsdienās piedāvāja Ilgvars
Misāns un Gvido Straube Latvijas vēsturnieku Pirmajā kongresā
2011. gadā.41 Šim jautājumam ir veltīti arī Ilgvara Misāna raksti.42
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Kopš 2011. gada situācija agro jauno laiku vēstures pētniecībā nav
krasi mainījusies – ja vispār mainījusies, tāpēc viņu pamatotās
tēzes un situācijas vērtējumi nav zaudējuši aktualitāti. Šajā sakarā
ir jāatzīmē, ka raksta autors visumā piekrīt Gvido Straubes un
Ilgvara Misāna vērtējumiem, lai arī dažos gadījumos uzskata par
iespējamu tos koriģēt. Nav vajadzības šīs tēzes atkārtot, tāpēc šajā
raksta daļā tiek piedāvāti daži novērojumi, lai ieskicētu topošās
agro jauno laiku metavēstures aprises un izteiktu pārdomas par
iespējamām tās transformācijām nākotnē.
Vispārējs ieskats pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas uzkrātajā
historiogrāfiskajā materiālā apliecina, ka agrie jaunie laiki neietilpst Latvijas historiogrāfijas prioritātēs – runa ir gan par prioritātēm, kas izveidojušās de facto, spontāni, gan arī par institucionālajā līmenī paustiem un atbalstītiem Latvijas vēstures pētniecības
virzieniem. Patiešām, lielākā daļa vēsturnieku pašlaik specializējas 20. gadsimta vēstures izpētē, kam ir plašais institucionālais
atbalsts un, šķiet, arī sociālais “pasūtījums”. Taču ne tikai atbalsts
un “pasūtījums” nosaka nepietiekamu uzmanību agrajiem jaunajiem laikiem. Jādomā, ka pievēršanās 20. gadsimta vēsturei un
aiziešana no medievistikas un agro jauno laiku vēstures pētniecības ir vēsturnieku pašu izvēle, ko nosacīja profesionālo kompetenču līmeņa nepārtraukta krišana kopš 20. gadsimta otrās puses.
Modernās vēstures pētniecībā šo tendenci ne vienmēr var pamanīt,
turpretim agrāku posmu pētniecībā tā skaidri redzama. Problēma
ir saistīta ar to, ka agro jauno laiku vēstures izpēte prasa no vēsturniekiem īpašās prasmes un zināšanas vēstures palīgzinātnēs,
avotu pētniecībā, valodās, kurās tapuši šā posma vēstures avoti un
uzrakstīta būtiskā daļa literatūras.43 Gan valodu, gan arī speciālu
prasmju apguve prasa papildu laiku un darbu. Tāpēc daudzi vēsturnieki dabiski izvēlas pētniecības jomas un posmus, kuri to visu
it kā neprasa. Saprotams, ka agro jauno laiku vēsture nav pirmā
izvēle, jo šajā jomā grūti ātri panākt vērā ņemamus rezultātus.
Ļoti spilgti šo problēmu izgaismo 20. gadsimta 20.–30. gados
iespiesto avotu masīva salīdzināšana ar avotu publikācijām mūsdienās. Nevar nepamanīt, ka starpkaru posmā visi vēstures avoti
tika publicēti tikai oriģinālvalodās – vācu (ieskaitot viduslejasvācu un augšvācu valodu), latīņu, krievu, senkrievu, poļu un pat
franču valodā, gandrīz nekad nepievienojot tulkojumus latviešu
valodā. Tulkojumā latviešu valodā tika publicētas tikai Livonijas
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43 Par šīm problēmām sīkāk
sk.: Aleksandrs Ivanovs:
Arheogrāfija, avotu mācība
un vēstures speciālās
zinātnes jaunāko laiku
Latvijas vēstures izpētē,
no: Latvijas Vēsture 2007, 2,
15.–28. lpp.; Idem: Vēstures
palīgzinātnes un vēstures
pētniecības līmenis. Par dažām
tendencēm mūsdienu Latvijas
historiogrāfijas attīstībā, no:
Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums, X, Liepāja 2008,
487.–494. lpp.

44 Piemēram, sk.: Edgars
Dunsdorfs, Oto Līvs:
Dokumenti par tirdzniecības
līgumu projektiem starp
Kurzemes hercogvalsti un
Roterdamas pilsētu (1671. un
1699.), no: Latvijas Vēstures
Institūta Žurnāls 1937, 3,
430.–440. lpp.
45 Tas attiecas vispirms uz
19.–20. gadsimtā tapušo avotu
publikācijām.
46 Gvido Straube: Latvijas
brāļu draudzes diārijs
(Jaunākais noraksts) jeb
hernhūtiešu brāļu draudzes
vēsture Latvijā, Rīga 2000;
Idem (sagat.): Vidzemes
1624./1625. gada arklu
revīzija. Turaidas, Krimuldas
un Siguldas pilsnovadi, Rīga
2019; Vija Stikāne (sast.):
Turaida 13.–16. gadsimta
dokumentos, [Rīga], 2014.
47 Valda Kvaskova (red.):
Kurzemes hercogienes
Dorotejas vēstules = Briefe
der Herzogin Dorothea von
Kurland, Rīga 1999 (Vēstures
avoti, [I]); Idem: Ventspils
rātes un tirgotāju ģildes
18. gadsimta protokoli =
Protokolle des Windauer Rates
und der Kaufmannsgilde im
18. Jahrhundert, Rīga 2003
(Vēstures avoti, II).
48 Tas attiecas uz vācu
paleogrāfiju: Manfrēds
Fon Betihers, Enija
Rubina, Kārlis Zvirgzdiņš:
Palīglīdzeklis Latvijas
arhīvu un bibliotēku
16. gadsimta – 20. gadsimta
sākuma vācu rokrakstu
paleogrāfijā = Hilfsmittel
zur Paläographie deutscher
Handschriften vom
16. Jahrhundert bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts
in Archiven und Bibliotheken
Lettlands, [Rīga] 2018.
Turpretim latviešu paleogrāfija
joprojām nepastāv.

hronikas, taču tās bija populārzinātniskas publikācijas. Dažreiz
tulkojumi tika pievienoti avotiem, kas rakstīti valodās, kuras
Latvijā nebija izplatītas, piemēram, zviedru vai holandiešu valoda.44 Tas rada pārdomas par avotu publikāciju mērķauditoriju
un par tās izglītības līmeni, kā arī par šā līmeņa pazemināšanos
mūsdienās. Acīmredzot 20.–30. gados vēsturnieki savu publikāciju lasītāju – speciālistu prasmes, zināšanas un kompetences
uzskatīja par pietiekamām, lai tie spētu izmantot šos izdevumos.
Kopš padomju okupācijas tāda veida edīcija vairs netiek praktizēta. Padomju historiogrāfijā vajadzības pēc tādām kompetencēm nebija, jo tā tikai otram kārtām veica vēstures pētniecības
funkcijas. Mūsdienās situācija krasi mainījusies, bet tomēr daudzos izdevumos avoti publicēti tikai tulkojumā latviešu valodā.45 Dažos izdevumos tulkojumiem pievienoti teksti oriģinālvalodās;46 šī pieeja konsekventi ievērota tikai Latvijas Nacionālā
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu krājumu sērijā
“Vēstures avoti”, kurā iespiesti arī interesanti agro jauno laiku
arhīva dokumenti.47
Situāciju sarežģī vēstures palīgzinātņu nevienmērīga attīstība
mūsdienās. Dažas vēstures palīgzinātnes un speciālās zinātnes – heraldika, sfragistika, vēsturiskā kartogrāfija, vēsturiskā
etnogrāfija – ieņem pienācīgu vietu vēstures apakšnozaru sistēmā,
saglabājot historiogrāfisko pēctecību ar iepriekšējiem posmiem
Latvijas historiogrāfijā, kas nodrošina pētījumu augstu kvalitāti. Citās vēstures zinātnes apakšnozarēs pēctecība tiek atjaunota mūsu acu priekšā: vēsturiskajā diplomātikā, vēstures avotu
zinātniskajā edīcijā, daļēji arī paleogrāfijā,48 kodikoloģijā, filigranoloģijā. Taču vairākas speciālās zinātnes Latvijā faktiski vairs
nepastāv – vēsturiskā metroloģija, hronoloģija, epigrāfika u. c.
Zinātnieku loks, kuri specializējas šajās vēstures palīgzinātnēs,
ir ļoti šaurs.
Vēl viens faktors, kas nedod iespēju agro jauno laiku vēstures
pētniecībai progresēt sekmīgi un strauji, ir vēstures zinātnes
kapacitāte Latvijā: neliels profesionālu vēsturnieku skaits neļauj
vienmērīgi attīstīt visas apakšnozares un virzienus vēstures pētniecībā. Rezultātā agro jauno laiku vēstures pētniecībā iesaistīto
vēsturnieku skaits ir pavisam neliels. Taču visi šie vēsturnieki ir
profesionāļi, kuri ir jau daudz paveikuši agro jauno laiku historiogrāfiskā tēla veidošanā.
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Līdz šim laikam uzkrātais historiogrāfiskais materiāls ir ļoti
daudzveidīgs; tajā izgaismoti vairāki interesanti 16.–18. gadsimta vēstures aspekti. Šo daudzveidību var uzskatīt par mūsdienu Latvijas historiogrāfijas spēcīgo pusi, sevišķi ievērojot,
ka padomju historiogrāfijā par daudzveidību vispār nevar
runāt, bet pirmskara Latvijas nacionālajā historiogrāfijā
pētāmo aspektu loku būtiski ierobežoja uz latviešu etniskās
vēstures reprezentāciju orientētā tematika. Tajā pašā laikā
daudzveidībai ir cita puse: kopējā vēstures tēla zināma sadrumstalotība, būtiski robi kopainā, konceptualizācijas trūkums. Iespējams, ka to visu nevar uzskatīt par nepilnību, jo
tāds vēstures reprezentācijas veids nav pretrunā ar pašreizējās
postmoderniskās historiogrāfijas nostādnēm.
Tādējādi var apgalvot, ka mūsdienu Latvijas historiogrāfija
vairs neuzskata Latvijas / latviešu nacionālās / etniskās vēstures atveidi par savu galveno uzdevumu (kā faktiski bija
padomju varas gados) vai misiju (kā bija Latvijas nacionālajā
historiogrāfijā starpkaru posmā). Vispār latviešu “nacionālā”
problemātika kā avotu publikācijās, tā arī pētījumos ir it kā
izstumta nomalē. Var minēt tikai nedaudzus izdevumus par
šiem vēstures aspektiem.49 Līdzīga situācija konstatējama arī
pētījumu tematikā.
Visumā atteikšanās no šaurās nacionālās tematikas vērtējama
pozitīvi, jo publikācijās atveidotajā vēstures kopainā tiek
integrēti vēstures aspekti, kuri līdz šim laikam bija gandrīz
pilnīgi izslēgti no pagātnes rekonstrukcijas, piemēram: Kurzemes
un Zemgales hercogistes vēsture,50 dzimtes studijas pēc
viduslaiku un agro jauno laiku vēstures avotiem,51 kartogrāfijas
kā kultūras un vēstures fenomena vēsture,52 Baltijas vācu
kultūrvēstures pieminekļi / sacerējumi Latvijas un Eiropas
kultūras un vēstures telpā,53 Baltijas apgaismotāju un humānistu
darbības eiropeiskā dimensija u. c. vēstures un kultūras
vēstures sižeti. Jāatzīmē, ka tematiskā daudzveidība ir pat
lielāka rakstos, kas publicēti žurnālos “Latvijas Arhīvi”,
“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” un “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture”, turpinājuma izdevumos “Lat vijas
Universitātes Raksti”, “Vēsture. Avoti un cilvēki”54 un “Ventspils
muzeja raksti”,55 kā arī sērijas izdevumos,56 rakstu krājumos
un konferenču materiālos.
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49 Piemēram: Frīdrihs Bernhards
Blaufūss: Vidzemes stāsti. Stāsti
no tās vecas un jaunas būšanas to
Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753,
Rīga 2015.
50 Mārīte Jakovļeva: Kurzemes
hercogistes pārvalde, teritorija,
robežas un metālieguves
manufaktūras (1561–1795).
Promocijas darbs, Rīga 1999;
Idem: Robežas un administratīvais
iedalījums Latvijas teritorijā
16. gs. otrajā pusē un 17. gs., no:
Latvijas zemju robežas 1000 gados,
Rīga 1999, 91.–130. lpp.; Idem:
Karadarbība Kurzemes hercogistē
un Lietuvas pierobežā (1703. gada
vasara – 1705. gads), no: Latvijas
Vēstures Institūta Žurnāls, 2008, 2,
29.–46. lpp., 2009, 3, 49.–70. lpp.;
Idem: Latvijas Valsts vēstures
arhīva dokumenti par Kurzemes un
Zemgales hercogistes attiecībām
ar Franciju hercoga Jēkaba (1610–
1681) valdīšanas laikā, no Latvijas
Valsts vēstures arhīva Zinātniskie
lasījumi. III. Starpkultūru vēsture
Latvijas arhīvu dokumentos,
Rīga 2017, 81.–109. lpp.; Idem,
Valstiskums (kā 4. atsauce); u. c.
51 Vija Stikāne: Sieviete Livonijas
sabiedrībā Viduslaikos un
Jauno laiku sākumā 13.–16. gs.
Promocijas darbs, Rīga 2012.
52 Piemēram, sk.: Margarita
Barzdeviča: Rīgas pilsētas attīstība
1621.–1710. gadā kartogrāfisko
attēlu atspoguļojumā, no: Senā
Rīga, 3, Rīga 2001, 161.–187. lpp.;
Idem: Rīga zviedru laika kartēs
un plānos, 1621–1710, Rīga 2011;
Idem: Rīgas kartogrāfiskie attēli
kā liecība starpkultūru kontaktiem
17. gadsimtā – 18. gadsimta
sākumā, no: Latvijas Valsts vēstures
arhīva Zinātniskie lasījumi. III (kā
50. atsauce), 44.–66. lpp.; Pārsla
Pētersone (sagat.): Ikšķiles muiža,
baznīca un pastorāts, no: Latvijas
Arhīvi, 2003, 2, 134.–149. lpp.;
Idem: Tīnūžu, Sprēstiņu un
Turkalnes muižas, no: Latvijas
Arhīvi, 2003, 3, 125.–139. lpp.; u. c.
53 Edgars Ceske: Eiropa vācbaltiešu
acīm: ceļojumu literatūras liecības
(1750–1815). Promocijas darbs,
Rīga 2013; Idem (sagat.): Elisa
fon der Reke. Kādas Kurzemes
muižnieces atmiņas, [B. v.] 2004.

54 Iznāk regulāri – katru gadu
kopš 1997. gada. Krājumos
publicēti raksti, kas veidoti
pēc Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes
zinātniskajos lasījumos
vēstures darba grupā
prezentētajiem referātiem:
Vēsture. Avoti un cilvēki,
VII–XXII, Daugavpils
1997–2003. Pirms 2004.
gada izdevumam bija cits
nosaukums: Humanitāras
fakultātes VII–XII Zinātnisko
lasījumu materiāli. Vēsture, I–
VI, Daugavpils 1997–2003.
55 Ventspils muzeja raksti = Acta
historica Vindaviensia, I–
VIII, Ventspils 2001–2016.
56 Piemēram, sk.: Latvijas
viduslaiku pilis, I–IX, Rīga
1999–2016; Senā Rīga.
Pētījumi pilsētas arheoloģijā
un vēsturē, 1 – 9, Rīga
1998–2018.
57 “L’histoire se fait avec des
documents”. CharlesVictor Langlois, Charles
Seignobos: Introduction aux
études historiques. 2e éd.,
Paris 1899, p. 1.
58 Heidi Hein-Kircher,
Ilgvars Misans (Hrsg.):
Stadtgeschichte des Baltikums
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Arvien daudzveidīgāku situāciju padara arī metodoloģisku
pieeju dažādība. Vēstures reprezentācijas jomā var saskatīt
savā ziņā cīņu starp divām pieejām vēstures tēla veidošanā.
Pirmā pieeja ir tradicionāla un pilnīgi atbilst pozitīviskās un
neopozitīviskās historiogrāfijas paradigmai, saskaņā ar kuru
“vēsture rakstīta / veidojas dokumentos”.57 Otrā pieeja izpaužas
problēmorientētā vēsturē, kura cenšas atklāt cilvēcisko dimensiju pagātnes norisēs un iesaistīt Latvijas vēstures pētniecību
jaunākajos metodoloģiskajos meklējumos, kas notiek pasaules
historiogrāfijā. Par to liecina gan dzimtes studiju parādīšanās,
gan vēstures jaunu apakšnozaru, piemēram, muižu un pilsētu
vēstures pētniecības, attīstība.58
Tādējādi agro jauno laiku vēstures tēls kļūst arvien interesantāks gan speciālistiem, gan arī – jācer – plašākam lasītāju
lokam. Tajā pašā laikā šajā daudzveidībā grūti pamanīt kādu
sistēmu, plānu vai arī skici, pēc kuras tiek (re)konstruēta agro
jauno laiku vēstures aina. Pagaidām tā fragmentējas, atgādinot
nepabeigtu mozaīku. Katrs tās fragments pats par sevi ir interesants. Iespējams, ka kopainas izveide ir tikai laika jautājums:
kad tiks uzkrāts pietiekami plašs historiogrāfiskais materiāls,
kļūs skaidrākas agro jauno laiku metavēstures kontūras. Diemžēl no šīs kopainas gandrīz pilnīgi izkrituši fragmenti – nozīmīgi fakti un norises, kuri atteicas uz sociālo, ekonomikas un
demogrāfijas vēsturi, kas rakstīta pēc masveida avotiem. Šie
avoti un attiecīgi vēstures pētījumi pašlaik nav populāri vēsturnieku vidū, jo nepieciešams ieguldīt pārāk lielu darbu un
laiku, it sevišķi salīdzinājumā ar gaidāmiem rezultātiem, kuri
nevar būt tik iespaidīgi un, masu lasītāja uztverē, pievilcīgi.
Taču bez šiem vēstures aspektiem vēstures rekonstrukcija nebūs
pilnvērtīga. Daļēji trūkstošo materiālu var aizvietot Latvijas
nacionālajā historiogrāfijā un padomju vēstures zinātnē tapušie
pētījumi un avotu publikācijas. Taču, spriežot pēc pētījumu
tematikas un atsaucēm, mūsdienās šie pētījumi un avotu publikācijas nav pieprasītas.
Dažas pārdomas izraisa arī acīmredzama atteikšanās no tīri
nacionālās / etniskās vēstures tēlošanas: diez vai kaut kur citur
kāds ar šo vēsturi nodarbosies…
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Nobeigumam: distance starp metavēsturi
un “reālu” vēsturi
Izmērīt šo distanci var tikai hipotētiski, jo pati pagātne mums
nav pieejama. Kaut arī ir dažas pazīmes, kas nepārprotami liecina
par to, ka šā distance ir liela. Pats fakts, ka viena gadsimta laikā
Latvijā ir tapuši trīs agro jauno laiku vēstures reprezentācijas,
vērtēšanas un izskaidrošanas modeļi, pierāda, ka metavēstures
plāksnē tiek nepārtraukti veidoti vienas un tās pašas vēstures
atšķirīgi redzējumi, kuri tikai daļēji sakrīt.
Diez vai ir iespējams mehāniski aizpildīt tukšumus vēstures
kopainā, summējot dažādu historiogrāfisku virzienu pārstāvju
veikto pētījumu rezultātus, jo katrs pētījums ir nesaraujami
saistīts ar savu laiku un telpu – ārpus šīs hronoloģiskās un
teritoriālās noteiktības tie daļēji zaudē savu īsto jēgu un var
būt izmantoti tikai atsevišķu faktu noteikšanai vai precizēšanai. To apstiprina Latvijas historiogrāfijas simtgadīga pieredze:
padomju varas gados Latvijas Republikā tapušais historiogrāfiskais materiāls nebija pieprasīts, bet atsevišķi fakti, kuri zinātnes
apritē nokļuva no iepriekšējā posmā uzrakstītajiem darbiem,
tika izrauti no to vispārējā konteksta un organiskā naratīva. Tas
pats vēlreiz notiek ar iepriekšējo historiogrāfisko mantojumu arī
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.
Tādējādi vispārīgas vēstures rekonstrukcijas, respektīvi, metavēstures modeļi, nevar harmoniski savienoties. Tie viens otru
nomaina.
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Latvian Historiography and
the 16 –18 Century History of Latvia: the Issue of
the Replacement of the ‘Real’ Past with Metahistory
th

th

Aleksandrs Ivanovs
The image of the past as created by historiography only partially corresponds to
the real history – instead of it historians deal either with self-made or already
existing historical reconstructions and the related concepts. Such reconstructions
and the conceptual comprehension of history perform a metahistorical function:
the past is described, evaluated and sometimes explained. It means that
metahistory is a specific tool used in the historiographical representation of
the past. More often than not metahistory is reduced to stylistic and linguistic
expressions of the historical discourse; however, of essential importance is also
the completeness of historical reconstructions, as well as the priorities set by
historians, preteritions, the selection of historical sources for the research, etc.
The paper is based on the broad historiographical material – monographs
and research papers as well as source publications, which reflect the facts and
processes of the Early Modern History of Latvia. In fact, the corpus of such
publications can be viewed as the replacement of the real history; thus, these
publications perform the basic functions of metahistory. The research into
this historiographical material reconfirms that metahistory is changeable, and
the basic trends in its transformation are determined not only by the ‘natural’
evolution of historical research, but also by political changes.
The author focuses on the specifics of the image of the Early Modern History
of Latvia shaped during the three phases of the Latvian historiography
as well as the factors, which have determined this image within different
historiographical trends, namely: the Latvian national historiography in
the 1920s–1930s and the Latvian historiography in exile; the Soviet Latvian
historiography; and the contemporary Latvian historiography. The paper
reveals the source basis of historical reconstructions, the research process
and findings within each of the three trends mentioned above. The author
also confronts the images of history, i.e. models of metahistory, shaped
within the respective historiographical trends, evaluating them within the
following layers: the representation of the Early Modern History of Latvia in
the published collections of historical sources (records) and research papers,
the pre-determination of the image of history and its dependence on public
expectations and sometimes also on political directives.
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Ķeizaram tuvu, impērijai tālu –
pārdomas par Livonijas saikni
ar Svēto Romas impēriju
no satversmes vēstures viedokļa
Matiass Aše

I
Historiogrāfiskie naratīvi
19. un 20. gadsimta sākuma Prūsijas kultūrprotestantisma
ietekmē tapusī vēstures pētniecība Vācu nācijas Svēto Romas impēriju arvien ir gribējusi redzēt kā vāju un mākslīgu
valstisku veidojumu, turklāt tādu, kas ir kavējis vācu nacionālo
attīstību.1 Tie pētnieki, kuri galveno uzmanību pievērsa šķietami nemodernajam, t. i., agro jauno laiku Vecās impērijas
nenacionālvalstiskajam aspektam, sava veida pieticīgā konfederācijā saslēgušajos Livonijas garīgajos valdījumos saskatīja vien mazasinīgu nepilnīga valstiskuma konstruktu. “Jau
Livonijas iekšējā organizācija vien slēpa sevī savas valstiskās
patstāvības nāves iedīgļus,” šo vēstures naratīvu trāpīgi rezumējis austriešu Austrumeiropas vēstures pētnieks Hanss
Ībersbergers (Uebersberger, 1877–1962).2 To, ka Livonijas vēstures pirmsākumos sakņotā ilgstošā cīņa par virsvaru starp
Rīgas arhibīskapu un Vācu ordeņa mestru šo reģionu3 tikai
vājināja, protams, apzinājās jau laikabiedri 16. gadsimtā. Ar
norādēm uz šo abu svarīgāko Livonijas politisko “spēlētāju”
ilgstošajiem konfliktiem impērijas firsti reihstāgos varēja, piemēram, pamatot atteikumu sniegt efektīvu palīdzību Maskavas
lielkņaza militāri apdraudētajai zemei.4 Šeit būtu jāpiezīmē, ka
Livonijai zināmi valstiskuma iedīgļi piemita, tieši pateicoties
ārējam apdraudējumam. Savukārt Livonijas piederība impērijai
(īpaši runājot par to savstarpējām ciešajām kultūras saitēm) un
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3 Bernhart Jähnig: Der Deutsche
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līdz ar to impērijas atbildība par savu it kā “aizjūras koloniju”5 vai
“robežnovadu”6 laikabiedriem bija pašsaprotama. Šajā kontekstā
ietilpst arī livoniešu radītais paštēls propugnaculum imperii7 vai
antemurale christianitatis, tātad kā impērijas atbalsts pret maskaviešu barbariem un shizmātiķiem8: bailes no krievu nežēlības
latīņu Eiropā 16. gadsimtā etnogrāfisko heterostereotipu hierarhijā pārspēja vien bailes no turkiem.9 Taču, neraugoties uz
situāciju, kāda veidojās ap varas vakuumu Livonijā konkurējošo
spēku starpā, ķeizaram un impērijai šo zaudēto perifēro reģionu
neizdevās paturēt, respektīvi, atgūt. Pēc Vācijas Demokrātiskās
Republikas (VDR) vēsturnieka Ēriha Donnerta (1928–2016)
domām, iemesli, kāpēc ķeizars un impērija Livonijas “feodālajām
varām” nenāca talkā, lai palīdzētu “saglabāt viņu veco, panīkušo režīmu”, rodami impērijas “sociālekonomiskajā struktūrā
un politiskajā deformācijā”.10 Ar to konsekventi tika turpinātas
Rietumu vēsturnieku vēstures interpretācijas, ar pārsteidzošu
vienlaicīgumu apsūdzot “ķeizara un impērijas vājumu”11 un izceļot impērijas institūciju, konkrēti, reihstāga, darbības gausumu.
Jau ilgi pirms Ēriha Donnerta pētniecība bija padevusies vilinājumam 19. gadsimta attiecības projicēt uz krietni senāku vēsturi
un labprāt saskatīt dažādas analoģijas starp Livonijas vēsturi,
Svētās Romas impēriju un Vilhelma laika vācu impēriju. Kaut
arī Livonijas valdījumu kopums savā ziņā bija ģenētiski neglābjami “slims” (kā pati Vecā impērija), tas tomēr arvien, pateicoties
Vācu ordeņa zemes mestru centieniem, kas bija vērsti uz apvienošanos pret Rīgas arhibīskapu (līdzīgi kā Prūsija Vācu impērijā
pret ultramontāno katolicismu), savu eksistenci bija “izvilcis”
līdz jauno laiku slieksnim. Taču 16. gadsimta vidū tas jau pēc
pirmā maskaviešu karapulku trieciena sabruka kā kāršu namiņš
(tāpat kā Vecā impērija Francijas un Napoleona revolucionārā
karaspēka priekšā). VDR vēstures pētniecība, protams, atbilstoši
marksistiskajai vēstures izpratnei izkopa līdzīgus priekšstatus.
Piemēram, jau piesauktais Ērihs Donnerts apgalvoja, ka Livonija
16. gadsimtā esot atradusies “feodālās anarhijas stadijā” un “valdošās vācu šķiras īstenotās nacionālās apspiešanas politikas dēļ,
kā arī pastāvīgo feodālo konfliktu [..] dēļ tā esot” bijusi “iekšēji
ruinēta”.12 Tādēļ atbilstoši dialektiskai likumsakarībai Maskavas
valsts, kuru cars Ivans IV Bargais (Ivan IV Groznyj, 1530–1584),
laužot reakcionāro bajāru fronti, bija sācis centralizēt, esot bijusi
pārāka par viduslaiku feodālo valsti Livoniju.
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Mūsdienās, kad kopš 20. gadsimta 60. gadiem impērijas un
tās satversmes vēstures pētniecībā notikusi pamatīga revīzija,
Vecā impērija tiek interpretēta kā tiesībās balstīta savienība
(Rechtsverbund), turklāt citā, labākā gaismā.13 Atbilstoši tam
citādi arī būtu atbildams jautājums par Livonijas krīzi un par
iemesliem, kāpēc ķeizara un impērijas centieni paturēt Livoniju
izrādījās neveiksmīgi. Krietni lielāka nozīme arī tiktu piedēvēta
rosīgajai diplomātijai kā rīcības līmenim sui generis, ko Vīnes
galms sāka piekopt pēc krievu karaspēka daļu iebrukuma
Tērbatas bīskapijā 1558. gadā. Raksta gaitā sekos mēģinājums
sasaistīt jau pirms krietna laika aizsākto un vēl tagad turpināto
diskursu par Livonijas attiecībām un saikni ar impēriju ar tiem
rezultātiem, kas gūti modernajā pētniecībā par impērijas un
satversmes vēstures jautājumiem, tādā veidā pretendējot uz
jaunām atziņām par arvien no jauna izvirzīto jautājumu par
Livonijas politisko un satversmē fiksēto piederību impērijai.
Jāpiezīmē, ka tas ir diskurss, kas agrāk ir bijis politiski jūtīgs
un reizēm pat rosinājis uz domām par bijušās “kolonijas”
atgriešanos Vācu impērijā.14

II
Vecās impērijas jaunais tēls –
interpretācijas ietvars
Pievēršoties būtiskajiem modernās impērijas vēstures pētniecības rezultātiem, vispirms vēlreiz īpaši jāuzsver, ka kopš
19. gadsimta pastāvējušās modernās nacionālās valsts politiskās
un konstitucionālās attiecības nav projicējamas uz agro jauno
laiku Veco impēriju,15 jo, kā izteicies medievists Pēters Moravs
(1935–2013), “vēlo viduslaiku impērija nebija valsts, taču nebija arī
ne-valsts”.16 Valsts tiesību pētnieka Georga Jellineka (1851–1911)
ieviestajiem kritērijiem, pēc kuriem valsts ir uzskatāma par sociālu
veidojumu ar trim būtiskiem elementiem – ar “valsts apgabalu”,
kam ir valsts robežas, ar “valsts tautu” un ar “valsts varu”17, Vecā
impērija tieši neatbilda. Tai pietrūka visa, kas veidoja modernu
valstiskumu – impērijas galvaspilsētas, saistošas satversmes,
vienotas pavalstnieku savienības, valsts varas monopola, pastāvīga
impērijas karaspēka, neapstrīdamas izpildvaras, pieminēšanas
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vērtas birokrātijas, efektīvi iekasētu impērijas nodokļu, nemaz
nerunājot par tādu tiesas varu, kas darbotos bez konkurences.
Vairākumu agri centralizētajām Rietumeiropas nacionālajām
valstīm raksturīgo varas tiesību ķeizars praktizēja kopā ar impērijas
kārtām, kas sevi kopš 15. gadsimta beigām pamazām tapušajos
impērijas reihstāgos pasniedza kā “vācu nācijas” pārstāvjus. Runājot
par centralizētas valsts varas jautājumu Vecajā impērijā, aizvien
jānorāda uz varenajiem zemeskungiem. Pie tiem piederēja arī lielākā
daļa ķeizaru (pārsvarā nākušu no Hābsburgu dinastijas), taču kuri
satversmes struktūru robežās beigu beigās bija tikai kā Primus
inter pares – protams, ar ceremoniālām prioritātēm un prerogatīvas
tiesībām, taču ne vairāk. Šis neviennozīmīgais, dažkārt pat tīri
arhaiskais impērijas raksturs nodarbināja jau laikabiedru prātus.
Valsts tiesību zinātnieks Samuels fon Pūfendorfs (1632–1994) savā
darbā par Vācu impērijas satversmi “De statu imperii Germanici”
(1667) teju kapitulēja, mēģinot aprakstīt Vecās impērijas būtību: tā
esot irregulare aliquod corpus et monstro simile (deformēts ķermenis
un līdzīgs monstram), jo nepakļaujoties ne Aristoteļa antīko valsts
formu skaidrojumam, ne arī laikabiedru suverenitātes teorijām.18
Pūfendorfs ar savu aprakstu nekādā gadījumā negribēja noniecināt
impērijas satversmē balstīto raksturu. Viņa spriedumu – tiesa
gan, sagrozīti – labprāt recipēja 19. gadsimta vēsturnieki, kuri
apstrīdēja Svētās Romas impērijas valstisko kvalitāti pēc Štauferu
laika beigām un šo, Heinriha fon Treičkes (Treitschke, 1834–1896)
vārdiem runājot, šķietamo “ne-valsti” (Unstaat), salīdzinot to
ar “lupatu deķi”, kas sastāv no egoistiskām sīkvalstīm, vainoja
novēlotā nacionālas valsts veidošanā.19 Šajos apstākļos neesot
arī nekāds brīnums, ka impērijai neizdevās piesaistīt Livoniju.
Saskaņā ar iepriekš teikto, Livonijas iziršana tātad uzskatāma par
tipisku piemēru šķietamai vācu ķeizaru un karaļu – galvenokārt
katoļu Hābsburgu dinastijas pārstāvju – rīcības nespējai kopš
vēlajiem viduslaikiem.
Patiešām, impērijas savienības koherence vēlo viduslaiku gaitā pēc
Štauferu dinastijas laika beigām mazinājās, jo īpaši runājot par
laiku pirms Hābsburgu nākšanas pie varas, kad no dinastiskās
pēctecības viedokļa nepastāvīgie vācu karaļu vēlēšanu rezultāti
raisīja diskontinuitāti.20 Karaļa amatā cita citu nomainīja lielās
firstu dinastijas, un katra būtībā piekopa varas politiku sava
nama interesēs. Tajā pašā laikā 15. gadsimtā pieauga impērijas
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apdraudējums perifērijā. Te jāmin Husītu kari Bohēmijā,
Burgundijas hercogu izvērstā ekspansijas politika, Turku kari,
kari ar Franciju par noteicošo stāvokli Itālijā, kā arī – kas šajā
kontekstā bieži paliek neievērots – arvien vairāk sevi piesakošie
konflikti ar Maskavas lielkņazisti impērijas ziemeļaustrumu
pierobežā. Tā ka, no vienas puses, ķeizari vairs nespēja finansiāli
tikt galā ar šiem izaicinājumiem, izlīdzoties tikai ar savā rīcībā
esošiem līdzekļiem, bet, no otras puses, tā kā apdraudējums skāra
arī konfliktreģionos valdošos impērijas firstus, 15. gadsimta gaitā
veidojās ciešāka sadarbība starp ķeizaru un impērijas firstiem jeb –
kā turpmāk mēdza teikt – starp “ķeizaru un impēriju”. Vispārējais
apdraudētības stāvoklis noveda pie pakāpeniskas iepriekš brīvi
organizētās un galvenokārt lēņu sistēmas kopā saturētās impērijas
institucionalizēšanās. Šis process pētniecībā ieguva apzīmējumu
“impērijas reforma”21 un Pēters Moravs to trāpīgi ietērpa formulā:
“No atvērtas satversmes uz formējošu sablīvēšanos” (Von offener
Verfassung zu gestalteter Verdichtung).22 Šis sablīvēšanas process
gāja roku rokā ar impērijas institucionalizāciju, kur rezultātā
ieguvējs bija nevis centralizēta ķeizariste, bet gan visus agros jaunos
laikus aptveroša, līdzsvarota duālistiska sistēma starp ķeizaru
un impēriju, respektīvi, tās kārtām. Agro jauno laiku impērijas
publicisti šo duālismu no konstitucionālo tiesību viedokļa gan
nedaudz neskaidri, tomēr pietiekami trāpīgi apzīmēja kā Status
mixtus, bet impērijas vēsturnieks Georgs Šmits to savukārt nosauca
par “komplementāru impērijas valsti” (komplementärer ReichsStaat),23 ar komplementaritāti šajā gadījumā saprotot to, ka agro
jauno laiku Vecajā impērijā nepastāvēja centralizēta, suverēna
valsts vara, bet gan tās vietā funkcionēja rīcībspējīga apvienība,
kur līdzās un kopā ar ķeizaru kā augstāko impērijas reprezentantu
viens otru papildināja dažādi politiskie “spēlētāji” (impērijas
kārtas) un kas izpaudās kā savstarpēja atkarība impērijas galvas
un impērijas locekļu starpā.
Īpaši pēc 1495. gada Vormsas (Worms) reihstāga pirmo reizi radās
visu valsti aptverošas, tātad impērijas mēroga institūcijas. Vispirms
kā impērijas kārtu konkurence vecajai karaļa tiesai – impērijas
galma padomei (Reichshofrat) – tika izveidota impērijas kamertiesa
(Reichskammergericht), kuras kompetencē ietilpa “Mūžīgā zemes
miera” (Ewigen Landfriedens) sargāšana impērijas iekšienē; tālāk
impērijas augstākās tiesas spriedumu īstenošanai un vēlāk arī
impērijas ārējās aizstāvības nodrošināšanai (impērijas Eksekūcijas
44

21 Karl-Friedrich
Krieger: König, Reich
und Reichsreform im
Spätmittelalter, 2. Aufl.,
München 2005, S. 49 ff.
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kārtība (Reichsexekutionsordnung) 1555) tika izveidoti impērijas
administratīvie apgabali (Reichskreise); tāpat arī tika likti pamati
impērijas nodokļu sistēmai (Gemeiner Pfennig, Kammerzieler).
Modernais valsts veidošanās process agro jauno laiku gaitā turpmāk
noritēja ne tik daudz impērijas līmenī, cik pašos teritoriālajos
valdījumos. Pati impērija līdz savas pastāvēšanas beigām (1806)
palika kā vaļīgi saistīta un lielā mērā lēņu attiecībās balstīta
“personu apvienības valsts”,24 kas kaut vai tādēļ vien, ka tai trūka
kopīgas impērijas armijas, drīzāk sevi apzinājās kā mieru sargājošu
un uz aizsardzību vērstu, nevis ekspansīvu un uzbrūkošu.25
Vēlreiz jāuzsver, ka miera nosargāšana uz iekšpusi un impērijas
ienaidnieku defensīvā atvairīšana uz ārpusi bija uzdevumi, ko
Svētā Romas impērija centās pildīt līdz pat savas pastāvēšanas
beigām triju gadsimtu garumā.

III
Livonijas piederība impērijai:
pierādījumu meklējumi
Tikko īsi aprakstītā impērijas institucionalizācija bija priekšnosacījums tam, lai vispār varētu definēt to, kurš pieder impērijai
un kurš ne. Uzdodot jautājumu par Livonijas attiecībām ar
impēriju, svarīgi ir paturēt acīs ieskicēto atšķirību starp formāli
tiesiskajām un faktiskajām piederības formām. Lai izvairītos no
jebkādiem pārpratumiem, uzreiz jānorāda, ka pēc formāliem lēņu
tiesību kritērijiem Livonijas garīgie firsti – turklāt neapstrīdami visi
bez izņēmuma – bija impērijas firsti un līdz ar to no satversmes
viedokļa nešaubīgi bija arī impērijas locekļi. Jau 1225. gadā vācu
karalis Heinrihs (VII) (Heinrich (VII.), 1212–1242) no Štauferu
dinastijas oficiāli piešķīra lēņus Rīgas bīskapam Albertam (Albert
von Buxthoeven/Bexhövede/Buxhövden, 1199–1229) un viņa
brālim – Tērbatas bīskapam Hermanam (Hermann I. von
Buxthoeven/Bexhövede/Buxhövden, 1163–1248). 26 Lēņus
apstiprināja ķeizari 1356. un 1426. gadā. 1429. gadā ķeizars
Sigismunds (Sigismund von Luxemburg, 1368–1437) piešķīra
lēni Sāmsalas-Vīkas bīskapam.27 1494. gadā impērijas firstu
kārtā tika iecelts Vācu ordeņa mestrs Livonijā, ko atkārtoti
1526. gadā apstiprināja ķeizars Karls V (Karl V., 1500–1558).
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Tā kā vairāki Livonijas bīskapi, ieskaitot Kurzemes un
Rēveles bīskapu, saistībā ar gaidāmo Vīnes konkordāta
(1448) pagarinājumu, kas notika 1522. gadā, jau 1521. gadā
bija zvērējuši ķeizaram uzticību, līdz ar to visi Livonijas
garīgie kungi, vēlākais, 16. gadsimta 20. gados jau bija
kļuvuši par regālijas saņēmušiem impērijas firstiem.28 Arī
1521. gada impērijas matrikula (Reichsmatrikel), kurā gan
bija iekļauts Vācu ordeņa virsmestrs Prūsijā, taču ne visi
Livonijas firsti,29 maz palīdz, mēģinot atbildēt uz jautājumu,
vai Livonija piederēja pie impērijas vai ne, jo vairāk tādēļ,
ka nepastāvēja konkrētas impērijas robežas, bet gan “drīzāk
pārejas zonas kā robežas”.30 Firsti impērijas nomalē ar ķeizaru
bija saistīti tikai caur lēņu sistēmu. Tādā veidā impēriju
saturēja kopīgas intereses, paražu tiesības un galvenokārt
vienošanās ceļā panāktie reglamenti – tā dēvētie Impērijas
pamatlikumi (Leges fundamentales imperii): Zelta bulla
(1356), Mūžīgais zemes miers un impērijas kamertiesas
likums (Reichskammergerichtsordnung, 1495), vēlāk arī
Augsburgas ticības miers (1555) un Vestfālenes miera līgums
(1648), kā arī Impērijas deputācijas galvenais slēdziens
(Reichsdeputationshauptschluss, 1803).
Runājot par impērijas konstitucionālo realitāti, ir jāatzīst,
ka Livonijas piederība impērijai tomēr nebija tik nepārprotama, kā to iztēlojuši vecākās paaudzes vācu
konstitūcijas un tiesību vēsturnieki. Lai nonāktu pie
piemērota novērtējuma un izsvērta sprieduma, ir svarīgi
tuvāk aplūkot institucionalizācijas procesa norisi impērijā.
Vispirms uzkrītoši ir tas, ka Livoniju – tāpat kā Prūsiju,
Bohēmijas karalisti, Šveices Konfederāciju un visbeidzot
arī Augšitālijas zemes (Reichsitalien) – ne reizi neskāra
iedalīšana impērijas administratīvajos apgabalos (Reichskreise)
(1500/1512).31 Taču Livonija laika posmā no 1529. līdz
1564. gadam kopumā 29 reizes vērsās impērijas kamertiesā,32
kā arī impērijas galma padomē.33 Piederība pie kāda no
impērijas apgabaliem tātad, šķiet, nav arguments, lai runātu
par piederību impērijai, ja jau reiz neatkarīgi no tā notika
vēršanās impērijas tiesās. Savukārt iespējams pierādījums
tam, ka Livonija atdalījās no impērijas, ir konstatējums, ka
sākot no 16. gadsimta vidus “impērijas kamertiesā vairs
neienāca sūdzības no Baltijas”.34
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Ķeizars un impērijas kārtas nebija ieinteresēti ciešāk integrēt
impērijā perifēros, tikai caur lēņa attiecībām piesaistītos pierobežas reģionus. Visiem iesaistītajiem bija skaidrs, ka perifērais ģeogrāfiskais novietojums impērijas robežapgabalos ļoti
ātri var novest pie konfliktiem ar citiem kaimiņiem Eiropā
un ka, rīkojoties konsekventi, invāzijas gadījumā šīs teritorijas
būtu jāaizstāv impērijas spēkiem – gan ar militāriem, gan ar
finansiāliem līdzekļiem. Un uz to impērijas locekļi, arī ķeizars, jo
īpaši aiz finansiāliem apsvērumiem, nebija gatavi. Gluži pretēji –
15. gadsimta nogalē impērijas reformas ietvaros izveidotais reihstāgs
bija orientēts uz saskaņas veidošanu un interešu izlīdzinājumu;
tāpēc lēmumu impērijas lietā, kas skāra visas impērijas kārtas
(quod omnes tangit), varēja pieņemt tikai vienbalsīgā, visu reihstāga
locekļu vienotā viedoklī balstītā vienprātībā (ab omnibus approbari
debet). Te tad arī – impērijas nomalē esošo teritoriju nepietiekamo
aizsardzības spēju dēļ – jau ātri iezīmējās agro jauno laiku valsts –
impērijas reālās robežas. Un šeit pavisam konkrēti arī sakņojās
Livonijas firstu problēmas, kuri reihstāgos ar savām prasībām pēc
militāras un finansiālas palīdzības pret draudošo krievu invāziju
no impērijas neko nevarēja panākt.35 Tapt iesaistītai perifērijā
grūti uzvaramā karā ar Krieviju – no tā impērija gribēja izvairīties
par katru cenu. Te slēpās arī bīstamība, ka ķeizars varētu vairs
neatbilst savai titulatūrai kā Mehrer des Reiches (Impērijas [zemju]
vairotājs [resp. paplašinātājs]). Ķeizars zināmā mērā bija impērijas
“uzticības persona” un nedrīkstēja bez kārtu līdzdalības atdot
impērijas īpašumus, jo tas varētu kļūt par iemeslu viņa gāšanai.36
Impērijas vēsturnieks Aksels Gothards situāciju raksturojis šādi:
“Impērija bija lēņu apvienība, taču reizē arī politiska sistēma, un
pirmā telpiski sniedzās tālāk nekā otrā. Kā šīs politiskās sistēmas
elements kvalificējās tas, kurš uzņēmās tiesības aktīvi veidot
impērijas politiku un uzņēmās atbilstošu pienākumu nastu.”37
Vēl trāpīgāk to formulējis Georgs Šmits: “Tas, kurš jaunajās
organizācijās nepiedalījās un arī neko neieguldīja ārējā aizsardzībā
vai tās finansēšanā, neskaitījās [impērijai] piederīgs.”38 Ķeizars un
impērija centās panākt, lai arī Livonijas firsti piedalītos ar nodokļu
maksājumiem impērijai,39 kas arī vairāk vai mazāk beigās tomēr
tika panākts. Nozīmīgs ir igauņu vēsturnieka Madisa Māzinga
atzinums: ja Livonijas firsti – īpaši, kas attiecas uz laiku no
16. gadsimta 20. gadiem, – vēl tikai cīnījās par iespēju intensīvi
iesaistīties impērijas lietās un ar saviem sūtņiem tikai daļēji
47

regulāri piedalījās reihstāgos, tad no 1527. līdz 1555. gadam
reihstāgos bija klāt jau vismaz viens Livonijas sūtnis.40 Tā
raugoties, nav pārsteigums, ka impērijas likumdošana ticības
jautājumos tika piemērota arī Livonijā, piemēram, attiecībā
uz ķeizarisko ticības jautājuma pagaidu regulējumu (Interim)41
vai 1555. gada Augsburgas ticības mieru42. Tiesa, klātbūtne
reihstāgos vien vēl nepadarīja Livonijas firstus par aktīviem
impērijas politiķiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka tie – sevišķi kopš
16. gadsimta 40. gadiem – reihstāgos apelēja pie viena vienīga
punkta, proti, pie pastāvīgajiem krievu invāzijas draudiem.
Pārrunās par kārtējiem un ārkārtējiem impērijai maksājamiem
nodokļiem (īpaši Turku kara nodokļiem) Livonijas sūtņi ielaidās
ļoti negribīgi, arvien argumentējot ar tiem pašiem draudiem
no Krievijas. Ar nodokļu iemaksām viņi tātad piedalījās ļoti
nelabprāt, taču enerģiski prasīja pēc ķeizara un impērijas
palīdzības. Turklāt impērijas firstiem nepalika apslēpts ilgstošais
konflikts, kas valdīja starp abiem spēcīgākajiem Livonijas
politiskajiem “spēlētājiem” – starp Vācu ordeņa mestru un
Rīgas arhibīskapu. Tas, protams, pēc vairākuma impērijas
kārtu ieskatiem, īsti negāja kopā. Pat citkārt solidārā Hanza
šeit negribēja iesaistīties, jo Livonijas Hanzas pilsētas no
15. gadsimta beigām savtīgu apsvērumu vadītas bija iesaistījušās
ienesīgajā tirdzniecībā ar Krieviju un tādējādi nonākušas
pretrunā ar vendu Hanzas pilsētu interesēm.43 Tikai daži
impērijas firsti – vismaz uz laiku – akceptēja Livonijas firstu
pozīciju. Pie tādiem piederēja, piemēram, Mēklenburgas un
Pomerānijas hercogi un Brandenburgas kūrfirsts, kaut gan
nevar noliegt, ka viņiem nebūtu bijuši savi stratēģiski nolūki,
kas ilgtermiņā bija orientēti uz Livonijas valdījumu sistēmas
politisku pārstrukturēšanu.44 Līdz ar to Livonijas firstiem
nebija liela atbalsta impērijā. Kā Māzings secina, Livonijas firsti
“gan [atbrīvojās] no lielākās daļas impērijas nodokļu, taču [..]
[impērijas] kārtas uzskatīja, ka tā esot vienīgā palīdzība, ko
tās var sniegt Livonijai atbalstam pret Krieviju”.45 Šeit varbūt
arī slēpjas Livonijas gadījuma traģika un līdz ar to cēlonis
tam, kāpēc Livonijas valstis atdalījās no ķeizara un impērijas.
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IV
Rezumējums un perspektīvas
Modernā impērijas vēstures pētniecība gan ir centusies zīmēt
“jaunu Vecās impērijas tēlu”,46 taču tajā pašā laikā arvien atstājusi
novārtā to, ka šajā ainā atbilstoši būtu rodama vieta arī Livonijas
problēmai. Protams, arī šeit tas nav pienācīgi izdarāms, taču
varētu mēģināt sarūpēt tam vismaz dažus jaunus būvelementus.
Nevar būt ne mazāko šaubu, ka Livonijas valdījumi, t. i., tajos
toni noteicošās vācvalodīgās elites, ne tikai formāli juridiskā,
bet arī kultūras ziņā piederēja pie impērijas, kā to ļoti uzskatāmi
parāda historiogrāfiski vēsturiskais Dennisa Hormūta pētījums
par livoniešu identitātes un paštēla jautājumiem.47 Iespējams,
tieši aiz šā iemesla livonieši tik pašsaprotami gaidīja palīdzību
no impērijas, kad kopš 16. gadsimta 40. gadiem aizvien pieauga
invāzijas draudi no Maskavas lielkņaza, kurš Livoniju redzēja kā
savu “mantoto zemi”.48 Šajā kontekstā zīmīga ir Rēveles hronista
Baltazara Rusova sūkstīšanās par nesaņemto palīdzību “no Romas
impērijas, kam viņi vēl arvien bija pakļauti”49.
Impērijas reihstāgos norāde uz piederību Vācijai noderēja par
politisku argumentu. To nesen savā pētījumā akcentējusi arī Valda
Kļava: “Livonijas piederība impērijai 16. gadsimta vidū politiskajā
retorikā atspoguļojās biežāk un konsekventāk nekā darbos. Tā
vairāk kalpoja kā arguments un manipulāciju līdzeklis brīžos,
kad vienai vai otrai pusei bija izdevīgi šīs attiecības uzsvērt.”50
Savukārt Georgs Šmits pārliecinoši uzsver to, ka kopš 15. gadsimta
beigām izveidotās impērijas instances pašā impērijā, ko pirms tam
kopā bija saturējusi tikai vaļīga lēņu attiecību struktūra, tagad
reprezentēja “vācu nāciju” (Teutsche Nation) un radīja specifisku
vācu identitāti, kāda viduslaikos nepastāvēja.51 Ne bez pamata
Sacrum Imperium šajā laikā aizvien biežāk tiek apzīmēta kā Vācu
impērija jeb kā Vācu nācijas Svētā Romas impērija. Agrāk vēstures
pētniecībā Svētajai Romas impērijai netaisnīgi pārmestajam par
patriotisma trūkumu pret Livoniju52 tagad būtu pretnostatāma
Manfreda Helmana argumentācija, proti: ja livonieši impērijā
vērsās pēc palīdzības, tad tas varēja notikt tikai ar norādi, “ka
šeit, Baltijas jūras austrumu apgabalā, bija jāapliecinās vāciešiem.
“Vācu nācijas” motīvs [..] tagad ieguva lielu, visbeidzot pat izšķirošu
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nozīmi.”53 Jāatzīst, ka arī Livonijas avotos ir konstatējams zināms
jēdziena “Vācu nācija” argumentatīvā izmantojuma pieaugums.
Šis novērojums sasaucas ar impērijā kopš 15. gadsimta beigām
vērojamo vispārējo tendenci specifisko “vācisko” (das Teutsche)
izcelt vairāk nekā romiski imperiālo.54 Tas uzskatāmi izpaužas
arī, piemēram, Narvas tirdzniecības braucienu aizliegumā, ko
1560. gadā noteica ķeizars Ferdinands I: tirdzniecība ar Krieviju
tika aizliegta ne tikai “visiem un ikkatram mūsu un Svētās Romas
impērijas padotajam un uzticamajam, lai kāda statusa vai kārtas
tie būtu”, taču jo “īpaši visām un katrai vācu jūras un Hanzas
pilsētai [sic!], tās pilsoņiem, iedzīvotājiem, piederīgajiem un
radiniekiem”.55 Redzam, ka šeit papildus tiek apelēts pie “vācu”
elementa un līdz ar ne tikai pie izplūduša impērijas patriotisma,
bet arī pie protonacionālās apziņas.
Zīmīgi, ka ar savu politiski retorisko argumentāciju livonieši
lika tieši uz šo – savā ziņā protonacionālo – kārti. Kā zināms,
livoniešu stratēģija neizdevās. Un tas ir saistāms ar to, ka
Livonijas firsti gan pretendēja uz impērijas kārtu tiesībām, taču
konsekventi nepildīja pienākumus pret institucionāli aizvien vairāk
nostiprināto impēriju, tādā veidā iemantojot arī dažu ienaidnieku
Hanzas pilsētu vidū. Līdz ar to Livonijas firsti nevis vienkārši
nodalījās no impērijas, bet zināmā veidā palika institucionāli
līdz galam vēl neizkoptās impērijas pelēkajā zonā – līdzīgi kā
Spāņu Nīderlandes teritorijas, Augšitālija vai Bohēmijas kroņa
zemes.56 Šī no satversmes viedokļa neskaidrā pozīcija, protams,
nebija ilgtermiņā uzturama, jo īpaši apzinoties Krievijas cara un
citu Baltijas jūras telpas lielvaru ekspansijas nolūkus, kas kopš
1558. gada aizvien intensīvāk tiecās iekšā Baltijas reģiona politiskajā
vakuumā. Livonija, kā norāda Aksels Gothards, piederēja pie
“zonām ar vājinātu impērijas klātbūtni”57 un līdz ar to ne pie
impērijas “kodola”, ko Pēters Moravs apzīmējis par “Reihstāga
Vāciju” (Reichstagsdeutschland), proti, kā īpaši “ķeizaram tuvu”
(kaisernah) un “impērijai uzticamu” (reichstreu). Turklāt šeit,
protams, ir jāuzsver, ka līdz 16. gadsimta vidum – tātad, zīmīgā
kārtā apmēram līdz laikam, kad Livonija pilnībā tiek atrauta no
impērijas konteksta – praktiski visa ziemeļaustrumvācu teritoriālā
pasaule impērijas lietās iesaistījās drīzāk tikai ar vilcināšanos.58 Ja
impērijas kārtu interese (izņemot dažus kaimiņzemju impērijas
firstus) par Livoniju 15. gadsimtā saistījās praktiski tikai ar nodokļu
piemērošanas iespējām, tad ķeizaru (īpaši, ja runa ir par tādām
50
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personībām kā Karls IV (Karl IV., 1316–1378)59,
Ferdinands I (Ferdinand I., 1503–1564)60 vai
Maksimilians II (Maximilian II., 1527–1576)61),
kuri Baltijas jūras telpā izvērsa savu politisko
Agenda, interesei par Livoniju piemita jau cita
nozīmības pakāpe. Vēl pēdējo reizi, operējot
ar Pētera Morava formulējumiem, ir jāuzsver,
ka Livonija gan bija “ķeizaram tuva”, taču tajā
pašā laikā “impērijai tāla” (reichsfern) zeme.
Jaunie Livonijas valdnieki – Polijas, Zviedrijas
un Dānijas karaļi – līdz Štetīnes miera līgumam
(1570) savos protektorāta un pakļaušanas
līgumos gan vēl eksplicīti norādīja uz ķeizara
virsvaru pār Livoniju62 un līdz ar to vēl beidzamo
reizi pieminēja nu jau inkorporēto zemju formāli
juridisko piederību ķeizaram un impērijai. Pat
ja ķeizara un impērijas interese par Livoniju
acīmredzot jau drīz bija pilnīgi apdzisusi,63 Vācu
ordeņa virsmestrs Mergentheimā (Mergentheim)
gan par Livonijas piederību Vācu ordenim
neaizmirsa ne mirkli.64
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Close to the Emperor, Far from the Empire: Some Thoughts
about the Link between Livonia and the Holy Roman Empire
from the Perspective of Constitutional History
Matthias Asche
Historical research periodically addresses the issue of the link between
Livonia and the Holy Roman Empire. This theme has always possessed
a research-stimulating topicality as until the mid-20th century a part of
the Baltic German historians associated it with cultural-political ideas, in
compliance with which – with reference to the conquest of the land, its
missionizing and the Hanseatic League – Livonia’s belonging to the Empire
was taken for granted. Evidence of Livonia’s link with the Empire was found
also in constitutional history, based on the fact that since the High Middle
Ages the Livonian rulers had possessed fiefs granted by the Emperor. It was
maintained that Livonia fell victim to external forces and became their ‘booty’,
while the Emperor and the imperial princes, at the time of the Reformation
being immersed in endless selfish conflicts, were too weak adequately to take
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care of the peripheral ‘colony’. Based on the latest research findings regarding
the Holy Roman Emperor and Empire, the paper looks for evidence that would
allow to provide a more differentiated answer to the question about Livonia’s
belonging to the Empire: concerning, on the one hand, the institutionalized
participation of the Livonian rulers in the matters of the Empire (the imperial
Diet, imperial courts of justice and imperial taxes) and, on the other hand, the
importance of Livonia for the Emperor and the imperial estates. The relevant
analysis makes it clear that in the second third of the 16th century the region
became of (strategic) interest to the Emperor and certain imperial estates;
however, these dominions being insufficiently integrated into the Imperial
constitutional system, Livonia, using medievalist Peter Moraw’s terminology,
was ‘close to the Emperor’ (kaisernah) but ‘far from the Empire’ (reichsfern).
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“Livonija impērijai esot tāla zeme.
Tādas lai necerot uz palīdzību no
impērijas un nevarot to arī sagaidīt”:
Livonija kā sarunu priekšmets
reihstāgos (1525–1582)
Štefens Brauns

1
Kaut arī viduslaikos izveidotie Livonijas garīgie
valdījumi vecākajā vēstures pētniecībā1 ilgi tika
aplūkoti kā Svētās Romas impērijai piederīgas
teritorijas, pēdējos gadu desmitos viedoklis pamazām
ir mainījies.2 Manfreds Helmans šo jautājumu
analizējis jau savos 1985. un 1989. gadā publicētajos
pētījumos.3 1989. gadā izdotajā monogrāfijā viņš
Livonijas attiecībām ar ķeizaru un impēriju drīzāk
piedēvē sporādisku un nejaušu raksturu. Turpmāk
Livonijas attiecībām ar impēriju uzmanība veltīta
periodiski, jautājumam tā īsti nekad neizvirzoties par
centrālo izpētes objektu. Praksē vairākumam Vācu
nācijas Svētās Romas impērijas firstu Baltijas jūras
telpa bija reģions bez pazīstamām kontūrām. Baltijas
jūras politikā iesaistījās tikai retais, ieskaitot lielāko
daļu ķeizaru. Pat impērijas izglītotajām aprindām
Livonija bija balts plankums ar dažiem zināmiem
orientieriem kā, piemēram, Rīgu vai Rēveli. Taču
16. gadsimta gaitā attiecībās starp Vācu nācijas
Svēto Romas impēriju un Livoniju jau iezīmējās
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vērā ņemama intensitāte. Šim periodam tad arī pievēršas raksts
nolūkā izpētīt livoniešu lomu un līdzdalību impērijas reihstāgos
sākot ar satuvināšanos 16. gadsimta 20. gados līdz pat pēdējam
reihstāgam neilgi pirms Livonijas kara (1558–1583) beigām.
Neatkarīgi no tā, kā atbildams jautājums par Livonijas garīgo
valdījumu piederību Svētajai Romas impērijai, ir pietiekami
bagātīgs avotu klāsts, kas ļauj apgalvot, ka Livonijas pārstāvji
ir aktīvi piedalījušies reihstāgos. Jaunas iespējas šī jautājuma
izpētē nesen piedāvāja Madiss Māzings, pievēršoties Livonijas
intensīvajām attiecībām ar impēriju laika posmā no 1520. līdz
1555. gadam. Arī Māzings savā pētījumā balstījies uz reihstāgu
materiāliem. Piedalīšanās reihstāgos, kas tiesiskā, diplomātiskā
un finansiālā ziņā bija impērijas centrālā institūcija, nešaubīgi bija
svarīgs indikators tam, cik impērijai tuvs vai tāls bija konkrētais
dalībnieks.4
Izejas punktu šim rakstam veido reihstāgi sākot ar 1526. gadu.
Izvēršot tēmu, Māzinga pētījumā gūtās atziņas par 1555. gada
Augsburgas reihstāgu tiks paplašinātas, aplūkojot reihstāgus līdz
1582. gadam. Uzmanība jāpievērš jautājumiem par to, cik daudz
Livonijas valdījumi uzskatāmi par impērijas locekļiem un cik lielā
pakāpē bija izkopti diplomātiskie sakari abu pušu starpā. Kādi
konkrēti jautājumi tika iztirzāti reihstāgos aplūkojamajā laika
posmā? Kādas savstarpējās prasības izvirzīja un pildīja impērija
un livonieši?
Pētījumu sāksim ar atskatu uz Livonijas attiecībām ar Vācu
nācijas Svētās Romas impēriju. Pēc tam tiks iztirzāts jautājums
par Livonijas piederību impērijai aplūkojamajā laika posmā,
ieskicējot šādus akcentus: Livonijas valdījumu un impērijas
attiecību atjaunošana respektīvi izveide; jautājums par nodokļu
piemērošanu Livonijas valdījumiem; reihstāgs kā apelācijas
instance un kā starpnieks Koadjutoru kara (1556–1557) laikā, kā
arī impērijas attiecības ar Livoniju Livonijas kara laikā.
Pēdējās desmitgadēs Livonijas attiecībām ar Svēto Romas impēriju
veltīti darbi nav vairs gluži uzmanības centrā. Īpaši tas attiecināms
uz Livonijas politiskās sistēmas pakāpeniskā norieta laiku pēc
mestra Voltera no Pletenbergas (Wolter von Plettenberg, 1450–1535)
nāves. To labi raksturo arvien vēl par stūrakmeni pētniecībā
uzskatāmais Leonīda Arbuzova (1882–1951) fundamentālais
darbs. Pēdējos gados ir publicēti arī darbi, kas iztirzā dažādos
55

Livonijas un impērijas savstarpējo attiecību līmeņus,5 kā iepriekš
minētais Māzinga raksts par Livonijas lomu reihstāgos no 1520. līdz
1555. gadam, kur autors, runājot par Livonijas piederību Svētajai
Romas impērijai, uzskatāmi parāda jautājuma pretrunīgumu. Kā
jau minēts, Livonijas attiecības ar impēriju 16. gadsimta 20. gados
ieguva jaunu intensitāti. Šajā laikā visi Livonijas garīgie firsti
saņēma regālijas.6 Tomēr livoniešu kā impērijas locekļu atzīšana
auga tikai pamazām un bija saistīta ar konkrētām ķeizara un
impērijas prasībām, kas pirmām kārtām skāra nodokļus.7
Aptveroša zinātniska pārskata par daudzus gadsimtus ilgušajām
attiecībām starp Livoniju un Svēto Romas impēriju arvien vēl
nav. Šeit pētniecībai paveras plašs darba lauks.

2
Kā jau minēts, pētniecībā ilgstoši pastāvējušais uzskats par
Livonijas garīgo valdījumu piederību impērijai pēdējā laikā tiek
arvien intensīvāk un diferencētāk iztirzāts. Manfreds Helmans
savā 1989. gadā publicētajā un vēstures zinātnē nozīmīgajā darbā
parāda Livonijas un impērijas savstarpējo attiecību sporādisko
un mainīgo raksturu: ilgstošus klusuma periodus, kad netika
uzturēti praktiski nekādi diplomātiski sakari, nomainīja īslaicīgi,
taču diplomātiski ļoti aktīvi posmi.
Helmana pētījuma centrā ir ķeizara Karla IV (Karl IV., 1316–
1378) īstenotā Livonijas politika, kurš bija viens no retajiem
ķeizariem, kam vispār bija kādi konkrēti plāni par Baltijas jūras
telpu. Karls IV 1366. gada 23. aprīlī par Rīgas arhibīskapijas
konservatoriem iecēla Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Polijas
karaļus – šim solim bija jāstiprina arhibīskapa pozīcijas iepretim
Vācu ordenim, un ar to konservatoru rokās de facto tika ielikts
oficiāls instruments, kas tiem deva iespēju brīvi iejaukties Livonijas
iekšējos konfliktos.8
Šādi uzmanību apliecinoši periodi palaikam mijās ar ilgām niecīgas
diplomātiskās saskarsmes fāzēm starp Livonijas valdījumiem
un impēriju, kas liek jautāt, vai Livonijas piederību impērijai
galvenokārt tomēr nenoteica attiecīgā laika posma lielās politikas
norises. Īsie un precīzi fiksējamie intensīvās komunikācijas posmi
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5 Piemēram, Valdas Kļavas
raksts “Livonija Svētajā Romas
impērijā”, kas iztirzā Senās
Livonijas attiecības ar Svēto
Romas impēriju 16. gadsimta
vidū; pieejams: https://www.lvi.
lu.lv/lv/LVIZ_2014_files/V_
Klava_Livonija_Svetaja_%20
Romas_imperija_LVIZ_%20
2014_1%20%28%2890%29.pdf
[skatīts 13.02.2019.]. Latviešu
valodā publicētais raksts
minētajā vietnē pieejams ar
kopsavilkumu angļu valodā.
6 Maasing (kā 4. atsauce)
2017, S. 311.
7 Ibid., S. 300–304.
8 Hellmann
(kā 3. atsauce)., S. 24.

9 Patiešām hercogs Albrehts arī
mēģināja panākt, lai viņam
Livonija tiktu izlēņota un
lai tādā veidā viņš līdztekus
Polijas lēnim saņemtu arī
impērijas lēni. Šis pārgalvīgais
plāns jēgu iegūst tikai tādā
kontekstā, ka Albrehts cerēja,
vienojoties ar impēriju, drīz
pēc tam sekularizēt visu Vācu
ordeni. Par to tuvāk skat.:
Arbusow 1919, S. 21.
10 Salīdz. skat.: Manfred
Hellmann: Wolter von
Plettenberg. Bedingungen
und Motive seines
Handelns, in: Norbert
Angermann (Hg.): Wolter
von Plettenberg. Der grösste
Ordensmeister Livlands,
Bd. 21, Lüneburg 1985,
S. 47–69, šeit īpaši S. 48f.
11 Salīdz. skat.: Arbusow 1919,
S. 34f.

gan nespēja kompensēt garos periodus, ko raksturoja impērijas
ķeizaru, karaļu un firstu faktisks intereses trūkums par nomaļo
Livoniju. Lai šajā darbā analizētu Livonijas jautājumu reihstāgos,
tās piederības problēma impērijai drīzāk ir sekundāras dabas, jo
par mūs interesējošo laiku no 1520. līdz 1582. gadam ir skaidri
konstatējams, ka Livonija reihstāgos tika uztverta kā impērijai
piederīga un tāpēc arī tā bija aplikta ar nodokļiem.
Līdz ar lielo krīzi, kas skāra visu Vācu ordeni pēc 1525. gada
Krakovas līguma, sākās arī komunikācijas haoss. Izplatījās runas,
ka ordenis Livonijā kuru katru brīdi sekos Prūsijai. Un tik tiešām
Prūsijas hercogs Albrehts (Albrecht von Brandenburg-Ansbach
(Hohenzollern), 1490–1568) aicināja zemes mestru Livonijā
sekot viņa paraugam, jo Polija varot labāk aizstāvēt Livoniju
nekā impērija vai pāvests.9 Tādā veidā hercogs nāca klajā ar
argumentiem, kas atainoja reālo Livonijas situāciju. Arī konfliktos
ar Maskavu Livonija nesaņēma būtisku atbalstu ne no ķeizara, ne
no pāvesta. No šīs puses Livonija arī nākotnē nevarēja cerēt ne uz
ko vairāk kā tikai uz finansiālu un diplomātisku palīdzību, un
pat šāda veida atbalstu, šķiet, livonieši ir uztvēruši kā visai maz
iespējamu. Izmantojot minētos argumentus, hercogs Albrehts
bija uztaustījis Livonijas vājo punktu. Viņš lika saprast, ka
iedarbīgu aizsardzību Livonijai var piedāvāt tikai vietējās varas.
Taču, kā hercogs norādīja, savienība ar kādu Baltijas jūras lielvaru
var izaicināt citas reģiona lielvaras, kas mazajai Livonijai šajās
sabiedroto cīņās varētu draudēt ar to, ka tā pati tiek izmantota. Šī
nestabilā situācija bija labvēlīga hercoga Albrehta izrāvienam, tikai
savu agrāko ordeņa brāļu uztverē Albrehts bija šaubīgs darījuma
partneris. Iespējams, ka pie kāda gados jaunāka mestra Livonijā
šāds piedāvājums būtu atradis auglīgu augsni, taču Volters no
Pletenbergas arvien tomēr bija konservatīvas politikas atbalstītājs
un iestājās par līdzšinējās Livonijas saglabāšanu.10 Turklāt tā
viņš palaida garām iespējas vismaz paplašināt ordeņa varu, ja
ne nodrošināt tam virsvaru Livonijā. Sabrūkot ordeņa valstij
Prūsijā, nedrošības un neziņas pilnais laiks satrauca arī pāvestu,
jo tas, ka reformācija bija aizsākusies arī Livonijā, lika apjaust
tālākās sekularizācijas iespējas. Nemieru raisošās runas gan drīz
apsīka,11 taču no hercoga Albrehta mutes izskanējušais jautājums,
vai Livonija turpmāk var eksistēt, būdama Polijas aizsegā, šķiet,
Livonijas garīgajiem kungiem kļuva par liktenīgu jautājumu.
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Drīz pēc Krakovas līguma noslēgšanas Vācu ordeņa Livonijas
atzara darbību attiecībā uz impērijas politiku galvenokārt noteica
Vācu ordeņa virsmestrs, un tikai pēc kāda laika ordeņa Livonijas
atzars sāka rīkoties patstāvīgāk. 1526. gada Špeieres (Speyer)
reihstāgā, piemēram, virsmestrs personīgi Vācu ordeņa vārdā
izsmeļoši pauda nostāju par norisēm Prūsijā.12 Ordeņa brāļi
impērijā šajā kritiskajā situācijā demonstrēja ciešāku sasaisti ar
ķeizara galmu. Īpaši tas izpaudās jautājumā par jauna ordeņa
virsmestra vēlēšanām. Atsaucoties uz savām saknēm impērijā,
Livonijas valdījumi varēja cerēt ja ne uz militāru, tad vismaz uz
diplomātisku palīdzību. Sarunas vainagojās ar regāliju piešķiršanu
Vācu ordeņa Livonijas atzaram 1526. gada 24. decembrī. Kā jau
minēts, šajā laikā visi Livonijas zemes kungi saņēma regālijas.
Taču, no Livonijas interešu viedokļa, tam bija arī sava ēnas puse,
jo Livoniju pārstāvošajiem sarunu vedējiem neizdevās panākt
prasību, lai Livonija tiktu atbrīvota no jebkādām saistībām pret
impēriju, jo spiesta nepārtraukti atvairīt draudus no Krievijas.
Impērija principiāli noraidīja iespēju Livoniju atbrīvot no
saistībām.13 Neraugoties uz to, Livonijas attiecības ar impēriju
kļuva intensīvākas, kaut arī visai neskaidrs paliek jautājums, vai
šis nekādas saistības neuzliekošais žests – regāliju piešķiršana –
tiešām uzlaboja Livonijas nedrošo stāvokli iepretim Polijas un
Krievijas pretenzijām. Taču nenoliedzami līdz ar to Livonijas
garīgie firsti bija efektīvāk sagatavoti konfrontācijai ar dažu
Ziemeļvācijas zemju firstu ambīcijām Baltijas jūras reģionā.14
Turklāt, tam pateicoties, Livonijas garīgie firsti varēja sev aktuālos
jautājumos oficiāli vērsties pie reihstāga vai impērijas kamertiesas
(Reichskammergericht) kā impērijas locekļi. Īpaši svarīgi tas bija
arhibīskapam un ordeņa mestram.

3
Pēc Livonijas pietuvināšanās impērijai 16. gadsimta 20. gadu
otrajā pusē, 30. gados un 40. gadu sākumā attiecības atkal
manāmi atvēsa. To atspoguļo arī fakts, ka daudzos turpmākajos
reihstāgos Livoniju vairs nepārstāvēja patstāvīgas sūtniecības.
Pēc ilgāka pārtraukuma livoniešiem atkal par ļoti nozīmīgu
kļuva 1547./1548. gada reihstāgs Augsburgā, jo tur tika iztirzāts
jautājums par nodokļu uzlikšanu Livonijas valdījumiem. Ko
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12 Rosemarie Aulinger
(Bearb.): Deutsche
Reichstagsakten:
Der Reichstag zu Augsburg
1525, der Reichstag zu Speyer
1526, Der Fürstentag zu
Esslingen 1526, S. 807–809.
13 Salīdz. skat.: Arbusow
1919, S. 46f.
14 Walter Hubatsch:
Protestantische Fürstenpolitik
in den Ostseeländern
im 16. Jahrhundert, in:
Historische Zeitschrift
192 (1961), S. 282–294.
Papildus par to skat.:
Iselin Gundermann:
Grundzüge der preußischmecklenburgischen
Livlandpolitik im
16. Jahrhundert, in: Baltische
Studien 52 (1966), S. 31–56.

15 Ursula Machoczek (Bearb.):
Deutsche Reichstagsakten unter
Kaiser Karl V. Der Reichstags
zu Augsburg 1547/48 (Deutsche
Reichstagsakten. Jüngere Reihe,
Bd. XVIII), München 2006,
S. 2355–2559.
16 Salīdz. skat.: RTA 1547/48,
S. 2355–2559, S. 2359–2361,
2365–2367.
17 Das landt Lyfflandt seie dem Reich
entlegen. Sie seien vom Reich
kein hilf hoffent, konden der nit
erwarten. Interesanti, ka šajā
kontekstā arī Kūrbrandenburgas
pārstāvis izsakās līdzīgi lietišķi un
pragmatiski: [..] dieweil das landt
dem Reich entlegen und desselben
hilf not wol erwarten köndt.
([..] jo zeme ir impērijai tāla, un
tās nevar sagaidīt palīdzību),
turklāt to viņš saka, neraugoties
uz to, ka Kūrbrandenburgas
valdnieku dinastija bija saistīta ar
Rīgas arhibīskapu; RTA Augsburg
1547/48, S. 656.
18 1547./1548. gada reihstāgā
kārtas zināja par ar livoniešu
motīviem. Kūrmaincas
(Kurmainz) pārstāvis šajā sakarā
uzsvēra: Und ob er [Anm.:
Der Gesandte des livländischen
Ordensmeisters] gleich ein gerings
gebe, wolt er doch hinwider auch
hilf haben (Un pat ja viņš [Vācu
ordeņa Livonijas atzara mestra
sūtnis – Š. B.] ir devis maz,
tad tomēr viņš arī grib saņemt
palīdzību). Salīdz. skat.: Ibid.
19 Salīdz. skat. arī: Stefan
Hartmann: Neue Quellen zur
livländischen Koadjutorfehde
1555/56: mit einer
Darstellung der livländischen
Koadjutorfehde bis zur
Gefangennahme Erzbischof
Wilhelms in Kokenhusen
im Spiegel der Regesten des
Herzoglichen Briefarchivs
und der neu aufgefundenen
Quellen, in: Bernhart Jähnig,
Klaus Militzer (Hg.): Aus
der Geschichte Alt-Livlands,
Münster 2004, S. 275–306.

Livonijas garīgajiem kungiem neizdevās aizkavēt 1526. gadā, no
tā tagad vispār vairs nevarēja izvairīties. Reihstāgā ar sūtņiem bija
pārstāvēts gan Rīgas arhibīskaps, gan Livonijas zemes mestrs;
Sāmsalas-Vīkas (Ösel-Wieck) bīskapu un Kurzemes bīskapu
pārstāvēja Vācu ordenis, savukārt Tērbatas bīskapu – Rīgas
arhibīskaps.15 Livonijas sūtņi tika konfrontēti ar konkrētām
prasībām, proti, ka viņu kungiem kā impērijas locekļiem ir
jāpiedalās impērijas kamertiesas finansēšanā. Livonijas sūtņi šīm
prasībām pretim stājās ar tiem pašiem argumentiem, kādus bija
piesaukuši jau 1526. gada sarunās, proti, Livonijai lieli līdzekļi
nepieciešami bruņošanās vajadzībām, turklāt tā pastāvīgi esot
pakļauta Maskavas uzbrukuma draudiem. Tie bija visnotaļ
pamatoti argumenti, taču jau 1526. gadā Livonijai nebija
izdevies ar to pārliecināt impēriju. Reihstāgā Livonijas sūtņu
argumenti gan guva daļēju sapratni, taču impērijas kārtas tomēr
palika pie savām prasībām par nodokļu jautājumu kopumā. Pēc
garākām sarunām izdevās vienoties par mērenām iemaksām:
gan zemes mestram, gan arhibīskapam tika piemērotas iemaksas
50 florīnu, Sāmsalas bīskapam tie bija 40 florīni, Kurzemes
bīskapam 20 florīni, un Tērbatas bīskapam 30.16 Kopumā
tomēr iemaksas tika piemērotas mēreni, turklāt jāņem vērā,
ka citas prasības uz Livoniju netika attiecinātas. Šajā sakarā
Kūrsaksija (Kursachsen) teikusi: “Livonija impērijai esot tāla
zeme. Tādas no impērijas necerot uz palīdzību un pat nevarot
to arī sagaidīt [..].”17
Šāda nostāja atrodama arī dažviet reihstāgu dokumentos, un
tā liek skaidri noprast, ka impērijas kārtas visnotaļ izpratušas
stāvokli Livonijā,18 taču tā nepārprotami pauž jau nolasāmo
attieksmi, ka Livonijas garīgie firsti samazinātu nodokļu dēļ
tomēr nevar cerēt ne uz kādu palīdzību. Kūrsaksijas izteikums
ir tik nepārprotams, ka savā ziņā pat aizsteidzas priekšā norišu
attīstībai nākamajās desmitgadēs.
1556. gadā Livonijā izveidojās spriedzes situācija. Cēlonis
šīm nesaskaņām bija Mēklenburgas hercoga, Brandenburgas
kūrfirsta un Prūsijas hercoga vienošanās par mēģinājumu
panākt, lai Rīgas arhibīskaps iegūtu firstu kārtas koadjutoru.19
Mēklenburgas hercogs Johans Albrehts I (Johann Albrecht I.,
1525–1576) ar aktīvu Prūsijas hercoga Albrehta un viņa brāļa
Rīgas arhibīskapa Vilhelma no Brandenburgas-Ansbahas
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(Wilhelm von Brandenburg-Ansbach, 1498–1563)20 atbalstu šajā
varas attiecībām tik izšķiroši svarīgajā amatā mēģināja nostiprināt
savu brāli Kristofu (Christoph von Mecklenburg, 1537–1592).
Turklāt bija cerības par potenciālu sabiedroto iegūt arī Polijas
karali. Tomēr šie centieni bija pretrunā ar regulējumu, ko Livonijas
kārtas bija pieņēmušas 1546. gada Valmieras (Wolmar) landtāgā
un kas noteica, ka arhibīskaps vairs nedrīkst sev ņemt firstu
kārtas koadjutoru. Konflikts kulminēja, zemes mestram zibenīgi
atrodot vajadzīgos argumentus arhibīskapa un viņa koadjutora
arestēšanai. 21
Tam sekoja gan Mēklenburgas-Prūsijas-Brandenburgas firstu savienības, gan arī ordeņa mestra politiskās aktivitātes 1556./1557. gada
Rēgensburgas reihstāgā. Kamēr Kūrbrandenburgas un Mēklenburgas pārstāvji apsūdzēja ordeni par tā rīcību, pārmetot tam klaju
zemes miera laušanu un pieprasot arhibīskapa un viņa koadjutora
bezierunu atjaunošanu amatā, ordeņa pārstāvji atsaucās uz savām
pašaizsardzības tiesībām. Ordeņa sūtņi Rīgas arhibīskapu Vilhelmu no Brandenburgas un viņa brāli Prūsijas hercogu Albrehtu
vainoja apvērsuma plānos. 22
Impērijas kārtas ļoti noteikti izšķīrās par labu arhibīskapam un
viņa koadjutoram. Viņu lēmums bija nepārprotams: arhibīskaps
esot jāatbrīvo. Par arhibīskapa atjaunošanu amatā īpaši iestājās
arī pats karalis Ferdinands (Ferdinand I., 1503–1564). Turklāt
impērijas kārtas aicināja visas puses atturēties no militārām
akcijām. Īpaši tas attiecās uz Prūsiju un Poliju. Tika pieaicināti
arī starpnieki: Kūrķelne (Kurköln), Kūrsaksija, Minsteres un
Paderbornas bīskaps, Jīlihas ( Jülich) un Pomerānijas hercogs,
kā arī Goslāras pilsēta.23 Nodomu atrisināt problēmu mierīgā
ceļā neizdevās īstenot, tas iegūla aktīs, un to ātri vien aizēnoja
turpmākie notikumi.
Kaut arī Rēgensburgas reihstāgā konfliktu mēģināja atrisināt
diplomātiskā ceļā, citviet norises bija daudz radikālākas. Par spīti
impērijas brīdinājumam atturēties no militāriem soļiem Polijas
karalis pie Livonijas robežas lika izvietot karaspēka daļas un
tādā veidā panāca savām interesēm atbilstošu risinājumu. Rīgas
arhibīskapu un viņa koadjutoru atjaunoja amatā, bet ordenis
bija spiests piekrist sev neizdevīgiem līguma nosacījumiem.
Turklāt Polijas karalis varēja atsaukties uz savām konservatora
funkcijām – uz lomu, ko viņam bija piešķīris ķeizars Karls IV.
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20 2014. gadā iznāca izsmeļošs
darbs par šo senajā Livonijā
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S. 1272.
23 RTA 1556/1557, S. 1286–
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24 Erwein Eltz (Bearb.):
Deutsche Reichstagsakten
unter Kaiser Karl V. Der
Reichstag zu Augsburg
1550/51 (Deutsche
Reichstagsakten. Jüngere
Reihe, Bd. XIX), München
2005, S. 1473f. Par Krievijas
attiecībām ar impēriju skat
arī: Ekkehard Völkl: Die
Beziehungen Ivans „des
Schrecklichen“ zum Reich, in:
Die Russische Gesandtschaft
am Regensburger Reichstag
1576 (Schriftenreihe
des Regensburger
Osteuropainstituts, Bd. 3),
Regensburg 1976.
25 RTA 50/51, S. 1474.
26 Josef Leeb (kā 22. atsauce),
S. 1447–1452.
27 Ebdt.
28 RTA 1559, S. 1459–1461.
29 RTA 1559, S. 1470–1473.

4
Pamiera stāvoklis ar Maskavu, ko 1503. gadā bija panācis ordeņa
mestrs Volters no Pletenbergas, noturējās līdz pat 1558. gadam. Taču
jau 1551. gadā ordenis reihstāgā izteica brīdinājumus par Maskavas
draudiem. 1551. gada 11. janvāra suplikācijā Vācu ordeņa Livonijas
sūtnis lūdza impērijai palīdzību un ziņoja par Maskavas striktajām
prasībām par turpmākajiem pamiera uzturēšanas noteikumiem,
arī par impērijai visnotaļ delikātiem jautājumiem – piemēram,
bruņojuma tirdzniecību uz Krieviju. No Krievijas puses sekoja
arī prasība nodrošināt brīvu amatnieku un militārajām aprindām
piederošu personu pārvietošanos caur Livoniju uz Krieviju.24
Impērijas kārtu atbilde uz ordeņa sūtņa lūgumu palīdzēt gan
izskanēja diezgan vēsi: Livonijas garīgajiem kungiem jau tā tiekot
piemēroti niecīgi nodokļi, un robežu nosargāšana ietilpstot ordeņa
pienākumos. Palīdzību no impērijas Livonija nevarot sagaidīt.25
1558. gadā sākās Livonijas karš. Krievija tajā strauji guva panākumus un ātri ieņēma Tērbatu un Narvu. 1559. gadā Livonijas
zemes mestrs vērsās reihstāgā pēc palīdzības. Aizsardzības palīdzību
viņš saņēma no saviem bijušajiem 1556./1557. gada reihstāga pretiniekiem – no Mēklenburgas hercoga Johana Albrehta I.26 Viņš
suplikācijā apelēja pie nepieciešamības sniegt palīdzību spiedienam
pakļautajai Livonijai, norādot, ka Livonijas krišana nenovēršami
kaitētu arī impērijai.27 Arī ordeņa mestra sūtnis uzsvēra iespējamo kaitējumu impērijai un to, ka Livonija viena pati nav spējīga
pretoties Maskavas pārspēkam. Ordeņa mestra sūtnis vērsās tieši
pie ķeizara, aicinot uz militāru iejaukšanos, argumentējot ar jau
notikušiem krievu karaspēka daļu iebrukumiem. Impērijai esot
jāiejaucas, vai arī Livonija būšot spiesta vērsties pie citām zemēm
pēc palīdzības.28
Par spīti kategoriskajiem formulējumiem un Mēklenburgas
hercoga atbalstam rezultāti bija visai vāji: ķeizaru lūdza būt par
diplomātisku starpnieku, un kā vienīgais konkrētais pasākums
tika paredzēta 100 000 florīnu lielas summas piešķiršana. Livonijai
paredzētā summa avansā bija jāizmaksā Lībekai, Hamburgai un
Līneburgai. Šis regulējums pats par sevi jau bija šaubīgs un tā arī
netika īstenots.29
Lai arī šis rezultāts no Livonijas skatapunkta bija tālu no tā, lai
to sauktu par apmierinošu, tas būtībā bija paredzams. Jau dažos
61

iepriekšējos reihstāgos Livonijai lika skaidri saprast, ka tai nav ko
gaidīt uz palīdzību. 30
Acīmredzot situāciju apzinājās arī Livonijas garīgie kungi.
Vienlaikus ar aktivitātēm 1559. gada reihstāgā viņi centās atrast
arī citus sabiedrotos, piemēram, Dānijas, Zviedrijas un Polijas
karaļus. Viss liecina par to, ka arvien tomēr tika lolotas cerības
saņemt ja ne materiālu palīdzību, tad vismaz diplomātisku
aizsardzību. Turpmākajās norisēs aizvien vairāk iesaistījās arī
citas Baltijas jūras reģiona varas, sāncensība par Baltijas jūras
telpas pārstrukturēšanu eskalēja, un reihstāgs tika nostādīts pasīva
novērotāja lomā faktu priekšā. Livonijas valdījumi tomēr palika
sarunu objekts reihstāgos līdz pat 1582. gadam. Vācu ordenis
turpināja vērsties pie impērijas kārtām, aicinot tās iejaukties,
tomēr to lielākā daļa arvien tomēr balsoja par to, lai arī turpmāk
palīdzība izpaustos tikai kā diplomātisks atbalsts.31
Nākamais strīdīgais jautājums skāra tirdzniecību caur Narvu.
Baltijas jūras osta Narva jau Livonijas kara sākumā bija kritusi
Maskavas rokās. Vendu Hanzas pilsētas pamazām pārgāja uz
aktīvu Narvas ostas izmantošanu, tādā veidā nostiprinot ienesīgu
tirdzniecību ar Maskavu. Tas savukārt ļoti nāca par labu Maskavai
kā karojošajai pusei – iespēju piekļūt Baltijas jūras tirgiem nedrīkst
novērtēt par zemu! Šī tirdzniecība dažās impērijas kārtu aprindās
izraisīja asus protestus. Arī Polijas-Lietuvas pārstāvji 1570. gada
reihstāgā sūdzējās par šo Narvas tirdzniecību.32 Lībeka uz to
atbildēja – ja šī tirdzniecība nenotiktu, jūras pilsētām tas nestu lielus
zaudējumus. Turklāt – pēc Lībekas ieskatiem – tāds aizliegums
nemaz nenovestu pie cerētā mērķa, jo tādā gadījumā robu ātri
aizpildītu citas pilsētas ārpus impērijas.33 Šajā kontekstā jānorāda arī
uz interesanto flotes būves projektu, kas paredzēja izveidot impērijas
floti (Reichsmarine) Livonijas atbrīvošanai. Šis priekšlikums, ar
kuru 1570. gada reihstāgā klajā nāca Pfalcas grāfs Georgs Johans
no Veldences (Georg Johann I. von Pfalz-Veldenz, 1543–1592), gan
nekādu atbalstu neguva, tomēr tas rāda, ka joprojām bija balsis,
kas iestājās par impērijas īstenotu intervenci.34
1582. gada reihstāgā vēlreiz simboliski tika apstiprināta Livonijas
piederība impērijai. Jāpiezīmē gan, ka tas notika laikā, kad Rīgas
pilsēta35 kā pēdējā patstāvību saglabājusī bijušās Livonijas daļa
neilgi pirms tam bija pakļāvusies citai varai – Polijas karalim.
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5
16. gadsimta sākumā strauji izvērtās attiecības starp Livonijas
garīgajiem valdījumiem un impēriju. Jau pavisam drīz Livonijas garīgie
kungi saņēma no ķeizara regālijas un nešaubīgi tika uzskatīti par
impērijas locekļiem. Līdz ar to ir arī īsi atbildēts uz raksta ievaddaļā
formulēto pirmo jautājumu. Ja rezumējam aplūkoto norišu konkrētās
sekas, rezultāts izgaisina jebkādas ilūzijas: Livonijas pretenzijas
uz palīdzību no impērijas Maskavas uzbrukuma gadījumā palika
bez atbildes. Materiāli tveramākais, ko Livonijas sūtņiem izdevās
reihstāgos pie impērijas kārtām panākt, bija nodokļu samazinājums.
Arī iekšpolitiskās nesaskaņas, kādas Livonijā valdīja 1556. gadā,
reihstāgā atrisināt neizdevās. Un, kad 1559. gadā Livonija vērsās
reihstāgā ar lūgumu tām palīdzēt, impērijas kārtas palika rezervētas,
atturīgas un nogaidošas. Iztirzādams Livonijas attiecības ar Svēto
Romas impēriju, Madiss Māzings diskusijā ievieš jēdzienu “nulles
summa” (Nullsumme),36 proti – Livonijai izdevās izvairīties no tā,
ka tiek uzlikta smaga nodokļu nasta, taču līdz ar to tā nevarēja
panākt impērijas atbalstu. Livonijas valdījumi gan tika uzlūkoti kā
impērijai piederīgi, taču jautājumā par aktīvas palīdzības sniegšanu
krievu karaspēka invāzijas gadījumā tie neko nevarēja panākt, lai
gan piederēja impērijas kārtām. Situācija aprobežojās vien ar dažiem
vārgiem uzsaukumiem, diplomātiskiem starpniecības priekšlikumiem
un bezpalīdzīgu simbolu politiku.
Līdztekus šīm diplomātiskajām iniciatīvām tikai vienu reizi tika
nolemts sniegt materiālu atbalstu Livonijas aizstāvībai, kaut arī jau
nolemšanas brīdī bija skaidrs, ka Lībeka, Hamburga un Līneburga –
pilsētas, kurām Livonijas aizstāvībai paredzētā naudas summa būtu
bijusi jāpiešķir, – nekad šo lēmumu nepildīs. Vendu Hanzas pilsētas,
eventuāli aktīvas impērijas palīdzības vienīgais iespējamais motors
un atslēga, palika pasīvas, bet tajā pašā laikā caur Narvu uzturēja
aktīvu tirdzniecību ar Maskavas lielkņazisti. Madiss Māzings savos
spriedumos par Livonijas un Svētās Romas impērijas attiecībām
laika posmā no 1520. līdz 1555. gadam runā par sava veida “nulles
summas” spēli (Nullsummenspiel), un viņa viedoklim var ne tikai
piekrist, bet to būtībā pat var paplašināt un attiecināt arī uz laiku
līdz 1582. gadam.
Livonijas valdījumi no impērijas atkrita, un ar impēriju sākotnēji
piesardzīgi veidotās attiecības drīz zaudēja nozīmi.
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“Das landt Lyfflandt seie dem Reich entlegen. Sie seien vom
Reich kein hilf hoffent, konden der nit erwarten.” Livonia as
a Subject of Discussion in Imperial Diets (1525–1582)
Steffen Braun
The collapse of the medieval Livonian political system and the re-organisation
of the Baltic Sea region after the Livonian War (the First Northern War,
1558–1583) caused a considerable turn in the 16th century Europe. Several
European countries, such as Sweden, Denmark, Poland-Lithuania and
the Russian Tsardom started to compete for the dominating position in the
Baltic Sea area. One actor, however, stood back – the Holy Roman Empire
of the German nation. The Emperor and the members of the Empire denied
their help to the Livonian rulers and thereby lost an important enclave of
influence. The drawing closer of the Livonian ecclesiastical rulers and the
Empire in the early 16th century recently has again come into the focus
of research interest after many decades of hardly any attention at all from
the part of historians. The present paper examines the current research status,
expanding the chronological framework to include the years of the war.
Based on the editions of the records of the Imperial Diet (Reichstagsakten),
the paper analyses Livonia’s relations with the Holy Roman Emperor and
Empire in the period from 1525 to 1582.
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The vigorous activities of the Livonian delegations to the Imperial Diet
met with only a limited success and could not prevent the downfall of
the ecclesiastical dominions of Livonia. Yet these activities shed light on
the strategies and positions of the Livonian actors represented in the Imperial
Diets. The imperial estates confirmed that the Livonian dominions were part
of the Empire, howerer, the imperial princes were not ready actively to defend
this imperial member against the attacks by the neighbouring Baltic Sea
countries. This position was also clearly articulated in the sessions of the Diet
on the threshold of Russia’s attack on this internally divided community
of dominions. Over the further course of the conflicts, the Imperial Diets
restricted themselves to a large amount of token politics, giving very few
concrete promises, none of which, moreover, were kept. Officially the imperial
estates maintained the appearance of the belonging of the Livonian dominions
to the Holy Roman Empire. In practice, however, Livonia was falling apart
before the very eyes of the imperial estates.
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Jaunas valstis vai provinces?
Livonijas (dienvidu) apgabali PolijasLietuvas muižnieku republikā
Boguslavs Dibašs

I
Ievads
Jautājums par valstisko struktūru attīstību kādreizējās Livonijas
robežās agrajos jaunajos laikos, pat ierobežojot izpētes objektu
līdz apgabalam, kas atbilst mūsdienu Latvijas teritorijai, ir viens
no saistošākajiem šīs teritorijas vēsturē. Īpaši interesantas šīs
norises agrajos jaunajos laikos padara virkne iemeslu. No vienas
puses, valstisko struktūru un sabiedrības veidošanās Livonijā jau
viduslaikos bija bijis ļoti sarežģīts process, kas aizvien biežāk kļūst
par zinātniskās diskusijas priekšmetu. Galvenais jautājums šajā
diskursā skar spriedzi, kāda veidojās starp samērā brīvo Livonijas
“konfederācijas”, “kopības”, respektīvi, “federācijas” struktūru
un zemes vienotības ideju.1 No otras puses, viduslaiku attīstības
tradīcija un Livonijas vienotības ideja agrajos jaunajos laikos tika
pārņemta un pat turpināta, taču kaimiņu lielvaru iejaukšanās
noveda pie zemes dalīšanas un sīkāku, vairāk vai mazāk patstāvīgu
valstisku veidojumu rašanās. Tomēr galvenokārt tas rezultējās ar
piesaistīšanos metropoļu politiskajām struktūrām un ar līdzdalību
tajās. Un visbeidzot, treškārt, runa ir par Baltijas provinču īpašo
statusu valstī, kuras sastāvā kādreizējā Livonija agrajos jaunajos
laikos ietilpa (Polijā-Lietuvā, Zviedrijā, Krievijā), un par nozīmi,
kāda šo valstu politiskajās un militārajās struktūrās bija no
Livonijas nākušajām personām. Šajā ziņā izteikti pamanāmas
un zīmīgas ir “baltiešu” (Balten) pozīcijas Krievijas politikā un
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diplomātijā, kā arī Krievijas armijā 18. un 19. gadsimtā. Arī PolijāLietuvā un Zviedrijā Livonijas dižciltīgie 17. gadsimtā veidoja
īpašu, specifisku grupu, galvenokārt militārajos spēkos, kaut gan
šo abu karalistu gadījumā var runāt par nosacītiem panākumiem
Livonijas teritoriju integrācijā.2
Latvijas (un visas Livonijas) teritorijas valstiskās attīstības vēsture
agrajos jaunajos laikos nav tikai šīs zemes vēsture vien, bet gan arī
daļa Krievijas, Zviedrijas un Polijas-Lietuvas republikas vēstures
un pieder šo zemju vēstures izpētes objektiem. Līdz ar to tā ir arī
Polijas-Lietuvas valsts mantinieču – ne tikai Polijas, bet arī Lietuvas
un Baltkrievijas – historiogrāfijas daļa. Kaut arī šis raksts izriet
no poļu historiogrāfijas perspektīvas, jāpiemin arī minēto zemju,
proti, Lietuvas un Baltkrievijas, vēstures pētniecības interese par
minētajiem jautājumiem.3

II
Polija-Lietuva 16. gadsimtā – jauna ūnija un
jauna satversme
Šeit ļoti svarīga ir neliela piezīme par poļu-lietuviešu apvienoto
valsti (kas vēstures literatūrā tiek apzīmēta kā Polija-Lietuva
vai arī ar poļu valodā lietoto jēdzienu Rzeczpospolita 4), jo
attiecību veidošanās starp Livoniju un Jagelonu monarhiju sākās
tieši laikā, kad notika Polijas-Lietuvas apvienotās valsts galīgā
izveide. Par simbolisku datumu agro jauno laiku sākumam
Livonijā uzskatāma Sigismunda Augusta privilēģijas (Privilegium
Sigismundi Augusti) parakstīšana Viļņā 1561. gada novembrī.
Taču par poļu–lietuviešu apvienotās republikas patieso sākumu
uzskatāma Ļubļinas (Lublin) ūnijas noslēgšana 1569. gadā, kad
kopš 14. gadsimta beigām kā personālūnija pastāvējušās poļu–
lietuviešu attiecības tika pārvērstas par abu valstu reālūniju.
Nedaudz vēlāk, pēc Jagelonu dinastijas izmiršanas līdz ar karaļa
Sigismunda Augusta (Zygmunt II August, 1520–1572) nāvi, šim
valstiskajam veidojumam tika piešķirta vēlētas monarhijas un
muižnieku republikas galīgā konstitucionāli tiesiskā forma.
Viens no faktoriem, kas 16. gadsimtā veicināja arvien ciešāku
attiecību veidošanos Polijas un Lietuvas starpā, bija nepārtrauktais
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Lietuvas apdraudējums no Maskavas lielkņazistes puses.
Šajā sakarā īpaši bīstama bija krievu ekspansija Livonijas un
Baltijas jūras virzienā, kas, sākot ar Vācu ordeņa Livonijas
atzara mestra Voltera no Pletenbergas (Wolter von Plettenberg,
1450-1535) laiku, kļuva arī par Livonijas ārpolitikas galveno
problēmu.5
Maskavas lielkņazistes ekspansija apvienojumā ar Livonijas
iekšējo krīzi un ar citu reģionālo spēku (galvenokārt Zviedrijas
un Dānijas) pretenzijām, kas izrietēja no šīs krīzes, veidoja
reģiona politisko norišu kopējo militāro un ģeopolitisko fonu.
Savukārt Polijas-Lietuvas reālūnijas pakāpeniskā izveide
veidoja tiešo konstitucionāli tiesisko kontekstu attiecību
attīstībai starp Livoniju un Jagelonu monarhiju sākot ar
16. gadsimta 50. gadu beigām.6
Pievēršoties Polijas-Lietuvas ūnijas izveidei 16. gadsimta 50.
un 60. gados, īpaša uzmanība jāpievērš diviem aspektiem.
Pirmkārt, ūnijai piemita muižniecisks raksturs; tās izveidi
veicināja lietuviešu muižniecība, un tā zināmā mērā attīstījās
opozīcijā lietuviešu aristokrātijai, kas baidījās, ka pēc ūnijas
noslēgšanas tā varētu zaudēt savas privilēģijas un politisko
ietekmi. Lietuviešu muižniecība (bajāri), savukārt, tiecās uz
to, lai ar ūnijas palīdzību sasniegtu līdzīgas pozīcijas, kādas
tolaik baudīja muižniecība Polijā. Nepārprotams signāls par
šo centienu mērķiem bija, piemēram, 1562. gadā kara lauka
nometnē netālu no Vitebskas pieņemtais lēmums jeb tā dēvētā
“nometnes seima” petīcija. Dižciltīgie, kas bija sapulcējušies
karagājienam pret Maskavu, pieprasīja ūnijas noslēgšanu.7
Otrkārt, ļoti būtisks ūnijas izveides faktors bija konfesionālā
tolerance. Jāuzsver, ka tā sauktā vidējā muižniecība, kas Polijā
veidoja sociālo pamatu reformu kustībai (“eksekucionisti”)
no 16. gadsimta 50. gadiem atradās būtiskā reformācijas
(galvenokārt reformātu) ietekmē. “Eksekucionisti” politiski
cīnījās pret augstākās aristokrātijas (magnātu) un karaliskās
padomes (senāta), kuras locekļi bija arī Romas katoļu bīskapi,
dominanci. Polija un Lietuva šajā laika posmā konfesionāli
kopumā bija ļoti daudzveidīgas. Līdztekus reformācijai, kam arī
Lietuvā bija liela ietekme, lielākā daļa Lietuvas lielkunigaitijas
dižciltīgo bija pareizticīgie. Ceļā uz Ļubļinas ūniju (1569)
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viens no nozīmīgākajiem soļiem bija karaļa Sigismunda Augusta
1563. gada privilēģija, kas Lietuvas pareizticīgajai muižniecībai
piešķīra tās pašas tiesības, kādas baudīja katoļticīgie.8 Pēc
1569. gada Ļubļinas ūnijas par konfesionālās tolerances simbolu
visai Žečpospoļitai kļuva 1573. gada 28. janvārī noslēgtā Varšavas
konfederācija (Varšavas reliģijas miers pax dissidentium), kas
visai Polijas-Lietuvas muižniecībai neatkarīgi no konfesionālās
piederības, izņemot antitrinitāriešus, garantēja vienādas politiskās
tiesības.9

III
Polija-Lietuva un Livonija – 1561. gada
Viļņas traktāti
Izvērtējot 1561. gada novembra Viļņas traktātus, vērā jāņem arī
gaisotne, kāda valdīja poļu-lietuviešu reālūnijas sagatavošanas un
republikas izveides laikā. Arī turpmākā attiecību attīstība starp
Jagelonu monarhiju un Livoniju (1566. gada Grodņas ūnija, kā
arī uz Livoniju attiecināmie punkti 1569. gada Ļubļinas ūnijas
aktā) daļēji uzskatāma par vienu no sarunu elementiem starp
Poliju un Lietuvu ūnijas veidošanas procesā.
Viļņas vienošanās galvenās sastāvdaļas bija divi dokumenti: jau
minētā privilēģija Privilegium Sigismundi Augusti un padošanās
līgums Pacta Subiectionis.10 Abi dokumenti, tāpat kā 1566. un
1569. gada lēmumi, ir daudz analizēti zinātniskajā literatūrā. Šajā
kontekstā īpaši nozīmīgs ir poļu vēsturnieka Edvarda Kuntzes
(1880–1950) raksts, kas pamatojas uz viņa pirmajā Baltijas
vēsturnieku kongresā Rīgā 1937. gadā nolasīto referātu, un
igauņu vēsturnieka Enna Tarvela pētījums, kur šī problēma ir
delalizēti atspoguļota.11 Centrālais jautājums 1561. gada novembra
sarunās bija: kādā formā būtu veidojamas attiecības starp Livoniju
un Jagelonu monarhiju? Vai tai būtu jābūt ūnijai (respektīvi,
inkorporācijai)? Un tādā gadījumā – ar ko? Ar Lietuvu? Ar Poliju
(ko īpaši veicināja paši livonieši)? Vai tikai ar poļu karali? No
livoniešu skata punkta ciešāka saikne ar Poliju bija svarīga tādēļ,
ka Polija salīdzinājumā ar Lietuvu bija spēcīgāks partneris un
konfrontācijā ar Maskavas lielkņazisti zemei varēja nodrošināt
labāku aizsardzību nekā Lietuva.
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Katrā gadījumā viens no svarīgākajiem punktiem Polijas karaļa
līgumos ar Vācu ordeņa zemes mestru Livonijā, ar Rīgas
arhibīskapu un ar Livonijas muižniecību bija Kurzemes un
Zemgales hercogistes dibināšana, kam vajadzēja kļūt par Livonijas
zemes mestra Gotharda Ketlera (Gotthard Kettler, 1517–1587)
laicīgo valdījumu pēc Prūsijas parauga, kur 1525. gadā ar Krakovas
līgumu kā Vācu ordeņa lielmestra Albrehta Hoencollerna (Albrecht
von Brandenburg-Ansbach (Hohenzollern), 1490–1568) laicīgais
valdījums tika izveidota Prūsijas hercogiste.
Kurzemes hercogistes izveidošana demonstrēja sava veida nekonsekvenci, ja reiz Sigismunda Augusta privilēģijā runa bija par
to, ka Polijas karalim “piekrīt augstākā zemes kunga vara pār
visu zemi”.12 Līdzās apgabaliem, kas atradās zviedru (Igaunija)
un dāņu (Sāmsala (Ösel) un Kurzemes bīskapija) pakļautībā,
sadalīta – de iure un de facto – tika vēl atlikusī Livonijas teritorija,
ko Polijas karalis gribēja pasargāt no Maskavas lielkņazistes
ekspansijas, un par visas Livonijas karalisko vietvaldi kļuva
hercogs Gothards Ketlers. Izveidotais zemes iedalījums izrādījās
diezgan noturīgs. Turklāt nedrīkst par zemu novērtēt to, ka līdz ar
hercogistes nodibināšanu apgabalā, kas atbilst mūsdienu Latvijas
teritorijai, veidojās jaunas, agrajiem jaunajiem laikiem atbilstošas,
laicīgas valstiskuma formas. Saprotams, ka hercogiste nevarēja
būt pilnīgi neatkarīga. Tā bija Polijas karaļa lēnis. Sigismunda
Augusta privilēģija attiecās uz visu Livoniju, arī uz Kurzemi. Un
tomēr – runa bija par pavisam jaunām un relatīvi neatkarīgām
valsts struktūrām.13

IV
Polijas-Lietuvas un Livonijas attiecību evolūcija
Livonijas kara laikā
No konstitucionāli tiesiskā viedokļa raugoties, Viļņas lēmumi
attiecībā uz pārējiem Livonijas apgabaliem (izņemot Kurzemes un
Zemgales hercogisti) patiesībā bija provizoriski. Saikne ar Jagelonu
monarhiju bija tikai vaļīga personālūnija. Taču ciešāku sakaru
veidošana ar Poliju, uz ko mudināja “livonieši”, netika īstenota,
kam par iemeslu bija arī lietuviešu pretestība. Turklāt tam būtu
nepieciešams poļu seima apstiprinājums, ko seims 1563. gadā
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nolēma atlikt uz vēlāku laiku.14 Protams, attieksme pret Livonijas
jautājumu atspoguļo arī tā brīža aktuālo diskusiju par nākamās
ūnijas starp Poliju un Lietuvu veidolu. Šajā situācijā 1566. gadā
lietuviešiem izdevās tā dēvēto Pārdaugavas, tātad, uz ziemeļiem
no Daugavas esošo, Livoniju apvienot ar Lietuvu. Gothardu
Ketleru kā vietvaldi nomainīja hetmanis Jans Hodkevičs (Jan
Chodkiewicz, 1537–1579); 1566. gada 25. decembrī ar Grodņas
ūniju Livonija tika inkorporēta Lietuvā, dižciltīgajiem saglabājot
savas vecās privilēģijas un tiesības. Saskaņā ar ieceri Livonija ūnijā
ar Poliju iekļautos kā Lietuvas sastāvdaļa. Pārdaugavas Livonija tika
iedalīta četrās administratīvās vienībās un ieguva jaunu pārvaldes
struktūru. Karalis Sigismunds Augusts ūniju apstiprināja un zemei
piešķīra firstistes statusu, kā arī pašai savu ģerboni (uz kura bija
attēlots grifs ar kroni un zobenu labajā ķetnā).15
Taču 1566. gada savienību starp Livoniju un Lietuvu ūnijas
seims Ļubļinā 1569. gadā neapstiprināja. Polijas-Lietuvas ūnijas
dokumentā tika noteikts, ka Livonija pieder jaunās apvienotās
valsts abām daļām. Konkrētāki regulējumi par Livoniju tika atlikti
uz nākamo seimu. Ar īpašu dokumentu jaunajai apvienotajai
valstij – Polijas-Lietuvas Republikai (Žečpospoļitai) – tika pakļauta
arī Kurzeme.16 Ar šo brīdi datējams sākums tā dēvētajam PolijasLietuvas kondominātam pār Livoniju.
Ārpolitiskā situācija, kāda veidojās ap Pārdaugavas Livoniju
16. gadsimta 70. gados, pirmkārt jau Ivana Bargā (Ivan IV Groznyj,
1530–1584) iekarojumi, būtiski bremzēja galīgā konstitucionāli
tiesiskā regulējuma pieņemšanu. Tikai karaļa Stefana Batorija
(Stephan Bathory, 1533–1586) karagājieni laikā no 1579. līdz
1581. gadam un 1582. gada Jamzapoļskas (Jam Zapolski) pamiers,
kā arī krievu karaspēka padzīšana no Livonijas darīja iespējamus
turpmākos soļus ceļā uz iesākto. Taču situācija ap šo laiku jau
izskatījās pavisam citāda nekā pirms desmit un divdesmit gadiem.
Uzvarām vainagotais karalis manu militare pārvaldīto zemi
tagad varēja uzlūkot kā kara laupījumu un tās statusu regulēt
pēc saviem ieskatiem un atbilstoši saviem politiskajiem mērķiem.
Livonija savas stratēģiskās nozīmes dēļ bija jānodrošina pret
citu lielvaru (Maskavas lielkņazistes, Zviedrijas) ekspansijas
plāniem, un bija arī jāgādā par daudzo Batorija karu veterānu
pienācīgu atalgošanu (tātad izlēņojot muižas). Turklāt saistībā
ar karaļa plašajām savienībā ar pāvestu plānotajām iecerēm
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Austrumeiropā Livonija kļuva arī par pretreformācijas politikas
objektu. Jaunā satversme Livonijai Constitutiones Livonicae (1582)
ierobežoja zemes autonomiju, un tā de facto nonāca karaļa ierēdņu
pārraudzībā.17 Ar Romas katoļu bīskapijas nodibināšanu Cēsis
(Wenden) un jezuītu parādīšanos Livonijā sākās pretreformācija.18
Jāuzsver, ka šajā brīdī Lietuvas ietekme Livonijā tika ierobežota
par labu Polijas ietekmei. Kā īpašu apdraudējumu livonieši
uztvēra muižu revīzijas pieteikumu, jo pēc kara jukām, kas bija
ilgušas ceturtdaļgadsimta garumā, šajā jomā daudz kas vairs
nebija ne dokumentējams, ne pierādāms.

V
Polijas-Lietuvas kontrole pār
(gandrīz) visu Livoniju
Attēlotās norises ievadīja salīdzinoši īso, aptuveni 40 gadu ilgušo
laika sprīdi, kad Livonijas lielākā daļa patiešām atradās diezgan
ciešās attiecībās ar Poliju-Lietuvu. Polijas karalim 1581.–1582. gadā
beidzot izdevās pakļaut arī Rīgas pilsētu.19 Tikai Igaunija palika
zviedru, bet Sāmsala dāņu pakļautībā. Saskaņā ar 1585. gada
Kronborgas līgumu Polijas-Lietuvas republikai tika pakļauta arī
Kurzemes bīskapija. Ja ir pamatoti Kurzemes bīskapijas iegūšanu
uzlūkot kā rezultātu Polijas-Lietuvas republikas centieniem pakļaut
visu Livonijas teritoriju, tad jānorāda, ka Polijas un formāli arī
Zviedrijas karaļa Sigismunda III Vāsas (Zygmunt III Waza,
1566–1632) mēģinājums Žečpospoļitas pakļautībā nodot Igauniju
1600. gadā izraisīja karu starp Poliju-Lietuvu un Zviedriju.20
Livonijas apgabalu statuss Polijas-Lietuvas pakļautībā, kā jau
minēts, bija atšķirīgs. Kurzeme bija lēņa hercogiste, pār kuru
virsvara piederēja Polijas karalim un republikai. Šīs attiecības tagad
regulēja 1617. gadā apstiprinātā Formula Regiminis. Kurzemes
bīskapija 16./17. gadsimta mijā attīstījās par diezgan patstāvīgu
muižnieku republiku, kas bija tieši pakļauta Polijas karalim bez
citu republikas institūciju “starpniecības”. Tas 1617. gadā arī ieguva
galīgu apstiprinājumu. Savukārt Livonijas apgabals uz ziemeļiem
no Daugavas bija tieši pakļauts republikai un karalim. Šis piemērs
ļoti labi ilustrē zemes integrācijas procesus ar Poliju-Lietuvu.
Tie noritēja, pakāpeniski nostiprinot muižniecības pozīcijas
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un izlīdzinot tiesības – iesākumā lietuviešiem Livonijā (1589),
vēlāk Livonijas muižniecībai salīdzinājumā ar poļu un lietuviešu
muižniecību (1598). Galu galā, saņemot 1607. gadā tiesības iegūt
muižas Polijā un Lietuvā, Livonijas muižniecība bija ieguvusi
tādas pašas tiesības un statusu kā muižniecība visā republikā.21
Daudzi Livonijas muižnieki ieguva zemes īpašumus Lietuvā. Ļoti
daudzi arī dienēja poļu, respektīvi, lietuviešu, armijā. Livonijā
tika ieviestas poļu (poļu-lietuviešu) satversmes struktūras, kā
arī poļu-lietuviešu dižciltīgo goda titulu hierarhija. Sākot ar
1598. gadu no Livonijas varēja sūtīt pārstāvjus uz Polijas-Lietuvas
seimu. Taču šiem sešiem zemes reprezentantiem, ko ievēlēja Cēsu
landtāgā, bija jāpārstāv visas trīs Livonijas politiskās “nācijas”,
tātad tiem bija jābūt diviem poļiem, diviem lietuviešiem un
diviem livoniešiem. Jāpiezīmē, ka šāds vietu sadalījums seimā
saglabājās arī vēlāk teritoriāli nodalītajā tā dēvētajā Poļu Vidzemē
(Latgalē) līdz pat 1772. gadam.

VI
Starp autonomiju un integrāciju.
Livonijas apgabali Polijas-Lietuvas
republikā 17. un 18. gadsimtā
Kari, ko veda Zviedrija 17. gadsimta sākumā, un Rīgas ieņemšana
1621. gadā zemei un Polijas-Lietuvas varai Livonijā nesa nākamo
pavērsienu. Saskaņā ar Altmarkas pamieru (1629), ko galīgi
apstiprināja Olivas miera līgums 1660. gadā, Pārdaugavas Livonija
tika sadalīta starp Poliju-Lietuvu un Zviedriju. Polijais-Lietuvas
saglabātās Pārdaugavas Livonijas daļas statuss tika noteikts
1677. gadā ar seima ordināciju.22 Ar 1660. gada Olivas miera
līgumu šis apgabals ieguva apzīmējumu “Livonijas firstiste”, kas
tika attiecināts gan uz Livonijas poļu, gan zviedru daļu. PolijaiLietuvai piederošajā daļā (Inflantijas vojevodistē) saskaņā ar minēto
ordināciju bija paredzēts ieviest satversmi pēc citu Polijas un Lietuvas
vojevodistu parauga. Tas skāra landtāgu, tiesu varu un muižniecības
dižciltīgo titulus. Zināmā mērā šie pasākumi bija 16. gadsimta beigās
aizsākto integrācijas procesu (Ordinatio 1598) turpinājums, kaut
arī tagad tikai nodalītajā Livonijas daļā. 1677. gada ordinācijā bija
arī minēts, ka oficiālā dokumentācija ir sagatavojama poļu valodā.
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Šajā laikā poļu valoda de facto kļuva par pārvaldes valodu visā
republikā, arī Lietuvā, kas 1697. gadā tika arī formāli apstiprināts.23
Daugavpils – Inflantijas galvaspilsēta – kļuva arī par Livonijas
Romas katoļu bīskapijas sēdekli. Visi šie pasākumi pavēra ceļu
pilnīgai šī apgabala integrācijai Polijā-Lietuvā, kas pamatā noritēja,
zemi pārpoļojot un rekatolizējot. Šie procesi bija skaidri atpazīstami
nākamajās desmitgadēs līdz Pirmajai Polijas-Lietuvas dalīšanai
1772. gadā, kad Poļu Livoniju anektēja Krievija. Seno Livonijas
dižciltīgo dzimtu konversija no luterānisma uz katolicismu (kā tas
bija, piemēram, Plāteru (Plater) gadījumā 17. gadsimta 90. gados) to
pārstāvjiem pavēra lielas karjeras iespējas visas republikas mērogā.24
Līdz ar 17. gadsimta otrajā pusē attiecībā uz Inflantiju pieņemtajiem
lēmumiem formālā Polijas-Lietuvas klātbūtne Livonijā nostabilizējās
uz vairāk nekā simts gadiem līdz republikas dalīšanām (1772,
1795). Republikas kontrolē kopumā atradās trīs apgabali kādreizējās
viduslaiku Livonijas dienvidos, proti, Kurzemes lēņa hercogiste,
Piltenes apgabals un Inflantijas vojevodiste. Apvienotajā PolijasLietuvas valdījumā no visiem trim apgabaliem pilnīgi de facto bija
integrēta tikai Inflantija. Livonijas dalīšana bija rezultāts kaimiņos
esošo varu sāncensībai par šo reģionu un sekas 17. gadsimtā PolijasLietuvas zaudētajam karam pret Zviedriju. Savukārt atšķirības,
kādas Livonijas dienvidu apgabalu statusā veidojās republikā, bija
saistītas ar mainīgo un ne vienmēr konsekvento Polijas-Lietuvas
politiku pret Livoniju.25
Lielas Livonijas daļas zaudējums par labu Zviedrijai 17. gadsimtā
Polijas-Lietuvas republikas politiskajā doktrīnā nekad nav ticis pilnīgi
atzīts. Zaudētie apgabali tika kvalificēti kā tā dēvētie Avulsiones,
un tā bija katra Polijas karaļa izvēle, cik daudz viņš tiecās pēc
zaudēto apgabalu atgūšanas. Nepārprotami šādi centieni izpaudās
karaļa Augusta Stiprā (poļu August II Mocny, vācu August II. der
Starke, 1670–1733) izvērstajā politikā, kas 1700. gadā noveda pie
Ziemeļu kara sākšanās. Saskaņā ar 1704. gadā Narvā noslēgto
līgumu starp Polijas-Lietuvas Republiku un Krieviju cars Pēteris I
(Petr I, 1672–1725) bija apņēmies pēc kara atdot Polijas-Lietuvas
republikai tos Livonijā iekarotos apgabalus, kas agrāk bija piederējuši
Polijai-Lietuvai. Pašsaprotami, ka vienošanās netika īstenota.
Tomēr Poļu Livonijas landtāgu lēmumos Daugavpilī vismaz līdz
18. gadsimta 30. gadiem šī vienošanās tika regulāri postulēta.26
Jādomā, ka 18. gadsimta politiskajā realitātē nebija tik viegli formulēt
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23 1697. gada seima lēmums
Coaequatio Iurium,
una cum ordinatione
judiciorum tribunalitiorum
et repartitione locationeque
exercituum Magni Ducatus
Lituaniae, in: Ohryzko (kā
21. atsauce), Bd. V, s. 417–
421, hier s. 418: Dekreta
wszystkie polskim jezykiem
odtąd maią być wydane.
24 Tuvāk par šo tēmu
skat. Pāvela Jezjorska
(Paweł Jeziorski) rakstu
šajā krājumā.
25 Bogusław Dybaś: Livland
und Polen-Litauen nach dem
Frieden von Oliva (1660),
in: Dietmar Willoweit,
Hans Lemberg (Hrsg.):
Reiche und Territorien in
Ostmitteleuropa. Historische
Beziehungen und politische
Herrschaftslegitimation,
München 2006, S. 107–127.
26 Piemēram, instrukcijā 1728.
gada 22. augustā Daugavpilī
ievēlētajiem zemes sūtņiem,
dodoties uz seimu Varšavā,
in: Latvijas Valsts vēstures
arhīvs, 712–1/81/229–234,
šeit 231–231v.

27 Skat. Ohryzko
(kā 21. atsauce),
Bd. VI, s. 254–268. Skat.
Ohryzko (kā 21. atsauce),
Bd. VI, s. 254–268.
28 Jan August Hylzen:
Inflanty w dawnych
swych y wielorakich aż do
wieku naszego dziejach y
rewolucyach, Wilno 1750.
29 Bogusław Dybaś:
Geschichtsdenken, Integration
und Identität in Livland um
die Mitte des 18. Jahrhunderts.
Zur livländischen Geschichte
im historischen Werk Jan
August Hylzens, in: Joachim
Bahlcke, Arno Strohmeyer
(Hrsg.): Die Konstruktion der
Vergangenheit. Geschichtsdenken,
Traditionsbildung und
Selbstdarstellung im
frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa,
(=Zeitschrift für Historische
Forschung, Beiheft 29), Berlin
2002, S. 81–97.
30 Johann Christoph
Schwartz: Vollständige
Bibliothek kurländischer und
piltenscher Staatsschriften,
der Zeitfolge nach
aufgestellet, Mitau 1799.
31 Bogusław Dybaś: Johann
Reinhold Patkul (1660–1707)
und die „Kapitulation”
der livländischen Stände
mit August dem Starken
(1699) – zwischen fürstlichen
Absolutismus und Ständestaat,
in: Norbert Angermann,
Karsten Brüggemann,
Inna Põltsam-Jürjo (Hrsg.):
Die baltischen Länder
und Europa in der Frühen
Neuzeit, Köln, Weimar,
Wien 2015, S. 355–369.

šādus postulātus, taču tas, ka Livonija vēl arvien tika uztverta
kā vienots veselums, bija acīmredzami. Nav nejaušība, ka seima
lēmumu oficiālajā krājumā (Volumina Legum) pie 1726. gada seima
lēmumiem, ar ko no jauna tika mēģināts regulēt Kurzemes statusu,
hercogisti ciešāk piesaistot republikai, extenso tika publicēti arī agro
jauno laiku (Polijas-Lietuvas) Livonijas dibināšanas dokumenti –
Privilegium Sigismundi Augusti un Pacta Subiectionis. Šis krājums
iznāca tikai 1739. gadā.27 Pēc vienpadsmit gadiem, 1750. gadā, Viļņā
tika publicēta pirmā poļu valodā sarakstītā Livonijas vēsture, kuras
autors bija Jans Augusts Hilzens (arī von Hülsen, 1702–1767).28
Hilzens, kurš ir labs pārpoļota un atkal katoļu ticībai pievērsta
livonieša piemērs, vispirms bija Livonijas kastelāns, vēlāk Minskas
vojevoda, tātad Polijas-Lietuvas senāta loceklis. Hilzenam bija
ievērības cienīga politiskā karjera. Viņš savu grāmatu rakstīja no
Livonijas perspektīvas, visas Livonijas zemes vārdā, kas gan viņa
laikā jau bija sadalīta. Cita starpā viņš arī izteikti uzsvēra Livonijas
brīvprātīgo saistīšanos ar Poliju-Lietuvu 16. gadsimtā.29
Polijas-Lietuvas un Livonijas savstarpējo saišu brīvprātīgā rakstura
uzsvēršana bija saistīta ar Kurzemē un Piltenē pastāvošajām bažām
no ciešākas integrācijas ar Poliju-Lietuvu. Hilzens dzīvoja Inflantijā,
tātad tajā Livonijas daļā, kas jau bija pilnīgi integrēta republikā.
Savukārt Kurzemē un Piltenē muižniecība satraucās, ka līdzīga
risinājuma gadījumā būtu apdraudētas viņu privilēģijas un tiesības,
kā arī šo apgabalu konfesionālā un kultūras savdabība. Šādas bažas
tika paustas dažos politiskos rakstos, ko savā darbā ir fiksējis
Johans Kristofs Švarcs (1722–1804).30
Polijas-Lietuvas un Livonijas attiecību problemātiskais raksturs
interesantā veidā atspoguļojas kādā citā, dzīvē gan nerealizētā
“projektā”, proti, Livonijas kā Polijas-Lietuvas republikas lēņa
valsts koncepcijā, ko 1699. gadā Livonijas kārtas ierosināja
karalim Augustam Stiprajam tā dēvētajā “Kapitulācijas” līgumā.31
“Kapitulācijas” autori – visticamāk, Johans Reinholds Patkuls
(Johann Reinhold von Patkul, 1660–1702) – labi apzinājās, ar kādām
problēmām un turbulencēm saistījās Livonijas pozicionēšanās
Polijā-Lietuvā 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimta sākumā.
Lai arī Livonijas provincei “bija jābūt kroņa un Polijas republikas
inseparables membrum un tādai arī jāpaliek”, “Kapitulācijas” autori
uzskatīja, ka dižciltīgajiem ir jāpatur visas savas agrākās tiesības
un privilēģijas, kā arī viņiem pienākas tiesības pašiem veidot
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provinces iekšpolitiku.32 “Kapitulācijas” autori iestājās arī par
pastāvošo interno robežu saglabāšanu starp Vidzemi, Kurzemi
un Inflantiju, ko, no vienas puses, var interpretēt kā bailes no
iespējamām Kurzemes Ketleru dinastijas hercogu pretenzijām
uz Livonijas ziemeļu daļu (Vidzemi) un, no otras puses, kā
bailes no tā, ka no Inflantijas varētu izplatīties Romas katoļu
baznīcas ietekme.33

VII
Rezumējums
Kopsavelkot var secināt, ka agrajos jaunajos laikos PolijasLietuvas klātbūtne Livonijā bija ļoti nozīmīga no valstiskās un
konstitucionālās attīstības viedokļa. Sairstot viduslaiku politiskajām struktūrām, galvenokārt garīgajiem valdījumiem – Vācu
ordenim un bīskapijām, līdz ar reformācijas uzvaru, kā arī
sarežģītās starptautiskās situācijas iespaidā – kaimiņu lielvaru
cīniņiem ap šo zemi, ko izraisīja tās dalīšana, bija novērojama
virknes jaunu konstitucionāli tiesisku formu un saikņu veidošanās.
Īpaši nozīmīga šajā sakarā bija Kurzemes un Zemgales hercogistes
dibināšana. Neraugoties uz Polijas-Lietuvas centieniem pēc
1561. un 1582. gada Livoniju saglabāt un paturēt visā tās veselumā, Zviedrijas ekspansijas rezultātā tā de facto tika sadalīta
jau 17. gadsimta 20. gados. Šis sadalījums saglabājās līdz pat
18. gadsimta beigām, kaut arī zviedru varu Vidzemē uz ziemeļiem
no Daugavas 18. gadsimta sākumā nomainīja Krievijas vara.
Livonijas dienvidu apgabali, kas līdz Polijas-Lietuvas dalīšanām
palika ar to saistīti, baudīja ļoti dažādus attiecību veidus – sākot
ar pilnīgu integrāciju (Inflantija) līdz lēņa statusam (Kurzemes un
Zemgales hercogiste). Šī situācija, no vienas puses, uzlūkojama kā
sekas Polijas-Lietuvas republikas vājumam, kā arī tās niecīgajai
interesei par pierobežas apgabaliem un to ciešāku integrāciju.
Taču, no otras puses, to var uzlūkot arī kā apliecinājumu apvienotā
Polijas-Lietuvas valdījuma brīvajai struktūrai. Polijas-Lietuvas
ietekme, to skaitā Kurzemē un Piltenē, šķiet, ir bijusi lielāka,
nekā tas pārsvarā pieņemts historiogrāfijā. Nav šaubu, ka PolijasLietuvas muižnieku republikas modelis un muižniecības pozīcijas
Polijā-Lietuvā kopumā bija ļoti pievilcīgs paraugs arī Livonijas
muižniecības uztverē.
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32 Bogusław Dybaś
(kā 31. atsauce)., S. 362 f.
33 Ibid., S. 363.

Mūsdienu Latvijas veidola tapšanā tā dēvētie “poļu laiki” ir bijuši
diezgan nozīmīgi, jo tā dēvētajos “poļu laikos” ieviestais pārvaldāmās Livonijas teritorijas administratīvi politiskais iedalījums
lielākoties atbilst tagadējam Latvijas dalījumam novados (Kurzemes hercogistes lielākā daļa un Piltene – mūsdienu Kurzemei,
Poļu Vidzeme – Latgalei).

New States or Provinces? The (Southern)
Districts of Livonia in the Polish-Lithuanian
Republic of Nobles
Bogusław Dybaś
In the Early Modern Period the Polish-Lithuanian presence in Livonia and
the ties between Livonia and Poland-Lithuania were extremely important in
the context of the evolution of statehood structures and the constitutional
development in this territory. As a result of the crisis of the medieval ecclesiastical
dominions of Livonia after the victory of the Reformation and under the impact
of the international situation on Livonia, there emerged a range of different
new constitutional forms and ties. Of particular importance was the founding
of the Duchy of Courland and Semigallia. In spite of the efforts exerted by
Poland-Lithuania after 1561 and 1582 to keep the whole of Livonia in its
territorial integrity, it was de facto partitioned as a result of the expansion
of Sweden in the 1620s.
The partition remained in force until the end of the 18th century, although in
the northern part of Livonia, north of the Daugava River, at the beginning
of the 18th century the Swedish rule was replaced by the Russian one.
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The southern districts of Livonia, which remained tied to Poland-Lithuania
until the partition of the latter, had quite different types of relationships with
the nucleus of the realm, from the full integration (Inflanty Voivodeship) to
the status of a fief (the Duchy of Courland and Semigallia). On the one hand,
such a situation was the consequnce of the weakness of the Polish-Lithuanian
Republic, its insufficient interest in the frontier districts and their closer
integration with the realm. On the other hand, it can be seen as the demonstration
of the loose structure of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The PolishLithuanian model of a republic of nobles and the positition of the nobility
in Poland-Lithuania were very attractive also for the nobility of Livonia.
The administrative division of the governed territory introduced during
the so-called ‘Polish times’ to a large extent corresponded to the present-day
regional division of Latvia (the largest part of the Duchy of Courland with
Pilten constituting the present-day Kurzeme region and Inflanty Voivodeship –
the present-day Latgale region).
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Šķietamība vai realitāte: PolijasLietuvas un Kurzemes hercogu
vasaļattiecības 16.–17. gadsimtā
Mārīte Jakovļeva

I
Kurzemes un Zemgales hercogiste jeb īsāk – Kurzemes
hercogiste, kas izveidojās pēc viduslaiku Livonijas sabrukuma 1561./1562. gadā, tagadējās Latvijas teritorijā
reprezentēja principiāli jaunu valstiskuma modeli. Tolaik
viduslaiku Livonijā klerikālo varu nomainīja sekulāra
pārvalde. Vienlaikus hercogistes dibināšana joprojām
balstījās iepriekšējos priekšstatos. Jaunizveidotā hercogiste
ieguva viduslaikiem raksturīgo feodālā lēņa formu, un
pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers (Gotthard
Kettler, 1517–1587) saņēma varu no Polijas-Lietuvas karaļa
Sigismunda II Augusta (Zygmunt II August, 1520–1572)
rokām kā viņa vasalis. Savukārt 1569. gadā, kad Ļubļinas
(Lublin) ūnijas rezultātā izveidojās vienota Polijas-Lietuvas
valsts jeb “Abu Nāciju Republika” (Žečpospoļita), Kurzemes hercogiste kļuva par kopēju Polijas-Lietuvas lēni.1
Kurzemes hercogistes dibināšana notika saskaņā ar
Viļņā 1561. gada 28. novembrī noslēgto Pakļaušanās
līgumu (Pacta Subiectionis).2 Tajā bija formulēti svarīgākie
livoniešu pakļaušanās karalim principi, kas vienlaikus
tika likti arī jaunā valstiskā veidojuma pamatos: 1) ticības
brīvība saskaņā ar Augsburgas konfesiju, garantējot
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1 Polija, vēloties izvairīties no sadursmes
ar Krieviju, Livonijas kara (1558–1583)
sākumā neatbalstīja Sigismunda II Augusta
plānus Livonijā. Tādēļ karalis solīja līdz
Polijas seima piekrišanai sniegt militāru
palīdzību ar lietuviešu spēkiem un Livonijas
pakļaušanos pieņēma Lietuvas lielkņazistes
vārdā. Tolaik Poliju un Lietuvu vienoja
valdnieka persona (personālūnija), kas
1569. gadā Ļubļinā tika pārveidota par
reālūniju. Pēc mūsdienu poļu un lietuviešu
vēsturnieku atzinuma, nesaskaņas
Livonijas jautājuma risināšanā bija viens no
stimuliem, kas vēlāk noveda pie Ļubļinas
ūnijas noslēgšanas.
2 Kurzemes hercogistē tapušajos dokumentos
šo līgumu bieži dēvēja arī par Provisio
Ducalis jeb “hercoga iecēlums”, arī “hercoga
aizgādība”, uzsverot līguma kā hercogistes
dibināšanas dokumenta nozīmi. Tā oriģināls
atrodas Herdera institūtā Marburgā
(Vācija). Latīņu teksts un tulkojums vācu
valodā publicēts: Erwin Oberländer,
Volker Keller (Hrsg.): Kurland. Vom
polnisch-litauischen Lehnsherzogtum
zur russischen Provinz. Dokumente zur
Verfassungsgeschichte 1561–1795, Paderborn
Ferdinand Schöningh 2008, S. 54–71.
Sk. arī: Peter Wörster. Die Pacta
Subiectionis als Gründungsurkunde des
Herzogtums Kurland, in: Latvijas Zinātņu
Akadēmijas Vēstis, 67. sēj. (Nr. 3./4./5.),
2013, S. 108–118.

3 Piemēram, Grobiņas pilsnovads
un bijusī Kurzemes bīskapija
jeb Piltenes apgabals. Tā kā
Polijas karalis nesteidzās pildīt
dotos solījumus, problēmas
saistībā šīm un dažām citām
teritorijām turpinājās līdz pat
17. gadsimta beigām. Sk arī:
Mārīte Jakovļeva: Robežas
un administratīvais iedalījums
Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā
pusē un 17. gs., in: Andris
Caune (sast.): Latvijas zemju
robežas 1000 gados, Rīga
1999, 91.–130. lpp.; Mārīte
Jakovļeva: Territorium und
Grenzen des Herzogtums
Kurland und Semgallen im
16. und 17. Jahrhundert, in:
Erwin Oberländer (Hrsg.):
Das Herzogtum Kurland 1561–
1795. Verfassung, Wirtschaft,
Gesellschaft, Bd. 2, Lüneburg
2001, S. 69–104.
4 Gotharda brālis Vilhelms
(Wilhelm Kettler, arī Ketteler,
ap 1512–1582) no 1553.
līdz 1557. gadam pildīja
Minsteres firsta-bīskapa amatu
(Fürstbischof von Münster),
bet Johans (Johann Kettler,
ap 1520–1586) ieņēma dažādus
amatus Bergas hercogistē
(Herzogtum Berg), savukārt
Johana dēls Vilhelms (1558–
1620) piedalījās karagājienos
pret maskaviešiem, tika
saņemts gūstā, atbrīvots un
1583. gadā par varonību saņēma
no Polijas karaļa Embūtes
(Ambothen) pili kā lēni.
5 Tā acīmredzot bija reminiscence
no iepriekšējā vēstures perioda,
kad Livonijas landtāgs pildīja
galvenokārt augstākās tiesu
iestādes funkcijas. Taču,
sabrūkot Livonijai, vispārēja
landtāga sasaukšana faktiski
vairs nebija iespējama.
6 Kurzemes hercogistes
inkorporācijas dokuments.
Ļubļinā, 3.08.1569. Oriģināls
uz pergamenta: Latvijas
Nacionālā arhīva Latvijas
Valsts vēstures arhīvs
(turpmāk – LNA LVVA),
554. fonds, 1. apraksts,
25. lieta.

evaņģēliski luteriskajai konfesijai dominējošo stāvokli, 2) tiesības
vietējiem vāciešiem ieņemt amatus jeb indigenāta tiesības, 3) vācu
iedzīvotāju līdzšinējo tiesību un privilēģiju saglabāšana, kā arī
muižu mantošanas tiesības abu dzimumu ģimenes locekļiem.
Tāpat arī līgumā tika uzskaitītas gan karalim, gan arī hercogam
pienākošās teritorijas, ieskaitot tās, kuras tolaik reāli palika
ārpus hercogistes, bet kuras karalis solījās palīdzēt atgūt resp.
iegūt.3 Pavisam īsi līgumā bija formulētas hercoga tiesības,
proti, ka viņam kā Polijas karaļa vasalim tiek piešķirts tāds pats
tituls kā hercogam Prūsijā, ar tam pienākošos godu (Würde),
hercoga insignijām un citām firsta privilēģijām. Šādas atsauces
uz Prūsiju, resp., Prūsijas hercogisti, līguma tekstā ir sastopamas
vairākkārt. Par livoniešu kara dienestu, piemēram, bija noteikts,
ka pašreizējos kara apstākļos viņiem jāveic tāds dienests, kādu tie
spēj, bet citkārt tas jāpilda līdzīgi Prūsijas hercogistei. Tādējādi,
slēdzot Pakļaušanās līgumu, par paraugu bija ņemts 1525. gada
8. aprīlī parakstītais Krakovas līgums (Pax perpetua), ar kuru
Polijas karaļa virskundzībai padevās Vācu ordeņa lielmestrs
Prūsijā Albrehts Hoencollerns (Albrecht von Brandenburg-Ansbach
(Hohenzollern), 1553–1618).
Tomēr starp abiem līgumiem bija arī būtiskas atšķirības. Kamēr
kopā ar Albrehtu lēņa tiesības tika piešķirtas arī viņa brāļiem
(Mitbelehnung), Pakļaušanās līgumā runa bija tikai par paša
Gotharda Ketlera mantiniekiem vīriešu līnijā, atstājot viņa brāļus
Vilhelmu un Johanu4 ārpus eventuālo mantinieku loka. Tāpat
Pakļaušanās līgumā nebija līdz galam noregulēti jurisdikcijas
jautājumi. Par hercoga pavalstniekiem bija vienīgi minēts, ka
īpaši smagos gadījumos hercogam jāļauj viņiem iesniegt apelāciju
Livonijas kārtu sapulcē,5 savukārt tiešā karaļa pakļautībā esošo
teritoriju iedzīvotāji drīkstēja apelēt vai nu landtāgā, vai pie karaļa
ieceltiem padomniekiem, vai arī pie paša karaļa, bet nekādas
konkrētākas norādes par tiesu sistēmas izveidi nebija sniegtas.
Līdz ar to diezgan lielā steigā un dažādu politisko grupējumu
interešu pretrunās tapušais Pakļaušanās līgums vērtējams tikai
kā turpmāko valstisko pārveidojumu “ārējā čaula”, kas vēl bija
jāpiepilda ar saturu. Tas attiecas gan uz hercogistes iekšējo
struktūru, gan arī uz attiecībām ar Poliju-Lietuvu. Un arī
1569. gada tā dēvētā inkorporācija šai ziņā būtiskas izmaiņas
nenesa.6
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Ja mēs lūkojamies uz 18. gadsimtu, diezgan droši var teikt, ka
kopš Ernsta Johana Bīrona (von Biron, 1690–1772) ievēlēšanas
par Kurzemes un Zemgales hercogu 1737. gadā Polijas-Lietuvas
virskundzība pakāpeniski kļuva par aizvien lielāku formalitāti,
bet par galveno noteicēju hercogistes likteņos arvien vairāk
izvirzījās Krievijas impērija. Bet kāda tad bija situācija ar Kurzemes
hercogistes vasaļattiecībām ar Poliju-Lietuvu 16. gadsimta otrajā
pusē un 17. gadsimtā? Jāteic, ka historiogrāfijā attiecības ar PolijuLietuvu pārsvarā tiek aplūkotas no hercogistes iekšpolitiskās
attīstības aspekta. Tas neapšaubāmi ir ārkārtīgi svarīgi, jo divu
nozīmīgāko varas nesēju Kurzemes hercogistē – hercoga un
muižniecības – savstarpējās attiecības lielākoties ietekmēja gan
lēņa kunga attieksme katrā konkrētajā gadījumā, gan arī notikumi
pašā Polijas-Lietuvas valstī. Taču visai maz uzmanības pētniecībā
līdz šim pievērsts Kurzemes hercogistes vasaļattiecību saturam
un savstarpējiem sakariem ar Poliju-Lietuvu kā starptautisko
attiecību subjektiem. Pat slavenais Kurzemes hercogistes galma
un justīcijas padomnieka Kristofa Georga fon Cīgenhorna
(von Ziegenhorn, 1714–1783) darbs par Kurzemes hercogistes
valsts tiesībām7 nesniedz lielu skaidrību šai jautājumā.
Vienā rakstā, protams, nav iespējams pilnīgi iztirzāt visus Kurzemes hercogistes un Polijas-Lietuvas attiecību jautājumus, tāpēc
turpmāk tiks runāts par dažiem būtiskākajiem šo attiecību
aspektiem, kas tieši iekļaujas vasaļattiecību kontekstā. Pie tādiem
pieder Kurzemes hercogu un hercogistes vieta Polijas-Lietuvas
politiskajā struktūrā, vasaļa pienākuma pildīšana, hercoga
iespējas iegūt suverenitāti, Polijas-Lietuvas ietekme uz hercogistes
iekšpolitisko dzīvi.
Līdz ar Livonijas ordeņa sekularizāciju un Kurzemes hercogistes
nodibināšanu de facto 1562. gada 5. martā Gothards Ketlers karaļa
pārstāvja Lietuvas kanclera Nikolaja Radzivilla (Radziwill, 1515–
1565) priekšā atkārtoja savu uzticības zvērestu karalim, taču tolaik
vēl nesaņēma ne hercoga insignijas, ne investitūras diplomu. Jauno
hercoga zīmogu karalis apstiprināja Viļņā 1565. gadā.8 Savukārt
pirmo investitūras diplomu Ketlers saņēma tikai 1579. gada
4. augustā no karaļa Stefana Batorija (Stephan Bathory, Stefan
Batory, 1533–1586) rokām.9 Tā kā Prūsijas hercogam saskaņā ar
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7 Christoph George
Von Ziegenhorn: Staats
Recht der Herzogthümer
Curland und Semgallen.
Königsberg 1772.
8 Līdz tam Gothards
apstiprināja dokumentus
ar savu dzimtas ģerboni.
1565. gadā apstiprināto
hercogistes ģerboni sk: LNA
LVVA virtuālo izstādi “No
hercoga Gotharda līdz
hercogam Jēkabam”: http://
www.archiv.org.lv/hercogiste/
index.php?lang=en&id=22
[skatīts 12.09.2019.].

9 Vienlaikus Batorijs
apstiprināja arī jauno
hercogistes ģerboni, kas
palika spēkā visu Ketleru
dinastijas valdīšanas
laiku. Ģerboņa apraksts uz
pergamenta, bez ģerboņa
zīmējuma, izdots 4.08.1579.
kara nometnē pie Dzisnas
(Dzisna): LNA LVVA,
554. f., 1. apr. 32. l.
10 Par Polijas-Lietuvas politisko
organizāciju tuvāk sk.:
Boguslaw Dybaś: Kurland
und die Kurländische
Thematik auf polnischlitauischen Reichstagen im
16. bis 18. Jahrhundert, in:
Kurland, nr. 15/ 2007, Hrsg.
v. Vereinigte Kurländische
Stiftungen, S. 24–35; šā
raksta tulkojums latviski:
Boguslavs Dibašs: Kurzeme
un Kurzemes tematika
Polijas-Lietuvas seimos 16.–
18. gadsimtā, grām.: Mārīte
Jakovļeva, Armands Vijups
(sast.), Ventspils Muzeja
Raksti VI, Ventspils 2009,
249.–261. lpp.
11 Hercoga instrukcija sūtņiem
uz Varšavu Georgam
fon Tīzenhauzenam (von
Tiesenhausen) un Zamuelam
fon Volpenam (von Wolpen).
Jelgavā, 12.05.1587.
Oriģināls: LNA LVVA,
554. f., 1. apr., 26-XV l.,
9.–13. lp.
12 Hercoga Gotharda
testaments. Jelgavā, 7.12.1573.
Oriģināls uz pergamenta:
LNA LVVA, 1100. f., 13. apr.,
726. l., 1.–8. lp. Spēkā gan
stājās hercoga 23.02.1587.
parakstītais testaments.

Krakovas līgumu bija formālas tiesības piedalīties karaļa senāta
sēdēs10, arī Gothards Ketlers pretendēja uz līdzīgām tiesībām,
taču Livonijas karš un problēmas ar jauna karaļa vēlēšanām
Polijā acīmredzot bija par iemeslu tam, ka Gotharda dzīves laikā
joprojām pastāvēja neskaidrības ar hercoga statusu Polijas-Lietuvas
politiskajā sistēmā. Tā, piemēram, instrukcijā pārstāvjiem uz
seimu Varšavā 1587. gada maijā, t. i., neilgi pirms savas nāves,
hercogs Gothards norādīja, ka jūtas aizvainots un aizskarts
savās hercoga tiesībās, jo viņam laikus nebija paziņots par seima
sasaukšanu, kā arī par to, ka viņš nebija ielūgts uz konvokācijas
seimu un karaļa vēlēšanām. Hercogs uzskatīja, ka viņam kā
pilnvērtīgam Polijas kroņa un Lietuvas lielkņazistes loceklim (..als
ein Mitglied der Cronen und Großfürstenthum..) laikus jāsaņem
ielūgumi uz visiem seimiem un senāta sēdēm, kur viņš personīgi
vai ar pārstāvju starpniecību piedalītos apspriedēs un balsošanā.
Instrukcijas nobeigumā Gothards uzdeva sūtņiem panākt, lai
Polijas-Lietuvas kārtas atbalstītu hercoga privilēģiju, tiesību un
reliģijas brīvības apstiprināšanu no jaunā karaļa puses. Par karaļa
vēlēšanām sūtņiem bija jāuzzina, vai viņi tiks pielaisti vēlēšanu
sapulcēs un balss nodošanā, un pozitīvas atbildes gadījumā tas
jādara pēc labākās sirdsapziņas un bez īpašām konsultācijām ar
hercogu.11 Tā kā instrukcijā paustais attiecās uz laiku pēc karaļa
Stefana Batorija nāves un uz Sigismunda III (Zygmunt III Waza,
1566–1632) vēlēšanām, tad šāds dokuments apliecina, ka kopš
1573. gada, kad Polijā-Lietuvā ieviesa karaļa vēlēšanu procedūru,
jautājums par Kurzemes hercoga vietu seimā joprojām palika
nenoregulēts. Dīvaini, sevišķi, ja atceramies, ka šajā periodā notika
gan Anrī Valuā (1573), gan arī Stefana Batorija (1575) vēlēšanas.
Taču jāpiezīmē, ka par šīm vēlēšanām Kurzemes hercogistes
dokumentos pagaidām nekādu pieminējumu atrast nav izdevies.
Tomēr nevar teikt, ka Gothards nebūtu informēts par notikumiem
Polijā, jo, piemēram, 1571.–1573. gadā Varšavā darbojās hercoga
sekretārs un aģents Osvalds Grolls no Grabovas (Groll von Grabou,
Groll a Grabow jeb Grabovius), bet 1573. gada 7. decembrī
parakstītajā testamentā Gothards novēlēja karalim Anrī (Henrico,
Henri Valois, 1551–1589) kā augstākajam aizbildnim (Oberste
Testamentarius) trīs labākos zirgus.12 Informācija hercogam
pienāca arī no dažādām poļu-lietuviešu amatpersonām un no
privātās sarakstes. Tādēļ, domājams, var teikt, ka 16. gadsimta
60.–80. gadu sākumā hercogam bija aktuālāki notikumi paša
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valstī un pie tās robežām13, bet tad, kad bija sasniegts miers
ar Maskavu un vairāk vai mazāk sakārtota hercogistes
iekšpolitiskā dzīve, Gothards aktīvāk pievērsās statusa
jautājumiem attiecībā uz hercoga, resp., hercogistes, vietu
Polijas-Lietuvas politiskajā struktūrā.
Jautājumu par tiesībām piedalīties senāta sēdēs un karaļa
vēlēšanās risināja arī Gotharda vecākais dēls hercogs
Frīdrihs (Friedrich Kettler, 1569–1642), kad 1589. gada
aprīlī Varšavā saņēma lēni no karaļa Sigismunda III.14
Atbildot uz Frīdriha iesniegtajām prasībām, karalis cita
starpā norādīja, ka par hercoga dalību senāta sesijās un
karaļa vēlēšanās esot jālemj seimam, bet, tā kā tas ir jau
beidzies, karalis šai ziņā nekādu konkrētu atbildi nevarot
sniegt.15
Diemžēl par to, vai jautājums ticis risināts arī turpmāk un
bijusi saņemta kāda kategoriska Polijas-Lietuvas atbilde,
pagaidām informācijas trūkst. Katrā ziņā nākamajos gadu
desmitos hercogi pretenzijas uz tiešu dalību seima darbībās
vairs neizvirzīja, taču regulāri sūtīja savus pārstāvjus
uz Poliju, kuriem bija jāiesniedz hercogu sūdzības un
prasības ne vien pašam karalim un viņa padomniekiem,
bet arī seima deputātiem, kā arī neformāli jākontaktējas
ar vietējām amatpersonām.16
Savu mērķu sasniegšanai hercogi 16.–17. gadsimtā izmantoja ne tikai sūtniecības, kurās parasti tika nozīmēti
augstāka ranga hercogistes ierēdņi, bet arī aģentus, kuri
uzturējās Polijā ilgstoši – mēnešiem un pat gadiem ilgi.
Turklāt tie varēja būt kā hercoga dienestā esoši sekretāri,
padomnieki u. tml., tā arī Polijā dzīvojošas personas, kas
bija pietuvinātas galmam vai nodarbojās ar juridisko
praksi. Lai gan par šiem cilvēkiem konkrētas informācijas
ir maz, vērts pieminēt vismaz dažus vārdus, kas ilustrē
laikmetam raksturīgo sakaru plašumu Eiropā. Piemēram,
jau pieminētais Osvalds Grolls pēc aiziešanas no Kurzemes hercoga dienesta darbojās Rīgā tā saukto kalendāra
nemieru laikā, uzturot sakarus arī ar Vīnes galmu.17
Nereti hercogi izmantoja arī kādas citas valdošās personas
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13 Bez tiešas un netiešas dalības
karadarbībā Polijas-Lietuvas karaspēka
sastāvā Gothards ar karali un PolijasLietuvas amatpersonām intensīvi
risināja jautājumu par Piltenes
apgabala pievienošanu hercogistei, kā
arī vērsās Polijā pēc atbalsta strīdā
ar Tīsu fon der Reki (von der Recke).
Joprojām pastāvēja robežstrīdi
Kurzemes hercogistes un Lietuvas
starpā, bet pēc Rīgas pakļaušanās
Stefana Batorija varai (1581/1582) un
Jamzapoļskas miera noslēgšanas ar
maskaviešiem (15.01.1582.) saasinājās
nesaskaņas par zveju Daugavā, muitu
ņemšanas tiesībām un teritoriālām
pretenzijām. Tuvāk sk.: Mārīte
Jakovļeva: Valstiskums Kurzemes
un Zemgales hercogistē (1562–1795),
in: Varas Latvijā. No Kurzemes
hercogistes līdz neatkarīgajai valstij.
Esejas. Rīga 2019, 14.–65. lpp.
14 Hercogs Gothards savā testamentā
hercogistes Zemgales daļu atstāja
vecākajam dēlam Frīdriham, bet
Kurzemi jaunākajam Vilhelmam,
tāpēc Varšavā lēni saņēma ne
vien Frīdrihs, bet arī tobrīd
nepilngadīgais Vilhelms, kuru
pārstāvēja Z. fon Volpens. Investitūras
diploms abiem brāļiem bija kopīgs, jo
juridiski hercogiste palika vienota.
15 Polijas karaļa lēmums un atbilde uz to,
kas iesniegts Kurzemes un Zemgales
hercogu vārdā (KM Abscheidt und
Antwort auf das, was im Namen
FD zur Curland und Semgallen
gebeten). Varšavā, 27.04.1589.:
LNA LVVA, 554. f. 1. apr., 61. l.,
99.–101. lp. (vācu val.), Ibidem, 53. l.,
1.–2. lp. (latīņu val.).
16 Dažādu Kurzemes hercogistes partiju
(hercoga, muižniecības, pilsētu)
lobētāju tīkla veidošana Polijā-Lietuvā
arī pieder pie vēl nepētītām tēmām.
17 Benjamin Bergmann:
Die Kalenderunruhen in Riga in
den Jahren 1585–1590. Leipzig
1806, S. 229–232. Spriežot
pēc uzvārda, Osvalds Grolls
bija cēlies no Mēklenburgas
(Mecklenburg). Austrijas Valsts arhīvā
(Österreichisches Staatsarchiv) Vīnē
saglabājies nedatēts viņa lūgums
par muižnieka titula piešķiršanu,
kas gan palicis neapmierināts:
AT-OeStA/AVA Adel RAA 156.43.

18 Kūrfirsta atļauja Adersbaham
pārstāvēt arī Kurzemes
hercoga intereses, 21.11.1647.:
LNA LVVA, 554. f., 2. apr.,
3196. l., 2. lp. Adersbahs
bija ne tikai diplomāts, bet
arī ievērojams dzejnieks,
kurš piederēja pie tā dēvētās
Kēnigsbergas dzejnieku kopas
(Königsberger Dichterkreis).
Andreasa tēvs Mihaels,
Kēnigsbergas tirgotājs un
kūrfirsta slepenpadomnieks,
bija pazīstams ar Kurzemes
hercogu Frīdrihu.
19 Hercoga Jēkaba raksts
par algas paaugstināšanu
rezidentam Varšavā
N. Hvalkovskim. Vecmuižā
(Neugut), 15.10.1676.:
LNA LVVA, 554. f.,
3. apr., 431. l., 65. lp.
N. Hvalkovskim Kurzemē
piederēja Sirmeles (Sirmeln)
muiža, un 1692. gada
decembrī viņu iecēla par
Skrundas pilskungu jeb
hauptmani, taču arī pēc tam
viņš turpināja darboties kā
rezidents Polijā. Hvalkovskis
ir arī vairāku vēsturiski
politisku traktātu autors.
Viņa brālis Zamuels bija
Brandenburgas kūrfirsta
galma padomnieks, bet cits
radinieks Johans Georgs
pārvaldīja Biržu cietoksni.
20 Hercoga Frīdriha instrukcija
sūtnim uz Varšavas
seimu virssekretāram
M. Manteifelam. Kuldīgā,
2.05.1593.: LNA LVVA,
554. f., 3. apr., 344. l., 4. lp.

pārstāvja Polijas galmā pakalpojumus. Kā piemēru te var minēt
Andreasu Adersbahu (Adersbach, 1610–1660), kurš bija Brandenburgas kūrfirsta aģents Varšavā un kurš 1647. gadā ar kūrfirsta
atļauju kļuva arī par Kurzemes hercoga Jēkaba (1610–1681)
pārstāvi.18 Savukārt 1667.–1669. gadā gan Brandenburgas, gan
Kurzemes labā Polijā darbojās cits kūrfirsta sekretārs un padomnieks Joahims Skultetuss (Scultetus, 1638–1705). Pieminēšanas
vērts ir arī vēl viens sava laika pazīstams rakstnieks Nikolajs
Hvalkovskis (Chalkowski, arī Chwalkowo Chwalkowski, ? – ap
1703), kurš bija hercoga Jēkaba un pēc tam arī viņa dēlu Frīdriha
Kazimira (Friedrich Casimir Kettler, 1650–1698) un Ferdinanda
(Ferdinand Kettler, 1655–1737) dienestā un pārstāvēja hercoga
intereses Varšavā kopš 17. gadsimta 60. gadu beigām, 1670. gadā
kļuva par hercoga aģentu, bet 1673. gadā iecelts par rezidentu
Polijā.19
Atgriežoties pie jautājuma par Kurzemes hercogistes vietu
Polijas-Lietuvas valsts sistēmā, nevar nepieminēt Polijas karaļu
mēģinājumus ciešāk piesaistīt Kurzemes hercogisti tiešā Polijas
pakļautībā esošajai Livonijas daļai jeb Pārdaugavas hercogistei
(Ducatum Ultradunensis). Tā 1582. gadā Stefana Batorija izdotajos
likumos jeb tā sauktajos “Livonijas rīkojumos” (Constitutiones
Livoniae) Pārdaugavas hercogistei bija paredzēts, ka publisku
lietu kārtošanai karalis pēc vajadzības Rīgā sasauks landtāgu, uz
kuru savs delegāts jāsūta arī Kurzemes hercogam. Taču vēstures
avotos nav ziņu par to, ka hercogs Gothards būtu akceptējis šādu
rīcības veidu. Tādēļ ir saprotams viņa pēcteča hercoga Frīdriha
sašutums par aicinājumiem piedalīties Pārdaugavas hercogistes
muižniecības sanāksmēs jeb landtāgos – viņš to uzskatīja par
hercoga statusa un privilēģiju pārkāpumu. Frīdrihs savā un
brāļa vārdā protestēja gan 1593. gadā, uzsverot, ka viņiem nav
nekā kopīga ar Pārdaugavas hercogistes muižniecību,20 gan arī
1599. gadā. Turklāt savā 1599. gada 3. jūlija instrukcijā sūtnim
uz Poliju padomniekam Mihaelam Manteifelam (Manteuffel)
Frīdrihs uzsvēra, ka, lai gan karaļa Stefana “Livonijas rīkojumi”
paredzēja hercoga delegātu piedalīšanos Pārdaugavas hercogistes
landtāgos un šo punktu esot akceptējis arī Sigismunds III, tomēr
tas noticis bez hercoga ziņas un piekrišanas un ir pretrunā ar
1569. gada ūnijas paktu. Tāpat seimā esot bijis pieņemts hercoga
protests (acīmredzot te runa bija par 1593. gadu – M. J.), un
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vairākus gadus šādi aicinājumi arī nav notikuši. Tādēļ sūtnim
cita starpā bija jālūdz, lai turpmāk karalis un viņa pārstāvji
Pārdaugavas hercogistē atturētos no šādas provokatīvas rīcības,
kas aizskar hercoga tiesības un godu.21

III
Viduslaiku “mantojums” tiešā veidā izpaudās hercoga resp.
hercogistes kā vasaļa militārā pienākuma (Vassalagium) pildīšanā
pret senjoru. Turklāt pašas hercogistes vēsturē tas bija viens no
sarežģītākajiem jautājumiem hercoga attiecībās ar muižniecību.22
Taču tas, kā tika organizēta hercogistes militārā sistēma, no
vienas puses, bija tās iekšēja lieta, bet, no otras, bija atkarīga no
hercogu vienošanās šai jautājumā ar karali.23
Pakļaušanās līgumā par militāro dienestu bija vien teikts, ka
tam jānotiek pēc Prūsijas parauga. Savulaik Krakovas līgumā
Prūsijas hercogs apņēmās vajadzības gadījumā palīdzēt Polijas
karalim ar 100 jātniekiem, turklāt tikai hercogistes robežās.
Diemžēl par to, kādu militāro dienestu Livonijas kara apstākļos
karaļa labā deva Kurzemes hercogiste, informācija pagaidām ir
ļoti trūcīga. Zināms, ka hercogs Gothards personīgi piedalījās
Polijas-Lietuvas armijas operācijās bijušās Livonijas teritorijā
pirmajos gados pēc hercogistes nodibināšanas. Taču tad, kad
Stefans Batorijs 16. gadsimta 70. gadu beigās uzsāka ofensīvu
pret Ivana Bargā karaspēku, Gothards vecuma un veselības
problēmu dēļ pats karagājienā vairs nedevās, bet 1579. gada
oktobra sākumā Dobelē notikušajā landtāgā kopā ar muižniecību
piekrita karaļa prasībai par 300 jātnieku piešķiršanu uz vienu
gadu. No tiem hercogs solīja sagādāt 100, bet muižniecība 200.
Šajā gadījumā gan bija domāts nevis lēņa dienests, bet gan algoti
karavīri. Kopā ar poļu-lietuviešu karaspēku 1579. un 1580. gadā
kurzemnieki cīnījās Tērbatas, Polockas un Pleskavas apkaimē,
turklāt karaļa armijas rindās minēta virkne Kurzemes muižnieku,
kas acīmredzot armijā bija iestājušies brīvprātīgi.24
Arī hercoga Gotharda dēli Frīdrihs un Vilhelms (Wilhelm Kettler,
1574–1640) bija spiesti pildīt savu vasaļa pienākumu un riskēt
ar savu un pavalstnieku dzīvību karaļa labā. Ambiciozie mērķi
par kundzību Baltijas jūras reģionā un dinastiskās nesaskaņas
86

21 Hercoga Frīdriha instrukcija
sūtnim uz Poliju padomniekam
M. Manteifelam. Iecavā,
3.07.1599.: LNA LVVA, 554. f.,
1. apr., 61. l., 31., 32. lp.
22 Par nesaskaņām militārā
dienesta jautājumos Kurzemes
hercogistē sk.: Volker Keller:
Lehnspflicht und äußere
Bedrohung: Der Streit um
den Roßdienst im Herzogtum
Kurland 1561 bis 1617. In:
E. Oberländer, I. Misāns
(Hrsg.): Das Herzogtum
Kurland 1561–1795. Verfassung,
Wirtschaft, Gesellschaft,
Lüneburg 1993, S. 57–98;
Volker Keller: Herzog
Friedrich von Kurland.
Verfassungs-, Nachfolgeund Neutralitätspolitik.
Marburg 2005.
23 Hercogam lēņa militārais
dienests karalim (Vassalagium)
bija jāpilda tieši, savukārt
hercogistes iedzīvotājiem
pastarpināti – kā hercoga
pavalstniekiem, pildot tā
saucamo jātnieku dienestu
(Roßdienst). Līdz ar to abi šie
dienesta veidi nereti pārklājās,
un jātnieku dienestu varēja
sasaukt kā pēc karaļa, tā arī
pēc hercoga aicinājuma, par
ko tad arī muižniecība izrādīja
neapmierinātību, uzskatot,
ka dažkārt hercogi, sevišķi
Vilhelms, savas tiesības
izmantojuši ļaunprātīgi.
24 8.12.1581. instrukcijā sūtņiem
pie karaļa Batorija Gothards
sūrojās, ka cīņās pie Pečoru
klostera līdz ar vairākiem
hercoga pavalstniekiem un
kalpotājiem gūstā saņemts
arī viņa brāļadēls Vilhelms
Ketlers. No savas puses
hercogs bija gatavs uzņemt
kādus prominentus sagūstītos
maskaviešus un turēt tos pie
sevis līdz gūstekņu apmaiņai:
LNA LVVA, 554. f. 1. apr.,
40. l., 4., 5. lp.

25 Par poļu-zviedru kara
(1600–1629) norisi sk.:
Mariusz Balcerek: Księstwo
Kurlandii i Semigalii w
wojnie Rzeczypospolitej ze
Szwecją w latach 1600–1629.
Poznań Poznań 2012. un
LNA LVVA virtuālo izstādi
“No hercoga Gotharda līdz
hercogam Jēkabam” http://
www.archiv.org.lv/hercogiste/
index.php?lang=en&id=22
[sk. 12.09.2019.]
26 Lietuviešu karaspēkam
Vidzemē Frīdrihs bija
pievienojies 1601. gadā.
Vēlāk pats hercogs rakstīja,
ka piedalījies trīs kara
ekspedīcijās – pie Raunas,
Valmieras un Salaspils, bet
kurzemnieki darbojušies arī
pie Tērbatas, Daugavgrīvas
un citur: Hercoga Frīdriha
informācija jaunpieņemtajam
aģentam Polijā Georgam
Cumbergem (zum Berge).
Mežotnē 15.08.1614.: LNA,
LVVA, 554. f., 3. apr.,
429. l., 81. lp.
27 Tekstos skaitliskais sastāvs
variējas: 600 jātnieku;
500 jātnieku; 400 jātnieku un
600 musketieru; 300 jātnieku;
200 jātnieku un 100 kājnieku;
200 jātnieku utt.
28 LNA LVVA, 7363. f., 3. apr.,
951. l., 103.–104. lp.
29 Sk. arī: Mārīte Jakovļeva:
Kurzemes hercogistes militārā
sistēma un hercoga Jēkaba
mēģinājumi to reformēt
XVII gs. vidū, krāj.: Latvijas
Kara muzeja Gadagrāmata.
V sēj., Rīga, 2004, 9.–20. lpp.

17. gadsimta sākumā izraisīja poļu-zviedru karu un padarīja Kurzemes hercogisti par kara lauku jau daudz vairāk nekā Livonijas
kara laikā.25 Hercogs Frīdrihs personīgi iesaistījās karadarbībā
jau drīz pēc kara sākuma, pievienojoties poļu-lietuviešu armijai
karagājienā Vidzemē. Viņš arī vadīja kurzemnieku vienību,
kuras negaidītā pārcelšanās pāri Daugavai un iesaistīšanās cīņā
pie Salaspils (Kirchholm) 1605. gada 17. (27.) septembrī esot lielā
mērā izšķīrusi kaujas iznākumu, kad skaitliskā pārsvarā esošie
zviedri cieta smagu sakāvi.26 Vēstures avotos un literatūrā sastopami visdažādākie skaitļi attiecībā uz minētās vienības lielumu
un sastāvu,27 tāpat arī nav skaidrības, vai tie bija lēņa dienesta
karavīri vai algotņi, piemēram, Kuldīgas ārsts un viens no pirmajiem Kurzemes hercogistes vēstures materiālu apkopotājiem
Johans Georgs Veigants (Weygandt, 1680–1740) savā 1736. gadā
sastādītajā manuskriptā, neminot konkrētus skaitļus, raksta par
hercoga paša ekipētiem jātniekiem un kājiniekiem (..er [t. i.,
Frīdrihs – M. J.]. mit seiner eigenen equippirten Cavallerie und
wohl-mondirten Infanterie über die Düna selbst in Persohn sein
Leben gewaget..).28 Visticamāk, tomēr vienībā bija gan lēņa dienesta jātnieki, gan algotie kājnieki. Un arī hercogs Vilhelms stājās
karavīru priekšgalā, kara sākumā mēģinot nodrošināt hercogistes
piekrasti pret zviedru uzbrukumiem, bet 1608. gada septembrī
aplencot zviedru ierīkoto Daugavgrīvas skansti.
Kaut arī par kurzemnieku piedalīšanos karadarbībā nav saglabājies
daudz avotu, skaidrs, ka šajā gadījumā neviens nedomāja par vasaļa
dienesta normu ievērošanu, t. i., 100 jātnieki un tikai hercogistes
robežās. Hercogiem Frīdriham un Vilhelmam bija jārūpējas gan
par savas valsts drošību, gan arī par karaļa labvēlību. Saprotams,
ka sakarā ar izmaiņām karošanas metodēs agrajos jaunajos laikos,
kad arvien vairāk tika izmantots daudzskaitlīgs algotņu karaspēks
un notika virzība uz pastāvīgu armiju uzturēšanu, 100 jātnieki
bija kā piliens jūrā. Taču šis noteikums palika spēkā visu Ketleru
valdīšanas laiku un atsauce uz Prūsijas hercogisti attiecībā uz
vasaļa dienestu ikreiz tika ieļauta arī hercoga investitūras diplomā.
Arī pašā hercogistē muižniecība pretojās militārās sistēmas
modernizēšanai, baidoties gan no hercoga varas pieauguma, gan
arī no tā, ka jebkura atkāpšanās no senajām tradīcijām varētu
pavērt ceļu viņu privilēģiju samazināšanai nākotnē.29 Jāpiezīmē,
ka arī hercoga argumenti saskarsmē ar poļiem-lietuviešiem šajā
sakarā balstījās uz līdzīgu argumentāciju.
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Arī 1617. gada 18. martā izsludinātajā Kurzemes hercogistes
satversmē jeb Valdības formulā (Formula Regiminis, Regierungsformel), kuras uzdevums bija noregulēt samilzušos konfliktus starp
hercogiem Vilhelmu un Frīdrihu no vienas puses un Kurzemes
hercogistes muižniecību no otras,30 bija apstiprināts hercoga lēņa
pienākums pēc Prūsijas hercoga parauga. Satversmē tika precizēts,
ka turpmāk gan hercoga, gan arī muižnieku lēņa dienestu drīkst
sasaukt tikai pēc karaļa un Republikas aicinājuma, bet hercogs
to var darīt vienīgi pēkšņu draudu gadījumā, turklāt pirms
tam apspriežoties ar saviem virspadomniekiem jeb valdības
locekļiem, kuri hercogam bija jāieceļ no privileģētās muižniecības.
Valdības formula apstiprināja arī tradicionālo lēņa dienesta
lielumu – muižniekiem bija jādod viens bruņots jātnieks no
katriem 20 arkliem zemes. Tomēr parādījās arī dažas jaunas
normas: hercoga un muižnieku lēņa dienesta vienībām bija jābūt
nodalītām un katrai ar savu karogu, taču vadībai bija jāpaliek
vienotai – ar hercogu vai hercoga ieceltu pārstāvi kā virspavēlnieku.
Muižnieki ieguva tiesības izvirzīt kandidātus muižnieku lēņa
dienesta virsnieku amatiem, un hercogam viņi bija jāapstiprina
no izvirzīto kandidātu vidus.31 Līdz ar to parasto (vienkāršo) lēņu
dienesta iesaukumu veidoja trīs jātnieku rotas ar rotmistriem
priekšgalā, t. i., 100 jātnieki, kurus iesauca no savām muižām
hercogs jeb tā sauktā galma karoga vienība (Hofesfahne), un 200
jātnieki, kurus deva muižniecība – 100 no Kurzemes un 100 no
Zemgales – lēņa jeb muižnieku karoga vienība (Lehnsfahne oder
Adelsfahne).
Šādi formētam Kurzemes karaspēkam 1617. gada augusta beigās
bija jāpievienojas lietuviešu karavadonim Kristofam Radzivillam
(Radziwill, 1585–1640). Hercoga vietā vienību vadīja jaunieceltais pulkvedis (Kriegsoberste) Jaunpils īpašnieks un hercoga
padomnieks Matiass fon der Reke (von der Recke, 1565–1638).
Savā rīkojumā Rekem hercogs norādīja, ka viņam ar trim karogiem jeb vienībām – vienu no hercoga ļaudīm, vienu no muižniecības un vienu no visiem, kas pievienosies brīvprātīgi (..mit
Dreyen Fahnen, einer unsers Vasalagy und die andern beiden von
der Landtschaft und denen, so nach Gelegenheit folgen..) jādodas
pie Radzivilla, kam jāklausa un ar kuru jāapspriežas. Taču, lai
netiktu pārkāptas hercoga regālijas un gods, militāro vadību
pār šiem karavīriem nedrīkst nodot nevienam citam, un tikai
Rekem pienākas tiesības uzturēt disciplīnu viņu vidū. Tāpat
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30 Kā zināms, konflikta
rezultātā Polijas karalis
Sigismunds III 1616. gadā
atcēla no troņa abus hercogus,
taču hercogu Frīdrihu vēlāk
atjaunoja amatā. Hercogistē
vairākkārt darbojās
karaļa sūtītie komisāri,
un arī Valdības formula
tapa kopīgiem hercoga
Frīdriha, muižniecības un
poļu komisāru pūliņiem.
Tuvāk sk.: Volker Keller
(kā 22. atsauce), S. 35–69.
31 Valdības formula iespiesta:
Erwin Oberländer,
Volker Keller
(kā 2. atsauce), S. 122–145.

32 Hercoga Frīdriha rīkojums.
Dolē, 18.08.1617.: LNA
LVVA, 554. f., 1. apr.,
94. l., 75., 76. lp.
33 Volker Keller
(kā 22. atsauce), S. 146–198.

bija jāraugās, lai vienības netiktu šķirtas, bet, ja tomēr daļa tiktu
atlaista un daļai jāpaliek, tad jāmēģina panākt, lai tiktu atstāta
kāda no muižniecības rotām, nevis hercoga.32
Poļu-zviedru karš smagi skāra Kurzemes hercogistes teritoriju, it
sevišķi tās Zemgales daļu. Hercogiem kopā ar pavalstniekiem bija
ne vien jāuztur savi karavīri, bet arī jādod pārtika poļu-lietuviešu
armijai. Jebkurš karaspēka gājiens cauri kādai teritorijai bija
saistīts ar laupīšanām un dažādiem citiem ekscesiem. Zviedru
armijas periodiskie sirojumi hercogistē vēl vairāk pavairoja postu.
Turklāt 17. gadsimta sākumā visā Livonijā valdīja neraža, bads un
slimības. Īsajos pamiera gados saasinājās muižniecības konflikti
ar hercogiem, kas noveda pie hercoga Vilhelma atstādināšanas no
varas un visas hercogistes nodošanas hercoga Frīdriha pārvaldē.
Tam sekoja karadarbības atjaunošanās un zviedru ofensīva
dienvidu un rietumu virzienā, kā rezultātā zviedri okupēja
vairākas Kurzemes hercogistes teritorijas. Sapratis, ka PolijaLietuva nespēj pilnvērtīgi pasargāt hercogisti, Frīdrihs meklēja
citus risinājumus. Pirmkārt, viņš centās organizēt zviedru un
poļu pamiera sarunas. Otrkārt, vismaz no 1625. gada mēģināja
iegūt Kurzemei neitrālas valsts statusu.33 Tādējādi hercogs
Frīdrihs zināmā mērā distancējās no pazemīga vasaļa lomas
un atgādināja apkārtējiem par Kurzemes hercogistes valstisko
patstāvību, lai arī relatīvu. Protams, hercoga kā Polijas-Lietuvas
vasaļa statuss palika iepriekšējais, taču mainījās akcenti. Ne velti
Štumsdorfas (Stuhmsdorf ) pamiera līgumā (1635) Kurzemes
hercogs līdz ar Brandenburgas kūrfirstu tika nozīmēts par “miera
prokuratoru”, kam bija jānodrošina, lai uz 26 gadiem noslēgtais
pamiers pārvērstos “mūžīga miera” līgumā. Tādējādi jau hercoga
Frīdriha diplomātiskās aktivitātes sekmēja arvien lielāku Kurzemes
hercogistes atpazīstamību Eiropas galmos.
Vienlaikus hercogam Frīdriham bija jārisina hercogistes pastāvēšanai aktuālais troņmantnieka jautājums. Viņam pašam bērnu
nebija, bet brāļa Vilhelma vienīgais dēls Jēkabs (Jacob Kettler, 1610–
1681) zaudēja tiesības uz troni pēc tēva atstādināšanas. 1561. gadā
noslēgtajā Pakļaušanās līgumā nebija noteikta rīcība gadījumam,
ja valdnieku Ketleru dzimtai vairs nebūs mantinieku. Tādēļ
1589. gada seimā, kurā notika plaša Livonijas resp. Pārdaugavas
hercogistes lietu apspriešana, acīmredzot daļa no Polijas-Lietuvas
valdošajām aprindām, sevišķi lietuviešiem, izmantoja gadījumu,
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lai eventuāli paplašinātu Lietuvas teritoriju. Proti, tika pieņemts
lēmums, ka, beidzoties Ketleru tiešajai vīriešu līnijai, Polijas karalis
drīkst nepiešķirt hercogisti lēnī kādam citam hercogam, bet gan
sadalīt vojevodistēs (Województwo Woiwodschaft) un pievienot
Lietuvai.34 Līdz ar to hercoga Jēkaba troņa mantošanas tiesību
atjaunošana kļuva ne tikai par hercoga Frīdriha problēmu, bet bija
arī eksistenciāli svarīga hercogistes valdošajai kārtai – privileģētajai
muižniecībai jeb bruņniecībai35, kas pievienošanas Lietuvai
gadījumā varētu zaudēt savu privileģēto stāvokli.36 Pirmo soli
valsts saglabāšanā hercogs bija spēris, kad spēja izlīgt ar Polijas
karali Sigismundu III un saglabāt Kurzemes hercogisti kā valsti.
Bet pēc Valdības formulas pieņemšanas, kas stipri ierobežoja
hercoga varu, muižniecība jau bija gatava atbalstīt Frīdriha
centienus Ketleru dinastijas pēctecības nodrošināšanā. Tas gan
maksāja lielas pūles un naudas summas, turklāt bija jāgaida līdz
Sigismunda III nāvei (1632), kurš pēc Vilhelma mēģinājumiem
iegūt zviedru atbalstu 1617.–1618. gadā līdz mūža galam palika
pret viņu naidīgi noskaņots, tomēr mērķis tika sasniegts.37
1633. gada jūlijā Viļņā, Frīdriham saņemot lēni no jaunievēlētā
Polijas karaļa Vladislava IV (Władysław IV Waza, 1595–1648)
rokām, lēņa karogu simboliski bija ļauts satvert arī Jēkabam.
Taču šāda labvēlība nenāca par velti, un vēl dažus mēnešus
pirms lēņa saņemšanas hercoga aģents Johans Vildemans
(Wildemann, arī Willmann) rakstīja no Varšavas, ka karalis un
lielkanclers esot izteikuši mājienu, ka kurzemniekiem jāizrāda
pateicība par Jēkaba mantošanas tiesību apstiprināšanu un ka
vislabākais veids, kā to izdarīt, būtu Jēkaba pievienošanās karaļa
karaspēkam ar pāris simtiem dragūnu. Polijas amatpersonas
esot arī izteikušās, ka Brandenburgas kūrfirsts par Prūsijas lēņa
saņemšanu apsolījis 60 000 guldeņu, un, ja hercogs Jēkabs
mājienus atstās bez ievērības, viņš iemantošot kā karaļa, tā
Republikas lielu nelabvēlību.38 Sekojot poļu prasībai, Jēkabs
lika savervēt divas rotas kājinieku un jātnieku rotu, ar kuriem
1634. gada februāra beigās devās uz Krieviju, lai pievienotos
Polijas-Lietuvas spēkiem, kas karoja ar krieviem par Smoļenskas
atgūšanu.39 Tādējādi Jēkabam bija jāpilda vasaļa pienākums vēl
pirms pilnvērtīgas varas pārņemšanas, bet dokumentos fiksētās
militārā dienesta normas pastāvēja tikai uz papīra.
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34 Christoph George Von
Ziegenhorn: Staats Recht
der Herzogthümer Curland
und Semgallen, Königsberg
1772, S. 49.
35 Saskaņā ar Valdības formulu
no muižniecības izvēlējās
tā sauktos īsteni dižciltīgos
(vera nobiles), izveidojot
bruņniecības korporāciju.
Tās locekļi tika ierakstīti
īpašā sarakstā jeb matrikulā.
Tikai matrikulētajai
muižniecībai pienācās tiesības
ieņemt augstākos amatus
valsts pārvaldē, piedalīties
landtāgos, kā arī citas
privilēģijas.
36 Ne mazāk svarīgi tas bija
vēsturiskai perspektīvai, jo
Kurzemes un Zemgales
pievienošana Lietuvai
būtu stipri apgrūtinājusi
neatkarīgas Latvijas
izveidošanu tās pašreizējā
veidolā. Sk. arī: Mārīte
Jakovļeva (kā 13. atsauce),
36. lpp.
37 Sk. arī: Volker Keller
(kā 22. atsauce), S. 105–145.
38 J. Vildemana vēstule
Frīdriham. Varšavā,
24.04.1633.: LNA LVVA,
554. f. 3. apr., 331. l., 3.–5. lp.
39 Tad, kad Jēkabs sasniedza
karaļa kara nometni, jau
bija sākušās diplomātiskās
sarunas, kas vainagojās ar
Poļanovkas miera noslēgšanu
netālu no Vjazmas 1634.
gada jūnijā. Domājams, ka
tieši Jēkabs bija pamudinājis
caru Mihailu līgumā apsolīt
savā un pēcnācēju vārdā
neveikt nekādus uzbrukumus
Kurzemei. Citos poļu-krievu
līgumos šāds punkts nav
sastopams.

40 Jēkaba vēstule aģentam
J. Vildemanam uz Varšavu.
Jelgavā, 20.07.1638.: LNA
LVVA, 554. f., 1. apr.,
264. l., 1., 2. lp.
41 Ziņojums par sarunām
Viļņā 2.–16.02.1639.: LNA
LVVA, 554. f., 3. apr., 27. l.,
24.–28. lp.
42 Hercogs Jēkabs 15.02.1639.
Viļņā parakstīja solījumu
vispirms uzbūvēt katoļu
baznīcu Kuldīgā, bet pēc
hercoga Frīdriha nāves – arī
Jelgavā: Stanislaw Litak
(wyd.): Akta wizytaciji
generalnej diecezji
inflanckiej i kurlandzkiej
czyli piltyńskiej z 1761 roku.
Toruń 1998, s. 193, 194,
261, 262.
43 Investitūras diploms, Viļņā,
18.02.1639. Noraksts:
LNA LVVA, 214. f., 6. apr.,
86. l., 39.–49. lp.
44 Sk., piemēram, Jēkaba
instrukciju aģentam
J. Vildemanam uz seimu.
Jelgavā, 8.04.1647.: LNA
LVVA, 554. f., 1. apr.,
264. l., 40., 41. lp.
45 Iesniegumi ar hercoga veikto
maksājumu uzskaitījumu
1.09.1678.: LNA LVVA,
554. f., 1. apr., 949. l.,
9.–12. lp.
46 Saraksts ar maksājumiem
Lietuvas armijai
1658.–1665. g.: LNA LVVA,
554. f. 3. apr., 763. l., 14.
lp.; 1 dālderis = 3 florīni
jeb guldeņi.

Tomēr laiks ienesa savas korekcijas arī apskatāmajā jautājumā.
Kad 17. gadsimta 30. gadu otrajā pusē atkal radās draudi Kurzemes hercogistes pastāvēšanai, hercogs Frīdrihs pasludināja
Jēkabu par savu līdzvaldnieku. Karalis Vladislavs apstiprināja
abu vienošanās aktu, par ko hercogam Jēkabam vajadzēja apsolīt
karalim zināmu naudas summu, kuru viņš solīja samaksāt pēc
lēņa diploma saņemšanas.40 Bet arī tas vēl nebija viss. Panākt lēņa
saņemšanu nebūt nebija viegli, jo uz sarunām Viļņā norīkotie
poļu-lietuviešu senatori pieprasīja, lai hercogs Frīdrihs noformē
pilnīgu atkāpšanos no amata.41 Tāpat viņi prasīja, lai hercogistē
tiktu uzbūvētas četras katoļu baznīcas (Bauskā, Jelgavā, Kuldīgā
un Liepājā), taču beigās vienojās par divām.42 Jauninājums tika
ieviests arī militārā dienesta ziņā. Investitūras diplomā joprojām
bija atsauce uz Prūsiju, taču vēl arī atzīmēts, ka 100 jātnieku
vietā var dot 200 kājniekus. Lēņa dienests arī tika papildināts
ar pienākumu hercogam maksāt Polijai-Lietuvai 10 000 poļu
guldeņu jeb florīnu lielu vasaļa naudu (Vassalagium Gelder) ikreiz,
kad Polijā-Lietuvā tiks izsludināta kontribūcijas ievākšana atklāta
kara gadījumā (publicum bellum; öffentliche Krieges-Notturft), bet
hercogs nesasauks savu jātnieku dienestu.43 Līdz ar to hercogam
bija faktiski jāpiedalās Polijas-Lietuvas karu finansēšanā, kam
nebija tieša sakara ar draudu novēršanu hercogistei.
Kā rāda vēstures avoti, Polija-Lietuva centās pilnā mērā izmantot
savas senjora tiesības un pieprasīja minētos maksājumus (puse
summas bija jāiemaksā Polijas kroņa kasē, otra – Lietuvai) katru
reizi, kad Polijā-Lietuvā lēma par kontribūcijas ievākšanu, pat
ja tā nebija tieši saistīta ar karadarbību, piemēram, karavīru
uzturam ziemas mitekļos. Hercogs pret to periodiski protestēja,44
taču bez lieliem panākumiem. Rezultātā viņš bija vairākkārt
pārmaksājis savu vasaļa naudu, piemēram, 1678. gadā Jēkabs,
aprēķinot veiktos maksājumus no 1639. līdz 1673. gadam,
uzskatīja, ka Polija-Lietuva viņam ir parādā vismaz 42 664
guldeņus, bet rēķinot pēc maksimuma – 162 664 guldeņus.45
Turklāt hercogiste kopumā 1658.–1665. gadā Lietuvas armijai bija
piešķīrusi gandrīz 150 000 dālderu.46 Savas finansiālās sūdzības
hercogs iesniedza karalim vēl arī 1680. gadā, taču, saprotams,
ka nekādu kompensāciju nesaņēma.
Hercoga Jēkaba vecākais dēls Frīdrihs Kazimirs pārmantoja
gan hercoga Jēkaba prasības pret Poliju un karaļa solījumus par
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iespējamo kompensāciju pēc tam, kad sūdzības izskatīs īpaši tam
nozīmēti komisāri, gan arī prasību par vasaļa naudas maksāšanu
savā investitūras diplomā.47 Taču, spriežot pēc 17. gadsimta
80.–90. gadu landtāgu lēmumiem, kurzemniekiem pēc karaļa
pieprasījuma atkal bija jāmaksā daudz lielākas summas, kas bija
paredzētas poļu karošanai ar turkiem.

IV
Domājot par Kurzemes hercogistes un Polijas-Lietuvas vasaļattiecībām, rodas likumsakarīgs jautājums, vai šāda saikne ar
Poliju-Lietuvu bija izdevīga hercogiem un hercogistei. Livonijas
kara gados Gothardam Ketleram un Livonijai faktiski nebija citas
iespējas kā pakļauties Polijai-Lietuvai, ja vien nevēlējās nonākt
Maskavas pārvaldē. Taču 17. gadsimta poļu Polijas-Lietuvas
konkurence ar Zviedriju un Krieviju par dominanci reģionā
Kurzemes hercogistei radīja vairāk apdraudējumu nekā drošības.
Spēcīgu un neviennozīmīgi vērtējamu ietekmi Polija-Lietuva
atstāja arī uz hercogistes iekšpolitisko attīstību, jo konflikti
starp hercogiem un pavalstniekiem nereti tika risināti ar karaļa
komisāru starpniecību vai karaļa tiesā, un daudzu jautājumu
risināšana bija atkarīga gan no hercoga un viņa pārstāvju
diplomātiskās mākslas un veiksmes, gan arī no prasmes un
iespējām piedāvāt pienācīgas dāvanas un atalgojumu galminiekiem
un dažādām amatpersonām.48 Kurzemes hercogistes satversmes
jeb Valdības formulas pieņemšana spēcīgi bremzēja hercoga varas
nostiprināšanās iespējas, līdz ar to Kurzemes hercogistē faktiski
atspoguļojās tie paši procesi, kas norisinājās pašā Polijā-Lietuvā,
t. i., karaļa, resp., centrālās, varas pavājināšanās uz magnātu
ietekmes pieauguma fona. Taču, ņemot vērā hercoga Jēkaba
aktivitātes saimnieciskajā un diplomātiskajā jomā,49 sevišķi viņa
valdīšanas pirmajā posmā (1638/1642–1658), varētu pieņemt, ka
Jēkabs vēlējās iegūt neatkarību no Polijas-Lietuvas. Turklāt Eiropā
jau bija šāds precedents, kad 1657. gadā hercoga Jēkaba svainis
Brandenburgas kūrfirsts Frīdrihs Vilhelms (Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, 1620–1688) panāca Prūsijas hercogistes suverenitāti.
Vēstures avotu, kas sniegtu tiešas vai netiešas ziņas par šādiem
Jēkaba nodomiem, ir visnotaļ maz, taču diezgan interesanti.
Kurzemes hercogistei zināmas iespējas kļūt neatkarīgai no
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47 Hercoga Frīdriha Kazimira
investitūras diploms. Varšavā,
25.03.1683. Oriģināls: LNA
LVVA, 554. f., 1. apr., 873. l.
48 Dāvanas un kukuļi
amatpersonām tolaik bija
vispārpieņemta prakse
un veidoja diezgan prāvas
summas. Turklāt dāvanai
vai kukuļa lielumam bija
jāatbilst amatpersonas
rangam un statusam.
49 Jāatceras, ka Kurzemes
hercogiem bija tiesības slēgt
starptautiskus līgumus,
taču tiem, tāpat kā citiem
svarīgiem aktiem, piemēram,
laulību līgumiem, pilsētu
privilēģijām utt. bija
nepieciešams Polijas karaļa
apstiprinājums. Tā kā
16.–17. gadsimta dokumenti
saglabājušies nepilnīgi, ne
vienmēr iespējams konstatēt,
vai Polijas karalis tiešām
apstiprinājis to vai citu
aktu. Tomēr lielai daļai šādi
apstiprinājumi ir. Tā kā bieži
tie sekoja ar diezgan lielu
laika atstarpi no dokumenta
radīšanas laika, var pieņemt,
ka šāds apstiprinājums bija
vienkārši formalitāte.

50 Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz
(GStA), I HA, Rep. 9 (Polen),
Nr. 7 c. 5., bez lp. nr.
51 Polijas karalis Johans
Kazimirs 17.01.1655.
bija piekritis Kurzemes
neitralitātei Polijas-Lietuvas
karā ar Krieviju: LNA LVVA,
554. f., 1. apr., 524. l., 14.a
lp., bet 16.11.1655. Opoljē
piešķīra hercogam neitralitāti
arī karā ar Zviedriju: LNA
LVVA, 554. f., 1. apr.,
2878. l. Toties Zviedrijas
karalis atteicās dot rakstisku
apstiprinājumu, izsakot
nekonkrētus mutvārdu
solījumus. Kurzemei par to
abām pusēm bija jāmaksā ar
pārtiku un naudu.
52 Kurlandskija, liflandskija,
estlandskija i finlandskija
dela v Moskovskom
glavnom arhive Ministerstva
Inostrannih Del, grām.:
N. Bantiš-Kamenskij:
Obzor vnešnih snošenij
Rossiji. T. III, Moskva, 1896,
s. 6, 7. (Kurzemes, Vidzemes,
Igaunijas un Somijas
lietas Ārlietu ministrijas
Maskavas galvenajā arhīvā,
in: N. Bantiš-Kamenskis:
Krievijas ārējo sakaru
apskats, 3. sēj., Maskava,
1896, 6., 7. lpp.)
53 ..v sovershennoe rossijskoe
zashhishhenie ili poddanstvo.
54 ..ne dolzhen knjaz’ nazyvat’sja
poddannym..

Polijas-Lietuvas radās tad pat, kad Prūsijai, proti, poļu-zviedrukrievu karu laikā 17. gadsimta vidū. Tā 1655. gada 27. augustā
(6. septembrī), t. i., dažus mēnešus pēc poļu-zviedru kara sākuma,
kūrfirsta sūtnis Ulrihs Gotfrīds Zomnics (Somnitz, ? – 1660)
ziņoja no Jelgavas, ka, pēc viņa domām, hercogs gadījumā, ja
viņam vajadzēs saraut saites ar Polijas karali, centīšoties panākt ja
ne pilnīgu suverenitāti, tad vismaz lielāku rīcības brīvību attiecībā
uz muižniecību.50 Šajā laikā jau bija noslēgts Ķēdaiņu līgums
un daļa Lietuvas padevusies Zviedrijai, bet Kārls X Gustavs
(Karl X Gustav, 1622–1660) tuvojās Varšavai, tādēļ, neraugoties
uz to, ka hercogs Jēkabs pielika lielas pūles, lai panāktu Kurzemes
neitralitātes atzīšanu no abām karojošām pusēm,51 visnotaļ
iespējams, ka hercogs domāja arī par situācijas izmantošanu
savu tiesību paplašināšanai vai hercogistes patstāvības iegūšanai.
Kad 1657. gadā risinājās poļu–krievu miera sarunas, viena no
svarīgākajām cara prasībām bija savas kandidatūras apstiprināšana
ievēlēšanai par Polijas karali pēc Jana Kazimira ( Jan II Kazimierz
Waza, 1609–1672) nāves. Iespējams, tieši šādas perspektīvas
iespaidā tapis līguma projekts starp hercogu Jēkabu un Krievijas
caru Alekseju Mihailoviču (Alexei Michailowitsch, 1629–1676),
kura teksts esot saņemts Maskavā 1658. gada 30. janvārī
(9. februārī). Tas ietvēris 10 punktus, kuru saturu atreferēja
krievu zinātnieks un Maskavas galvenā arhīva direktors Nikolajs
Bantišs-Kamenskis (Bantiš-Kamenskij, 1737–1814).52 Viņš šo
līgumprojektu definēja kā hercoga lūgumu par uzņemšanu
Krievijas protektorātā vai pavalstniecībā.53 Tomēr, ieskatoties
līguma punktos, redzams, ka hercogs vienīgi solījās palīdzēt caram
centienos pēc Polijas troņa, savukārt gadījumā, ja tas notiktu,
hercogam būtu jāsaņem Kurzeme pilnīgā pārvaldīšanā, viņam
nebūtu jādod nekādi uzticības zvēresti, un viņu nedrīkstētu saukt
par pavalstnieku.54 Tādējādi tas bija sadraudzības līgums, kura
realizācijas rezultātā Jēkabs faktiski iegūtu suverenitāti. Taču
citās Kurzemes hercogistes dokumentu krātuvēs nav nekādu
norāžu par iespējamo līguma izstrādāšanu un noslēgšanu, un
arī turpmākie notikumi neliecināja, ka šim dokumentam būtu
bijušas kādas jūtamas sekas. Tāpat arī sekojošajā hercoga sarakstē
ar caru šis līgums netika pieminēts.
Zīmīga liecība ir arī zviedru rezidenta Kurzemē Kristiāna Krauzes
(Krause) ziņojums, kuru viņš nosūtīja 1658. gada pavasarī. Tajā
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Krauze raksta par savu vizīti pie hercoga Jēkaba Jelgavā, kuras
laikā viņam bijusi privāta saruna ar hercogu. Hercogs esot teicis,
ka paredzamajās zviedru-poļu miera sarunās ļoti vēlētos iegūt
suverenitāti un ka tas varētu būt iespējams, ja vien zviedri šo ideju
atbalstītu. Jēkabs arī esot izteicis vēlmi par to runāt ar Zviedrijas
sūtniecības vadītāju Magnusu Gabrielu Delagardiju (De la
Gardie, 1622–1686), kura ierašanās Jelgavā tiekot gaidīta tuvākajā
laikā.55 Taču oficiālā sarakstē Jēkaba vēlme pēc suverenitātes
nekad netika pausta, tika runāts vienīgi par neitralitāti un
savas zemes drošību. Tomēr hercogam nebija tādu finansiālu un
militāru iespēju kā Brandenburgas kūrfirstam, turklāt Kurzemes
hercogiste atradās visai neizdevīgā ģeogrāfiskā situācijā – lielvaru
ielenkumā. Līdz ar to saprotams, ka arī hercogs pats apzinājās
savu izredžu niecīgumu, tādēļ, visticamāk, arī īpaši necerēja uz
pilnīgas neatkarības iegūšanu. Un, kā zināms, tad zviedri ne
vien neatbalstīja hercoga nodomus, bet gan pēkšņā uzbrukumā
1658. gada 30. septembra (10. oktobra) rītā ieņēma Jelgavu
un sagūstīja Jēkabu ar ģimeni. Savukārt Olivas miera līgums
1660. gada pavasarī apstiprināja iepriekšējo Polijas-Lietuvas lēņa
kundzību pār Kurzemes hercogisti – pretēji Prūsijai, kas ieguva
neatkarību no Polijas karaļa.

***
Kurzemes hercogistes un Polijas-Lietuvas vasaļattiecību
jautājums ir plašs un neapšaubāmi vēl daudz pētāms, piemēram,
tādi jautājumi kā lēņa saņemšanas un investitūras gaita un
ceremonijas, savstarpējās jurisdikcijas un apelācijas tiesību pie
karaļa problemātika, karaļa komisāru darbība un vairāki citi
aspekti joprojām nav piesaistījuši pietiekamu pētnieku uzmanību.
Vienlaikus šīs attiecības ir aplūkojamas arī starptautisko sakaru
kontekstā, jo abas puses reprezentēja atsevišķus attiecību
subjektus, lai arī ar zināmām atrunām. Šo dualitāti attiecībās
starp Kurzemes hercogisti un Poliju-Lietuvu labi ilustrē hercoga
Frīdriha Kazimira sarunas 1682.–1683. gadā par lēņa saņemšanu.
Piemēram, 1683. gada 6. marta vēstulē saviem sūtņiem Varšavā
hercogs norādīja, ka nedrīkst pieļaut, ka punkts par obligāto
hercoga personālo klātbūtni lēņa saņemšanā tiktu ierakstīts
seima lēmumā (Constitution), jo tas nozīmētu, ka hercogs ir
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55 K. Krauzes vēstule zviedru
galma padomniekam
Bartolomejam Volfsbergam
(Wolfsberg). Kuldīgā,
29.03.1658. (vec. st.). Atrodas
Zviedrijas Valsts arhīvā
Stokholmā: Riksarkivet,
Krigshistoriska samlingen.
Karl X Gustavus tid., M 1308.

56 Citā vēstulē hercogs uzsvēra,
ka ir “..Vasalli Regis et
Membram Republicae, und
nicht Vasalli Republicae..”:
LNA LVVA, 554. f. 1. apr.,
872. l., 30., 44. lp.
57 Līdz šim bija zināms, ka tāds
ģerbonis eksistē, jo hercogs
flotē bija kuģis ar nosaukumu
“Tobāgo ģerbonis” (Wappen
von Tobago), taču neviens
nezināja, kāds. To, ka tieši
zilonis simbolizēja Kurzemes
hercogu koloniju Karību
jūrā, netieši pierāda arī
fakts, ka iepriekšminētais
kuģis 1680. gadā saukts
“Zilonis” (Elephant), bet drīz
vien pārdēvēts. Joprojām
gan paliek atklāts jautājums,
no kurienes radies krabis
Kurzemes hercogu kuģu
karogā.
58 Frīdriha Kazimira vēstule
sūtņiem K. H. Putkameram
(Puttkamer) un
D. fon Altenbokumam
(Altenbockum) uz Varšavu.
Jelgavā, 24.12.1682.:
LNA LVVA, 554. f. 1. apr.,
872. l., 33. lp.

pakļauts Republikai, lai gan sūtņiem labi zināms, ka hercogs
ir nevis atkarīgs vai pakļauts, bet gan līdztiesīgs Republikas
loceklis (Membrum Republicii).56 Vienlaikus hercogs nevēlējās,
ka Kurzemes hercogistes ģerbonis tiktu papildināts ar detaļu no
Piltenes ģerboņa (jērs) un Tobāgo ģerboņa (zilonis)57. Par Pilteni
hercogs pauda bažas, ka apgabala saistība ar hercogisti joprojām
tiekot apstrīdēta, un lietas zaudēšanas gadījumā atkal nāktos
mainīt hercogistes ģerboni un jēru ņemt ārā, turklāt Piltene vēl
arī neesot pievienota hercoga titulam. Savukārt Tobāgo gadījumā
Frīdrihs Kazimirs uzskatīja, ka ziloņa pievienošana ģerbonim
dotu iespēju pretendēt uz salu arī Polijai-Lietuvai.58
Rezumējot var secināt, ka 16.–17. gadsimtā Kurzemes hercogistes
vasaļatkarība bija viens no galvenajiem instrumentiem, ko PolijaLietuva izmantoja attiecībās ar Kurzemes hercogiem un hercogisti
kopumā. Turklāt liekas, ka laika gaitā iedibinājies Polijas-Lietuvas
rīcības veids bija Kurzemei drīzāk kaitīgs, nekā nesa pozitīvas
ietekmes hercogistes valstiskajai attīstībai. Tomēr precīzākam
izvērtējumam vēl nepieciešami padziļināti pētījumi.

Semblance or Reality: Fief-Relationship between PolandLithuania and the Dukes of Courland in the 16th–17th Centuries
Mārīte Jakovļeva
The Duchy of Courland and Semigallia or, for short, the Duchy of Courland,
which was founded as a result of the collapse of medieval Livonia in 1561–1562,
represented a principally new model of statehood in the territory of presentday Latvia. The previously clerical rule was replaced by secular administration.
At the same time, the founding of the Duchy was still built on the earlier
concepts. The new state acquired the typically medieval form of a feudal fief and
the first Duke of Courland, Gotthard Kettler (1517–1587) received his power
from the hands of the King of Poland-Lithuania Sigismund II Augustus as his
vassal. In 1569 when as a result of the Union of Lublin a united Polish-Lithuanian
Commonwealth or ‘the Republic of the Two Nations’ (Rzeczpospolita) was
established, the Duchy of Courland became a common fief held by both Poland
and Lithuania. However, for many years the status of the Duke of Courland in
the political system of Poland-Lithuania was ambiguous, for example, the dukes
laid claim to a seat in the Senate and a vote in the election of a new king.
Although these claims were not met, the Royal Court of the King of Poland
and the Seim were the main arenas for resolving both mutual discords and
the duchy’s internal problems. In the 1590s the dukes succeeded in heading
off the attempts by the royal authority to tie the Duchy of Courland closer to
the Duchy of Livonia, which was ruled directly by the king.
Dependence on Poland-Lithuania was manifested in a tangible way in the vassal’s
service owed by the Dukes of Courland. Furthermore, the duties required in
practice were considerably more extensive than was listed in the diplomas of
ducal investiture, thus causing heavy material losses.
On the whole, the historical sources used in this paper allow drawing
the conclusion that in the 16th–17th century the vassalage of the Duchy of
Courland was one of the main tools that Poland-Lithuania exploited in relations
with the Dukes of Courland and the Duchy in general. Moreover, it seems
that for Courland the vassalage was harmful rather than bringing any positive
influences for the development of the Duchy as a state. However, more accurate
evaluation requires further in-depth research.
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Vidzemes un Rīgas pilsētas
tiesiskais stāvoklis Zviedrijas
konglomerātvalstī (1621–1710)
Ralfs Tuhtenhāgens

1 Raksts lielākoties balstās uz: Ralph
Tuchtenhagen: Zentralstaat
und Provinz im frühneuzeitlichen
Nordosteuropa, Wiesbaden
2009 (= Veröffentlichungen des
Nordost-Instituts 7), S. 88–108,
kā arī Idem: Schwedische
Rechtseinflüsse in Est- und
Livland im 17. Jahrhundert, in:
Ulrich Kronauer, Thomas
Taterka (Hrsg.): Baltischeuropäische Rechtsgeschichte und
Lexikographie, Heidelberg 2010
(= Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse), S. 59–82.
Ņemti vērā ir līdz šim iznākušie
pētījumi, kuros ir aplūkoti jauni
tēmas aspekti. Par kopsakarībām
ar ekspansiju un varas sistēmu
Zviedrijā agrajos jaunajos laikos kā
jaunāko pētījumu skat. Torbjörn
Eng: Det svenska väldet. Ett
konglomerat av uttrycksformer och
begrepp från Vasa till Bernadotte,
Uppsala 2001. Par Baltijas
provincēm salīdz. Idem: Swedish
Forms of Lordship in the Baltic
Region during Early Modern Time,
in: Karsten Brüggemann (ed.):
Narva and the Baltic Sea Region,
Narva 2004 (= Studia humaniora et
paedagogica Collegii Narovensis 1),
pp. 161–168.

Zviedrijas izstāšanās no savienības ar Dāniju un Norvēģiju
(Kalmaras ūnija) 1521. gadā un tās iesaistīšanās Livonijas
karā (1558–1583) 1561. gadā iezīmē sākumu vairāk nekā
gadsimtu ilgai Zviedrijas karalistes ekspansijai Baltijas
jūras telpā un ārpus tās. Līdz 1629. gadam Zviedrija bija
iekarojusi vai pakļāvusi savam protektorātam lielu Livonijas un
Ziemeļrietumkrievijas daļu. Laikā no 1635. līdz 1658. gadam
Zviedrijai pakļāvās arī daudzas Vācijas teritorijas gan pie
Baltijas jūras, gan pie Ziemeļjūras (Pomerānija, Vismāra,
Brēmene-Verdena, īslaicīgi arī Danciga un Rietumprūsijas
daļas), kā arī Dānijai un Norvēģijai piederošas teritorijas
Skandināvijas pussalā (Skone (Skåne), Blēkinge, Hallande,
Būhuslēne (Bohuslän), Jemtlande (Jämtland), Herjedālena
(Härjedalen) un īslaicīgi Tronheima). Klāt vēl nāca dažas
pārjūras kolonijas.
Straujo Zviedrijas teritoriālo ekspansiju pavadīja arī politiskās
varas problēmas, kas uzdeva Zviedrijas kronim nopietnu
jautājumu: kā būtu kontrolējamas un valsts vajadzību labā
izmantojamas jauniegūtās teritorijas. Tādējādi Zviedrija tika
konfrontēta ar agro jauno laiku lielvarai raksturīgu problēmu,
proti: kā no viena liela konglomerāta, ko veido dažādas
teritoriālas tiesību tradīcijas, kārtu privilēģijas un brīvības
un atsevišķo karalistes daļu heterogēnas sociālekonomiskas,
reliģiskas un kultūras vajadzības, lai izveido uz centralizētu
valsti, karalistes valdību un kroni vērstu politisku sistēmu.1
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1. Centralizēta valsts, kārtu tiesības un
jautājums par atzīšanu
Pēc laikabiedru politiskās izpratnes, 17. gadsimta Zviedrija
bija monarchia mixta ietvaros organizēta kārtu sabiedrība.
Karalistes pārvaldē blakus Zviedrijas kronim pozicionējās
dažādas kārtu pārstāvniecības, kas savas aktuālās intereses apsprieda kopējās sanāksmēs – möten.2 Kā valdības
forums Zviedrijā kalpoja riksdāgs (riksdag), kas ar šādu
nosaukumu pirmo reizi kopā sanāca 1561. gadā. Kopš
16. gadsimta otrās puses notika kārtu tiesību diferencēšanās. Tā 1527. gadā kronis ierobežoja garīdzniecības
viduslaikos iegūtās privilēģijas, un zviedru dižciltīgie
1569. gadā pirmo reizi kopš izstāšanās no Kalmaras ūnijas
saņēma privilēģijas no Zviedrijas karaļa.3 Taču pilna kārtu
sistēma Zviedrijā izveidojās tikai karaļa Gustava II Ādolfa
(Gustav II Adolf, 1594–1632) valdīšanas laikā. Saskaņā
ar 1617. gada zviedru riksdāga kārtību kā korporācijas ar
politiskām reprezentācijas tiesībām riksdāgos kopā sanāca
piecas kārtas – dižciltīgo, garīdzniecības, pilsoņu, zemnieku
un militārā kārta. Tās ne tikai politiski pārstāvēja dažādas
tiesiski definētas sabiedriskas grupas, bet gan arī kalpoja
laikabiedriem par to strukturālo ietvaru, pēc kura viņi
zviedru sabiedrību iedalīja sociālajās kategorijās.4 Tāpēc
neizbrīna fakts, ka arī Zviedrijas kronis savas attiecības
ar 16. un 17. gadsimta gaitā iekarotajām teritorijām interpretēja atbilstoši kārtu kategorijām.

1.1. Zemes tiesības
Kad 1561. gadā Maskavas lielkņaza draudošo ekspansijas centienu priekšā Livonijas Harju (Harrien), Viru
(Wirland) un Jerves (Jerven) zemju bruņniecība brīvprātīgi pakļāvās Zviedrijas kronim kā protektorāta varai,
tas nebūt nenozīmēja, ka līdz ar to tās tiktu pakļautas
Zviedrijas tiesību un tiesu sistēmai. Gluži otrādi – visas
trīs bruņinieku korporācijas saņēma apstiprinājumu savām mantotajām dižciltīgo privilēģijām.5 Citāda situācija
veidojās Vīkā (Wiek), kas tika iekarota 1561. gada gaitā un
Zviedrijas kronim bija pakļāvusies tikai piespiedu kārtā.
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2 Nils Runeby: Monarchia mixta.
Maktfördelningsdebatt i Sverige under
den tidigare stormaktstiden, Uppsala
1962. Christer Winberg: Grenverket.
Studier rörande jord, släktskapssystem och
ståndsprivilegier, Stockholm 1985.
3 Muižniecība Somijā, kas piederēja Zviedrijas
karalistes kodolam (Kernreich) un bija
“īstās” Zviedrijas integrāla sastāvdaļa,
tika uzskatīta par zviedru muižniecību.
Skat. Sven A. Nilsson: Kampen om de
adliga privilegierna 1526–1594, Lund
1952; Klaus-Richard Böhme: Die
schwedischen Stände im 17. Jahrhundert,
in: Hugo Weczerka (Hrsg.): Stände und
Landesherrschaft in Ostmitteleuropa in
der frühen Neuzeit, Marburg / L. 1995
(= Historische und landeskundliche
Ostmitteleuropa-Studien 16), S. 23–38,
hier S. 24–25.
4 Skat. Wilhelm Tham: Bidrag
till den svenska riksdāgarnes och
regeringsformernas historia från midten af
sjuttonde århundradet, 2 vol., Stockholm
1845, 1848; Harald Hjärne: Våra
ståndsriksdāger, in: Svensk tidskrift 1875,
s. 566. Nils Ahnlund: Ståndsriksdāgens
utdaning 1592–1672 (= Sveriges riksdag,
Nils Edén (red.), I. Abteilung, 3 vol.),
Stockholm 1933. Nils Edén: Den
svenska riksdagen under femhundra år,
Stockholm 1935; Carl Arvid Hessler:
Den svenska ståndsriksdāgen, in: Scandia
8 (1935), s. 19–63; Michael Metcalf:
Riksdāgen genom tiderna, Stockholm
1987; Stig Hadenius: Riksdagen.
En svensk historia, Stockholm 1994;
Göran Rystad: Stormaktstidens riksdāg
(1611–1617), in: Nils Stjernquist
(red.): Riksdagen genom tiderna,
Stockholm 1985, s. 65.
5 Garantijas, ka drīkst paturēt pārmantotās privilēģijas, tika parakstītas
1561. gada 4. jūnijā. Karalis tās
apstiprināja 1561. gada 6. jūnijā un
1561. gada 2. augustā. Pergamenturkunden
Ritterhausarchiv, Eesti Ajalooarhiiv Tartu
(turpmāk: EEA). Drukāts izdevumā:
August Wilhelm Hupel (Hrsg.): Neue
nordische Miscelaneen, Stücke 11–12,
Leipzig 1795, S. 356. Izdevums zviedru
valodā: Utrikesdepartementet (red.
Olof Simon Rydberg): Sverges traktater med
främmande magter jemte andra dit hörande
handlingar, 4 vol. (1521–1571), Stockholm
1888, s. 329–349. Salīdzinājumam skat.
Claes Annerstedt: Grundläggningen af
svenska väldet i Livland 1558–1563, Uppsala
1868, s. 40–41; Ingvar Andersson: Erik
XIV, 4. ut., Stockholm 1963, s. 55–68.

6 Der sämmtl. von Adell aus der Wyck in
Lieffland an den König von Schweden.
12.8.1582. Livonica II:36. Riksarkivet
Stockholm (turpmāk: RA Sthlm). Iespiests
izdevumā: Friedrich Georg Von Bunge
(Hrsg.): Archiv für die Geschichte Liv, Ehst- und
Curlands, Bd. 5, Dorpat 1847, S. 195–197.
7 Schwedisch-Königliche VerwahrungsBestätigung der Privilegien und Rechte der
Livländischen Ritterschaft durch Gustav II.
Adolf vom 18.5.1629. Erneute Bestätigung durch
Karl XI. (1672–1697) vom 10.5.1678. Iespiests
izdevumā: Gustav Johann Von Buddenbrock
(Hrsg.): Sammlung der Gesetze, welche das
heutige livländische Landrecht betreffen,
Bd. II/1, Riga 1821, S. 3–13. Altmarkas pamiers
tika noslēgts 1629. gada 26. septembrī sākumā
uz sešiem gadiem. 1635. gadā Štūmsdorfas
(Stuhmsdorf ) līgumā starp Zviedriju un Poliju
pamiers tika pagarināts uz 26 gadiem. Otrā
Ziemeļu kara laikā (1555–1660) Zviedrijas
karalis Kārls X Gustavs (1654–1660) to beidzot
pārvērta par miera līgumu, saskaņā ar kuru
Polijai vajadzēja Vidzemi atdot Zviedrijai. Skat.
Reinhard Wittram: Baltische Geschichte.
Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland
1180–1918. Grundzüge und Durchblicke,
München 1954, S. 84–88; Torvald
Höjer u. a. (red.): Wilhelm Tham: Den
svenska utrikespolitikens historia, vol. 1/2,
Stockholm 1960, s. 103–111, 160–170, 306–
318. Tuvāk par Altmarkas pamieru īpaši skat.
Herman Brulin: Stilleståndet i Altmark 1629,
in: Historiska studier tillägnade prof. Harald
Hjärne på hans sextioårsdag den 2 maj 1908,
Uppsala 1908, S. 259–310; Marjan Cichocki:
Medjacja Francji w rozejmie altmarskim,
Kraków 1928; Klaus-Richard Böhme: Die
schwedische Besetzung des Weichseldeltas,
1626–1636, Würzburg 1963.
8 De gemenen stichtischen rechte im sticht
van Riga, geheten dat Ridderrecht, s.l. 1537.
Pārpublicēts (daļēji ar ļoti invazīviem un
kļūdainiem) labojumiem: Buddenbrock:
Sammlung der Gesetze (kā 7. atsauce), Bd. I:
Angestammte livländische Landesrechte, Mitau
1802, S. 1–295. Salīdzināt ar kritisko komentāru
no: Friedrich Georg Von Bunge (Hrsg.):
Altlivlands Rechtsbücher, zum Theil nach bisher
unbenutzten Quellen, Leipzig 1879, S. 11.

Sākumā Vīkā valdīja zviedru militārā pārvalde, taču
1582. gadā Vīka saņēma atļauju formālai savu privilēģiju apstiprināšanai, ko Zviedrijas kronis īstenoja
gan tikai nedaudz vēlāk.6
Līdzīgi zviedru iekarotāji rīkojās arī Vidzemē. Pēc
tam kad 1629. gadā pēc ilgstošas zviedru okupācijas
Vidzeme, kas līdz tam bija atradusies poļu lēņa varas
pakļautībā, līdz ar Altmarkas pamieru starp Poliju
un Zviedriju beidzot bija pakļāvusies Zviedrijas
kronim, tas apstiprināja Vidzemes zemes kārtu
privilēģijas, vispirms uz Vidzemes bruņniecību
attiecināto 1561. gada Sigismunda Augusta privilēģiju (Privilegium Sigismundi Augusti). Tomēr pēc
Zviedrijas valdības ieskatiem Vidzemes apgabalu
gadījumā runa bija par iekarotām teritorijām, kas savu
dižciltīgo privilēģiju apstiprinājumu bija saņēmušas,
tikai pateicoties Zviedrijas kroņa žēlsirdības žestam.7
Taču, lai cik liela ticamība un nopietnība piemistu
šim atzīšanas žestam, zemes kārtu privilēģiju
apstiprināšanas juridiskais pamats Igaunijā un
Vidzemē bija šaubīgs. Tā kā līdz 17. gadsimta
20. gadiem nepastāvēja kroņa apstiprinātas tiesību
kodifikācijas, kas būtu varējušas stiprināt bruņniecības tiesiskās pozīcijas pret Zviedriju, politiskajos
aktos, kam bija jāregulē attiecības ar Igaunijas un
Vidzemes zemes kārtām, Zviedrijas valdības rīcībā
bija ievērojama rīcības brīvība. Savulaik Vidzemē,
tai vēl esot Polijas pakļautībā, gan bija izstrādāti
dažādi koncepti vispārējām provinču tiesībām, taču
Polijas kronis respektīvi Polijas-Lietuvas seims tādas
nekad netika apstiprinājis. Zviedru kundzības laikā
Igaunijas un Vidzemes bruņniecība, kā arī Rīga
sagatavoja dažādus kodifikāciju uzmetumus, uz
kuriem balstoties 1648. gadā Vidzemes bruņniecība
panāca vienīgi provizorisku tā dēvēto vidējo Vidzemes
bruņinieku tiesību akceptu.8 Pilna un kroņa oficiāli
apstiprināta kodifikācija zviedru laikā netika panākta. 1671. un 1707. gada Vidzemes zemes likumu,
kā arī viduslaikos pieņemtās Igaunijas bruņinieku
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un zemes tiesības Zviedrijas kronis neatzina. Valsts
centrālās varas apstiprināta Igaunijas un Vidzemes
zemes tiesību kodifikācija tapa tikai Krievijas varas
laikā 19. gadsimta vidū.9
Arī visas kārtas vienlīdz aptverošas vispārējas Igaunijas
un Vidzemes provinču tiesības tā arī palika vēlams,
bet nesasniegts mērķis līdz pat abu valstu – Igaunijas
un Latvijas – dibināšanai 1918. gadā. Šajos apstākļos
Zviedrijas kronis ar katru no kārtu korporācijām
sarunājās atsevišķi un to savstarpējos konfliktus pēc
divide-et-impera taktikas izmantoja savā labā, bet
tikmēr provinču tiesas spriešanā un pat likumdošanā
subsidiāri (in subsidium iuris) ieplūda zviedru zemes
tiesības.10 17. gadsimtā trūka tiesību tekstu kompilāciju un sistematizācijas, tādēļ neviena, arī ne pašas
bruņniecības rīcībā nebija pilnīga pārskata par spēkā
esošajiem likumiem un rīkojumiem. Šo apstākli izmantoja gan centrālās varas aparāts, gan provinču
justīcija, domājams, tikai daļēji apzināti, vairāk gan
aktuālā tiesiskā stāvokļa un vietējās tiesību tradīcijas
nepārzināšanas dēļ.
Kā kārtu likumdevējs attiecībā uz Zviedrijai pakļauto
Baltijas provinču iekšējām lietām darbojās landtāgs.
Vidzemes landtāgs savu darbību pamatoja ar 1561. gada
Sigismunda Augusta privilēģijas noteikumiem, kas
zviedru varas laikā tika modificēti.11 Landtāgs bija
Vidzemes bruņniecības centrālā interešu pārstāvniecība.
Turklāt tas pildīja arī padomdevēja funkcijas jautājumos,
kas skāra visu provinci. Landtāgam piemita leģislatīvas
iniciatīvas tiesības, kā arī tiesības uz aplikšanu ar
nodokļiem, nodokļu parāda un tā apjoma noteikšanu,
turklāt landtāgs savus priekšlikumus varēja adresēt
gan tieši pašam Zviedrijas kronim, gan arī kroņa
ieceltam karaļa pārstāvim Vidzemes provincē –
zviedru ģenerālgubernatoram.12 Landtāgu vadīja uz
trim gadiem ievēlēts zemes maršals, kurš reizē arī bija
kontaktpersona Vidzemes bruņniecības sarunās ar
centrālajām valsts iestādēm un Zviedrijas kroni, kā
arī pārraudzīja provinču tiesības.13 No viduslaikiem
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9

10

11

12

13

Svod mestnych uzakonenij gubernij
ostzejskich, časty 1 i 2, St. Petersburg 1845.
Arī: Pol’noe sobranie zakonov Rossijskoj
Imperii (turpmāk: PSZ) II, Bd. 20, Nr.
19146 (1.7.1845.). Izdevums vācu valodā:
Provinzialrecht der Ostseegouvernements,
erster und zweiter Theil, St. Petersburg
1845. Trešā daļa iznāca kā: Provinzialrecht
der Ostseegouvernements, dritter Theil.
Liv-, Est- und Curländisches Privatrecht,
zusammengestellt auf Befehl des Hern und
Kaisers Alexander des II., St. Petersburg
1864. Skat. August Wilhelm Hupel:
Topographische Nachrichten von Lief- und
Ehstland, Bd. 1., Riga 1777, S. 473–496.
Eugen Von Nottbeck (Hrsg.): Oswald
Schmidt: Rechtsgeschichte Liv-, Est- und
Kurlands, Hannover-Döhren 1968 (= ND aus:
Dorpater Juristische Studien, Bd. 3, Dorpat
1894), S. 146–148, 177–182, 244–251.
Carl Johan Schlyter (Hrsg.): Samling
af Sweriges Gamla Lagar, vol. 12: Konung
Christoffers Landslag, Lund 1869. Åke
Holmbäck, Elias Wessén (ed.): Magnus
Erikssons landslag i nusvensk tolkning,
Stockholm 1962 (= Rättshistorisk bibliotek 6).
Königliche Resolutionen vom 4.7.1643 und
5.9.1647 (1643. gada 4. jūlija un 1647. gada
5. septembra karaliskās rezolūcijas). Iespiests
izdevumā: Buddenbrock (kā 7. atsauce),
S. 179–215. Salīdzinājumam skat. arī:
Schmidt, (kā 9. atsauce), S. 199–201; Roger
Bartlett: The Russian Nobility and the
Baltic German Nobility in the Eighteenth
Century, in: Cahiers du Monde russe et
soviétique 34 (1993), 1–2, p. 233–244, here
p. 234. Par Vidzemes landtāgu priekšvēsturi
salīdzinājumam skat. arī: Ilgvars Misāns:
Livonijas landtāgu organizācija un norise, in:
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 1992/1,
28.–37. lpp.
Livländische Landtagsrezesse 1643–1908.
Latvijas Centrālais Valsts Vēsturiskais
archīvs [turpmāk: LCVVA], Riga. Kopijas
(Filmkopien) Herdera institūta (HerderInstitut) arhīvā, Marburgā. Carl Schirren
(Hrsg.): Die Recesse der livländischen
Landtage aus den Jahren 1681 bis 1711,
Dorpat 1865.
Salīdzinājumam skat. Bartlett
(kā 11. atsauce), p. 235.

14 Salīdzinājumam skat. Woldemar Von
Bock (Hrsg.): Die Repräsentation der
livländischen Städte auf dem livländischen
Landtage. Ein Versuch zur Verständigung vom
Herausgeber, in: Idem (Hrsg.): Livländische
Beiträge, N.F. Bd. 1, H. 2, Leipzig 1869,
S. 36–88. Bartlett (kā 11. atsauce), p. 234.
15 Garantijas, ka pārmantotās privilēģijas
drīkst paturēt, tika parakstītas 1561. gada
4. jūnijā. Karalis tās apstiprināja 1561. gada
6. jūnijā (Rēvelei) un 1561. gada 2. augustā
(bruņniecībai). Pergamenturkunden
Ritterhausarchiv, Rēvele. Revals privilegiebok.
Kungliga Biblioteket, Stockholm (turpmāk:
KB Sthlm). Drukāts izdevumā: August
Wilhelm Hupel (kā 5. atsauce), Stücke
11–12, Leipzig 1795, S. 356. Izdevums
zviedru valodā: Olof Simon Rydberg (red.):
Utrikesdepartementet: Sverges traktater med
främmande magter (kā 5. atsauce), s. 329–349.
Salīdzinājumam skat. arī: Annerstedt:
Grundläggningen (kā 5. atsauce), s. 40–41.
Andersson (kā 5. atsauce), s. 55–68.
16 Tās bija: Narva, Rēvele, Pērnava, Ārensburga,
Hāpsala, Rīga, 17. gadsimta pirmajā pusē
arī Ivangoroda (1617–1649) un īslaicīgi arī
Tērbata (1646–1647). Salīdzinājumam skat.
Friedrich Georg Von Bunge (Hrsg.):
Die Quellen des Revaler Stadtrechts, 2 Bde.,
Dorpat 1842, 1846; J. G. L. Napiersky
(Hrsg.): Die Quellen des Rigaschen Stadtrechts
bis 1673, Riga 1876. Wittram (kā 7. atsauce),
S. 84–88. Tham (kā 7. atsauce), s. 103–111,
160–170, 306–318; Arnold Soom:
Die merkantilistische Wirtschaftspolitik
Schwedens und die baltischen Städte im
17. Jahrhundert, in: Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas 11 (1963), S. 183–222, hier
S. 193–194. Arnold Soom: Iwangorod als
selbständige Stadt 1617–1649, Tartu 1937
(= Sonderdruck aus Sitzungsberichte der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1935).
17 Schlyter (kā 10. atsauce), vol. 11: Konung
Magnus Erikssons Stadslag, Lund 1865:
Åke Holmbäck, Elias Wessén (red.):
Magnus Erikssons stadslag i nusvensk
tolkning, Stockholm 1966 (= Rättshistorisk
bibliotek 7). Tulkojums vācu valodā:
Schwedisches Stadtrecht, Riga 1709. Īpaši par
Rīgu skat. Ralph Tuchtenhagen: Riga im
Rahmen des schwedischen Merkantilismus
1629–1710, in: Ilgvars Misāns, Horst
Wernicke (Hrsg.): Riga und der Ostseeraum.
Von der Gründung 1201 bis in die Frühe
Neuzeit, Marburg / L. 2005 (= Tagungen zur
Ostmitteleuropa-Forschung 22), S. 295–320.

mantotās pilsētu pārstāvniecības tiesības Vidzemes
landtāgos tika pastāvīgi ierobežotas, līdz saglabājās
vienīgi attiecībā uz Rīgu.14 Turklāt Rīga galvenokārt
nodarbojās ar jautājumiem, kas skāra reizē gan
pilsētas, gan arī Vidzemes dižciltīgo intereses.

1.2. Pilsētu tiesības un Rīga
Līdzīgi kā zemes kārtas, arī lielākās Igaunijas
un Vidzemes pilsētas saņēma savu privilēģiju
apstiprinājumu. Par precedentu kļuva Rēvele, kura
Zviedrijas kronim pakļāvās 1561. gadā.15 Vidzemē
Zviedrija apstiprināja to pilsētu pārmantotās tiesības,
no kurām tā nākotnē, īstenodama merkantilisma
politiku, cerēja gūt būtiskus muitas un nodokļu
ieņēmumus. Tādas vispirms bija tāltirdzniecības
pilsētas, kam Zviedrijas kronis bija piešķīris preču
glabāšanas tiesības un īpašas privilēģijas.16 Ņemot
vērā pilsētas lielumu, tirdzniecības apmērus un
tirdzniecības stratēģisko nozīmīgumu, neapšaubāmi
vissvarīgākā no tām bija Rīga. Visas pārējās pilsētas
tika pārvērstas par zemes pilsētām, un uz tām tika
attiecinātas zemes kārtu tiesības.17
Augstākā tiesību un pārvaldes iestāde Rīgā bija
pilsētas maģistrāts jeb rāte. Tā pamatojās uz Zviedrijas
kroņa atzītām pilsētas privilēģijām, taču vienlaikus
pilsētas līmenī pildīja arī sava veida provinces
pārvaldes institūcijas lomu. Lai pilsētā tiktu ievērotas
Zviedrijas centrālās varas intereses, pilsētas rātē kā
novērotājs un kroņa pārstāvis atradās tā dēvētais
pilsētas sindiks (Stadtsyndikus). Pilsētas iekšējās
lietās viņam bija maza ietekme uz maģistrāta locekļu
lēmumiem, tomēr jautājumos, kas saistījās ar pilsētas
ārējo tirdzniecību un Zviedrijas karalistes muitas
politiku (piemēram, licenču un akcīžu ieviešanu),
viņa viedoklis bija saistošs un ar viņa starpniecību līdz
rātes locekļiem novadītās kroņa direktīvas pilsētas
maģistrātam bija jāuzklausa un par tām jādiskutē.
Tādā veidā rāte funkcionēja arī kā starpnieks starp
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pilsētu un kroni. Pilsētas rātes kompetencē bija arī augstākās
pilsētas tiesas funkcijas. Šī bija instance, no kurienes ar apelācijām
varēja vērsties karaliskajā galma tiesā Stokholmā. Šaubu gadījumā
Rīgas pilsētas rātes spriedumi tur varēja arī tikt atcelti.

1.3. Baznīcas tiesības
Bruņniecības un Rīgas pilsētas kārtu privilēģijas baznīcu skāra
tikai netieši, un pamatā tas izpaudās, muižniecībai un pilsētas
maģistrātam izmantojot savas līdzlemšanas tiesības par mācītāju
amatu vietu ieņemšanu. Taču kopumā baznīca savus tiesiskos
jautājumus regulēja diezgan patstāvīgi. Baltijas provinču tiesiskās
integrācijas kontekstā uzreiz jāatzīst, ka Zviedrijas baznīca savas
tiesību normas Baltijas provincēs laika gaitā varēja realizēt krietni
veiksmīgāk, nekā tas izdevās kronim attiecībā uz zviedru zemes
un pilsētu tiesībām. Tā Zviedrijas garīdzniecībai kodificētās un
Zviedrijas kroņa apstiprinātās 1650. gada privilēģijas bija spēkā
arī Baltijas provincēs. Turklāt 1686. gada zviedru Baznīcas
likums jau gadu pēc izdošanas Zviedrijā tika ieviests arī Baltijas
provincēs.18 Tā dēvētajās externa ecclesiae lietās – tātad, laicīgajās
(galvenokārt saimnieciskajās) vai tādās baznīcas lietās, kurās
piedalījās laicīgās instances vai personas, – baznīca un garīdzniecība
kā pašā Zviedrijā, tā arī Baltijas provincēs bija pakļauta laicīgajai
jurisdikcijai, un tādos gadījumos tika piemērotas arī attiecīgās
zemes vai pilsētu tiesības.

*
Kopumā var secināt, ka kārtu tiesisko prasību apstiprināšana
Baltijas provincēm no Zviedrijas kroņa puses vispirms bija atkarīga
no tā, vai valdība Stokholmā no attiecīgajām korporācijām Baltijas
provincēs varēja cerēt uz efektīvu atbalstu kopējām Zviedrijas
valsts interesēm un vai no tām bija gaidāma veiksmīga sadarbība
Zviedrijas ārējā (teritoriālā) un iekšējā (administratīvi tiesiskā)
ekspansijā. Vienlaikus kronis centās izvairīties no jebkādas
iespējamas pret zviedru varu vērstas Baltijas provinču kārtu
pretestības.
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18 Schwedische Kirchenordnung,
Riga 1687. Skat. August
Wilhelm Hupel: Nachrichten
von einigen königlich
schwedischen Erklärungen der
Kirchenordnung, in: Idem:
Nordische Miscellaneen,
7. Stück, Riga 1783, S. 217–
231. Aleksi Lehtonen: Die
livländische Kirchenordnung
des Johannes Gezelius,
Helsinki 1931 (= Finska
kyrkohistoriska samfundets
handlingar 32).

19 Skat. J. K[Reüger]:
Svensk rätt i Estland och
Livland, in: Tidskrift för
lagstiftning och förvaltning
11 (1874), s. 289–294. Jerker
Rosén: Statsledning och
provinspolitik under Sveriges
stormaktstid, in: Scandia 17
(1946), s. 224–270 (arī Idem:
Från Sveriges stormaktstid,
Lund 1966, s. 122–159);
Anna Christina Meurling:
Svensk domstolförvaltning
i Livland 1634–1700, Lund
1967, s. 210–275; James
Cavallie: Frågan om
kronotionde i de baltiska
och tyska provinserna under
1690-talet. Till belysningen
av provinspolitiken och
enväldets beslutningsprocess,
in: Karolinska förbundets
årsbok 66 (1975–1976),
s. 7–45.
20 Ar korporāciju īpašumiem
(Korporationsgüter) ir
saprotami tie īpašumi,
kas atradās korporāciju
(bruņniecību, pilsētu u. c.),
nevis personu vai ģimeņu
rokās. Skat. August
Wilhelm Hupel (Hrsg.)
(kā 9. atsauce), S. 498.
21 Par šo jautājumu skat.
detalizēto darbu: Heikki
Pihjalamäki: Conquest
and the Law in Swedish
Livonia (ca. 1630–1710).
a case of legal pluralism
in early modern Europe,
Amsterdam 2017
(= The Northern World 77).

Līdz ar to tiesiskā situācija Baltijas provincēs bija sava veida
kompromiss starp Zviedrijas kroni un provinču kārtām. No
vienas puses, kroņa veicinātais tiesību partikulārisms kavēja
vienotu provinču kārtu uzstāšanos pret zviedru kroni, no otras
puses, šā paša iemesla dēļ centrālajai varai neizdevās provinces
tiesiski inkorporēt un tajās ieviest zviedru tiesības. Turklāt ar
īpašumiem apgādātā zviedru muižniecība Vidzemē, kura te
baudīja vairāk brīvības nekā pašā Zviedrijā, nebija ieinteresēta
atbalstīt tiesisku unificēšanu. Tikai 17. gadsimta otrajā pusē,
kad Zviedrijas valsts ekspansija bija aprāvusies un karaliste bija
iegājusi konsolidēšanās fāzē, uz absolūtisma idejām orientētajam
Zviedrijas kronim pamazām izdevās Baltijas provinču kārtas
vismaz daļēji inkorporēt Zviedrijas tiesību sistēmā, tādā veidā
panākot, ka Zviedrijas tiesības iegūst lielāku autoritāti.19

2. Tiesu sistēma
Zviedrijas centrālās varas panākumi zviedru tiesību ieviešanā
provincēs bija vērojami stipri vēlu, bet zināmu kontroli pār tiesas
spriešanu un tiesību piemērošanu augstākajā (vēlāk arī vidējā un
zemākajā) līmenī tā ieguva jau relatīvi agri, ar to pārraujot kārtu
jurisdikcionālās sistēmas monādisko noslēgtību un tās vietā liekot
provinču pārvaldes hierarhizāciju un koncentrēšanos ap valsts
centrālo justīcijas aparātu. Provinču kārtu, jo īpaši muižniecības,
tiesvedība 17. gadsimta gaitā mainījās un iekļāvās Zviedrijas valsts
provinču tiesvedības sistēmā. Intensīvi tas notika pēc Igaunijas un
Vidzemes muižu redukcijas karaļa Kārla XI (Karl XI, 1672–1697)
valdīšanas laikā 17. gadsimta 80. gados, kā rezultātā daudzas
privātās un korporāciju muižas20 pārtapa par kroņa muižām.
Tomēr tiesvedība Vidzemē, neraugoties uz tās pielāgošanos kopējai
Zviedrijas valsts provinču tiesvedības struktūrai, saglabāja arī
atšķirīgas kompetences un tiesiskos pamatus.21

2.1. Zviedru galma tiesas
Augstākā tiesu instance Baltijas provincēs, kas reizē arī kalpoja kā
jurisdikcionāls savienotājelements starp provincēm un centrālās
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varas institūcijām, bija 1629. gadā izveidotā karaliskā
galma tiesa Tērbatā. Tās dibināšana bija daļa no
karalistes tiesu sistēmas vērienīgās reformas, ko
īstenoja tās spiritus rector Zviedrijas kanclers Aksels
Uksenšerna (Axel Oxenstierna, 1583–1654). Tās
prototips bija Svea hovrätt (Svealand, respektīvi,
Zviedrijas galma tiesa), kas kā Zviedrijas karalistes
augstākā tiesu palāta 1614. gadā bija izveidota
Stokholmā.22 Tā kļuva par kodolu un paraugu
daudzām zviedru centrālajām iestādēm, kas tika
radītas zviedru pārvaldes reformas laikā 17. gadsimta
20. un 30. gados.
Šo reformu fonu veidoja pārmaiņas pārvaldes sistēmā,
kas iezīmējās jau Zviedrijas politiskās krīzes laikā,
valdot karalim Kārlam IX (Karl XI, 1598–1611).
Zviedrijas militārās aktivitātes Krievijā un Polijā un
ar tām saistītās muitas nodevas un nodokļu nasta
nedižciltīgajām kārtām, karaspēka daļu izvietošanas
izraisītā zemes ētiskā degradācija un apgabalu fogtu
(häradsfogder) novārtā atstātie pienākumi cēla neslavu
Kārla IX valdībai un lika skaļi izskanēt prasībām
pēc visaptverošas pārvaldes sistēmas reformas. Šīs
reformas aizsācēji – Zviedrijas karalistes kanclers
Aksels Uksenšerna un jaunā troņmantnieka
Gustava II Ādolfa mājskolotājs Juhans Šite (Johan
Skytte, 1577–1645) – izvirzīja prasību pēc karaļa varas
nostiprināšanas, ieviešot eforu slāni, kas līdzsvarotu
kārtu intereses, kā arī mēģināja panākt, lai tiktu
mazināta karaļa dienestam nepiesaistīto dižciltīgo
ietekme, jo tādā veidā tiktu novērsta aristokrātiskas
varas formas izveide pēc vācu kūrfirstiju parauga,
ko tik ļoti ienīda Gustavs II Ādolfs, un senā zviedru
dzimtas aristokrātija tiktu pārvērsta par dienesta
muižniecību.23 Viena no institūcijām, kas bija radīta
šī mērķa sasniegšanai, bija zviedru galma tiesa.
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22 1614. gada 5. februāra reihstāga lēmums,
3. punkts. Iespiests izdevumā: Anders Anton
Von Stiernman (red.): Alla riksdagars och mötens
besluth, samt arfföreningar, regementsformer,
försäkringar och bewillningar, vol. 1, Stockholm
1728, s. 689–695, hier S. 694. 1614. gada
10. februāra Tiesas likums (rättegångsordinatien).
1615. gada jūnija Tiesas prāvas norises kārtība
(rättegångsprocessen). Abi iespiesti izdevumā:
Johan Schmedemann (Hrsg.): Kongl. Stadgar,
Förordningar, Bref och Resolutioner ifrån Åhr
1528 in til 1701 angående Justitiae och Executions
Ährender, Stockholm 1706, s. 130ff, 143ff. 1614.
gada 16. februāra pilnvara jaunās tiesu palātas
locekļiem. Skat. J. K. Kreüger: De fem höga
riksembetenas ursprung, in: Naumanns tidskrift
för lagstiftning 1888, S. 717–722. Johan Widén:
Den svenska centralförvaltningens organisation
i 17:de seklet. Bidrag till dess karakteristik, in:
Statsvetenskaplig tidskrift 9 (1906), s. 1–13,
73–96; Alfred Bernhard Carlsson: Den
svenska centralförvaltningen 1521–1809,
Uppsala 1913, s. 7. Arne Forsell: Ministerier
och kollegier. Studier i departementalreformens
förhistoria till 1812, Uppsala 1918; Ahnlund
(kā 4. atsauce), S. 129–132.
23 Fonu šim priekšstatam veidoja Johannesa Altusiusa
mācība par valsts tiesībām: Johannes Althusii
Politica methodice digesta, 3. Aufl., Herborn 1614
(ND Aalen 1961), Kapitel 18. Salīdzinājumam skat.
Carl J. Friedrich: Johannes Althusius und sein
Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie von
der Politik, Berlin 1975; Runeby (kā 2. atsauce),
S. 79–87. Wilhelm Tham: Axel Oxenstierna.
Hans ungdom och verksamhet intill år 1612, Diss.
Stockholm 1935, s. 265; Carl Arvid Hessler:
Gustaf II Adolfs konungaförsäkran, in: Scandia 5
(1932), s. 167–204; Sven A. Nilsson: Reaktionen
mot systemskiftet 1611. En linje i Gustav II
Adolfs politik, in: Scandia 23 (1950), s. 1–37;
Per Sondén: Johan Skytte och Oxenstiernorna,
in: Historisk Tidskrift (S) 20 (1900), s. 113–154.

24 Par konglomerātvalsti (Konglomeratstaat)
salīdzinājumam skat. Helmut Georg
Koenigsberger: Dominium regale or
dominium politicum et regale? Monarchies and
parliaments in early modern Europe, in: Karl
Bosl (Hrsg.): Der moderne Parlamentarismus
und seine Grundlagen in der ständischen
Repräsentation, Berlin 1977, S. 43–68;
Gerhard Oestreich: Zur Vorgeschichte des
Parlamentarismus: Ständische Verfassung,
Landständische Verfassung und Landschaftliche
Verfassung, in: Idem: Strukturprobleme der
frühen Neuzeit, Berlin 1980, S. 353–357,
hier S. 265, 268–269; Harald Gustafsson:
Political Interaction in the Old Regime. Central
power and local society in the eighteenthcentury Nordic states, Lund 1994, pp. 24–25,
32–33; Idem: Nordens historia. En europeisk
region under 1200 år, Lund 1997, pp. 113–115.
Idem: The Conglomerate State: a perspective
on state formation in early modern Europe, in:
Scandinavian Journal of History 23 (1998),
pp. 189–214.
25 Salīdzinājumam skat. Ralph Tuchtenhagen:
Das Dorpater Hofgericht als Bestandteil
der schwedischen Politik gegenüber den
Ostseeprovinzen 1629–1710, in: Mati Laur,
Enn Küng sadarbībā ar Stig Örjan Ohlsson
(Hrsg.): Die baltischen Länder und der Norden.
Festschrift für Helmut Piirimäe zum 75.
Geburtstag, Tartu 2005 (= Nordistica Tartuensia
13), S. 114–151. Idem: Tartu õuekohus Rootsi
Läänemere-provintside poliitika koostisosana
1629–1710 [engl. summary: The Supreme
Court (Hofgericht) of Dorpat as a constituent
of Swedish politics in the Baltic provinces in
1629–1710], in: Enn Küng (Hrsg.): Läänemere
provintside arenguperspektiivid Rootsi
suurriigis 16./17. sajandil II, Tartu 2006 (= Eesti
ajalooarhiivi toimetised 12 (19)), l. 363–395.
26 Šites runa sakarā ar Tērbatas galma tiesas
izveidošanu 1630. gada 7. septembrī: Livonica II:
637, f. 1–23. RA Sthlm. Salīdzinājumam skat.
1630. gada novembra vēstuli karalim Gustavam
Ādolfam, cit. Jerker Rosén: De baltiska
provinserna, in: Jan Eriksson, Michael
Skrutkowski (red.): Den svenska historien,
vol. 6, Stockholm 1983, s. 178–185, hier S. 183.

2.2. Tērbatas galma tiesa starp Zviedrijas
karalistes un tās provinču justīciju
Tērbatas galma tiesu, kas pastāvēja no 1629. līdz
1710. gadam, Zviedrijas valdība bija izveidojusi kā
centrālo un augstāko tiesu instanci zviedru Baltijas
provincēs. Tā ietilpa augstāko zviedru tiesu sistēmā,
kas aptvēra visu karalisti un kam, no teritoriālās
pārvaldības un tiesību tradīcijas uzraudzības viedokļa
raugoties, lokālā līmenī vajadzēja reprezentēt karaļa kā
augstākā tiesneša funkcijas, kā arī nodrošināt tiesisko
kontroli pār karalistes provincēm. Tas izrādījās
nepieciešami, jo Zviedrijas karalistei 17. gadsimtā vēl
piemita konglomerātvalsts raksturs24 un monarhijai
atsevišķās teritorijas un kārtu korporācijas vēl bija
jāpārorientē uz centrālo valsti, jāunificē to tiesību
struktūra un jāpanāk, ka tās funkcionē kopējā valsts
varas sistēmā.25
Tērbatas galma tiesas izveide Baltijas provincēm
nozīmēja arī sākumu vērienīgai justīcijas un pārvaldes
pārstrukturēšanai. Šis uzdevums tika uzticēts Juhanam
Šitem. Viņa sākotnējais plāns paredzēja pārveidot
Vidzemes, Igaunijas, Ingrijas (Ingermanland) un
Keksholmas lēnes (Kexholms län) tiesību sistēmu pēc
zviedru tiesību un tiesu sistēmas parauga, to unificēt
un inkorporēt Zviedrijas karalistes tiesu sistēmā.
Atbilstoši tam Tērbatas galma tiesai vajadzēja kļūt par
savienojošu elementu starp Zviedrijas centrālo pārvaldi
Stokholmā un provinču tiesu sistēmu, tādējādi stiprinot
provinču saikni ar centru.26 Taču Šites nodomi bija
īstenojami tikai daļēji. Iejaukšanās Baltijas provinču
tradicionālajā politiskajā un tiesiskajā kārtībā raisīja
gan Igaunijas bruņniecības, gan Rīgas un Rēveles
pretestību, kurām ne bez iemesla bija bažas, ka
justīcijas reforma ierobežos to pārmantotās tiesības
un privilēģijas. Tamdēļ tās vērsās ar sūdzību pie
karaļa, kurš kara dēļ Svētajā Romas impērijā bija
atkarīgs no Baltijas provinču labības krājumiem un
tāpēc bez lielas vilcināšanās bija gatavs piekāpties.
Savukārt, runājot par Vidzemes bruņniecību, Šitem
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izdevās panākt tās gatavību reformām. Vidzemes
bruņniecība zviedru-poļu karā bija nonākusi zviedru
aizbilstamā lomā, tāpēc tā bija spiesta izvairīties
no pārāk atklātas pretestības izrādīšanas zviedru
reformu iniciatīvām.
Līdz ar to Tērbatas galma tiesa kā augstākā apelācijas
instance darbojās tikai ar tiesvedību Vidzemes lauku
apvidos, Ingrijā un kopš 1661. gada arī Sāmsalā.27
Tas nozīmē, ka Rīga un Tērbata, kā arī Igaunijas
bruņniecība ar savām pakārtotajām lokālajām tiesām
kā pēdējai instancei bija pakļautas tieši Svea hovrätt
Stokholmā. Tā Šites nodomi pavērsās paši pret
sevi: Vidzemes bruņniecība varēja savus jautājumus
risināt praktiski uz vietas un ar vairākuma Vidzemes
juristu atbalstu tos regulēt reģionālā augstākajā tiesā,
turpretim citas laicīgās korporācijas bija spiestas
samierināties ar savu lietu izskatīšanu Stokholmā, kur
turklāt to darīja zviedru juristi. Tomēr, neraugoties
uz to, Tērbatas galma tiesa nespēja pārliecināt
Igaunijas bruņniecību, Rīgu un Rēveli par savām
priekšrocībām. Šite 1631. gadā rakstītā atzinumā
uzsvēra, ka galma tiesa palīdzēšot aiztaupīt garus,
dārgus un bīstamus braucienus uz Stokholmu, ka
Tērbatā lietas varot izskatīt mātes valodā, ka tiesas
sēdes, klātesot lieciniekiem, varot būt detalizētākas
un taisnīgākas un ka vietājās tiesas tradīcijas tajās
varētu tikt vairāk respektētas.28 Taču kārtas nojauta,
ka pamatā lieta grozījās ap to, lai provinču tiesas
tradīcijas tiktu sagrautas par labu vienotām, visu
karalisti aptverošām zviedru tiesību normām. Jau
no paša sākuma skaidrs bija pamatprincips: strīdu
gadījumā tiesa vadījās pēc zviedru karalistes un
nevis provinču tiesībām. Bija arī skaidrs, ka Šite
provinču tiesību kodifikāciju prasa tikai tādēļ, ka
ar to viņš cerēja iegūt pierādījumus zviedru tiesu
sistēmas pārākumam.29
Igaunijas bruņniecībai, Rīgai un Rēvelei neatlaidība
atmaksājās. Igaunijas zemākās tiesu instances lauku
apgabalos – lēņa tiesas (Manngerichte), zemākās
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27 Salīdzinājumam skat. Friedrich Georg Von
Bunge: Geschichte des Gerichtswesens und
Gerichtsverfahrens in Liv-, Est- und Kurland,
Reval 1874, S. 259–264; F. Laestadius:
Beiträge zur Kunde der Organisation des
Livländischen Gerichtswesens durch Johann
Skytte, in: Baltische Monatsschrift 44 (1897),
S. 415–434, hier S. 425–430; Ragnar
Liljedahl: Svensk förvaltning i Livland
1617–1634, Uppsala 1933, s. 282, 310, 318–319,
533; Meurling (kā 19. atsauce), S. 43–44.
Rosén (kā 26. atsauce), s. 184. Tas, ka Rīga
un Rēvele bija tieši pakļautas Svea hovrätt, tika
izmantots kā arguments, ka Zviedrijas galma
tiesai ir augstāks statuss. Salīdzinājumam
skat.: Svenska riksdagens protokoll 1660,
26.8., 5.10. RA Sthlm. Par Rīgas, Rēveles un
Igaunijas bruņniecības privileģēto stāvokli
skat. arī 1631. gada 13. augusta karalisko
rezolūciju (Werbenresolution), iespiesta
izdevumā: Buddenbrock: Sammlung der
Gesetze, Teil II,1 (kā 6. atsauce), S. 86, §9;
Wilhelm Greiffenhagen: Das estländische
Oberlandgericht und Präjudicate desselben von
Mitte des 17. bis Anfang des 18. Jahrhunderts,
in: Baltische Monatsschrift 37 (1890),
S. 488–514, 612–621, hier S. 489–490; Ernst
Gierlich: Reval 1621 bis 1645. Von der
Eroberung Livlands durch Gustav Adolf bis zum
Frieden von Brömsebro, Bonn 1991, S. 107–109;
Peter Wilhelm Von Buxhöwden: Beiträge
zur Geschichte der Provinz Oesell, Riga–
Leipzig 1838 (ND 1968), S. 88.
28 Underrättelse för Commissario Erich Andersson
om Hofrättens i Dorfft tillstand 4.1.1631.
Livonica II:177, RA Sthlm.
29 Salīdzinājumam skat. Laestadius
(kā 27. atsauce), S. 433–434.

30 Salīdzinājumam skat. Von Bunge
(kā 27. atsauce), S. 192–194, 223.
Schmidt (kā 9. atsauce), S. 192–194;
Laestadius (kā 27. atsauce), S. 424–
425. Samson, Manngericht, S. 124–142;
Greiffenhagen, Oberlandgericht,
S. 489–490; Friedrich Von Samson
[Himmelstjerna]: Über das privilegium
de non appelando des estländischen
Oberlandgerichtes, Reval 1874
(= Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und
Kurlands, Bd. 2, H.1), hier S. 26; Paul
Johansen: Nordische Mission. Revals
Gründung und die Schwedensiedlung
in Estland, Stockholm 1951 (= Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens Handlingar 74), S. 141.
Meurling (kā 19. atsauce), S. 44.
31 1615. gada 23. jūnija Tiesas prāvas
norises kārtība. Iespiesta izdevumā:
Schmedemann, Kongl. Stadgar etc.
(kā 22. atsauce), S. 143. 1630. gada
6. septembra Galma tiesas likums
(Hofgerichtsordnung) Tērbatas galma
tiesai: Livländisches Hofgericht,
Bücher Nr. 1, p. 35–65. LCVVA.
1631. gada 13. augusta instrukcija
(Werbenresolution). Abas iespiestas
izdevumā: Buddenbrock (kā 7. atsauce),
S. 27; Kommentare: S. 62–75, 86.
H. J. Derling: Auswahl derer
wichtigsten in denen Landes- und
Stadtgerichten des Herzogthums
Estland geltenden königl. schwedischen
Verordnungen, Reval 1777, S. 1.
Liljedahl (kā 27. atsauce), S. 302;
Meurling (kā 19. atsauce), S. 44–49.
Laestadius (kā 27. atsauce), S. 430–431.

(muižniecības u. c. privileģēto kārtu) zemes tiesas
(Niederlandgerichte), pilstiesas (Burggerichte) un augstākā
zemes tiesa (Oberlandgericht) – atšķirībā no Vidzemes
un Ingrijas, kā arī Sāmsalas tiesu instancēm saglabājās
neskartas un palika pakļautas Stokholmas galma tiesai
tikai kā augstākajai revīzijas tiesai. Pieslejoties zviedru
dižciltīgo kārtai, Igaunijas dižciltīgie ar savu pakļautību
Zviedrijas galma tiesai ieguva forum privilegiatum. Tomēr
Stokholmas tiesneši ne vienmēr rēķinājās un ne vienmēr
izrādīja izpratni par Igaunijas bruņniecības privilēģijām.
Ar Rīgas un Rēveles iekļaušanu jaunā tiesu instanču
hierarhijas sistēmā un to piesaisti Zviedrijas galma
tiesai Zviedrija arī izvirzīja pretenzijas kļūt par Rīgas
un Rēveles – kādreizējo Hanzas pilsētu – augstāko tiesu
instanci bijušās apelācijas tiesas (kas atradās Lībekā) vietā.
Līdz ar to Hanza kā tiesību apvienība tika vājināta, toties
zviedru dominējošais stāvoklis Baltijas jūras telpā tika
jurisdikcionāli paplašināts, un Zviedrijas merkantilistiskie
centieni tiesiski politiskā ziņā nostiprināti.30
1630. gada Tērbatas galma tiesas likumu (Hofgerichtsordnung) lielā mērā veidoja Zviedrijas galma tiesas
1615. gada jūnija procesa norises kārtības (Prozessordnung)
tiešs tulkojums. Būtiska atšķirība bija tā, ka tiesu debates
Tērbatā notika vācu valodā. Citādas pielāgošanās provinču
apstākļiem praktiski nebija, un provinču juridiskās
tradīcijas arī vienmēr netika ievērotas. Tas jurisdikcionālajā
praksē noveda pie daudzām problēmām. 1631. gadā
tika apstiprināta nedaudz modificēta instrukcija, ar ko
mēģināja novērst pirmās instrukcijas vājos punktus, taču
ar to nebūt netika atrisinātas visas problēmas.31
Tērbatas galma tiesas kompetence pamatā koncentrējās
uz trim sfērām: uz provinču justīcijas pārraudzību, uz
luteriskās baznīcas laicīgo tiesisko lietu (externa ecclesiae)
pārraudzību, kā arī uz šķīrējfunkciju lietās ar dažādiem
tiesiskiem pamatiem (provinču tiesības, zviedru tiesības,
romiešu tiesības).
Vidzemē, Sāmsalā un Ingrijā attiecībā uz zemākām un
vidējām tiesas instancēm lauku apgabalos (zemes tiesas
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(häradsrätter) un pilstiesas (lagmansrätter)), kas bija
izveidotas pēc zviedru parauga un kas uz vietas pildīja
zviedru pārvaldes “pagarinātās rokas” funkcijas, par
augstāko apelācijas tiesu kļuva Tērbatas galma tiesa.
Ar to lauku muižniecība zaudēja lielu daļu savu
jurisdikcionālo un administratīvo priekšrocību.32
Bez lauku un pilsētu tiesām Tērbatas galma tiesas
kompetencē ietilpa arī visi luteriskā konsistorija
jautājumi un visas pēdējās instances lietas, kas skāra
luterisko baznīcu, skolas un hospitāļus Vidzemē (kopš
1633. gada), Ingrijā (kopš 1642. gada) un Sāmsalā
(kopš 1650. gada), taču kas nesaistījās ar reliģiju
un dievkalpojumiem (externa ecclesiae). Mazākas
nozīmes baznīcas lietas tika izskatītas galma tiesai
pakļautajās zemes tiesās Vidzemē, Sāmsalā un Ingrijā.
Superintendents un baznīca tādā veidā bija pakļauti
zviedru laicīgajai tiesas varai un līdz ar to bija daļa no
karaļa Gustava I Vāsas (Gustav Eriksson Vasa, 1496–
1560) laikā izveidotās zviedru baznīcas pārvaldības.
Tajā pašā laikā Zviedrija centās izvairīties no pilnīgas
Vidzemes superintendenta pielīdzināšanas zviedru
bīskapiem, jo Zviedrijas centrālo pārvaldes institūciju
uztverē Vidzeme skaitījās pakļauta province. 33
Tērbatas galma tiesa līdzās savām kompetencēm
attiecībā pret tai pakārtotajām tiesu instancēm un
baznīcu darbojās arī kā šķīrējinstance gadījumos, kad
bija pretrunas starp zviedru, romiešu un provinču
tiesībām. Tādas pārsvarā izcēlās, ja strīdīgās puses
nevarēja tikt tiesātas pēc vienām un tām pašām
tiesībām, kā tas bija, piemēram, strīdos starp zviedru
militārajam korpusam piederīgajiem un provinču
civilpersonām.34
Kāda loma piekrita Tērbatas galma tiesai no Zviedrijas centralizētās valsts institucionālo un sociālo
interešu viedokļa? Īsā pārskatā vēlos tikai norādīt
uz pieciem galvenajiem aspektiem:
1. Amatu ieņemšana: Galma tiesas augstāko amatu
ieņemšana bija karaļa kompetence. Tērbatas galma
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32 1630. gada 20. maija Johana Šites izstrādātais
Zemes tiesas likums, Livonica II:176. RA
Sthlm. 1632. gada 1. februārī Johana Šites
revidētais Zemes tiesas likums, iespiests
izdevumā: Buddenbrock (kā 7. atsauce),
Riga 1821, S. 13–26, 95–116. 1650. gada
13. jūlija Zemes tiesas likums, Livländisches
Hofgericht, Bücher Nr. 2, f. 80–88 (= vēlāk
konfirmēts projekts). Salīdzinājumam skat.
Laestadius (kā 27. atsauce), S. 415–424.
Friedrich Bienemann, jun.: Zur
Geschichte der Schloßgerichte in Livland,
in: Sitzungsberichte der Gesellschaft für
Geschichte und Althertumskunde der
Ostseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre
1900, Riga 1901, S. 24–27; Johansen
(kā 29. atsauce), S. 151; Liljedahl:
(kā 27. atsauce), S. 281–324. Meurling
(kā 19. atsauce), S. 44, 72–79.
33 Buddenbrock (kā 7. atsauce), S. 13, 48,
95. 1633. gada Vidzemes baznīcas likums
(Kirchenordnung). Iespiests izdevumā: Ernst
Hjalmar Johannes Lundström: Bidrag
till Livlands kyrkohistoria under den svenska
tidens första skede. Från Rigas intagande 1621
till freden i Oliva 1660, Uppsala–Stockholm
1914, s. 238. 1650. gada 10. jūlija Sāmsalas
baznīcas likums. Livonica II: 495. Iespiests
izdevumā: Arno Rafael Cederberg:
Saaremaa kiriku- ja konsistoriaalseaduse
kava aastast 1650, in: Ajalooline ajakiri 1925,
lk. 99–115. Instruktion für Superintendent
Stahel in Ingermanland 16.6.1642. Livonica
II: 644. Iespiests izdevumā: Carl Öhlander:
Om den svenska kyrkoreformationen uti
Ingermanland. Ett bidrag till Svenska
kyrkans historia åren 1617–1704, Uppsala
1900, s. 189. Salīdzinājumsm skat. Hans
Cnattingius: Den centrala kyrkostyrelsen
i Sverige 1611–1636, Uppsala 1939,
s. 213–219; Alvin Isberg: Livlands
kyrkostyrelse 1622–1695. Reformsträvanden,
åsiktsbrytningar och kompetenstvister
i teori och praxis, Uppsala 1968 (= Acta
Universitatis Upsaliensia. Studia historicoecclesiastica Upsaliensia 12), s. 30–31; Alvin
Isberg: Ösels kyrkoförvaltning 1645–1710:
Kompetenstvister och meningsmotsättningar
rörande funktionssättet, Uppsala 1974
(= Studia historica-ecclesiastica Upsaliensia
24), s. 30–36; Alvin Isberg: Svensk
segregations- och konversionspolitik
i Ingermanland 1617–1704, Uppsala
1973, s. 43–49.
34 Salīdzinājumam skat.: Pihjalamäki
(kā 21. atsauce).

35 Salīdzinājuma skat.:
Meurling (kā 19. atsauce),
s. 110–141.
36 Ibid., S. 59–65. Schmidt
(kā 9. atsauce), S. 196.
37 Salīdzinājumam skat. Sven
Ulric Palme: Stånd och
klasser i forna dagars Sverige,
Stockholm 1947, s. 45–53.

tiesai gan bija tiesības ieteikt kandidātus, taču karaļa lēmumi
nebija atkarīgi no šiem ieteikumiem. Tāpat karalis arī zemākajos
amatos varēja iecelt savus cilvēkus, kaut par šo līmeni galma
tiesai bija lielāka teikšana. Taču tādas tiesības, kādas piemita Svea
hovrätt – proti, pašiem noteikt savu kancelejas personālu – Tērbatas
galma tiesai nepiekrita. Līdz ar to Tērbatas galma tiesa jau no
paša sākuma bija Zviedrijas provinces institūcija, kas darbojās uz
absolūtisma idejām vērstas politikas ietvaros, turklāt jau krietni
pirms absolūtisms Zviedrijā kļuva par dominējošo varas formu
(1680). Praksē tas nozīmēja, ka zviedru dižciltīgie salīdzinājumā
ar provinču dižciltīgajiem baudīja priekšroku amatu ieņemšanā,
kā rezultātā vietējās dižciltīgo kārtas ietekme Baltijas provinču
tiesiskajā pārvaldē kopumā tika mazināta.35
2. Neatkarība no galma tiesas un ģenerālguberņas kancelejas:
zviedru ģenerālgubernators un galma tiesas prezidents bija augstākie
kroņa pārstāvji provincēs, vienmēr Zviedrijas izcelsmes, kas,
savstarpēji dalot pienākumus, īstenoja kroņa varu pār provincēm.
Galma tiesas organizācijas radītājs bija Zviedrijas ģenerālgubernators
Juhans Šite; un arī tās reorganizāciju 17. gadsimta beigās veica
ģenerālgubernators – Ēriks Dālbergs (Erik Dahlberg, 1625–1703).
Ģenerālguberņas kanceleja daudzējādā ziņā funkcionēja arī kā
galma tiesas eksekutīvorgāns. Tās varas pozīcijas lielākoties bija
atkarīgas no tā, ciktāl ģenerālgubernators un viņa entourage
bija gatavi īstenot galma tiesas spriedumus. Bieži vien galma
tiesas spriedumu izpildi apgrūtināja galma tiesas prezidenta un
ģenerālgubernatora konflikti par savstarpējām varas pilnvarām.
Īpaši daudz konfliktu abām institūcijām bija 17. gadsimta 60. gadu
otrajā pusē, zviedru varas Baltijas jūras telpā kulminācijas brīdī.
Jāpiezīmē gan, ka neviens no zviedru ģenerālgubernatoriem nekad
nav mēģinājis piesavināties galma tiesas svarīgākās kompetences.36
3. Tā kā zviedru dižciltīgie, vēlākais, kopš 17. gadsimta 30. gadiem
bija monopolizējuši tiesības uz augstākajiem posteņiem pārvaldē,37
drīz viņi ieņēma visus vadošos amatus arī galma tiesās. Turpretim
Baltijas provincēs dižciltīgo īpašais statuss cieši sakņojās indigenāta
tiesībās. Tā kā augstākos amatus provincē (galma tiesas prezidents,
ģenerālgubernators) sākot ar 1611. gadu drīkstēja ieņemt tikai
zviedru dižciltīgie, galma tiesa provinču dižciltīgo uztverē tomēr
bija zviedru institūcija. Šāds ieskats valdīja, lai gan lielāko daļu
aseroru vietu ieņēma Vidzemes bruņniecības pārstāvji. Vidzemes
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bruņniecības iesniegtās pretenzijas, ar kurām tā lūdza ļaut galma
tiesas amatus ieņemt tikai Vidzemes muižniekiem, nekādus
rezultātus nedeva. Ja nebija iespējams ietekmēt zviedru dominanti
augstākajā tiesā, Tērbatas galma tiesai pakļautajiem dižciltīgajiem
salīdzinājumā ar Igaunijas bruņniecību, Rīgu un Rēveli vismaz
bija priekšrocība, ka viņu lietas neizskatīja tikai un vienīgi zviedri.
Turklāt vidējais un zemākais tiesas līmenis provincēs arvien tomēr
palika gandrīz tikai vāciešu, lielākoties provinces vāciešu rokās.38
No šīs situācijas labumu guva arī zviedru dižciltīgie, kuriem
Vidzemē piederēja muižas, jo viņu kā Vidzemes zemes īpašnieku
lietas tika izskatītas pēc vācu zemes tiesībām. Priekšrocības izrietēja
no tā, ka provinces vācu dižciltīgie muižu īpašnieku varas (klaušas,
dzimtbūšana) un citu no Zviedrijas atšķirīgo dižciltīgo tiesību
dēļ baudīja lielāku tiesiskās rīcības brīvību nekā pārējās provinces
kārtas un sociālās grupas. Tāpēc zviedru dižciltīgie, kam Baltijas
provincēs piederēja muižas, neizrādīja nekādu interesi par to, lai
Baltijas provinču zemes tiesības pielīdzinātu zviedru zemes tiesībām.
Šo mērķi Zviedrijai izdevās īstenot tikai 17. gadsimta otrajā pusē,
kronim ar muižu redukcijas palīdzību nostiprinot savas pozīcijas
gan pret Zviedrijas karalistes, gan provinču dižciltīgajiem.39
4. Luteriskā garīdzniecība un skolotāji, kas pārsvarā bija tieši
zviedru karalistes ļaudis, paši sevi uzskatīja par pārākas valsts un
attīstītākas izglītības misionāriem. Viņiem galma tiesa bija sociālās
disciplinēšanas instruments Baltijas provincēs. Garīdzniecības
un skolotāju pakļautība Tērbatas galma tiesai pilsoniskās lietās
gan nozīmēja zināmu atkarību no zviedru un Vidzemes dižciltīgo
spriedumiem, taču baznīcas un skolu politikas jautājumos
(interna ecclesiae) garīdznieki un skolotāji bija atbildīgi vienīgi
karaļa priekšā. Un, tā kā karalis, būdams augstākais baznīcas
aizbildnis (summus episcopus), Baltijas provincēs pārstāvēja
zviedru baznīcas intereses, Baltijas provinču garīdznieki un
skolotāji parasti vairāk atbalstīja galma tiesu un karaļa varu
nekā vietējos dižciltīgos.
5. Līdzās dižciltīgajiem, pilsētniekiem, garīdzniecībai un skolotājiem
teorētiski pat lauku un pilsētu zemākajiem slāņiem bija iespēja
savu tiesību aizstāvībai vērsties Tērbatas galma tiesā kā pēdējā
instancē. Taču vairākumā gadījumu viņiem bija maza pieredze
ar juridiskajām procedūrām un parasti arī nepietika līdzekļu, lai
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38 Skat. arī karaļa Gustava II
Ādolfa 1611. gada 31. decembra
karalisko garantiju (Königliche
Zusicherung), saskaņā ar kuru
karalistes augstākajiem ierēdņiem
vajadzēja būt zviedriem un
“vislabāk no dižciltīgo kārtas”
(Konungaförsäkran 1611,
§ 5, 8). Šī klauzula 1654. gada
karaliskajā garantijā (§ 4) tika
vēl reizi īpaši apstiprināta. Emil
Hildebrand (Hrsg.): Sveriges
regeringsformer 1634–1809
samt konungaförsäkringar
1611–1800, Stockholm 1891,
s. 198–199, 201, 211 (digital:
http://runeberg.org/regform/).
Räntekammarbokens avise,
partier 1644–1662. Livonica II.
RA Sthlm. Salīdzinājumam skat.
Laestadius (kā 27. atsauce),
S. 432; Meurling (kā
19. atsauce), s. 120–122;
Werner Schulmann: Die
zivile Staatsbeamtenschaft
in Estland zur schwedischen
Zeit (1561–1710), Diss.
Greifswald 1940, S. 157.
39 Vairāk par šo jautājumu
salīdzinājumam skat. arī Rosén
(kā 26. atsauce).

40 Par Hastferu
skat. Agathon
Hammarskjöld: Bidrag
till Livlands historia
under Karl XI:s regering.
1. Grefve Jakob Johan
Hastfer, in: Historisk
tidskrift (S) 8 (1888),
s. 231–266.

ar savas lietas izskatīšanu vispār nonāktu līdz pēdējai instancei.
Turklāt zviedru un Vidzemes dižciltīgie tiesneši nesliecās aizstāvēt
zemāko slāņu tiesības, kuru pārstāvji bieži piederēja pie viņu
atkarīgajiem ļaudīm. Un tomēr muižu zemnieki līdz ar jauno
zviedru kārtību vairs nebija tik ļoti pakļauti savu kungu patvaļai,
kā tas bija pirms galma tiesu ieviešanas. Līdz ar galma tiesas
izveidošanu beidzot pastāvēja zviedru instance, ko atkarībā no
politiskā stāvokļa varēja izmantot zemāko slāņu interesēs, t. i., to
varēja vērst pret provinču dižciltīgajiem, kā to arī rāda cēloņsakarība
starp Zviedrijas valdības īstenoto zemniekiem labvēlīgo politiku
un muižu redukciju Baltijas provincēs karaļa Kārla XI valdīšanas
laikā 17. gadsimta 80. un 90. gados.

3. Pārzviedriskošanas daļējie panākumi
Zviedrijas kroņa 17. gadsimta 60. gados sāktā muižu redukcija
un ar to saistītie zemniekiem labvēlīgie pasākumi bija zviedru
valdības forsētās centralizācijas un unifikācijas politikas izpausmes,
kas paliekoši mainīja arī 17. gadsimta 30. gados radīto Baltijas
provinču tiesību un tiesu sistēmu. Pēc zviedru absolūtisma ieviešanas (1680), līdzīgi kā citos provinču pārvaldes atzaros, arī tiesu
sistēmā sākās aktīva pārzviedriskošana, kas izpaudās krietni plašāk
par tradicionālo pārvaldes politiku ar augstāko varas posteņu
ieņemšanu. Pārzviedriskošanas politiku aizsāka karalis Kārls XI,
un kvēls tās ieviesējs bija Zviedrijas karalistes uniformizācijas idejas
atbalstītājs Vidzemes, Igaunijas un Ingrijas ģenerālgubernators
Jakobs Johans Hastfers (Jacob Johan Hastfer, amatā no 1686. līdz
1695. gadam).40 Pārzviedriskošana Vidzemes provincē un Rīgā
noritēja trijos līmeņos: 1) amatu ieņemšanā, 2) tiesību normēšanā
un 3) vidējās un zemākajās tiesās.
1) Tā kā Hastfera laikā liela daļa pārsvarā zviedru dižciltīgajiem
piederošo muižu tika pārvērstas par kroņa muižām (muižu
redukcija), Tērbatas tiesa piedzīvoja paplašināšanos un pastiprinātu pārzviedriskošanu attiecībā uz amatu ieņemšanu. Pārvaldes
pārzviedriskošana, tāpat kā muižu redukcija, Vidzemes landtāga
likvidēšana un citi zviedru valdības īstenoti unificējoši un centralizējoši pasākumi Vidzemes dižciltīgos Lielā Ziemeļu kara
laikā (1700–1721) teju vai dzina Maskavas valsts rokās. Situāciju
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uzskatāmi ilustrē Zviedrijas kroņa darbības, vajājot
un izpildot nāvessodu Vidzemes dižciltīgo opozīcijas
līderim Johanam Reinholdam Patkulam (Johann
Reinhold Patkul, 1660–1707).41
2) Pirms 17. gadsimta 80. gadiem zviedru tiesības
Vidzemē praksē tika maz izmantotas. Tam bija
vairāki iemesli: no vienas puses, zemākajās tiesu
instancēs zviedri bija maz pārstāvēti; no otras puses,
līdz pat 17. gadsimta beigām nebija zviedru zemes
un pilsētu tiesību tulkojumu vācu valodā. Tikai
1690. gadā vācu valodā tika iztulkotas tās zviedru
zemes tiesību daļas, kas bija īpaši svarīgas attiecībā
uz muižu redukciju (mantošanas un laulību tiesības).
1695. un 1696. gadā tika iztulkotas vēl dažas zviedru
tiesības, arī nesen sastādītais baznīcas likums (1686).
Provincēs līdz ar muižniekiem piekritīgo patronāta
tiesību atcelšanu, forsētu tautas izglītošanas politiku
un Zviedrijas kroņa uzbrukumiem dzimtbūšanai
17. gadsimta 80. gadu sākumā, kā arī līdz ar muižnieku tiesas spriešanas tiesību ierobežojumiem pēc
muižu redukcijas tika ieviesti daudzi jauni zviedru
rīkojumi.42
Rīga šajā ziņā bija izdevīgākā pozīcijā. Tās tiešā
pakļautība Zviedrijas galma tiesai Svea hovrätt jau
no paša sākuma ļāva izvairīties no tiesu sistēmas
pārzviedriskošanas. Tiesvedībā pat bija novērojams
pretējs efekts. Pateicoties Svea hovrätt tiesas prāvām,
kurās lietas tika izskatītas pēc vācu-romiešu,
respektīvi, Lībekas tiesībām, daļēji arī Zviedrijas
galvaspilsētas zviedru jurisprudencē ienāca provinču
tiesību idejas.43
3) Sākot ar 1696. gadu jaunais Vidzemes ģenerālgubernators (1696–1700) Ēriks Dālbergs strādāja
pie Vidzemes tiesu sistēmas reorganizācijas: viņš
mēģināja ieviest zviedru tiesu sistēmu arī tajos līmeņos, kas atradās zemāk par galma tiesu, izņemot
zemnieku tiesu.44 Lielais Ziemeļu karš gan aprāva
viņa plānu īstenošanu, ar ko Dālbergs, karam sā112

41 Ibid., s. 269–273. Par Patkulu skat. Yella
Erdmann: Der livländische Staatsmann
Johann Reinhold von Patkul, Berlin 1970;
Hans Wolfram Von Hentig: Patkul, Johann
Reinhold von, in: Neue Deutsche Biographie,
Bd. 20, Berlin 2001, S. 99f.
42 Schirren (kā 12. atsauce), S. 19; Ivar W. Sjögren:
Kompendium över den svenska rättshistoriens
allmänna del, 3. ut., Lund 1947, s. 80.
Salīdzinājumam skat. Gustav Oskar Fredrik
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atsauce), s. 122–159; Meurling (kā 19. atsauce),
s. 233–259. Par politisko kontekstu, kādā tika
īstenoti Zviedrijas pasākumi, salīdzinājumam skat.
Ralph Tuchtenhagen: Die Kapitulationen von
1710 im Kontext der schwedischen Reichspolitik
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Tuvāk par to skat. Sjögren (kā 42. atsauce),
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44 Par Dālbergu skat. vairāk: Ernst Ericsson,
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45 Salīdzinājumam skat.
Meurling (kā 19. atsauce),
s. 259–269.

koties, jau bija diezgan tālu ticis.45 Taču tendence bija nepārprotama, un, plašākā perspektīvā raugoties, plāns bija tālejošs,
proti – Vidzemes tiesu sistēmas inkorporēšana Zviedrijas karalistes
tiesas sistēmā.

*
Ar Baltijas provinču tiesību sistēmas pārstrukturēšanu Zviedrijas kronis bija sev par labu veiksmīgi iejaucies būtiskā provinču
autonomijas sfērā. Zviedrijai bija izdevies panākt, ka gandrīz visos
justīcijas un lokālās pārvaldes līmeņos tās rokās atradās gan tiesu
vara, gan daļēji arī izpildvara. Zviedru valdīšanas laika beigās
Zviedrijas kronis bija ceļā uz to, lai tā kontrolē drīzumā nonāktu
arī likumdevēja vara, kas līdz ar to nozīmētu visu Baltijas provinču
kārtu autonomo struktūru saplūšanu ar Zviedrijas administratīvajām
struktūrām. Tas, ka šī radikālā pārzviedriskošanas forma, kādu
Baltijas provincēs piekopa Zviedrijas karaļi, ģenerālgubernatori Šite,
Hastfers, Dālbergs un citas augstas amatpersonas, patiesībā jau no
paša sākuma nebija realizējama, galvenokārt sakņojās neatbildētajā
jautājumā, vai kārtu tiesību pārzviedriskošanas vārdā zviedru
dižciltīgie Baltijas provincēs bija gatavi atteikties no savām kārtu
privilēģiju priekšrocībām. Tikai no 17. gadsimta 80. gadiem, kad
Zviedrijas karaļa varai izdevās nostiprināties noteicošās pozīcijās
pret dižciltīgajiem gan pašā Zviedrijā, gan provincēs, jautājums
vairs nebija spēkā, un kronis beidzot varēja veikt plašus pasākumus
valsts interešu prioritātes nodrošināšanai tiesību un justīcijas sfērā.
Taču nedrīkst aizmirst, ka šāda lietu attīstība bija spēkā tikai
miera laikos. Biežo Zviedrijas karu periodā 17. gadsimtā Vidzemes dižciltīgie militāros jautājumos bija pakļauti tiešai Zviedrijas
kroņa pavēlei. Un, kad karš tieši apdraudēja Vidzemi, zviedru
ģenerālgubernators bija virspavēlnieks pār visām provinces sfērām. Tas ne tikai ierobežoja Vidzemes muižniecības, pilsētu un
baznīcas tiesības, bet gan arī pavēra ceļu zviedru militāro tiesību
ienākšanai, kam allaž bija prioritāte zviedru militārpersonu un
vietējo civiliedzīvotāju konfliktos. Zviedru tiesību kā subsidiāru
tiesību loma provincēs tieši šādos apstākļos kļuva īpaši uzskatāma
un iedarbīga. Tiesa, šīs kopsakarības līdz šim ir ļoti maz pētītas,
un tām nepieciešams pamatīgāks skaidrojums.
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Militārās prerogatīvas invazīvā iedarbība izpaudās, arī militārajam
ienaidniekam pārņemot varu. Tas 17. gadsimta gaitā uz īsiem
laika sprīžiem notika varākkārt. Lielā Ziemeļu kara laikā, kad
Krievijas cars Pēteris I iekaroja Vidzemi (1710), viņš provincei
gan ļāva pēc zviedru parauga saglabāt savas pārmantotās tiesības,
viņš tai pat garantēja provinces tiesību atjaunošanu tajā veidolā,
kāds tas bija pirms pārzviedriskošanas pasākumiem. Taču kara
laikā, t. i., līdz 1721. gadam, par šādu solījumu uzturēšanu spēkā
vairs nevarēja būt ne runas, jo tagad priekšroka bija Krievijas
militāristu tiesībām.46
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The Legal Status of the Province of Livonia
and the Town of Riga within the Swedish
Conglomerate State (1621–1710)
Ralph Tuchtenhagen
The present paper analyses the relations between the Swedish and
the autochthonous laws in the Swedish Province of Livonia and the town of
Riga in the 17th century. In view of the fact that in the 17th century the Kingdom
of Sweden was a poli-normative state, the paper examines the different legal
traditions that existed simultaneously in the Realm of Sweden, among the groups
of social estates in the nucleus of the realm, in the Province of Livonia and
the Town of Riga and furthemore were subdivided into the laws of the crown,
the nobility, towns, the church and the military laws. At the beginning of its rule
in the 1620s, the Swedish crown was forced broadly to accept the legal traditions
of the province, to avoid the risk of losing the loyalty of its new subjects and
the province itself to another power with claims of overlordship (first and foremost
Poland-Lithuania). From the 1630s onwards, the Swedish government tried
to enlarge its influence, especially through the hierarchization of the judiciary
system, appointments to relevant offices and the canon law. The central step in
this regard was the foundation of a Royal Court of Justice (Hofgericht) in Dorpat
(1629). In the second half of the 17th century the restrictive attitude towards the
policy regarding manors (‘the reduction’ of manors) and the consolidation of
the rights of the rural and urban lower social classes resulted in the weakening
of the legal status of the Livonian nobility. This tendency was also facilitated
by the ‘swedification’ policy that brought along an increase of the number of
Swedish officials in the judiciaries of the Province of Livonia and the town
of Riga and had as a long-term goal the incorporation of the laws and courts
of justice of Livonia and Riga into the judiciary system of the Swedish realm.
The Great Northern War (1700–1721) interrupted the Swedish government’s
integrative and unifying measures and at the same time caused it to lose
the province to the increasingly powerful Russian realm under Peter the Great.
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Vidzemes zemnieks un
zviedru reformas – ieguldījums
latviešu nācijas tapšanā?
Gvido Straube

1. Ievads problēmā
Vēsturē nav reti gadījumi, kad valsts realizēta politika izraisa arī
virkni citu procesu. Tā tas noticis ar valsts interešu vadīto zviedru
politiku provincēs, kur tā kļuva par ieguldījumu nācijas tapšanā.
Šķiet, samērā labi ir zināms 17. jeb tā saukto zviedru gadsimtu
raksturojošais apzīmējums Latvijas un jo sevišķi Vidzemes
vēstures historiogrāfijā – labie zviedru laiki, kas glorificē mūsdienu Vidzemes un Igaunijas teritorijas toreizējos saimniekus –
Zviedriju – kā galvenos atbildīgos par visu, kā dēļ tik glaimojošs
apzīmējums parādījies historiogrāfijā.1 Par vienu no šī pozitīvā
vērtējuma galvenajām jeb markantākajām izpausmēm tiek minēts
privātmuižu skaita samazinājums, jo sevišķi Zviedrijas karaļa
Kārla XI (Karl XI, 1655–1697) valdīšanas laikā, kad Vidzemē
tika realizēta muižu redukcija, pēc kuras būtiski mainījās skaitliskā attiecība starp kroņa muižām un privātajām un attiecīgi
arī zemnieku skaits, kas piederēja muižniekiem un kronim.2
Šim procesam paralēli īpašu skanējumu ieguvis apgalvojums, ka
Zviedrija esot īpaši rūpējusies par Vidzemes pamatiedzīvotāju
labklājību un jo sevišķi izglītību, iekārtojot zemnieku bērniem
skolas un apmācot mazos vidzemniekus lasīšanā un kristietībā
un tā būtiski mazinot analfabētismu reģionā.3
Par šo tik optimistisko 17. gadsimta vērtējumu, izsakot arī zināmas šaubas par tā vēsturisko korektumu, ir izteicies profesors
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Ilgvars Misāns grāmatā “Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas
problēmām”.4 Tālāk pievērsīsimies dažu zviedru reformu un cita
veida aktivitāšu nedaudz detalizētākam apskatam.
Pirmais – būtiskās izmaiņas divu galveno muižu veidu – privāto
un kroņa – attiecībās faktiski risinājās visa gadsimta garumā.
Par zināmu ievadu tam var uzskatīt arī agrāk jau notikušās, tomēr zviedru valdīšanas laikā daudz labāk izstrādātās un faktiski
regulāri īstenotās arklu revīzijas.5 To pamatuzdevums bija it kā
loģisks un uz centralizācijas un absolūtisma ceļa esošai valstij
tipisks – kontrole pār nodokļiem valsts, respektīvi – kroņa, labā.
Tas ietvēra gan eventuālo nodokļu maksātāju un viņu maksāšanas
spēju apzināšanu, gan arī citu vairāk vai mazāk svarīgu jautājumu
noskaidrošanu, kas bija aktuāli valstij un tās kasei. Jau 1638. gada
revīzijā notika tā sauktā titulu revīzija, pēc kuras muižas, par kuru
īpašnieku tiesisko stāvokli radās šaubas, pārgāja no muižnieku
rokām kroņa īpašumā.6 Lai arī viens no mērķiem bija uzlabot
valsts kases stāvokli, noprotams, ka daļēji tā bija arī politiska
akcija, ar kuras palīdzību monarhs centās mazināt muižniecības
opozīcijas spēku un stiprināt savu absolūto varu, kā arī tā bija
lieliska iespēja izrēķināties ar politiskajiem pretiniekiem – valdniekam nelojāliem muižniekiem.
Tomēr galvenie notikumi risinājās gadsimta otrajā pusē. Pašā
Zviedrijā jau kopš 16. gadsimta sākuma (Stokholmas asinspirts
1520. gadā) un līdz pat 17. gadsimtam tika veikta virkne pasākumu ar mērķi stiprināt absolūta valdnieka varu,7 un 17. gadsimta otrajā pusē pienāca kārta arī Vidzemes provincei, kur
pārmaiņas notika ar tādu pašu mērķi – karalis Kārls XI saskaņā
ar 1681. gada 27. aprīļa lēmumu lika īstenot muižu redukciju
arī Vidzemē.8 Šāda speciāla pavēle bija nepieciešama tāpēc, ka
iepriekšējo karaļa rīkojumu par redukciju Vidzemes muižniecība
bija ignorējusi, jo nedz Vidzemes, nedz arī Igaunijas muižniecība
nebija pārstāvēti Zviedrijas riksdagā.9 Muižu redukcija kļuva par
notikumu, kas 17. gadsimta pēdējā trešdaļā faktiski pabeidza šo
procesu, un pēc tā vairs tikai 30 % muižu bija palikuši privāto
muižu statusā, kamēr kroņa rokās bija jau 70 % muižu un līdz
ar to arī attiecīgi lauksaimniecībā izmantojamās zemes un arī
zemnieku, kuru absolūtais vairākums bija dzimtcilvēki. Līdz ar
to historiogrāfijā, šķiet, mērķtiecīgi ir iesakņota pārliecība, ka šīs
pārmaiņas sekmēja Vidzemes zemnieku stāvokļa uzlabošanos, jo
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apriori tiek pieņemts, ka Zviedrijas kronis pret viņiem izturējās
humānāk, kamēr privātajās muižās saimnieki esot bijuši tipiski
patvaļas sekmētāji un zemnieku nežēlīgi ekspluatētāji. Šī jautājuma kontekstā ir vērts ieskatīties Edgara Dunsdorfa (1904–2002)
Latvijas vēstures sējumā, kas veltīts nākamajam – 18. gadsimtam.10
Tajā tiek nopietni un interesanti meklētas kopsakarības starp
iedzīvotāju skaitu, viņu mantu un zemniecības rocību, izvirzot
faktiski kā jautājumu tēzi: “Rodas jautājums, vai nav kāds sakars
starp abām atziņām: ka 1750. gadā zemnieki bija mazāk turīgi
un ka viņu skaits bija lielāks nekā 1688. gadā”.11 Un tālāk tiek
dots skaidrojums: “Iedzīvotāju skaits bija audzis straujāk nekā
zemnieku manta, un līdz ar to bija pazeminājies zemnieku dzīves
līmenis”.12 Šis ir viens no ļoti uzskatāmiem piemēriem, ar kura
palīdzību parādīt, ka 17. gadsimā latviešu zemnieku, vismaz
konkrētajā gadījumā – Vidzemes pamatiedzīvotāju – rocība bija
augstāka un līdz ar to “zviedru laiki” pamatoti ir vērtējami kā
labāki salīdzinājumā ar nākamo – 18. gadsimtu. Kritizējot šo
nacionālajai liberālajai historiogrāfijai tipisko uzskatu, arī padomju
vēstures pētnieki tomēr bijuši spiesti atzīt, ka 17. gadsimtā notikusi
saimnieciskā augšupeja: “Jāatzīst, ka zviedru valdības pasākumi
(arklu skaita pavairošana, klaušu palielināšana uz nodevu rēķina
sakarā ar klaušu dienu zemo novērtējumu utt.) krietni kāpināja
valsts ienākumus; ienākumi no staciņa palielinājās pat vairākas
reizes”13, tomēr turpat arī tiek piebilsts, ka šī pieauguma vienīgais
avots bija “zemnieku ekspluatācijas pastiprināšana”.14
Tomēr, par muižu redukcijas galveno rezultātu – muižu un to
zemnieku īpašnieka nomaiņu – runājot, gan tiek aizmirsts, ka
kroņa muižu lielu daļu jaunajos apstākļos pārvaldīja nomnieki,
respektīvi – ne jau personīgi pats Zviedrijas karalis. Vairākums
kroņa muižu tika iznomātas, retāk tām tika nozīmēti pārvaldnieki, faktiski – valsts ierēdņi. Tātad par nomniekiem bieži kļuva
tie paši agrākie šo muižu īpašnieki – muižnieki, turklāt jaunajos
apstākļos viņu ieinteresētība muižas saimniecības produktīvā
ilgtspējā varētu arī nebūt tāda kā agrāk vai labāka, jo nebija nekādu garantiju, ka noma būs ilgstoša. Nereti šādas kroņa muižas
saņēma arī valsts dienestā esošie, iegūdami iespēju uzlabot savus
ienākumus, turklāt tā kronis varēja izvairīties no nepieciešamības
viņiem maksāt lielāku atalgojumu, jo bija cerība, ka nomnieka
finansiālo situāciju uzlabos nomā nodotā saimniecība.15 Tajā pašā
laikā šīs kategorijas muižu turētāji varētu būt pat vēl mazāk iein118
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teresēti muižas ilgtspējīgā produktīvā darbībā, līdz ar to arī viņu
attieksme pret muižas zemniekiem varētu būt vēl nehumānāka,
nu vismaz vienaldzīgāka jau nu noteikti. Tāpat būtu jāņem vērā
fakts, ka šāds par tālu nākotni nedrošs nomnieks centīsies no iegūtās iespējas nopelnīt iegūt maksimumu, nedomājot par rītdienu,
kamēr īstais īpašnieks apzināsies, ka gan viņam pašam, gan viņa
bērniem muižā būs jāsaimnieko ne tikai šodien, bet arī tuvākā
un, cerams – tālākā nākotnē, tāpēc rīkosies daudz saprātīgāk,
domās par nākotni un saimniekos ar perspektīvu.

2. Bagātā / nabagā zemnieka meklējumi
Šie viedokļi radīja arī loģisku citu secinājumu dzimšanu historiogrāfijā, un proti, 18. gadsimtā, kad Krievijas cars Pēteris I
atjaunoja veco privāto un kroņa muižu attiecību un lielu daļu
zviedru kroņa muižu atdeva to bijušajiem īpašniekiem, zemnieku
stāvoklis un visi ar to saistāmie aspekti atkal drastiski pasliktinājušies – zemnieku dzīves un darba apstākļi kļuva nožēlojamāki,
viņu rocība noplaka. Un te vienotā unisonā dziedāja gan tā dēvētie marksistiskie vēsturnieki, gan viņu “šķiriskie pretinieki” no
latviešu liberālās vēsturnieku nometnes emigrācijā. Gan Heinrihs
Strods (1925–2012) un Marģers Stepermanis (1898–1968), gan
Edgars Dunsdorfs operē ar pilnīgi identiem faktiem un izdara
secinājumus, kas ir līdzīgi kā dvīņi – zemnieki kļuvuši nabadzīgāki, un viņu dzīves standarts krities.16
Un tikai igauņu vēsturnieks Juhans Kahks (1928–1998) savā
monogrāfijā “Baron und Bauer im Baltikum”17 nav noticējis šādai faktu interpretācijai un, izanalizējis būtībā tos pašus faktus,
nonācis pie diezgan atšķirīgiem secinājumiem, proti, zemnieku
stāvoklis tomēr arī 18. gadsimtā bijis ar augšupejošu tendenci, un,
no šāda viedokļa raugoties, 17. gadsimts gan nebija izņēmums
un laimes un labklājības zeme vidzemniekiem, pēc kura sekojis
kritiens lejup.18 Un, lai arī ir bijuši mēģinājumi zemnieku stāvokļa pasliktināšanos saistīt ar zemnieku nemieriem, patiesībā tur
nekādas saistības nav, jo tiem nav bijusi tendence pieaugt, kas
korelētu ar neapmierinātības pieaugumu.19 Respektējot regulāros traucējumus normālai saimniecības attīstībai, proti, samērā
regulāro karadarbību reģionā, gan 16., gan 17. un 18. gadsimtā
sekmīga zemnieku saimniecības atjaunošanās bija iespējama,
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tikai pateicoties muižu atbalstam, kas, kā norāda Kahks, nenotika bez muižnieku ieinteresētības.20 Šis apgalvojums pietiekami
pārliecinoši apstiprina tēzi, ka muižnieks ir ieinteresēts ilgtspējīgā
saimniecībā. Turklāt zemnieku saimniecības galvenokārt darbojās
kā neatkarīgas saimniecības – “pilnīgi patstāvīgs saimniecisks
organisms” – un nekādā gadījumā nebūtu jāuzskata par muižas
piedēkli.21 Tādējādi Kahks noņem muižai ļaunuma oreolu, kas
kļuvis par vēl vienu stereotipu mūsu skatījumā uz Latvijas pagātni.

3. Arklu revīziju kā avota fenomens
Te sākumā pieminēto arklu revīziju kontekstā, kuras tieši sākot
ar zviedriem 17. gadsimtā tiek rīkotas samērā regulāri un iegūst
ļoti pārskatāmu veidolu, pozitīvais ieguvums ir tagad arhīvos
atrodamie avoti par Vidzemes muižu un zemnieku saimniecību
stāvokli konkrētā vēstures brīdī.22 Pētnieki var ļoti precīzi konstatēt
un faktiski rekonstruēt zemnieku saimniecību stāvokli, skaitu,
produktivitāti noteiktā laikā, un šie rādītāji ir viegli salīdzināmi.
Līdz ar to var iegūt precīzu priekšstatu par ikvienas saimniecības
dinamiku un kopumā par visas saimniecības attīstības tendencēm
reģionā. No tiem var labi ieraudzīt, kādus zaudējumus lauksaimniecībai nodarīja kari un cik ātri saimniecības spēja atgūties no
kara postījumiem. Te rodas nepieciešamība tikai norādīt uz pāris
specifiskām iezīmēm zviedru arklu revīzijās, kuras liek meklēt
jaunus skaidrojumus procesiem 17. gadsimtā, kurus līdz šim,
iespējams, esam skatījuši samērā vienkāršoti un dažbrīd pat
kļūdaini. Pirmkārt, vairākās drīz pēc kariem organizētās revīzijās ļoti daudz muižās dzimtcilvēku vidū ir sastopami tā sauktie
jaunienācēji.23 Viņu stāžs šajā statusā var būt dažāds – no dažiem
mēnešiem līdz pat vairāk nekā desmit gadiem, dažiem pat lielākā
daļa dzīves. Tomēr šajā ienācēju kategorijā 17. gadsimta 20. un
30. gados (1624., 1630., 1638. gada arklu revīzija) dominē tie,
kas it kā uzsākuši saimniekot nesen – tikko vai pēdējo dažu gadu
laikā. Šāds jaunatnācējs iegūst noteiktas privilēģijas – viņš tiek
atbrīvots no klaušām un nodevām uz trīs gadiem, kas, jādomā,
varētu ļaut viņam uzbūvēt savu saimniecību līdz līmenim, kad
tā kļūst produktīva un spēj gan pabarot pašu zemnieku, gan dot
savu daļu muižai. Un parasti revīziju protokolos nav atrodams
kāds skaidrojums par to, kas šie par jaunienācējiem. Tomēr, pa120

20 Juhan Kahk: S. 144–145.
21 Ibid., S. 145.
22 Latvijas Nacionālais Arhīvs,
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
(turpmāk LVVA), 7348. f.,
1. apr., 1.–30. l.
23 LVVA, 7348. f., 1. apr.,
1. l., 270.2. lpp., arī:
Vidzemes 1624./ 1625. gada
arklu revīzija, Rīga 2019,
168./169. lpp.

cietīgi šķirstot šos protokolus, ir izdevies dažās vietās atrast kādu
skaidrojumu – izrādās, būtiska daļa šo jauno ir tikai nosacīti jaunie,
jo patiesībā viņi bija zemnieki, kas jau agrāk dzīvojuši attiecīgajā
vietā, bet kara dēļ (un te runa varētu būt par zviedru–poļu karu
1600.–1629. gadā) ir pametuši mājas un trauksmainos un nedrošos
kara gadus pavadījuši drošā vietā – mežā, attālos grūti pieejamos
nostūros, kur apkārt sirojošie karapūļi neieklīda un nevarēja
nodarīt kādu kaitējumu zemnieka ģimenei un mantai. Turklāt
revīzijas protokolā arī ir norādīts, ka, apzinoties šāda “jaunatnācēja” divdomīgo statusu, viņš vienalga saņem šos trīs brīvības
gadus. Lai arī varētu uzskatīt, ka dzimtcilvēks bija aizbēdzis no
sava muižnieka, protokolos nav atrodama kāda norāde par viņa
sodīšanu. Iespējams, te jāņem vērā, ka dzimtbūšanu kodificējošā
likumdošana noteica tos īpašos apstākļus, kad dzimtzemnieks
var pamest savu saimnieku, proti – ja viņa dzīvībai draud nāves
briesmas un kungs nav spējīgs viņu pasargāt no tām. Zīmīgi, ka
vēstures literatūrā parasti tiek runāts par zemnieka nonākšanu
dzimtcilvēka statusā, kamēr pretējā procesa iespējas tiek ignorētas.
Un secinājums no šiem avotiem tomēr ir samērā nepārprotams – zemnieku materiālais stāvoklis pakāpeniski uzlabojās
gan visu 17. gadsimtu, gan arī nākamajā – 18. gadsimtā, kas
nenoliedzami arī ir – lai arī varbūt abstrakts – un tomēr, būtisks,
pozitīvs ieguldījums procesā, par kuru mēs runājam valsts tapšanas
kontekstā, proti – nācijas tapšana. Lai zemniecība varētu sākt
domāt par sava stāvokļa uzlabošanu, tai ir jāiegūst pašapziņa, un,
lai šāds process sekmētos efektīvāk, svarīga ir pietiekama rocība,
kas tālākā perspektīvā sekmētu izglītības ieguvi un novestu pie
nacionālās atmodas.
Otrs interesants secinājums no arklu revīziju protokoliem ir to
rādītāju salīdzinājums, kuri var dot kādu sapratni par zemnieka
turības dinamiku, kas jau tika pieminēta. Un nenoliedzami viena
no lielākajām vērtībām zemnieka saimniecībā bija zirgs un govs.
Govs lielākā vērtība bija saražotā pārtika gan savām vajadzībām,
gan lai sekmīgu pildītu muižas uzliktās nodevas, kā arī pārpalikumus pārdotu tirgū un tā tiktu pie naudas līdzekļiem, zirga
noderība būtu jāvērtē daudz augstāk. Tas bija darba lops, kas
tika izmantots praktiski visos lauksaimniecības darbos – gan arot
un apstrādājot zemi, tāpat arī transportējot visdažādākās preces
savām un muižas vajadzībām (šķūtis), kā arī palīdzot pārvarēt
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tā īpašniekam un viņa ģimenei lielākus attālumus. Nedrīkst arī
aizmirst, ka zirgs bija arī statusa un turības apliecinājums. Kā
liecina 1624. gada arklu revīzija, viena zemnieka saimniecība
varēja lepoties pamatā tikai ar vienu zirgu (piemēram, Turaidas,
Krimuldas un Siguldas pilsnovados tādas bija 52 % no visām
zemnieku saimniecībām), bet divi zirgi bija jau mazāk zemniekiem (38 %), un lielāks zirgu skaits jau bija liels izņēmums.24
Salīdzinājumā zemnieku saimniecībā 18. gadsimtā zirgu skaits
bija būtiski pieaudzis un 1750. gada revīzijā visā Vidzemē tipiskas
bija 6–8 zirgu saimniecības, turklāt bieži turīgākiem zemniekiem
bija pat 12–16 zirgu25. Kā redzams, pieaugums gadsimta gaitā ir
vairāk nekā iespaidīgs. Līdz ar to nav pamata apgalvojumam, ka
zemniekam klaušas prasīja visus viņa mazās saimniecības resursus
un tā dēļ faktiski nepietika laika un iespēju apstrādāt savu zemi.
Tik liels zirgu skaits zemnieka stallī ļāva viņam bez bažām sūtīt
vienu darba zirgu uz muižu, kamēr pārējos varēja izmantot savā
saimniecībā vai arī dot tiem atpūtu spēku atjaunošanai. Turklāt
bagātākie zemnieki jau varēja atļauties turēt kādu zirgu savas
pašapziņas stiprināšanai un statusa, labklājības demonstrēšanai.

4. Tiesa un zemnieks
Cita veida un ne mazāk efektīva šajā kontekstā bija Zviedrijas
karaļa Gustava II Ādolfa (Gustav II Adolf, 1594–1632) pēdējos
dzīves gados realizētā Vidzemes tiesu reforma. Tās būtība –
jaunas trīs pakāpju tiesas sistēmas izveide Vidzemē. Zemākajā
līmenī atradās zemes tiesa, otro veidoja tā sauktā bruģa tiesa,
kamēr augstāko – galma tiesa. Galma tiesa bija arī apelācijas
tiesa pirmajam līmenim. Neapšaubāmi šāda sistēma tomēr deva
iespēju neapmierinātiem ar zemes tiesas spriedumu mēģināt
meklēt taisnību apelācijas tiesā. Lai arī dažbrīd vēstures literatūrā
atrodami pesimistiski apgalvojumi, ka arī šī sistēma pamatā kalpoja
muižniecības interesēm, jo gan zemes tiesas priekšsēdis, gan abi
piesēdētāji bija muižniecības pārstāvji,26 tomēr vismaz teorētiski
šāda sistēma deva kādas cerības arī zemniekam viņa cīņā par
taisnību. Un mēs varam droši apgalvot, ka ne tikai teorētiski, bet
arī praktiski. Līdz mūsdienām zināmi divi gadījumi (un tas tomēr
jau ir vairāk par vienu, jo neļauj piesaukt sakāmvārdu, ka viena
bezdelīga nenes pavasari), kad Vidzemes zemnieki, neapmierināti
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27 Arveds Švābe
(kā 15. atsauce).
28 Ibid., 9. lpp.
29 Ibid.

ar pirmās instances tiesas spriedumu, vērsušies galma tiesā pēc
taisnības. Abi pieminēti Arveda Švābes (1888–1959) 1927. gada
Latvijas skolotāju savienības izdotajā sērijā “Latvijas vēstures
pirmavoti” – “Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim
Kārlim XI 1695. gadā”.27 Izdotā sūdzība ir otrs zināmais gadījums,
kamēr šajā sūdzībā atrodama norāde par nedaudz agrāk iesniegtu
citu sūdzību, par kuru savu lēmumu karalis bija parakstījis tikai
pirms gada – 1694. gadā. Tās radīto efektu zemnieku vidū lieliski
raksturojuši paši otrās sūdzības autori:
“Visžēlīgo karal! Jūsu visžēlīgais reskripts no pag. gada 11. oktobra,
kurš tika paziņots pulkveža-leitnanta Klota Jaunpils muižā
dzīvojušam zemniekam, vārdā Žankas Juris, parādot tam augsto
Karalisko žēlastību, pārpludināja kā kāda varena straume visu
nabago, pārmērīgi apspiesto Vidzemes zemniecību.”28
Taisnības labad gan jāteic, ka Zviedrijas karaļa Vidzemes zemniekam izrādītā labvēlība un taisnība tomēr nesasniedza šo taisnības
meklētāju, jo, kā liecina šī pati sūdzība:
“Tomēr, Visžēlīgo Karal, sekretāra Krēbsa ļaunprātība, kura ar
savu netaisnību nomāc visu zemi, ir par iemeslu tam, ka Jūsu
Karaliskās Majestātes augstā karaliskā žēlastība nespēj aplaimot
mūs, nabaga ļaudis, jo viņš nostājas mūsu kungu pusē, un, ko
tie paši vēl neprot mums ļauna nodarīt, to viņš pamāca. Tāpēc
Jūsu Karaliskās Majestātes visžēlīgiem un taisniem reskriptiem
nav nekāda iespaida, piemēram, augšā pieminētā Jaunpils muižas
zemnieka Žankas Jura stāvoklis, diemžēl, it nebūt nepalika labāks
pēc Jūsu Karaliskās Majestātes visžēlīgā, taisnīgā reskripta, bet
viņu ieslodzīja kādā Rīgas cietumā, kur sēdina visādus slepkavas
un ļaundarus, kas pelnījuši nāvi.”29
Šis citāts gan ļoti skaidri parāda – ja arī Zviedrijas monarha politikā pret Vidzemes zemniecību varētu meklēt kādu humānisma
staru, realitātē ir grūti atrast tam pierādījumus. Un ierēdniecība,
kuras uzdevums bija kalpot monarham, to bija piemirsusi darīt
un drīzāk atradās to pusē, par kuriem sūdzējās zemnieki. Un, lai
arī kā gribētos unisonā ar citiem pētniekiem apgalvot, ka vienīgie
vaininieki bija muižnieki, A. Švābes zemnieku sūdzības publikācija
lieliski parāda, ka zemnieku neapmierinātību konkrētā gadījumā
bija provocējuši karaļa ierēdņi.
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Jāatgādina fakts, ka Vecpiebalgas zemnieki sūdzējās nevis par
kādu privātmuižas īpašnieku, bet gan savas muižas rentnieku un
viņa sūdzību izskatīšanas vilcinātāju sarakstā parādās divi augsti
zviedru ierēdņi – Vidzemes ģenerālgubernators grāfs Hastfers
(Jacob Johan Hastfer, amatā no 1686. gada līdz 1695. gadam) un
muižu redukcijas komisārs Mihaels fon Strokirhs (Strohkirch).
Hastfers bija Vidzemē dzimis zviedrs, kurš piedzīvoja veiksmīgu
karjeru un pat kļuva par Kārla XI mīluli, kā to norāda Švābe,
otrs jau bija 100 % zviedrs, jo dzimis Stokholmā 1649. gadā.
Kā bija noskaidrojis Švābe, par Strokirhu karalim esot bijušas
iesniegtas vairākas sūdzības no zemniekiem,30 kas liek domāt,
ka šeit konkrēti pieminētās divas nebija vienīgās un, iespējams,
bija tikai šī sūdzību “aisberga” redzamā daļa.
Līdz ar to ne tikai pati Vidzemes muižniecība, bet arī pat samērā
augsti zviedru ierēdņi nebija nekādi Vidzemes zemniecības aizstāvētāji un glābēji un faktiski realizēja kopīgu politiku attiecībā
pret zemniecību.
Tomēr daudz svarīgāks šajā kontekstā ir pats fakts, ka zemnieki
ir cīnījušies par savu taisnību un izmantojuši apelācijas tiesības,
vēršoties galma tiesā. Mēs arī varam pieļaut, ka bez šiem gadījumiem bija vēl kādi – un uz to norāda Švābe, kad vidzemnieki
ir gan domājuši par šo iespēju, apsvēruši visus par un pret un
arī rakstījuši reālas sūdzības. Jāapzinās, ka šis solis bija saistīts ar
būtisku risku, kā to rāda Vecpiebalgas zemnieku sūdzība – viņi
bija informēti par iepriekšējo gadījumu un tā negatīvo iznākumu
un tomēr uzdrošinājās rakstīt savu sūdzību un nogādāja to adresātam. Līdz ar to varam te runāt par zināmu izpratni tiesību,
likumu jomā, zināmu pašapziņas līmeni, un nekādā gadījumā
šādu sūdzību rakstītāji nevarēja būt pelēkā, pret visu vienaldzīgā
masa, kādu brīžiem literatūrā ir zīmējuši daži autori, arī ievērojamais apgaismotājs Garlībs Merķelis (Garlieb Helwig Merkel,
1769–1850) savā slavenajā darbā “Latvieši, sevišķi Vidzemē,
filozofiskā gadsimta beigās”.31 Līdz ar to šī tiesu reforma zināmā
mērā ir sekmējusi Vidzemes zemnieku pašapziņas attīstību, kas
ir tik nepieciešama viņu ceļā uz nācijas tapšanu.
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(kā 15. atsauce) 12. lpp.
31 Garlieb Helwig Merkel:
Die Letten, vorzüglich
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32 Reinhard Wittram (Hrsg.)
(kā 3. atsauce), S. 100.
33 Ibid.
34 Ibid., S. 101.

5. Zemnieka kā pavalstnieka respekts caur baznīcu
Absolūtas valsts neatņemama sastāvdaļa bija rūpes par tai uzticamu,
pirmkārt jau pašam valdniekam uzticamu pavalstnieku. Un šāda
pavalstnieka veidošanā būtiska nozīme bija ierādīta baznīcai, kas
šajos apstākļos faktiski sāk funkcionēt zināmā mērā kā viena no
valsts ministrijām ar noteiktiem uzdevumiem un pienākumiem.
Lai šie uzdevumi būtu labāk definēti un būtu skaidrs to realizācijas
mehānisms, tiek radīts noteikts likumu kopums, parasti saukts
par baznīcas likumu. Zviedrijas valsts Vidzemei šādu dokumentu
kopu deva divreiz. Pirmā notika jau 1634. gadā, un tās izstrādātājs
bija toreizējais Vidzemes ģenerālgubernators Šite (Johan Skytte,
amatā no 1629. gada līdz 1633. gadam). Pateicoties šim dokumentam, Vidzemē tapa tā saucamā pastoru jeb mācītāju baznīca
(Pastorenkirche)32 ar, kā norādīts Reinharda Vitrama (1902–1971)
“Baltische Kirchengeschichte”, “par zemu nenovērtējamu zemnieku
kārtas ietekmi atsevišķās lauku draudzēs, pateicoties zemnieku
pērminderiem”.33
1686. gadā tapa jauns Baznīcas likums visai Zviedrijas impērijai.
Pēc tā pārtulkošanas vāciski 1690. gada 2. jūnijā jau pieminētais
Hastfers to ieviesa arī Vidzemē.34 Zviedru radītā tiesiskā bāze
darbojās līdz pat 1832. gada beigām, kad Krievijas impērijā tika
pieņemts jauns Baznīcas likums nepareizticīgajām baznīcām, bet
arī tajā daudzas lietas luteriskās baznīcas iekšēja organizācijā bija
pārņemtas no zviedru laiku likumdošanas.
Zviedru Vidzemei baznīcai dotie likumi pieprasīja, ka katras
draudzes dievnama darbības nodrošināšanai bez draudzes
gana – respektīvi – mācītāja, jābūt arī ķesterim un pērminderiem.
Ķesteris vēsturiski bija dievnama uzraugs, pie kura glabājās tā
atslēgas. Pēc 17. gadsimta likumiem ķesteris bija algota persona, kuras uzdevumos ietilpa rūpes par dievnamu, tā sapošana
dievkalpojumiem un nokopšana pēc tiem, palīdzība mācītājam
dievkalpojumu noturēšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā
ķesterim bija jāuzņemas noteiktas mācītāja funkcijas, ja draudzes
gans kādu apstākļu dēļ tās nevarēja pildīt un bija nepieciešama
steidzama garīdznieka darbība. Visbiežāk šāda vajadzība radās, ja
kāds draudzes loceklis atradās kritiskā situācijā, piemēram, nesen
piedzimis zīdainis bija ļoti vārgs un tāpēc bija nepieciešamība
steidzīgi viņu kristīt, lai viņš aizietu viņsaulē kā kristietis. Šādā
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situācijā ķestera palīdzība bija glābiņš, ja mācītājs bija aizņemts
vai viņa ierašanās nebija iespējami īsā laikā. Tāpat ķesteriem tika
uzdots rūpēties par draudzes locekļu zināšanām, viņu sagatavošanu
dievgaldam, laulībām, iesvētībām, kā arī jauno draudzes locekļu,
kuri bija sasnieguši skolēna vecumu, izglītošanu. Līdz ar to bieži
ķestera amats bija savienots arī ar skolotāja amatu. Par savu pienākumu pildīšanu viņš saņēma algu naudā, kā arī graudā, kā arī
viņam tika ierādīta zeme, kur viņš dzīvoja un varēja nodarboties
ar lauksaimniecību, tādējādi nodrošinot sev uzturu. Līdzīgi kā
mācītāja dzīves vietu ar zemi sauca par pastorātu, tā ķestera dienesta dzīvokli ar zemi mēdza dēvēt par ķesterātu. Tāpat ķesteris
saņēma noteiktu atlīdzību par veiktajām rituālajām darbībām.
Tāpēc zināma blakusprasība ķesteriem bija pēc labas balss un
dziedātprasmes jeb spējas noturēt meldiņu, jo ķesterim bija jābūt
draudzes pasākumos – dievkalpojumos, bērēs – par sava veida
priekšdziedātāju, kurš uzsāka dziedāšanu un uzturēja meldiņu.
Tā kā baznīcas likums strikti neprasīja, kādai izglītībai, pamatzināšanām un tautībai jābūt ķesterim, šajā amatā nonāca ļaudis
ar dažādu sagatavotību un izcelsmi, tomēr var arī droši apgalvot,
ka Vidzemes latviešu daļā absolūtais vairākums ķesteru lauku
draudzēs bija pamatiedzīvotāji – latviešu zemnieki. Tikai uz
īsu brīdi 17. gadsimta pēdējā ceturksnī Vidzemes luteriskajā
baznīcā ieskanējās ideja, ka vajadzētu sekmēt vācu tautības cilvēku nonākšanu šajā amatā, jo tā varētu uzlabot zemnieku bērnu
apmācību – pārāk bieži vēl bija gadījumi, kad latviešu tautības
ķesteris bija analfabēts vai viņa lasītprasme bija ļoti zemā līmenī.
Šīs idejas autori Vidzemes konsistorijā acīmredzot bija iedomājušies,
ka vācu tautības ķesteri varētu būt labāk izglītoti un ieinteresēti
strādāt laukos. Tomēr šī ideja tā arī palika uz papīra, un Vidzemes
lauku draudzes savā absolūtajā vairākumā tā arī nekad neieraudzīja vācu ķesteri. Varam arī pieņemt, ka skolotam vācu tautības
jaunam cilvēkam bija labākas iespējas izmantot savas zināšanas
un prasmes, strādājot par mājskolotāju pie kāda muižnieka – gan
atalgojums bija lielāks, gan dzīves un darba apstākļi, turklāt vairāk
izredžu uz veiksmīgu karjeru un ģimenes dzīvi.
Par ķestera pieņemšanu darbā bija atbildīgs draudzes mācītājs un
draudzes priekšnieks, un viņiem bija tiesības ķesteri arī atlaist. Tomēr jāteic, ka biežāk šajā amatā ieceltais kalpoja visu atlikušo mūžu
un tikai vecumdienās, kad vairs nespēja pildīt šos pienākumus,
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tika nomainīts ar jaunu, vai arī nāve pārtrauca viņa darbošanos.
Tāpat parasti tēvu ķestera amatā nomainīja dēls, kurš pakāpeniski no mazām dienām bija apguvis šim darbam nepieciešamās
zināšanas un iemaņas. Priekšlaicīga darba attiecību pārtraukšana
notika tikai tajos, jāatzīst – retajos gadījumos, kad ķestera dzīves
stils (Lebenswandel) neatbilda prasītajam – viņš pārāk bieži tika
pieķerts piedzēries, bija rupjš un slinks; dažreiz iemesls bija arī
nepietiekami laba balss un nespēja dziedāt pēc meldiņa.
Salīdzinājumā ar citiem cilvēkam ķestera amatā bija arī dažas
privilēģijas, par kuru labumu gan biežāk viņam pašam vairs nebija
lemts pārliecināties. Ķestera nāves gadījumā viņš tika izvadīts ar
minimālām izmaksām un saņemot augstāko godu – par brīvu
viņam tika zvanīti zvani, turklāt vairākas reizes – gan izvadot no
dievnama, gan guldot zemes klēpī, tāpat arī dziedāšana izvadīšanā
bija par brīvu. Arī klaušas un nodevas muižas labā ķesteriem bija
saudzējošākas.
Ja mēs kvantitatīvi novērtējam šī amata pildītāju skaitu Vidzemē,
tie ir apmēram 70 cilvēki atbilstoši draudžu skaitam vienā laika
brīdī, bet dažās lielākajās draudzēs viņu varēja būt arī divi.
Pērminderi – nosaukums nāk no vācu vārda Vormünder – aizbildnis,
pēc Vidzemes baznīcas likuma katrā draudzē tika izraudzīti un
nozīmēti vairāki, atkarībā un muižu un ciemu daudzuma. Pērmindera pienākumos ietilpa kontrole pār savā uzraudzībā esošajiem
zemniekiem, respektīvi – zemnieku saimēm, kas pamatā izpaudās viņu pienākumā kontrolēt, lai ik dievkalpojumā no katras
saimes būtu vismaz kāds pārstāvis, un par saimēm, no kurām
nebija neviens, bija jāziņo draudzes vadībai. Par dievkalpojumu
neapmeklēšanu draudēja sods – sākotnēji naudas un, atkārtoti
neierodoties, trešajā reizē jau arī miesas. Tāpat pērminderi palīdzēja ķesterim sakārtot baznīcu, dievkalpojumu beigās apstaigāja
draudzi ar ziedojumu ķeseli, nepieciešamības gadījumā palīdzēja
rituāla laikā. Pie pērmindera atradās viena no baznīcas ziedojumu
lādes atslēgām. Dažreiz tieši pērminderis bija tas kristietības glābējs
kritiskajos brīžos, kad bija jākrista pārāk vārgs jaundzimušais vai
jāsniedz pēdējais mierinājums mirējam.
Līdzīgi ķesteriem, arī pērminderiem pēc nāves pienācās faktiski
tās pašas privilēģijas – virkne atlaižu.
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Pērminderu skaits zviedru Vidzemē bija jau vairākkārt lielāks par
ķesteru skaitu, turklāt laika gaitā tam bija tendence pieaugt, un
18. gadsimtā jau dažā draudzē bija vairāki pērminderi – trīs vai
pat četri, līdz ar to kopskaitā viņu bija vairāki simti.
Un tagad varam sākt meklēt atbildi uz jautājumu – kur un kā
Vidzemes baznīcas likumi un zviedru iedibinātā iekšējā kārtība
Vidzemes luteriskajā baznīcā sekmēja latviešu nācijas attīstības
procesu?
Pirmkārt, absolūtais viņu vairākums – ķesteri un pērminderi –
bija rekrutēts no pamatiedzīvotājiem – Vidzemes zemniekiem.
Varbūt nepieciešams arī piebilst – kā likums, viņi bija saimnieki
vai viņu dēli.
Līdz ar to šis Baznīcas likums būtiski satricināja zemnieku vidi
un deva tomēr vērā ņemamam skaitam zemniecības pārstāvju
pakāpties pa sociālās hierarhijas kāpnēm nedaudz augstāk. Ko
tas viņiem deva? Neapšaubāmi, augstāku stāvokli savu šķiras
brāļu vidū un vienlaikus arī atbildības izjūtu, jo viņu aprūpē
bija noteikts skaits citu zemnieku, ķesteru gadījumā faktiski visa
draudze, kas Vidzemē svārstījās no apmēram pusotra tūkstoša
līdz pat vairākiem tūkstošiem, un 18. un 19. gadsimtā Vidzemes
laukos jau sastopamas sešus un vairāk tūkstošus locekļu lielas
draudzes. Kāds varētu pārmest, ka viņi kļuva par mācītāju uzticības
personām un viņu dēļ kāds varēja tikt sodīts, ja neapmeklēja
dievkalpojumus. Tomēr te ir jāpiemin, ka baznīcu vizitācijas
neuzrāda pat vienu gadījumu, kad kāds zemnieks būtu sodīts
par dievkalpojuma neapmeklēšanu, vismaz 17. un 18. gadsimta
vizitācijas mums tādu informāciju nesniedz. Vai tāpēc būtu jādomā,
ka tos apmeklēja 100 % visi? Jādomā, ka ne, drīzāk pērminderi
neuzrādīja kavētājus. Sava veida šķiras solidaritāte. Tāpat darba
specifika prasīja no viņiem zināmas organizatora un diplomāta
spējas, lai varētu rast kopsaucēju starp zemniekiem un mācītāju,
kā arī draudzes laicīgajiem priekšniekiem – muižniekiem un
muižu nomniekiem.
Nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst, ka arī šo zemnieku lasītprasme bija krietni augstākā līmenī nekā pārējiem, līdz ar to
daudzi no viņiem vairs nebija pieskaitāmi analfabētu pulkam.
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Turklāt ķesteri bieži pildīja arī draudzes skolotāja pienākumus,
tikai pēc skolotāju semināra izveides pedagogus sāka sagatavot profesionāli, un, kā zināms, tieši tā dēvētie cimzieši jeb
Valmieras / Valkas skolotāju semināra absolventi 19. gadsimtā
deva ļoti nozīmīgu ieguldījumu nacionālās atmodas procesā.
Jāatzīmē arī tas, ka šo abu draudzes baznīcās nodarbināto zināšanas
kristietībā bija krietni labākas nekā pārējiem draudzes locekļiem.
Daudzi no viņiem, jo sevišķi ķesteri, apguva arī rakstītprasmi,
kas toreiz tomēr bija ļoti reta parādība. Līdz ar to caurmērā šī
latviešu zemnieku kopa izglītotībā pacēlās pār pārējo zemnieku
masu un varēja iesaistīties procesā, ko čehu pētnieks Miroslavs
Krohs definējis kā nepieciešamo neprāšu, respektīvi – nacionālās
inteliģences pulciņu, bez kura nav iespējama nacionālā atmoda.35
Vērtējot šī likuma ietekmi garākā laika nogrieznī, var ieraudzīt vēl
citus aspektus. 18. gadsimta 30. gadu beigās un 40. gadu sākumā,
kad sāka veidoties pirmie hernhūtiešu pulciņi Vidzemē, starp tajos
uzņemtajiem ķestera un pērmindera amatā esošie bija sastopami
regulāri, turklāt viņi visi ieņēma arī šajā kustībā redzamus amatus,
jo jau bija uzkrājuši zināmu pieredzi savu kārtas brāļu vadīšanā.
Vidzemes zemnieku iesaistīšanās ķestera un pērmindera amatā
nodrošināja viņiem vēl vienu jaunu pieredzi, kurai arī bija
daudzpusīgs jeb daudzšķautnains efekts. Proti – katras draudzes
ķesteris un pērminderi piedalījās savas draudzes padomē jeb
konventā – sava veida draudzes pārvaldnieku jeb padomdevēju
padomē. Šajās sanāksmēs piedalījās arī draudzes mācītājs, draudzes
patronāta tiesību turētājs, kurš vienlaicīgi parasti bija draudzes
priekšnieks – muižnieks vai muižas nomnieks, citu draudzes
muižu īpašnieki vai nomnieki. Lieki teikt, ka tā zemniekiem bija
jauna pieredze, tajā pašā laikā tā arī bija iespēja viņiem aizstāvēt
savu un savu biedru viedokli, ko nereti viņi arī darīja. Par to var
pārliecināties vizitāciju protokolos, kur ir fiksēti šie gadījumi.
Līdz ar to varam secināt, lai arī vēl dzimtcilvēka statusā, latviešu
zemnieks sāk runāt tieši ķesteru un pērminderu amatā. Līdz šim
mums nav iespējas konstatēt kādus viņu publiskās uzstāšanās
faktus, tomēr vizitāciju protokolos ik pa laikam ir sastopamas
norādes par kāda zemniecības pārstāvja konventā – ķestera vai
pērmindera – izteiktiem iebildumiem vai paskaidrojumiem. Tādēļ
arī šajā ziņā tas būtu uztverams kā noteikts ieguldījums nācijas
tapšanas procesā.
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6. Epiloga vietā
Pēc visa teiktā varam secināt, ka virkne Zviedrijas valdības Vidzemē īstenotu aktivitāšu, reformu un likumdošanas aktu, lai arī
nekādā gadījumā nebija vērsti uz mērķi sekmēt latviešu nacionālās
atmodas sākšanos un latviešu nācijas veidošanos, tomēr veicināja
noteiktus attīstības, progresa elementus, tuvinot Vidzemes zemniekus nacionālās atmodas procesam un sekmējot viņu tapšanu
par nāciju. Gadsimta gaitā daudzkārtīgi pieauga to vidzemnieku
skaits, kam parādījās iespēja pakāpties pa sociālā prestiža kāpnēm
augstāk, uzkrāt būtisku pieredzi un iegūt noderīgas prasmes savu
šķiras brāļu organizēšanā, veidojot starp viņiem pirmos līderus,
vadītājus un cīnītājus par savējo tiesībām. Tieši šiem zemniekiem arī pakāpeniski radās sapratne, ka izglītība var sekmēt
viņu augšupeju, jo zināms lasīt un rakstīt prasmju kopums bieži
kļuva par izšķirošo faktoru, lai viņi iegūtu ķestera, pērmindera,
muižas stārasta jeb vagara, draudzes vai muižas zemnieku bērnu
skolotāja vietu, tādējādi pakāpeniski ieliekot pamatus celtnei, ko
sauc par nacionālo inteliģenci un kam būs lemts 19. gadsimtā
sākt nacionālās atmodas kustību.

The Peasant of Vidzeme and Swedish Reforms –
Contribution to the Development of the Latvian Nation?
Gvido Straube
At the beginning of the 17th century, the war between Poland and Sweden
resulted in the present-day Vidzeme region of Latvia coming under Swedish
rule. Over time, the conditions in Vidzeme more and more were put on the same
level as those in the nucleus of the realm. It was achieved through different
measures, which were primarily aimed at making the newly acquired lands
easier to govern and control.
The best-known relevant activities are related to the 1632 judicial reform, land
revisions and the reduction of manors as well as the education of subjects in
loyalty to the King of Sweden, in which regard a certain role was allocated to
the Lutheran Church. However, these measures had a much broader culturehistorical impact: in parallel to the intended goals, they facilitated the processes
that in a long-term perspective contributed to the beginning of the Latvian
National Awakening movement.
In the course of the 17th century, Sweden considerably changed the relationship
between the crown manors and private manors in favour of the former. It was
basically achieved through the regularly conducted land revisions and the process
came to the completion during the reduction of manors in the 1670s. As a result,
revenue to the royal treasury increased and the nobility of Vidzeme, losing
many land properties, was weakened. This aspect has prompted historiography
to idealise the 17th century, maintaining that the change of manor owners left
a positive impact on the condition of peasants while the 18th century again
came as a heavy and dark burden that oppressed peasants and provoked them
to riots. However, a detailed analysis of the relevant sources indicate that
there is no sufficient reason to consider the 17th century as more friendly to
the peasant. Yet on the whole, over centuries the peasant farm developed and
became stronger and this facilitated the growth of welfare among peasants.
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One of the facts of the 17th century history of Vidzeme region
that researchers appreciate most is the establishment of peasant
schools. The issue of peasant education was basically raised
in connection with the issue of loyalty of subjects to the king
which at that time was largely associated with their being good
Christians. In reality, however, much greater effect was achieved
through organisational measures within the church – the creation
of the institutions of sextons and churchwardens. It enabled
thousands of peasants to obtain invaluable experience as leaders
and convinced them that knowledge and education were the
factor that opened new and better career opportunities and it was
from the ranks of sextons and churchwardens that there came
the first representatives of the national intelligentsia, without
whom the National Awakening would have been impossible.
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Barbaria nostra. Skatījums uz
Vidzemi Zviedrijas karalistes
izglītotajās aprindās
Štefans Donekers

1 Tuvāk par personu skat. Sven
Olsson: Olof Hermelin. En
karolinsk kulturpersonlighet
och statsman, Lund 1953;
Hans Helander: Olof
Hermelin. Poet in the Service
of the King, in: Rhoda
Schnur u. a. (eds.): Acta
Conventus Neo-Latini
Hafniensis (Medieval &
Renaissance Texts & Studies
120), Bingham 1994, pp.
485–493; Stefan Donecker:
Origines Livonorum.
Frühneuzeitliche Hypothesen
zur Herkunft der Esten und
Letten (Quellen und Studien
zur baltischen Geschichte 25),
Köln 2017, S. 160–166.
2 Olsson (kā 1. atsauce), s. 146.

Trīsdesmitgadīgajam Olofam Nilsonam Skragem, sauktam par
Ūlāusu Hermelinu (Olof Nilsson Skragge, Olaus Hermelin,
1658–1709),1 pirmā profesora vietas iegūšana nebija gluži tas
pakāpiens viņa skolota vīra karjerā, uz ko viņš pats bija cerējis.
Privātās vēstulēs viņš neslēpa savu vilšanos un sūdzējās, ka
Zviedru Vidzeme, viņa jaunā darbības vieta, neesot nekas cits
kā barbaria nostra – “mūsu barbaru zeme”.2
Šī nelielā prologa protagonists nāca no sabiedrībā cienījamas, taču
materiāli paputējušas Filipstades pilsētnieku ģimenes Vermlandē
(Värmland), Rietumzviedrijā. 1677. gadā viņš imatrikulējās
Upsālas Universitātē un nākamos trīs gadus pārsvarā veltīja
juridiskajām studijām, īpaši mācībai par dabiskajām tiesībām,
kas, pateicoties Samuela Pufendorfa (Samuel von Pufendorf,
1632–1694) aktivitātei, Zviedrijas karalistē tajā laikā piedzīvoja
uzplaukumu. Hermelina izcilās klasisko valodu zināšanas vēlāk
viņam atnesa slavu kā zemes labākajam latīnistam un pavārdu
“zviedru Cicerons”.
Sākot ar 1680. gadu Hermelins bija pieņemts par mājskolotāju
ietekmīgajā Stenboku (Stenbock) ģimenē un pavadīja savu skolnieku
Magnusu Stenboku divu gadu ilgā peregrinatio academica cauri
visai Rietumeiropai. Līdzās citām nozīmīgām pilsētām abu ceļš
veda arī uz Leideni, Oksfordu un Parīzi. Ar neilgajām, taču
visnotaļ respektablajām studijām un lielāko Eiropas izglītības
centru apmeklējumiem Hermelinam viņa dzīves gājumā pavērās
labas akadēmiskās karjeras izredzes.
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Cerēto panākumu gan sākumā nebija. 1686. gadā Hermelina
centieni dabūt profesora vietu Obu (Åbo) Universitātē nebija
veiksmīgi. Arī gadu vēlāk viņa pieteikums uz vakanto poētikas
profesora amata vietu Upsālā tika noraidīts. Beidzot trešais
mēģinājums vainagojās ar panākumiem: 1688. gadā Hermelins
tika iecelts par retorikas un dzejas mākslas profesoru Tērbatas
Universitātē, kura bija atkalatvēršanas gaidās.
Hermelins labi apzinājās, ka nevar laist garām šo – visticamāk,
pēdējo – iespēju tikt pie profesora vietas un samierinājās, ka nākotnē
darbs viņu piesaistīs ne tai prestižākajai provinces universitātei
Zviedrijas karalistes nomalē. Šādā rezignācijas apēnotā noskaņā
arī izskan vārdi barbaria nostra, kas izvēlēti par virsrakstu šim
rakstam. Gustavo-Carolina Hermelinam bija ne tikai šķietams
strupceļš karjerā, tā arī atradās perifērijā, kuras piederība civilizētajai
un kultivētajai zviedru lielvalstij politiski gan nebija apšaubāma,
taču idejiski gan. Un kā humānisma tradīcijās skolots cilvēks ar
tendenci uz patosu Ūlāuss Hermelins prata atbilstoši antīkajiem
paraugiem inscenēt savu vientuļa zinību vīra lomu barbariskā zemē.
Hermelina barbaria nostra formulējums rakstā izmantots kā
izejas punkts dažām pārdomām, kuru centrā ir priekšstats par
Vidzemi un tās iedzīvotājiem, kāds veidojās Zviedrijas karalistes
izglītotajās aprindās 17. gadsimta gaitā. Ja Vidzeme tik tiešām būtu
bijusi “barbaru zeme”, kur tad rodams tās barbariskais raksturs?
Ņemot vērā faktu, ka Rīga bija lielākā pilsēta Zviedrijas karalistē
un ka Vidzeme bija ne tikai tās labības klēts, bet gan kopumā
saimnieciskā ziņā būtiski svarīga lielvaras sastāvdaļa,3 kuras
zaudējums 1710./1721. gadā apzīmogoja Zviedrijas dominium
maris Baltici beigas, ir pamats domāt, ka barbariskās perifērijas
tēls bija vien tukša retorika.
Taču, pirms tuvāk pievēršos šim jautājumam, ir svarīgi minēt
dažus vārdus par pašu izpētes objektu, respektīvi, par personu
grupu, kuru skatījums uz Vidzemi ir mūsu pētījuma centrā.
Ar “izglītoto zviedru eliti” ir domāti cilvēki, kuri bija baudījuši
universitātes izglītību un savu kompetenci apliecināja Zviedrijas
centralizētās valsts dienestā, neatkarīgi no viņu dzimtās valodas.
Īpaši Vidzemē par kaismīgiem Zviedrijas interešu aizstāvjiem bieži
izvirzījās no Svētās Romas impērijas ieceļojušie vācieši.
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Barbariski cilvēki barbariskos apstākļos
Tuvāk aplūkojot attiecīgos agro jauno laiku avotus,
kļūst skaidrs, ka Vidzemes šķietami barbariskais
raksturs ir izrietējis no divu komponentu saspēles:
no rakstura iezīmēm, kādas tika piedēvētas Vidzemes iedzīvotājiem, un no ģeogrāfiskā novietojuma
pierobežā, kas Vidzemi pozicionēja kā negatīvi
vērtētas, aziātiski svešādas telpas kaimiņteritoriju.
Stereotipiskais “nevācu” (undeutsch),4 t. i., igauņu
un latviešu valodā runājošo dzimtcilvēku, tēls,5
kāds tika radīts 16. un 17. gadsimta tekstos, uzsvēra Vidzemes pamatiedzīvotāju negatīvās rakstura
īpašības. Zemnieki esot slinki, rupji un vientiesīgi,
kaut viņiem tika piedēvēts arī zināms blēdīgums,
kad runa bija par vācu kungu apkrāpšanu. Zemnieki
savā kauslībā, neuzticībā un nosliecē uz dzeršanu
un negausīgu ēšanu pilnīgi atbilda barbara stereotipam, kas rakstura pamatiezīmēs kopš antīkās
etnogrāfijas bija visai maz mainījies.6 Krituši neslavā
kā nelabojami māņticīgi, nevāci turklāt tika turēti
aizdomās arī par liekuļošanu ar kristīgo ticību un
slepenu pagānisku rituālu un buršanās piekopšanu.7
Īpaši izdaudzināta bija zemnieku spēja ar velna
palīdzību pārvērsties vilkos. Reti kurš agro jauno
laiku zemes apraksts iztika, nepieminot Vidzemes
vilkaču izdarības.8 Taču Vidzeme agro jauno laiku
Eiropas uztverē bija ne tikai “sodīta” ar šaubīgiem
iedzīvotājiem, tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta arī
nebija īpaši apskaužama.9 Pat Martins Luters kādā
1523. gada vēstulē, kas bija adresēta Rīgas, Rēveles
un Tērbatas kristiešiem, pieminēja, ka viņi dzīvojot
am end der welt (pasaules malā).10 Arī Vidzemes
literātu rakstiskās liecības pauž apziņu, ka viņi ir dzīvojuši apdraudētā pierobežas zemē. Rēveles mācītājs
un hronists Baltazars Rusovs (Russow, 1534–1600)
savu dzimto pilsētu apzinājās kā kristietības “mūri
un cietoksni” pie Baltijas jūras.11 Viņa humānisma
garā skolotajam laikabiedram no Rīgas Augustīnam Eicēdijam (Eucaedius) Vidzeme bija ille limes
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christiani orbis (pie kristiešu pasaules robežas).12 Apdraudējums
no ārpuses bija šī antemurale motīva būtiska sastāvdaļa.
Vidzemes gadījumā apdraudētāju loma piekrita krieviem, respektīvi, maskaviešiem. Atbilstoši agro jauno laiku simboliskajai
ģeogrāfijai Krievija atradās ārpus civilizētās Eiropas robežām;
arī Austrumu baznīcas piederība kristīgajai pasaulei de facto
netika atzīta.13 Kurzemes hronists Zalomons Henings (Salomon
Henning, 1528–1589)14 “maskavietī” kā “Livonijas zemju, pat visas
kristietības mūžsenajā ienaidniekā” saskatīja vistiešāko līdzību
ar “turku”, apdraudējuma iemiesojumu no Austrumiem.15 Tieši
tāpēc humānists Bazilijs Plīnijs (Plinius, ? –1605) slavas dziesmā
Rīgai “Encomium Rigae” (1595) vienā elpas vilcienā savu dzimto
pilsētu pielīdzināja Vīnei,16 jo, tāpat kā Hābsburgu rezidences
pilsēta 1529. gadā bija turējusies pretim osmaņu aplenkumam,
tā arī Rīga pretojoties krievu apdraudējumam.

Zviedrijas skatījums
Kā zviedru izglītotie cilvēki reaģēja uz tās teritorijas stigmatizēšanu,
kur laika posmā no 1561. līdz 1629. gadam Zviedrijas attīstība par
lielvaru noritēja uzskatāmāk nekā jebkur citur un kas nākamajos
gadu desmitos kļuva par nozīmīgu zviedru varai pakļautā Baltijas
jūras reģiona daļu? Pierobežas zemju apdraudējumus meistarīgi bija
vizualizējis trimdā dzīvojošais zviedru humānists Ūlāuss Magnuss
(Olaus Magnus, 1490–1557) savā slavenajā “Carta Marina” (1537),
un tas notika krietni agrāk, pirms kāds varēja iedomāties par
zviedru klātbūtni Vidzemē. Viņa zemes tēlojumā dominē bruņoti
jātnieki un demonstratīvi austrumu virzienā vērsta artilērija,
bet no otras robežas puses draud Maskavas lielkņazs ar paceltu
scepteri. Lai uzskatāmāk pasvītrotu, ka shizmātiskais magnus
princeps Moscovitarum ir ne tikai politisks pretinieks, bet arī
garīgs ienaidnieks,17 līdzās lielkņaza figūrai Magnuss pievienojis
arī citātu no vēstules korintiešiem: Non sint in vobis scismata (Lai
starp jums nav šķelšanās).18 Kartes skaidrojumā autors uzsver, ka
“Livonija pieder mūsu mīļās Dievmātes Vācu ordenim” un esot
“jāsargā, un kristīgā ticība jāaizstāv ik dienu pret krieviem un
maskaviešiem”.19 Arī nākamo simtsešdesmit gadu laikā, kad Vācu
ordenis jau sen bija kļuvis par vēsturi un Zviedrija bija pārņēmusi
atbildību par zemes aizstāvību, priekšstatos par šo ienaidnieka
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tēlu maz kas mainījās. Pat vēl Lielā Ziemeļu kara sākumā
Zviedrija savu propagandu mēģināja balstīt uz jau pārbaudīto
priekšstatu par krievu draudiem.20
1632. gadā dibinātajā, arvien karalim uzticīgajā un zviedriski
pozicionētajā Tērbatas Universitātē21 laika posmā no 1639.
līdz 1647. gadam tika noturēts astoņu akadēmisko runu
cikls, kurā studenti izklāstīja Baltijas jūras zemju vēsturi.22
Ļoti līdzīgos priekšvārdus šo runu publikācijai bija formulējis
poēzijas un tiesību profesors Laurencijs Ludeniuss (Laurentius
Ludenius, 1592–1654)23 – slavenais dzejnieks un latīņu valodas
speciālists no Ziemeļvācijas, un ir pamats domāt, ka viņš arī
bija šī ievērojamā “lekciju cikla par Baltijas jūras telpas vēsturi”
iniciators un runu koncepcijas autors. Runu par Vidzemi ar
īso un kolorīto nosaukumu “Historia de Livonia” 1639. gada
martā noturēja dižciltīgais Baltijas vācietis Jakobs Skots (Jacob
Scott).24 Bez šaubām, šis formālais priekšlasījums, ar ko sākās
savstarpēji saskaņotu akadēmisko runu virkne, ir uzlūkojams
kā Zviedrijas karalistes universitātes programmatisks un
vismaz nosacīti oficiāls akts, kas turklāt izrādījās arī vienīgā
oficiāli paustā nostāja par zemes vēsturi Tērbatas Universitātes
pirmajā darbības posmā (1632–1656). Nevar noliegt iespēju,
ka teksta autors bija pats profesors Ludeniuss un ka Jakobam
Skotam bija tikai gods runu nolasīt un ar savu vārdu (un uz
sava rēķina) ļaut to publicēt, kas 17. gadsimta akadēmiskajā
kultūrā nebija nekas neparasts.25
Neatkarīgi no autora identitātes šis daļēji oficiālais, Tērbatas
Universitātes pārstāvētais vēstures tēlojums neatstāj ne mazākās
šaubas par igauņu un latviešu barbarisko mantojumu:
“Tāpat es gribētu darīt zināmu, ka tautas, kas šeit dzīvojušas
sen pagājušos laikos, bijušas barbari un nodevušās elku kultam.
Jo, pirms šo zemi Tā Kunga 1158. gadā atklāja brēmenieši,
visi provinces iedzīvotāji bija cieši saistīti ar mežoņu paražām. Tie nepazina ne ciemus, ne sētas, ne pilsētas, pilis un
tempļus. [..] Un kādam tik elku pielūgsmes veidam šī tauta
nenodevās! Kā dievus tā pielūdza sauli, mēnesi, zvaigznes,
čūskas un citus trulus radījumus. Par saviem dieviem un
elku tēliem tā uzlūkoja svētītas birztalas, un pat vēl šodien
daudzi no zemniekiem dzīvo mežos pēc pagānu paražām.
Pirms tie nodod zemei mirušo, viņi līdzās aizgājējam ietur
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svētku maltīti un aicina arī mirušo iedzert, [..] Tad viņi to gulda
kapā, dod tam līdzi cirvi, maizi, kaut ko dzeramu, kā arī dažas
monētas, saukdami: “Dodies uz citu pasauli, tur tu valdīsi pār
vāciešiem, tāpat kā viņi valdīja pār tevi un tavējiem!” Taču tad,
kad brēmenieši 1158. gadā nonāca šajā zemē, Livonija laika gaitā
sāka uzplaukt ar daudzām pilsētām.”26
Tēlojums, kā tas akadēmiskā disciplīnā citādi arī nemaz nebūtu
gaidāms, neizceļas ar īpašu oriģinalitāti, bet gan piedāvā visus
populāros nevācu stereotipa elementus: mežonīgumu, atpalicību un
māņticību apvienojumā ar naidpilnu ļaunumu pret vāciešiem, kuri
teju groteskā kontrastā stāv pretī patiesajai dzimtcilvēku bezspēcībai.
Uzkrītoša ir Bremenses, respektīvi, Brēmenes tirgotāju, slavināšana,
kuri esot palīdzējuši zemei ceļā uz kultūru un labklājību. Pirmajā
Academia Gustaviana pastāvēšanas desmitgadē konflikti starp
Baltijas vāciešiem un zviedriem, kas vēlāk, 17. gadsimta nogalē,
būtiski iespaidoja universitātes gaisotni, vēl nebija īpaši manāmi.
Līdz ar to arī neraisīja asumus tas, ka viens Baltijas vācu students
coram publico slavina savu priekšteču civilizējošos varoņdarbus.
Abām lielajām zemes hronikām, kas tapušas 17. gadsimta otrajā pusē
(1678 un 1695) un ko sarakstījuši Tomass Hjerns (Thomas Hiärn,
1638–1678)27 un Kristians Kelhs (Christian Kelch, 1657–1710)28,
jau piemīt cits tonis. Abi autori gan bija ar nepilnīgu universitātes
izglītību. Hjerns gadu bija studējis Tērbatā, pirms universitāte
1656. gadā pārtrauca darbību krievu karaspēka iebrukuma dēļ;
Kelhs bija spiests studijas Frankfurtē pie Oderas un Rostokā
pārtraukt līdzekļu trūkuma dēļ. Taču, neraugoties uz to, gan
Hjerns, gan Kelhs apliecināja sevi kā ļoti izglītoti cilvēki un izcili
hronisti, kas abi bija pietuvināti Zviedrijas centrālajai varai.29
Arī Tomass Hjerns cildina brēmeniešu, respektīvi, pamatā vāciešu,
nopelnus attiecībā uz Livoniju un tās iedzīvotājiem, taču neaizmirst
norādīt arī, ka, pievēršot ticībai un civilizējot igauņus un latviešus,
tiem tomēr pietrūcis pārliecinoša spēka:
“Kādā tumsā gan šie nabaga ļaudis ir mituši, līdz beidzot dāņi daļēji
Igaunijā un brēmenieši tikai Līvzemē un pēc tam tuvāk esošajās
igauņu un latviešu zemēs sāka dēstīt kristīgo ticību. Būtu jādomā,
ka viņi ir bijuši labi kristieši, taču patiesība gan ir parādījusi, ka
viņi maz zinājuši par Dieva vārdu. Sākumā neveiksmēs varēja
vainot nepārtrauktos karus, vietējo iedzīvotāju nepastāvīgumu, kā
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arī skolotāju trūkumu, kuri uzreiz nespēja aptvert un iemācīties
valodu; taču, tā kā vācieši vēlāk šo zemi pārvaldīja arī labos miera
laikos, šie attaisnojumi vairs nerod vietas.”30
Vēl krasāk pret Baltijas vāciešiem divdesmit gadus vēlāk vēršas
Kristians Kelhs:
“Jā, tas, ko vēl šobaltdien kā parunu mēdz teikt par Polijas karalisti,
proti, ka tā esot Coelum Nobilium, Paradysus Clericorum, Auri
fodina Advenarum, & Infernus Rusticorum – dižciltīgo debesis /
garīdznieku paradīze / svešinieku zelta bedre / un zemnieku
elle / ar patiesību varētu teikt par toreizējo Livoniju. Jo, cik liela
labklājība bija visu kārtu vāciešiem / tik liels un pat vēl lielāks
bija nabaga zemnieku tautas posts [..].”31
Ar visām simpātijām pret igauņiem un latviešiem, kādas nolasāmas
no Kelha darba, autors tomēr nenoliedz “nevācu” rakstura vājības.
Taču vainu šajās nebūšanās viņš vairāk piedēvē Baltijas vācu
zemes īpašniekiem, kuri nepiedodamā kārtā novārtā atstājuši
savu dzimtcilvēku audzināšanu:
“Bez visa cita viņi ir pļāpīgi / melīgi / bezkaunīgi / iedomīgi /
blēdīgi un skaudīgi / un pie visiem saviem darbiem (īpaši, kas
jādara citu labā) lēnīgi un kūtri. [..] Kas vēl par šo tautu barbarisko
būtību būtu piebilstams / nav vajadzības to vēl šeit pieminēt / nav
šaubu / ka šis un viss pārējais tuvākā laikā tiks likvidēts / ja vien
lietai ķersies klāt ar nopietnību un sāks no pareizā gala / un īpaši
ja to novedīs līdz tam / ka viņi prot atšķirt godu no kauna.”32
17. gadsimta 90. gadu arvien vairāk saspīlētajā politiskajā klimatā,
kad attiecības starp Zviedrijas kroni un dižciltīgajiem sarežģīja
muižu redukcija,33 tā dēvētais zemnieku jautājums ieguva īpašu
nozīmi: zviedru centrālās varas pārstāvji asi kritizēja Baltijas vācu
muižnieku apiešanos ar saviem dzimtcilvēkiem un pieprasīja
nevācu zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Zviedrijas kroņa retoriski
izteiktajam atbalstam Vidzemes zemniekiem gan nesekoja nekāda
faktiska dzimtcilvēku tiesiskā stāvokļa uzlabošana,34 taču iekšzemes
politiskajos konfliktos tas deva iespēju apdraudēt bruņniecības
saimniecisko pamatu un līdz ar to iedragāt tās varas pozīcijas.35
Bengts Uksenšerna (Bengt Oxenstierna, 1623–1702), bijušais
Vidzemes ģenerālgubernators, zviedru elites iebildumus pret Baltijas
vācu muižniecību un tās attieksmi pret zemniekiem 1694. gadā
formulēja īsi un kodolīgi, norādot, ka vācieši Vidzemē izturoties
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tāpat kā “spāņi esot apgājušies ar nožēlojamajiem un
vientiesīgajiem Amerikas iedzīvotājiem”.36 Leyenda
negra, “Melnā leģenda”, par konkistadoru nežēlību
agrajos jaunajos laikos bija tik izplatīta, ka šim
izteikumam nebija vajadzīgi tuvāki paskaidrojumi.
Uksenšernam vienā pusteikumā trāpīgi bija izdevies
ietvert visu motīvu kompleksu: patvaļu, izmantošanu
un necilvēcīgu apiešanos ar šķietami primitīvu
cilvēku “sugu”, liedzot tai kulturālas un morālas
attīstības iespējas.

Perifērija ar potenciālu
No 17. gadsimta 20. gadiem Zviedrijas valdība
Baltijas provincēs uzsāka izglītības iestāžu reformu.
Tērbatā (1630), Rēvelē (1631) un Rīgā (1631) radās
ģimnāzijas, kas daļēji tika veidotas Polijas varas
laikā pastāvējušo jezuītu kolēģiju vietā. No jauna
ierīkotajām spiestuvēm Tērbatā (1632) un Rēvelē
(1634) bija jāpalīdz apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc grāmatām un citiem iespieddarbiem,
ko vairs nespēja kopš 1588. gada pastāvējusī Rīgas
tipogrāfija.37 Zviedru reformu centieni rezultējās
17. gadsimta 80. gados ar inovatīvo konceptu par
tautskolu sistēmas izveidi, ar ko cerēja panākt nevācu
zemnieku skološanu.38
Kā būtiskākais sasniegums augstākās izglītības
jomā, kas vienlaikus bija arī augstākā ranga prestižs
projekts, uzlūkojama Tērbatas Universitāte,39 kurai
vajadzēja nodrošināt karalim uzticamu amatpersonu
un mācītāju izglītošanu. Universitātes kanclera amats
tika uzticēts Juhanam Šitem (Johan Skytte, 1577–
1645),40 kurš bija viens no sava laika atzītākajiem
intelektuāļiem. No Šites programmatiskās nostājas
un jaunizveidotās Academia Gustaviana profesoru
kolēģijas ir redzams, kādu lomu zviedru izglītotā
elite bija paredzējusi Tērbatas Universitātei un arī
visai Livonijai.
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livländska adeln 1684–1695. Studier rörande
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auff Ihr Königl. Majest. von
Schweden Gustavi Magni
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Savā atklāšanas runā Šite uzsvēra, ka universitāte ir domāta ne
tikai dižciltīgajiem un pilsoņiem, bet ka tai ir jābūt pieejamai
arī nevācu zemnieku dēliem:
“Tas būtu jābauda ne tikai dižciltīgo un pilsoņu kārtai / bet arī
nabaga zemniekiem – šīs augstās priekšrocības / kaut ko mācīties /
kas līdz šim tiem bija tikpat kā liegts / lai līdz ar viņu miesu arī
gars tiktu pakļauts un padarītu tos par dzimtcilvēkiem. Bet nu tā
ir visnotaļ liela labdarība / ja arī tie no zemākās kārtas / kur jau
tā viņiem pārtikas labumu trūkst / tomēr var gūt prāta labumu
(kas savukārt ir ērts līdzeklis citu [labumu] sasniegšanai). Un,
ka tas līdz šim vēl nav noticis / lai tie ir par to atbildīgi / un pie
tā vainīgi. Dievs dod, ka bruņniecība to atzītu [..].” 41
Šites formulētā prasība organiski iekļāvās zviedru augstākās varas
nesēju paustajā aizbildnieciski labvēlīgajā attieksmē pret igauņu
un latviešu dzimtļaudīm: akadēmiskai skološanai vajadzētu būt
izšķirošajam solim ceļā uz šo “pakļauto prātu” emancipāciju,
kuru izglītošanu vācu zemes īpašnieki bija atstājuši novārtā. Trīs
gadus vēlāk Academia Gustaviana vēstures un senatnes profesors
Frīdrihs Mēniuss42 no Mēklenburgas / Voldekas (Woldegk)
pieteica grāmatu par Livonijas vēsturi, kuru bija iecerēts izdot
ne tikai vācu, latīņu un grieķu valodā, bet arī igauniski un
latviski.43 Šie “Dialogi skolu jaunatnei” (Dialogi pro juventute
Scholastica de mutationibus Provinciae Livoniae), ļoti iespējams,
bija domāti kā lasāmviela, kas sagatavotu studijām augstskolā.
Jau tas vien, ka abām “nevācu” valodām bija paredzēts pievērst
uzmanību akadēmiskā kontekstā, bija didaktiska revolūcija, kas
nevainojami saskanēja ar Šites prasību, lai arī zemnieku dēliem
būtu pieejama augstskolas izglītība.
Frīdrihs Mēniuss apgrozījās tādās privātās aprindās un profesionālā vidē, kas Livonijas vietējo iedzīvotāju valodas uzskatīja par
svarīgām. Georgs Mancelis (Georgius Mancelius, 1593–1654),44
kurš ar savu vācu-latviešu vārdnīcu Lettus (1638) un latviešu
sprediķu grāmatu deva būtisku ieguldījumu latviešu rakstu
valodas attīstībā, Frīdriham Mēniusam bija ne tikai kolēģis
universitātē (teoloģijas profesors), bet arī svainis. Pats Mēniuss
pārstāvēja uzskatu, ka “visai provincei [..] nestu lielu labumu”
tas, ja “katram vīram mājās” būtu pieejama “viena laba latviešu
vai igauņu Postilla”.45
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Tas, vai “Dialogi skolu jaunatnei” patiesi bija domāti kā skolas
grāmata ar pilnu teksta versiju latviešu un igauņu valodā vai
grāmatai bija tikai jāsatur atsevišķas teksta pasāžas “nevācu”
valodās, tagad vairs nav izdibināms. Diemžēl Mēniuss bija bēdīgi
slavens ar savu vēlmi priekšlaicīgi par teju nodrukātiem jau
pasludināt darbus, kuri tā arī nekad neiznāca.46 Tiesas prāva
bigāmijas dēļ viņu piespieda 1635. gadā no Tērbatas bēgt, kas
pielika punktu viņa akadēmiskajai karjerai. “Dialogi..”, kā daudzi
citi līdz galam nerealizēti projekti, tā arī palika ieceres līmenī,
kaut būtu visnotaļ interesanti minējumi, kā 17. gadsimta 30. gados
viena nevācu valodā izdota skolas vēstures mācību grāmata būtu
ietekmējusi igauņu un latviešu rakstu valodas attīstību.47
Mēniusa garais, pāragri pieteikto un tā arī nerealizēto projektu
saraksts ir labs indikators, lai saprastu, kāds noskaņojums valdījis
Tērbatas Universitātē tās pastāvēšanas pirmajos gados.
1633. gada decembrī Tērbatā caurbraucot uzturējās sūtniecība no
Holšteinas-Gotorfas (Holstein-Gottorf ), kas hercoga Frīdriha III
(1597–1659) uzdevumā bija ceļā ar mērķi atklāt jaunus tirdzniecības
ceļus uz Persiju.48 Iespaidots no tikšanās ar ceļotājiem,49 kuru
vidū bija arī slavenie literāti Ādams Oleariuss (Adam Olearius,
1603–1671) un Pauls Flemings (Paul Fleming, 1609–1640),
Mēniuss pieteica rakstu ar nosaukumu “Mercurius Scythicus”, kurā
viņš gribēja nākt klajā ar ieceri par jaunu tirdzniecības maršruta
radīšanu, kas ļautu “precēm ne tikai no Persijas un Indijas, bet
no visām četrām pasaules malām caur Liel- un Mazkrieviju plūst
uz Vidzemi, no kurienes tās atkal varētu tikt izvestas tālāk”. Šis
projekts solīja ne tikai ekonomisku izrāvienu, bet arī fundamentālu
Eirāzijas politisko pārorientēšanos, kas nāktu par labu Zviedrijai:
“Šāda jauna tirdzniecība varētu tikai nostiprināt nevainojamu saikni
starp trim varenajiem monarhiem – Zviedriju, Poliju un Maskavu,
turklāt tā piedāvā vienreizēju iespēju atbrīvot maskaviešus no viņu
barbarisma, pakļaut tatārus un pavērt zemes ceļu uz Orientu.”50
Vidzeme piedāvāja ne tikai līdz tam vēl neapjaustas saimnieciskas
iespējas, tā atklāja arī grandiozas perspektīvas reliģijas jomā:
“Tas tagad ir zināms un acīmredzams / ka [..] dažnedažādi no
Vācijas padzīti evaņģēliski kristieši / cildināmajās Zviedrijas un
Dānijas karalistēs ir meklējuši un arī saņēmuši refugium. [..] Jūsu
Karal[aliskā] Maj[estāte] Zviedrija [..] pēc izsvēpētās pāvesta varas
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tagad ir sākusi Vidzemē dēstīt Sv[ēto] Evaņģēliju kopā ar brīvajām
mākslām / līdz ar Tērbatas akadēmijas dibināšanu / no kā tiek
gaidīts ne mazums cerību / kas beidzot varētu apgaismot un uz
patiesību vest arī tālāk uz Orienta pusi kaimiņos mītošos.”51
Ar visumā piesardzīgi formulēto “Orienta apgaismošanu”, kam
vajadzētu tikt “vestam uz patiesību”, Mēniuss nedomāja neko
mazāku kā Krievijas pievēršanu luteriskajai ticībai. Arī šajā
ziņā viņa plāni nebija pārāk reālistiski, taču atbilda Zviedrijas
kroņa programmai. Ingrijā (Ingermanland), reģionā ap mūsdienu
Sanktpēterburgu, kas 1617. gadā ar Stolbovas miera līgumu nonāca
Zviedrijas varā, karaliste pirmo reizi saskārās ar pavalstniekiem,
kas piederēja Austrumu kristīgās baznīcas tradīcijai.52 Veltīgās
pūles misionēt pamatiedzīvotājus un viņus konvertēt luteriskajā
konfesijā liecināja par dziļo aizu, kāda pastāvēja starp zviedru un
austrumslāvu kristietību. Mēniusa vīzija par protestantismu, kas no
Vidzemes “izstarotu” uz Krieviju, sakņojās cerībā pievērst Ingriju
luterismam un pēc tam to atkārtot nesalīdzināmi lielākā formātā.
Frīdriha Mēniusa pārspīlētie un utopiskie plāni ekstrēmā veidā
pauž optimistisko noskaņojumu, kāds bija pārņēmis zviedru eliti
Vidzemē. Zeme bija raupja un mežonīga, tādi paši arī tās iedzīvotāji,
taču Zviedrija bija ieinteresēta šai barbariskajai perifērijai piešķirt
potenciālu – potenciālu “nevācu” tikumības uzlabošanai izglītības
un reliģiskās audzināšanas ceļā, potenciālu luteriskās dievbijības
uzplaukumam, kas varētu arī “izstarot” uz kaimiņzemēm; kā arī
potenciālu ekonomiskai augšupejai.
Gandrīz neviens no šiem cēlajiem un augstajiem mērķiem netika
sasniegts, vismaz ne zviedru varas laikā. Visu zemi aptveroša
luteriskās ticības atjaunošana sākās tikai 18. gadsimtā līdz ar
hernhūtiešu jeb brāļu draudžu uzplaukumu, Vidzemei esot jau
Krievijas pakļautībā.53 Ideja par augstākās izglītības pieejamību
latviešu un igauņu dzimtcilvēku dēliem izrādījās nerealizējama.
Tikai vienā – vēlākā mācītāja Jāņa Reitera (alias Johannes Reuter, ap
1632–1695/1697) – gadījumā Tērbatas Universitātē ir pierādījumi
par nevācu, respektīvi, latviešu, izcelsmes studentu.54 Pat ja nav
noliedzama varbūtība, ka matrikulās aiz pārvāciskotiem vārdiem
slēpās ne viens vien latvietis vai igaunis, viņu skaits nevarēja būt
liels. Un visbeidzot – pat ja Vidzeme saimnieciski bija visnotaļ
nozīmīga,55 tai nebija nekā kopīga ar Eirāzijas tirdzniecības tīkla
mezgla punktu, kā to bija iztēlojies Mēniuss.
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Taču, manuprāt, svarīgāks par šo ieceru īstenošanas likteni bija
fakts, ka tās tika apsvērtas kā iespējas. Veiksmīga perifērijas
integrācija56 centralizētā valstī prasa diskursīvu procesu, kura gaitā
perifērija tiek vērtēta, tai tiek piešķirts nozīmīgums un potenciāls,
kā arī tiek uzdoti jautājumi, vai perifērijai attiecībā pret karalistes
centru noteikti jābūt tikai un vienīgi pakārtotā lomā.
Šo diskursīvo procesu piedzīvoja arī zviedru izglītotā elite 17. gadsimtā un tā gaitā ne tikai ņēma Vidzemi sava veida aizbildniecībā,
bet arī uztvēra Vidzemes problēmas kā savas. Pat ja sakāve Lielajā
Ziemeļu karā šīs diskursīvās integrācijas pirmos soļus iznīcināja,
tomēr var secināt, ka Vidzeme varbūt tiešām bija barbaria, taču
tā bija barbaria ar potenciālu.

Epilogs
Ūlāusa Hermelina gadījumā Vidzemei piemita arī potenciāls kļūt
par viņa mītnes zemi. Pēc sākotnējās skepses savā jaunajā darbības
vietā Hermelins pamazām sāka uzplaukt.57 Tērbatas Universitāte
17. gadsimta 90. gados sasniedza tik augstu akadēmisko līmeni
kā nekad agrāk. To uzturēja jauni zviedru profesori, kuri Eiropas
zināšanas un erudīciju, piemēram, kartezianismu un mācību par
dabiskajām tiesībām, atnesa arī uz Vidzemi.58 Hermelins izvērtās
par vienu no šī zelta laikmeta produktīvākajiem pārstāvjiem.59
Laikā, kad viņa kolēģi nodarbojās ar jautājumiem, kas skāra
Zviedrijas karalisti kopumā vai arī bija pilnīgi brīvi no piesaistes
kādai konkrētai vietai, Hermelins uzmanību veltīja arī lokālām
tēmām. Vairākos traktātos viņš pievērsās Vidzemes vēsturei vai
tiesību sistēmai,60 turklāt viņš rakstīja arī akadēmiskās runas,
kurās akcentēja zviedru varas pozitīvo ietekmi uz Vidzemi. Svinīgu
pasākumu gadījumos, piemēram, ģenerālgubernatora Hastfera
vizītes laikā 1693. gadā, Hermelina sagatavoto runu publiska
nolasīšana tika uzticēta īpaši izvēlētiem studentiem. Ar muižu
redukciju saistītā saspīlējuma gaisotnē Hermelina centrālajai
varai veltītie laudationes bija politiski sprādzienbīstami, taču viņš
savu neierobežoto atbalstu Zviedrijas absolūtisma politikai pat
nemēģināja slēpt.61
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Savu slavinošo runu “De Encomio Gentis Livonicae” (1693) Hermelins
sāka ar citātu no “Ovidija darba” Epistolae ex Ponto 62: [P]atria [..] nos
nescio qua dulcedine ducit et immemores non sinit esse sui ([Dzimtene],
es nezinu droši, kas mūs pievelk ar īpašu saldmi un nepieļauj, ka
to nepiemin).63 Hermelina klasikas izmantojums ir interesants
apliecinājums mainīgai perspektīvai, proti: Ovidijs ar šiem vārdiem
pauda ilgas pēc dzimtās Romas, esot izsūtījumā, kur pie Melnās
jūras dzīvoja barbariskā zemē. Toties Hermelina gadījumā šī
kontrasta vairs nav: tā pati zeme, par ko viņš pirms dažiem gadiem
ar nožēlu izteicās kā par barbaria nostra, nu ir kļuvusi par saldo
patria, no kuras viņš vairs ne var, ne arī grib atraisīties. Taču no
Hermelina vārdiem nolasīt fundamentālu attieksmes maiņu būtu
pārspīlēti, jo privātā vēstulē viņš varēja atļauties citu izteiksmi
nekā oficiālā runā, klātesot ģenerālgubernatoram. Hermelins ar
laiku bija sapratis, ko viņš Vidzemē novērtē, tas tiesa, bet tāpēc
vien viņu iztēlot par savas jaunizvēlētās mītnes zemes kaismīgu
lokālpatriotu mēs tomēr nevaram. Hermelinam Vidzeme ietvēra
dubultu potenciālu: viņam tā bija gan barbaria, gan patria –
atkarībā no situācijas.
1700. gada aprīlī sākoties Lielajam Ziemeļu karam, Hermelinam
tika uzticēts jauns uzdevums: viņam bija jāsagatavo polemiski
raksti pret kara pretiniekiem Krieviju, Saksiju-Poliju un Dāniju
un jāaizstāv Zviedrijas viedoklis. Hermelins izrādījās dzimis
propagandists. Viņa izkoptā latīņu valoda un stils pamfletos
pret sava karaļa ienaidniekiem noderēja tikpat labi kā iepriekš
akadēmiskajos traktātos. 1701. gadā Hermelinu uzaicināja darbā
karaļa armijas kancelejā, pēc gada viņš tika paaugstināts dižciltīgo
kārtā un 1705. gadā ievēlēts par valsts sekretāru.64 Kā viens no
karaļa Karla XII tuvākajiem padomdevējiem Hermelins piedalījās
liktenīgajā karagājienā uz Krieviju un Ukrainu, un viņa pēdas
pazūd kaujas laukā pie Poltavas.65 Hermelina liktenī netrūkst
savas daļas rūgtas ironijas: vīram, kuram Vidzemes barbaria jau
nedaudz bija kļuvusi par patria, liktenīga bija tieši kauja, kas
apzīmogoja zviedru Baltijas provinču pastāvēšanas beigas.
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Barbaria nostra: the Perception of Livonia among
the Educated Elite of the Kingdom of Sweden
Stefan Donecker
After the Kingdom of Sweden had consolidated its control over the Eastern
Baltic littoral in the second half of the 16th and the first decades of the 17th
century, Livonia became an integral part of the realm with considerable
political and economic importance. But on the mental maps of early modern
intellectuals, the country retained a dismal reputation as a backward periphery.
Its character as barbaria was determined by the allegedly savage and primitive
nature of its Latvian and Estonian inhabitants as well as by its disadvantageous
geographical position as a frontier to Muscovy, commonly regarded as an
existential threat to Christian Europe.
Scholars in service to the Swedish crown did not challenge this perception
fundamentally, but they developed their own nuances. Using some of the most
notable representatives of the University of Dorpat – Johan Skytte, Laurentius
Ludenius and Friedrich Menius in the 1630s and Olaus Hermelin in the 1690s –
as well as learned chroniclers like Thomas Hiärn or Christian Kelch as examples,
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the paper discusses the position of intellectuals affiliated with the Swedish
authority. As tensions between royal absolutism and the interests of the Baltic
German nobility grew in the 1680s and 1690s, Swedish scholars tended to
blame the landowners for the moral shortcomings of their peasantry, arguing
that they had neglected their instruction. Education reforms to address this
issue were proclaimed, but only partially implemented.
On a more fundamental level, pro-Swedish intellectuals bestowed an additional
layer of meaning to the motif of barbarian Livonia. They retained the image
of Livonia as a periphery, but they stressed the potential of this periphery –
a political, economic and even religious potential. This significant discursive
shift would have provided a foundation for a lasting integration of the Baltic
territories into the Swedish state; however, this option was frustrated by
the military defeat in the Great Northern War.
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Reģiona un valstiskuma refleksijas
16. un 17. gadsimta jaunlatīņu un
vācu veltījumu dzejas sacerējumos
mūsdienu Latvijas teritorijā
Ināra Klekere

Eiropas humānisma un baroka laikmeta rakstniecībā ievērojama
literāro darbu daļa ir veltījumu dzejas izdevumi. Šajā daiļrades
atzarā ietilpināmi arī trīs saturiskā aptvēruma ziņā vērienīgākie
16. un 17. gadsimta Livonijas kultūrtelpas autoru Augustīna
Eicēdija (Eucaedius, ?–?), Bazīlija Plīnija (Plinius, ?–1605) un
Kristiana Bornmana (Bornmann, 1639–1714) daiļdarbi, kas
konferences “Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā” koncepta “Valsts pirms
valsts” ietvaros bijuši par rosinājumu dziļākam ieskatam tajā
problemātikas jomā, kas saistāma ar mūsdienu Latvijas teritorijas vēsturiskajām reālijām – reģionu, valstiskumu un pilsētu.
Divos gadsimtos izkliedēto triju dzejnieku poēmās īpaša vērība
šī raksta kontekstā ir veltīta tām saturiskajām iezīmēm, kuras
noteica autoru pašidentificēšanās laika gaitā mainīgajā ģeogrāfiskajā, reģionālajā, vēsturiskajā, literārajā, kā arī reliģiskās un
konfesionālās telpas kartējumā1.
Divi senākie sacerējumi literatūras vēsturē ir iegājuši kā nozīmīgākie
mūsdienu Latvijas teritorijā tapušie humānisma laikmeta jaunlatīņu
literatūras pieminekļi. 1564. gadā Vitenbergā iespiestās Augustīna
Eicēdija poēmas “Daugavas paklājs” (Aulaeum Dunaidum)2 centrā
ir Rīgas arhibīskapu literāru portretu virknējums. Apmēram pēc
trim desmitgadēm, 1595. gadā, Leipcigā klajā laistā Plīnija “Slavas
dziesma Rīgai” (Encomium. Inclitae civitatis Rigae metropolis
Livoniae)3 ir veltījums Livonijas metropolei Rīgai. Pilsētu enkomiju
žanram pieder arī 1686. gadā Bornmana vācu valodā uzrakstītā
poēma “Jelgava” (Mitau)4 .
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1 Minēto kartējumu un autoru
pozicionēšanās problemātiku
šajā rakstā aplūkotajā
laikposmā pētījis Deniss
Hormuts. Skat.: Dennis
Hormuth: Livonia est omnis
divisa in partes tres. Studien
zum mental mapping der
livländischen Chronistik in
der Frühen Neuzeit (1558–
1721), Stuttgart 2012.
2 Augustinus Eucaedius:
Aulaeum Dunaidum,
Continens Seriem Ac
Successiones Archiepiscoporum
Rigensium In Livonia,
scriptum. Ad Reverendissimum
ac Illustrißimum Principem
ac Dominum, Dominum
Sigismundum Augustum
Archiepiscopum Rigensem
designatum, Ducem
Megapolensem, Principem
Vandalorum. Witenbergae
1564.
3 Basilius Plinius: Encomium.
Inclitae civitatis Rigae
metropolis Livoniae. Lipsiae
1595.
4 Christian Bornmann:
Mitau. [Mitau 1686].

5 Augustīns Eicēdijs:
Daugavas paklājs, Rīga 2014.
6 Basilius Plinius: Bazilija
Plīnija Slavas dziesma Rīgai,
1595 = Ruhmgesang auf
Riga. Odicheskaja pesn’
Rige = The Encomium to
Riga. [Rīga 1997].
7 Basilius Plinius: Rīgas
slavināšana. Tulk. Arnolds
Spekke, [Londona] 1972.
8 Kristians Bornmans:
Jelgava. Tulk. Valdis
Bisenieks, koment.
Ināra Klekere, no: Elita
Grosmane (sast.): Senā
Jelgava, Rīga 2010,
312.–336. lpp.
9 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
42., 43. lpp.
10 Plinius (kā 6. atsauce),
76., 17. lpp.

Visiem minētajiem dzejas sacerējumiem ir pieejami samērā jauni
tulkojumi latviešu valodā. Eicēdija “Daugavas paklāju” sarūpējis
Latvijas Universitātes klasisko filologu – studentu un docētāju –
autoru kolektīvs Brigitas Cīrules vadībā (viņa uzrakstījusi ievadu
un kopā ar Diānu Fogeli un Ilzi Vanagu izstrādājusi latviskos
parindeņus; bet atdzejojuši Roberts Šestaks un Diāna Fogele,
izdevuma pēcvārdu uzrakstījusi Ilze Rūmniece)5. Plīnija poēmu,
kas iekļauta 1997. gadā iespiestajā piecvalodīgajā izdevumā6,
pēc Ināras Ķemeres (1939–2013) parindeņiem latviskojis Leons
Briedis. 1972. gadā Londonā ar nosaukumu “Rīgas slavināšana
1595. gadā” publicēts Arnolda Spekkes (1887–1972) sagatavots
Plīnija enkomijas prozas tulkojums7. Bornmana “Jelgavu” atdzejojis Valdis Bisenieks (1928–2017)8.
16. un 17. gadsimtā dažādās Eiropas zemēs, arī mūsdienu Latvijas teritorijā, radītajai veltījumu dzejai bija virkne vispārēju,
kontinentālā mērogā kopīgu iezīmju. Pirmām kārtām tās saistās
ar sabiedrībā iedibināto uzskatu par literāro daiļradi kā iemācāmu fenomenu. Grieķu un romiešu mitoloģijas izmantošana
un klasisko autoru mākslinieciskā tēlojuma paņēmienu atdarināšana tika vērtēta kā liecība literāta erudīcijai. Līdzīgi bija
ar vēlāku laiku dzejas autoritāšu piesaukšanu: itāļu dzejnieka
Pjetro Bembo (Bembo, 1470–1547) pieminēšana Eicēdija poēmā
un vācu dzejas teorētiķa Martina Opica (Opitz, 1597–1639)
vārds Bornmana “Jelgavā” lika nojaust par autoru orientēšanos
arī “jaunlaiku” poētikas jomā. Plīnija un Bornmana vārsmās ir
sazīmējami motīvi, kas vedina domāt par to, ka autori pazinuši
arī savu vietējo priekšgājēju literāro veikumu. Eicēdija “upes
dievam” Rūbonam (“Rūbons – dievs upei, kas valda pār livoņu
ūdeņiem plašiem (Livonidum Rubo fluvius regnator aqurum))9” ir
veltīta rinda Plīnija enkomijā: “Upes dievs pacēlis galvu no melno
ūdeņu dzelmes (Duna pater caput attollens e gurgite rubro)”10, bet
vērojumi par medus vākšanu, Kurzemes sieru, alu u. c. vedina
domāt, ka Bornmans pazinis Plīnija enkomiju un tajā atradis
ierosmes “Jelgavas” tēlojumam.
Literārā statusa ziņā rakstā aplūkotie autori iekļāvās to literātu
lokā, kas formējās no mecenātu apgādībā nonākušiem censoņiem, dzejotprasmi pieprotošiem literāro pakalpojumu veicējiem
un rutinētiem galma dzejniekiem. Viņu daiļrades motivāciju un
māksliniecisko kvalitāti bieži noteica autoru atkarība no darbu
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pasūtinātājiem un adresātiem. Tā cerībā uz valdošās ģimenes un
galma atbalstu grāmatu “Daugavas paklājs” tolaik vēl mazgadīgajam Mēklenburgas princim Sigismundam Augustam (Sigismund
August von Mecklenburg, 1560–1600) bija veltījis Eicēdijs, bet,
apliecinot savu pateicību tālaika ievērojamākajiem un ietekmīgākajiem Rīgas amatvīriem par medicīnas studiju iespējām
Vitenbergā, Rīgas pilsētu slavināja Plīnijs11, savukārt Jelgavā
nonākušais Bornmans, vēršoties pie Jelgavas “galvām”, no kuru
labvēlības bija atkarīga viņa uzturēšanās pilsētā, veltījumu pilsētai
nodēvēja par “mazu pakalpojumu (kleine Dienst)”12.

Vēstījums par reģionu kā literāra tradīcija
Raksturīgi, ka Eicēdijs un Plīnijs, savu ārzemēs iespiesto darbu
izdevumos līdzās autora vārdam pievienojot izcelsmi, minējuši
reģionu: “Ab Augustino Eucaedio Livonio”, “á Basilio Plinio Rigensi
Livono”. Livonijas vārds ietvēra robežu tam atpazīstamības potenciālam, kas 16. gadsimtā kontinentālā mērogā vēl bija samērā
pieejama svešiniekiem, – mācītiem ļaudīm, darījumu cilvēkiem
un ceļiniekiem. Kaut arī kara izraisīto pārmaiņu dēļ 16. gadsimta otrajā pusē jēdziens “Livonija” no viduslaikos pastāvējušas
nomināli suverēnu teritoriju heterogēnas savienības nosaukuma
bija reducējies līdz ģeogrāfiskam apzīmējumam13, gadsimtu gaitā
cementējusies reģionalitātes izjūta saglabājās arī vēlākos laikos.
Meklējot atbildes uz jautājumu, kāpēc šo teritoriju laikabiedri
uzlūkoja par kopumu un dēvēja vienā vārdā: par zemi, vēsturnieki
ir minējuši Livonijas vāciski runājošos iedzīvotājus, kas, būdami
piederīgi vienai valodas grupai, vienoti ar ģimenes un saimnieciskām saitēm, kopīgu vēsturi un paradumiem, veidojuši reģiona
politiski aktīvo sabiedrības daļu.14 Kā novadu saliedējošs faktors
minams arī Livonijai kopīgais “izcelšanās mīts”, kura kultivēšana
aizsākās jau ar pirmajiem literatūras avotiem par Livonijas vēsturi. Kolektīvā atmiņa ir nozīmīgs priekšnosacījums sabiedrības
saliedēšanai, tagadnes norišu interpretēšanai un nākotnes vīziju
radīšanai. Kā “Daugavas paklāja” ievadā atzinis Eicēdijs, šo grāmatu viņš rakstījis, “lai Livonijā atmiņas par agrākajiem laikiem
nezustu pavisam (Ne vero plane memoria superiorum aetatum in
Livonia interiret)” un “mūsu ļaudis, kuriem liecības par aizgājušām lietām nav pietiekami zināmas, iepazītu, kā pašos sākumos
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11 Ināra Ķemere: Bazīlijs
Plīnijs – dzejnieks humānists,
no: Plinius (kā 6. atsauce),
139. lpp.
12 Bornmans (kā 8. atsauce),
312.–313. lpp.
13 Stefan Donecker: Origines
Livonorum. Frühneuzeitliche
Hypothesen zur Herkunft der
Esten und Letten, Köln 2017,
S. 84.
14 Eva Eihmane: Rīgas
arhibīskapa un Vācu ordeņa
cīņas par varu viduslaiku
Livonijā, Rīga 2012, 108.–
109. lpp.

15 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
36, 37. lpp.
16 Eicēdijs
(kā 5. atsauce), 42., 43. lpp.
17 Plinius (kā 6. atsauce),
75., 15. lpp.
18 Donecker (kā 13. atsauce),
S. 369.
19 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
28., 29. lpp.

iekārtota šīs kristīgās pasaules robeža (quod neque satis nota esset
praeteritarum rerum nostris hominibus memoria: ut, quibus auspicijs ille limes Christiani orbis constitutus sit)”15. Iedvesmojoties no
episki ievirzītu sacerējumu izveides paraugiem, Eicēdijs “Daugavas paklāja” prologā un epilogā veidotajai laiktelpai ir piešķīris
mūžības dimensiju, ko nosaka “Rūbonas [Daugavas] tecējums
mūžīgs (flumine Rubo perenni alluit)”16.
Daugavas (poēmā Duna) vārds daudzkārt minēts arī Plīnija “Slavas
dziesmā Rīgai”. Atkārtojot vēsturiski iedibinātos priekšstatus par
Livoniju, Plīnijs detalizēti aprakstījis novada ģeogrāfisko kartējumu (“Ir tāda pasaulē vieta, ko vāci par livoņu zemi – / Vārdā
šai senajā – mēdz, parasti dēvējot saukt (Est locus antiquo cognomine Teutones illum, / Livoniam dicunt, terra benigna, ferax))”17.
Saturiski reģionam veltītās rindas sasaucas ar Livonijas aprakstiem
15.–16. gadsimta populārajos enciklopēdiskajos izdevumos – hronikās, kosmogrāfijās, ceļojumu un ģeogrāfisko atklājumu aprakstos.
Retrospekcijās par novada vēsturi ir aprakstīta arī lībiešu, latgaļu,
kuršu, zemgaļu un sēļu zemju iekarošana un tur dzīvojušo ļaužu
kristianizēšana. Kā rakstījis Štefans Donekers, agrīno jaunlaiku
autoriem bija raksturīgi vilkt paralēles starp Livoniju kā civilizācijas un kristietības priekšposteni un jaunās pasaules kolonijām18.
Vietējo zemju pakļaušana Eicēdija, Plīnija un Bornmana poēmā
ir atainota atšķirīgās gradācijās. Eicēdijs, rakstot par iekarotāju
panākumiem novada civilizēšanā, “Daugavas paklāja” prozas
ievadā ir piebildis, ka dažkārt tā bijusi vardarbīga: “Tik daudzas
tautas, tik daudzas savā negantībā barbariskas ciltis, vestas no
mežonības uz cilvēcību, no to skarbā dzīvesveida uz valsts iekārtu,
no māņticības uz kristīgo ticību un patiesu Dieva godāšanu,
pietiekami un pat vēl vairāk apliecina mūsu senču kara tikuma
ziedošo slavu. Daļu no tām, igauņus, kuršus, zemgaļus un sāmsaliešus, tie pakļāva ar savu spēku un varenību (Atqui maiorum
nostrorum bellicae virtutis florentissimam gloriam tot nationes, tot
populi, tot gentes immanitate barbarae à feritate ad humanitatem,
à duritie ad civilitatem, à superstitione ad religionem verumque Dei
cultum perductae satis superque testantur. Eas enim partim omnino
suo imperio atque potestati subiecerunt, tu Estiones, ut Livonios, ut
Curetes, ut Semigallos, ut Osilios regnum).19” Atšķirībā no Eicēdija,
kas uzsvēris Livonijas zemju pakļaušanas reliģisko dimensiju, Plīniju
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valdzinājusi pati divu civilizāciju sadures tēlojuma iespēja: “Taču,
kad svešnieki laipni sniedz saksiešu meistaru veltes, / Muļķīgā
zemnieku cilts smaidīt jau neviļus sāk (Munera praetendut Saxonica
ab arte polita / Gens quibus arrisit rustica stulta datis).”20 Spekke,
raksturojot Plīnija attieksmi pret zemes pamatiedzīvotājiem, tajā
saskatījis autoram piemītošu “zināmu koloniālās zemapziņas
ietekmi”21, bet Donekers norādījis uz vērojamo inspirēšanos no
Kolumba un Vespuči ceļojumu aprakstiem22. Humānistu rakstniecībai raksturīgās Livonijas zemju kolonizācijas diskursa iezīmes
saskatāmas arī 17. gadsimtā Kurzemes hercogvalsts metropolei
veltītajā Bornmana “Jelgavā”: “Latvieši bij kādreiz brīvi, nu tiem
visi ceļi ciet, / Dzīvo tie nu bēdu dzīvi, vergu važās tagad iet23
(Also ging es auch den Letten, denn sie waren alle frey / Alle gehen
nun in Ketten der verschlammten Sclaverey24)”. Bornmanam, kas
Kurzemes hercogistē bija ienācējs, nepiemita tik dziļa pagātnes
norisēs sakņota kolektīvās atmiņas izjūta, kāda tā bija Eicēdijam
un Plīnijam, zināmā mērā tas rezultējās (vai tika kompensēts?) ar
tās latviešu dzīves tēlojumu, ar kādu viņš sastapās 17. gadsimta
60. gados.
Visos trijos aplūkotajos darbos ievītās sižeta līnijas par Livonijas novadu un, jo īpaši par tā “atklāšanu”, kā literāras tradīcijas
turpinājums sastopamas arī vēlāko gadsimtu literatūrā 25. Senais
kartējums norādīja uz šīs vietas unikalitāti pasaules telpā un
noderēja par atskaites punktu daiļdarbos tālāk notikušajam.
Veidojot šādu vēsturisko fonu saviem sacerējumiem, autori lielākoties ļāvās jau iedibinātiem priekšstatiem un literārām normām.
Spekkes piezīmējums par Plīniju, ka viņa “aprakstītajai Livonijas
atklāšanai un iekarošanai, protams, nav nekāda tieša sakara ar
attiecīgajiem vēsturiskajiem notikumiem”26, būtu attiecināms
vai uz katru episki ievirzītu sacerējumu, kur atrodams vēstījums
par tā saukto “uzzēģelēšanu”, tomēr vēsturiska precizitāte šajos
gadījumos nav uzlūkojama par būtisku kritēriju, jo literārajos atgādinājumos ietilpinātās vēsturiskās vielas apjoms bija pietiekams
vācbaltiešu kopienai nozīmīgā “izcelšanās mīta” iedzīvināšanai
un uzturēšanai.
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20 Plinius (kā 6. atsauce),
80., 21. lpp.
21 Plinius (kā 7. atsauce),
14.–15. lpp.
22 Donecker (kā 13. atsauce),
S. 369.
23 Bornmans (kā 8. atsauce),
315. lpp.
24 Christian Bornmann:
Mitau. [Mitau 1714]. S. 5.
25 “Izcelšanās” problemātika
sastopama ne tikai vietējo
vācu literātu darbos, bet no
19. gadsimta 30. gadiem
pārsvarā ar Garlība Merķeļa
(Merkel, 1769–1850)
publicistikā inspirētu
kontraversu interpretāciju,
kurā pausts iekarotāju
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latviešu autoru daiļradē.
26 Plinius (kā 7. atsauce),
17. lpp.

27 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
20., 21. lpp.
28 Ka Eicēdija veltījums
sasniedzis adresātus, liecina
Rostokas Universitātes
bibliotēkā glabātais
“Daugavas paklāja”
pirmizdevuma eksemplārs
(Universitätsbibliothek
Rostock, Sondersammlungen,
Signatur Rq-1570, Location:
28-SON), kas tur nokļuvis
līdz ar Sigismunda Augusta
tēva Mēklenburgas hercoga
Johana Albrehta I ( Johann
Albrecht I., Herzog zu
Mecklenburg, 1525–1576)
grāmatu krājumu.
29 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
45., 44. lpp.
30 Thomas Lange: Zwischen
Reformation und Untergang
Alt-Livlands. Teilband 2.
Hamburg 2014, S. 685.

“Daugavas paklājā” ieaustās
Rīgas arhibīskapijas pastāvēšanas vīzijas
Laikposmā pēc Livonijas vēsturiski izveidojušos valdījumu sabrukuma 16. gadsimta 60. gados dzima jauna veida sociālās hierarhijas
sistēmas, pārvaldes un valstiskās struktūras. Likumsakarīgi, ka
Livonijas dzejnieku pašidentificēšanās neaprobežojās ar piederību
vēsturiskajam Livonijas reģionam, jo arī literātiem bija jāpozicionējas pārmainītajā sociumā.
Šādā aspektā ir minams Eicēdijs, 1564. gadā Vitenbergā iespiestās
tolaik četrgadīgajam Mēklenburgas princim un “augsti godātajam
un izcilajam valdniekam un kungam, dievišķajam Sigismundam
Augustam, Rīgas arhibīskapam (ad reverendissimum ac illustrissimum Principem ac Dominum Dominum Sigismundum Augustum)”27
veltītās poēmas “Daugavas paklājs” autors, kas savu grāmatiņu ar
darba iespiedumu, ticamākais, bija sarūpējis, lai apliecinātu lojalitāti
Mēklenburgas namam un rādītu sevi ne vien kā dzejnieku, bet arī
iespējamo arhibīskapa izglītotāju28. Eicēdijs apzinājās, ka poēmas
publicēšanas laikā tajā iemūžinātā Rīgas arhibīskapija vismaz tādā
veidā, kāda tā bijusi pirms Livonijas sairuma, faktiski bija beigusi
pastāvēt (“Tagad patiešām (kaut līdzētu jel kas no ierastās drosmes!) / Jāvēsta nu ir par valsti, ko grūduši zudības postā / Debesu
dievi, (Nunc vero (ah si quid solitae virtutis adesset) / Postquam res
nostras, & lamentabile regnum / Perdere sic visum Superis, ceciditque
superba)29, un atbalstīja Mēklenburgas hercoga politiku, kas bija
pavērsta uz ietekmes saglabāšanu Livonijā.
“Daugavas paklāja” rašanās apstākļi saistās ar konkrētu, uz arhibīskapiju attiecināmu vēstures epizodi laikposmā pēc Livonijas
sabrukuma, proti, Mēklenburgas un Brandenburgas hercoga
vienošanos, kuras rezultātā, saņemot Polijas karaļa piekrišanu,
1564. gada 6. aprīlī Varšavā bija noslēgts līgums par to, ka Mēklenburgas hercogs Johans Albrehts (Johann Albrecht I., 1525–1576)
apmaiņā pret 300 jātnieku un 500 kājnieku nosūtīšanu uz Livoniju un vairāku galvenokārt militāra rakstura nosacījumu izpildi
saņem Rīgas arhibīskapijas pārvaldes tiesības līdz laikam, kad
viņa dēls, 1660. gadā dzimušais Sigismunds Augusts, sasniedz 15
gadu vecumu30. Vīzija par Mēklenburgas hercogu kā mazgadīgā
arhibīskapa faktisko amata izpildītāju (“vēl zēns viņš, / Vaigus
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tam pūkas vien segušas pirmās. Stāv līdzās tas tēvam (Ora
puer prima signans intonsa iuventa / Astat ei genitor)31” ataino
arī Mēklenburgas rasto alternatīvu situācijai, kad savulaik
koadjutora amatā “iedabūtais” Mēklenburgas hercoga brālis
Kristofs (Christoph zu Mecklenburg, 1537–1592)32 galvenokārt
nepieņemamās politiskās stājas dēļ, kas izpaudās Polijai nevēlama Zviedrijas karaļa atbalsta meklējumos (un saņemšanā),
pēc arhibīskapa Vilhelma (Wilhelm von Brandenburg-Ansbach,
1498–1563) nāves izrādījās nederīgs arhibīskapa amatam.
Kā liecina turpmākie notikumi, Rīgas pilsētas un arhibīskapijas
vietējo aprindu atsaucības trūkuma un citu politisko kavēkļu
dēļ Mēklenburgas hercoga diplomātiskais panākums attiecībā
uz arhibīskapijas pārvaldi palika neizmantots. Savukārt, otrs
mūsdienās zināmais Eicēdija sacerējums – laikposmā starp
1565. un 1567. gadu33 uzrakstītā un rokrakstā saglabājusies
Eicēdija poēma “Danubius”, kas bija veltīta Svētās Romas
impērijas imperatoram no Hābsburgu dinastijas Maksimiliānam II (Maximilian II., 1527–1576), liek domāt, ka Eicēdijs
Mēklenburgas galmā neieguva ilgstošu patvērumu.
“Daugavas paklājā” nolasāmie Eicēdija politiskie un reliģiskie
uzskati būtiski papildina nedaudzos līdz mūsdienām saglabājušos
Eicēdija dzīves faktus34 un priekšstatu par šo personību. Poēmā
atklājas Eicēdija idejiskā tuvība Ziemeļvācijas hercogvalstu
nostājai konfesionālajā jautājumā, un tā nereti izmantota kā
papildu manevru iespēja politisko interešu īstenošanā. “Vācu
zemēs ar tām tipisko sāncensību starp impērisko un teritoriālo
varu [..] konfesionālisms kļuva par sevišķi iedarbīgu politisko
instrumentu.”35 Politisko interešu prevalēšana pār teoloģiskajām nostādnēm Rīgas arhibīskapijas pārvaldē 16. gadsimtā,
īpaši desmitgadēs starp reformāciju un arhibīskapijas faktisko sabrukumu, izpaudās samērā neaizplīvurotā veidā. Īpaši
daudz ievērības šādā aspektā izpelnījies Rīgas arhibīskapijas
pēdējais arhibīskaps Brandenburgas Ansbahas Vilhelms, kurš
jau kopš 17. gadsimta katoļu aprindās ir raksturots kā “ķeceris, kurš nevienā garīgā ordenī nebija iesvētīts (haereticus, nec
ullis sacris Ordinibus initiatus)”36. Viņa teoloģiskie uzskati
nav apieti arī jaunlaiku pētījumos, kur pamatoti saskatītas
gan iekšēja atbalsta iezīmes luteriskajām nostādnēm, gan
diplomātiski līdzsvarotā darbība savā amatā 37. Šādai nostā154

31 Eicēdijs (kā 5. atsauce),
121., 120. lpp.
32 Valda Kļava: Mēklenburgas
Kristofs hercogistes un
arhibīskapijas interešu krustpunktā,
no: Andris Šnē (sast.): Vēsture:
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Baltijas jūras reģionā no aizvēstures
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120. lpp.
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dzejnieka-humanista Eicedija
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Latvijas Universitātes Raksti
(1925), Nr. 12, 6.–7. lpp.
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jaunākajos laikos Baltijas jūras
reģionā, Rīga 2009, 72. lpp.
36 Dionisius Fabricius: Dionīsija
Fabrīcija Livonijas Vēsture, Ēvalda
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koment., Rīga, 2016, 25., 24. lpp.
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38 Eicēdijs
(kā 5. atsauce),105., 104. lpp.
39 Ibid., 22., 23. lpp.
40 Ibid., 24, 25. lpp.
41 Ibid., 90., 91. lpp.

jai radniecīgs ir arī “Daugavas paklājam” piemītošais reliģisko
uzskatu relatīvisms. Nosodīdams svētbilžu grautiņus Rīgā, no
pilsētas katoliskajām aprindām nākušais Eicēdijs atzinīgi vērtē
Martina Lutera (Luther, 1483–1546) mācību un reformācijā
saskata reliģijas atjaunotni: “Tolaik, kad Luters / Mācību svēto pie
sākumiem atpakaļ veda un Dievs kad / Piestāja livoņu krastos ar
patieso kristības vārdu, / Pilsoņi, mežoņu neprātā ieročus tvēruši
rokās, / Iebruka baznīcās iekšā un, svētbildes apdraudot visas, /
Karus bez žēluma veda ar cilti, kas izsenis mēma (Nam doctrina
sacro postquam renovata LUTHERO, / Atque suo nostris verbo
Deus appulit oris: / Tollentes animos ciues, atque arma minantes /
Aggressi templorum adytus simulachra Deorum / Turbabant, bellum
& muta cum gente gerebant).”38 Eicēdija pasaulskatījumā organiski iekļāvās arī humānisma laikmeta politisko ideju ietekmē
veidojušās pārdomas par valsti un tās pārvaldi, kas atrodamas
viņa grāmatas prozas ievadā. Sekmīgam valdniekam nepieciešamo prasmju un nodarbju pamatā, viņaprāt, ir “nodošanās
karamākslai un rūpīga labāko mākslu un zinību izkopšana (rei
militaris studium, atque optimarum artium ac disciplinarum assidua
diligensque cultura)”39. Valsts (respublica) un ar likumu saistītu
kopienu (coetus hominum iure societas) pārvaldīšanai ir vajadzīgas
laicīgā pasaules uztverē balstītas zināšanas: “Ja valdnieks nebūs
pareizi un teicami izpratis valsts pārvaldīšanas principu, ja nebūs
no augsti mācītu vīru rak-stiem daudz laba sniedzis sabiedrības
pārvaldei, ja pats nebūs daudz lasījis, dzirdējis, iepazinis, tad
daudzas lietas izdarīs nepārdomāti un aplami, daudzas – nežēlīgi
(Ille enim nisi ab hoc recte laudabililiterque Rempub. administrandi
rationem cognouerit: nisi multa ad gubernacula societatis humanae
ex doctissimorum hominum scriptis attulerit: nisi multa ipse legerit,
audierit, cognorit, multa temere, multa perverse, multa crudeliter
commitet).” 40 Arī Mēklenburgas princim domāto dzejas velti –
stāstījumu par Rīgas arhibīskapiem – Eicēdijs esot uzrakstījis
tādēļ, ka valdniekam ir jāzina savas zemes vēsture un amata
priekšteči. Raksturojot baznīcas varas pārstāvjus, Eicēdijs tiem
pielāgojis sekulārai domāšanai raksturīgus kritērijus: pāvesta
iecelto augstā amata pildītāju vidū ir bijuši ne tikai izcili valdnieki, veiksmīgi diplomāti un labi arhibīskapijas seno līgumu
pārzinātāji, bet arī necilāki vīri (“Nākamais Hennings rāmajos
gados bez slavas un klusi / Aizvada mūžu (Proximus Henningus
tacitis inglorius annis / Exigit aetatem)” 41). Literatūras pētnieki ir
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pieļāvuši iespēju, ka Eicēdijs savulaik zinājis tā sauktās Raunas
epigrammas – dzejojumus pie arhibīskapu portretiem, kas rotājuši
arhibīskapa rezidences sienas Raunas pilī 42. Tomēr, neraugoties uz
daļēju literārās ieceres pārklāšanos, “Daugavas paklājs” atšķiras
no minētās literāro portretu virknes ar laikmeta nosacītu autora
fokusēšanos uz arhibīskapijai aktuālajām politiskajām norisēm
un pašidentificēšanos kā vienam no tām klātesošiem.

Rīgas un Jelgavas slavinājums
Atšķirībā no 16. gadsimta 60. gados radītās Eicēdija poēmas, kur
idejisko virzību noteica autora centieni rast vietu vietējo un ārvalstu
lielvaru sadursmju pilnajā nepastāvīgajā Livonijas politiskajā
vidē, kādas desmitgades vēlāk Plīnija un Bornmana radītajos
slavinājumos Rīgas un Jelgavas pilsētai sastopamies ar relatīvas
stabilitātes apstākļos tēlotu pilsētvidi. Asās politiskās sadursmes,
pat ja tās notikušas samērā nesenā laikā, kā tas bija ar tā dēvētajiem
kalendāra nemieriem Rīgā, šajos darbos ir apietas. Demonstrējot
savu dzejas prasmi, pieredzi, zināšanas un padevīgumu vietējām
varām, autori tiecās sniegt iespējami pilnīgu savu pilsētu atainojamu
un slavinājumu žanrā rādīt tās kā gadsimtu gaitā izveidojušās,
sazarotas sociālās struktūras.
1595. gadā Leipcigā iespiestā Plīnija enkomija “Slavas dziesma
Rīgai” bija pirmais liela apjoma dzejas sacerējums, kas veltīts
kādai mūsdienu Latvijas teritorijā pastāvējušai pilsētai. Lai gan
pēc Livonijas kara reģiona un Rīgas politiskā kartējuma aprises
bija zaudējušas noturīgumu, autors “Slavas dziesmā” Rīgu pirmām
kārtām pozicionēja kā Livonijas metropoli. Plīnijs mentāli neuztvēra
un savā darbā neakcentēja tolaik pastāvējušo Rīgas pakļautību
Polijas karalim. Poēmā Rīgas politiskajai saiknei ar Poliju ir veltīta
samērā neliela vieta: aprakstot pilsētas varenos nocietinājumus
un “moshu (Moschi)” uzbrukumu, no kura bez Dieva atbalsta
aizsargāties neizdotos, Plīnijs ar dažām pateicības rindām vēršas
pie tolaik jau mirušā Stefana Batorija (Stefan Batory, 1533–1586)
kā šī atbalsta iemiesojuma (“Izraut kā atriebējs spēji tu dzimteni
mūsu no skitu / Hidras šīs rīkles viens pats, beigtos lai mūžīgais
jūgs (Tu patriam Schyticae vindex e saucibus Hydrae / Nostram
extraxisti, perpetuoque iugo)43”. Kaut arī Plīnija darbs ir uzrakstīts,

156

42 Roberts Malvess: Raunas
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44 Ķemere
(kā 11. atsauce), 139. lpp.
45 Plinius
(kā 6. atsauce), 114., 49. lpp.
46 Ibid., 103., 40. lpp.
47 Ķemere
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poēmas daļu nav uzskatījis par
tulkošanas un publicēšanas
vērtu un grāmatā iekļāvis tikai
četras rindas garu pārstāstu.

sekojot enkomiju iedibinātajām tradīcijām44, tas ir saturiski
daudzslāņains sacerējums, kurā humānisma literārās ietekmes un
autora patriotisma jūtas savijušās ar livoniešu kolektīvās atmiņas
pavedieniem un pilsētas dzīves 16. gadsimta nogales reālijām.
Atbilstīgi pilsētu topogrāfiskā apraksta shēmai Plīnijs ir tiecies
pēc pilnības pilsētas raksturojumā (“Visu, šķiet, pateicis esmu par
pilsētas miesu un kauliem, / Asinīm, iekšām un to, kādā tā nokrāsā
mirdz (Hactenus est orbis mihi corpus, sanguis, & ossa, / Viscera,
cumque suo dicta colore caro))45”. Plūstoši pārejot no viena attēlotā
objekta uz nākamo, Plīnijs aprakstījis pilsētas lauku apkārtni,
dārzus, parkus, aizsardzības būves, dievnamus, celtnes, mājokļus,
iedzīvotājus, viņu uzturu, dzērienus un apģērbu, tirdzniecību,
amatu, tiesas, skolas un visu pārējo, kas bijis apdzejošanas vērts
un rosinājis māksliniecisko iztēli. Saskaņā ar minēto sistēmiskumu
sacerējumā atklājas pulsējošā Rīgas ikdiena, kuru atdzīvina dažādu
kārtu pilsoņu un iebraucēju tipoloģizēti uzzīmējumi. Lai urbāno
vidi darītu vērienīgāku, tekstā nereti ir piesauktas cilvēku masas
(iekšā un ārā bez mitas plūst ļaudis; tūkstošiem cilvēku u. c.). Ar
hiperbolu, metaforu un metonīmiju palīdzību Plīnijs apzināti
radījis dinamisku pilsētvidi, jo “neglītāk daudzkārt vēl šķiet
pilsētā, kurā viss mēms / Turpior urbs socio quae sine ciue silet”46).
Manierismam raksturīgajā literārajā veikumā dzejas krāšņums
autoram bijis ne mazāk nozīmīgs kā realitāte, kurā tas balstīts.
“Plīnija darbs ir nevis vēsturisks dokuments, bet dzejas darbs,”
atzinusi I. Ķemere47. Piebilstams, ka ar poēmā vērojamo literāro
atbrīvotību kontrastē vārdā nosaukto personu atlase Plīnija poēmas
beigu daļā, kas ir salīdzinoši skopa un neveikla. Lai apliecinātu
autora cieņu iespējamiem mecenātiem un atbalstītājiem, ievada
veltījumā un tekstā ir minēti skolotāju, burggrāfa Nikolaja Ekes
(Ecke, 1541–1623) un vairāku citu pilsētas amatpersonu vārdi,
kādas rindas veltītas Martinam Luteram un Rīgas reformatoriem
Andreasam Knopkem (Knöpken, arī Knopke, Knopius; ap 1468–
1539) un Silvestram Tegetmeijeram (Plīnija darbā Teikmeierus;
?–1552). Šāda neizvērsta enkomijas beigu daļa48, iespējams, liecina
par tolaik pastāvējušo pilsētnieku sašķeltību, kuras dēļ attieksme
pret metropoles amatpersonām varētu būt neviennozīmīga.
Plīnija poēmai radniecīgi motīvi, mākslinieciskā tēlojuma paņēmieni un līdzība attēloto pilsētas reāliju izvēlē ir sastopama arī
pēc pilsētu slavinājumu literārās tradīcijas labākajiem paraugiem
tapušajā Kurzemes hercoga rezidencei veltītajā Bornmana poēmā
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“Jelgava”. Vienlaikus tajā nav grūti pamanīt arī būtiskas atšķirības. Apmēram uz pusi īsākajā “Jelgavā” Kristians Bornmans,
veltot dzejas rindas hercoga galma un pilsētas rātes amatpersonām un ievērojamākiem pilsoņiem, nav vairījies pieminēt arī
parastus ļaudis. Poēmā iemūžināts ap 90 tolaik Jelgavā mitušu
personu, to skaitā minēti arī desmit pilsētā apmetušos latviešu
dzimtu uzvārdi: Līčaleitis, Rineiķis, Miezīts, Zaķenieks ar Kviesi
u. c. Salīdzinājumā ar lauciniekiem viņiem esot labāka iztikšana
un izglītība (prot tie lasīt, rēķināt).
Kaut arī Bornmanam piemita savu veida egalitārisms un
familiaritāte, viņš teicami orientējās pilsētas sociālajā hierarhijā
un to respektēja. Hercogs un viņa padomes locekļi, galma amatpersonas, pilsētas rātskungi, tiesu iestādes un juristi, vācu un
latviešu luterāņu, katoļu un reformātu draudžu mācītāji, ārsti,
aptiekāri, skolotāji, krodzinieki, tirgotāji u. c. “Jelgavā” apveltīti
ar pienācīgu rindu skaitu un vietu dzejdarbā. Ticamākais, ka
Bornmans, kas pilsētā bija jau nodzīvojis kādus septiņus gadus,
personiski pazina lielāko daļu pieminēto. Lasot poēmu, paliek
iespaids, ka arī minētie jelgavnieki cits citu tik labi zinājuši, ka
no pusvārda sapratuši, par ko ir runa. Academia Petrina grieķu
valodas profesors Karls Augusts Kitners (Küttner, 1749–1800), kas
1784. gadā sniedzis pirmo plašāko poēmas apskatu49, apbrīnojis
Bornmanu, ka viņš tik nepateicīgu vielu spējis sakausēt organiskā
veselumā. Šo viengabalainības iespaidu darbā lielākoties sekmējis ik pa laikam tekstā samanāmais autora klātbūtnes efekts.
Kad tapa Bornmana poēma, Kurzemes hercogiste jau bija aizvadījusi pirmo simtgadi, tomēr salīdzinājumā ar Livonijas pastāvēšanas periodu un Rīgas vēsturi tas bija ievērojami mazāks laiks.
Iespējams, šī iemesla dēļ (un varbūt arī tāpēc, ka autors nav no
vietējiem vāciešiem) “Jelgavai” trūkst tik organiska kolektīvajā
atmiņā balstīta mentālā sakņojuma, kāds piemīt Plīnija “Slavas
dziesmai”, un, kaut arī 17. gadsimta otrajā pusē hercogistei jau bija
gana bagāta vēsture, kas lielos vilcienos ir pārstāstīta arī poēmā,
Bornmana sacerējumā dominē pilsētas tagadne, kādu dzejnieks
piedzīvojis hercoga Frīdriha Kazimira Ketlera (Friedrich Kasimir
Kettler (1650–1698)) valdīšanas laikā Kurzemē50. Dzejojumā par
pilsētu un tās tuvāko apkārtni spilgtākās rindas veltītas dabas,
mākslas, kulinārijas un citu veidu baudījumiem, kādus lemts gūt
autoram un viņa laikabiedriem.
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Dažas “Jelgavā” atrodamās vārsmas par ļaužu plūsmu uz Rīgu
liecina, ka tās reģionālā nozīme nav zudusi arī 17. gadsimtā. Jelgavas iela, kas saplūst ar Rīgas ceļu, ļauj Jelgavas apdzejotājam
pavērot iedzīvotāju plūsmu starp abām pilsētām: “Lūk, te redzam
lielceļu, varen garu, varen platu, / Mudž tur milzums gājēju,
zirgu, kamanu un ratu, / Aizved tas uz stalto Rīgu, tirdzniecības
centru šo, / Kurā nu ar dievpalīgu zviedri valda, saimnieko51 (Jene
Strasse, die man siht voll von Schlitten, Wagen, Leuten, / Da ein
jeder ist bemüht fortzufahren, gehn und reiten / Nach dem Reiche
Riga führet, der berühmten Handels-Statt, / Wo der Schweden Horn
regiret, und der Liven Aufsicht hat52).
Bornmana “Jelgavā” ir vērojamas arī “postkoloniālas” refleksijas.
Dzejnieks tajās nav aprobežojies ar “uzzēģelēšanas” klišeju, bet
darba beigās 32 rindas atvēlējis pilsētniekiem labi zināmās no
kūriem nākušo dzimtļaužu nožēlojamās dzīves tēlojumam (“Jauniem, veciem zināms ir, kā tie gaudo savas dziesmas”53 (Jung und
alten ist bekannt, wie sie ihre Lieder heulen54)). Vērojot šo cilvēku
neapskaužamo eksistenci, nepieradis cilvēks, kāds šajā gadījumā
bija Bornmans, nevarēja nejust apdraudētību, ko dabas jaukuma
un civilizācijas labumu pārsātinātajai barokālā līksmībā mītošajai
pilsētai var nest ilgstoši pakļautu ļaužu masas. Poēmas pēdējās
rindas izskan ar aicinājumu kungiem saprātīgi izturēties pret
zemniekiem.
Jāpiebilst, ka, lai arī 17. gadsimta pēdējā trešdaļā latviešu sadzīve
un valoda bija jau kļuvusi par padziļinātas izpētes un literārās
pastāvēšanas un aprakstes objektu55, Bornmana sniegtais latviešu
etnosa raksturojums nesniedzas pāri jau agrākajos gadsimtos iedibinātajām tradīcijām. Tomēr, kā to liecina abi rakstā aplūkotie
sacerējumi arī šādā, tradīcijas ierobežotā veidā atklājas laikmeta,
vietas un personības unikalitāte.

Nobeigums
Atšķirīgā pieredze un vēsturiskā realitāte, ar kādu Eicēdijam,
Plīnijam un Bornmanam bija jāsaskaras, radīja iespēju dažādu
vērtību un kartējumu akcentēšanai.
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Eicēdija gadījumā tās bija ar Vācu nācijas Svētās Romas impērijas
teritoriju politisko pieredzi saistītas vīzijas par valsti, arhibīskapijas
pastāvēšanu, pārvaldi, politisko un reliģisko orientāciju, ko autors
tiecās samērot ar humānisma laikmeta normām un priekšstatiem.
Rīdzinieks Plīnijs laikā, kad bijušās Livonijas daļas ar dažādu
politisko statusu bija iekļautas Polijas-Lietuvas valstī, līdz ar dzimtās pilsētas tēlojumu spēja radīt priekšstatu par pasaules izjūtu,
kas 16. gadsimta beigās joprojām sakņojās Livonijas sabiedrības
kolektīvajā atmiņā un reģionālās piederības izjūtā.
Bornmans poēmā par Kurzemes hercogistes metropoli spējis
iemūžināt ne tikai vietu, bet arī cilvēkus un viņu pasaulīgās dzīves
prieka avotus. Dzejniekam, kas Jelgavā bija ienācējs, nepiemita
Eicēdija un Plīnija dziļais livoniskais sakņojums, taču aizejošā
humānisma ietekmē un apgaismības priekšvakarā noritējušā dzejnieka daiļrade atsaucīgāk uztvēra apdzejotās pilsētas “tagadni”
ar tās sociālajām problēmām.
Aplūkotie darbi liecina par 16. un 17. gadsimtā Eiropā aktuālo
sociālo ideju, sekulārās literārās domas un māksliniecisko novitāšu atbalsošanos mūsdienu Latvijas teritorijā dzīvojušo literātu
daiļradē. Pievēršoties reģiona, pilsētas un valsts problemātikai,
to autori bagātinājuši arī mentālās vēstures liecību un sabiedrības
vēsturiskās atmiņas avotu klāstu, tāpēc viņu veikums ir nozīmīgs atbalsts Latvijas reģionālās vēstures izzināšanā, kas palīdz
“noskaidrot, “kādā veidā” pārmaiņas notiek, jo tikai norobežotā
reģionālā vai lokālā telpā iespējams uztaustīt pārmaiņu dinamiku,
to izplatību un norises formas”56.
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Reflections about the Region and Statehood
in Poetic Compositions Written in Neo-Latin and
German in the Territory of Present-Day
Latvia in the 16th and 17th Centuries
Ināra Klekere
The present paper analyses three works by 16th and 17th century authors from the
Livonian cultural space, Augustin Eucaedius (? – ?), Basilius Plinius (? – 1605)
and Christian Bornmann (1639 – 1714), that in terms of the thematic scope
are the broadest of their compositions. In the context of the conference
“The Territory of Latvia in the Political Dimension of the Early Modern Period
in the 16th–18th Century” held within the framework of the concept “A State
before the State”, these works gave an impetus to make a deeper insight into
that particular aspect from among the topics covered by these authors, which
relates to the historical realia of the present-day territory of Latvia, namely,
region, statehood and town.
By addressing issues related to the administration of the region, towns and
local dominions, the authors have enriched the corpus of sources of mental
history and public historical memory. Although dedication compositions do not
rank among the ‘high’ literary genres, those by the authors under discussion
provide an insight into how the social ideas, artistic methods and literary
views that were topical in Europe in the 16th and 17th centuries influenced
the works written in the Livonian region.
By maintaining the link between the sites and phenomena mentioned in their
works and the mapping of Livonia, the authors, writing under the impact of
the values of the Humanist Age, presented the Livonian region as a ‘new world’
that was once discovered, Christianised and civilized. Writing about the ‘origin’
of the Livonian region, the conquest of its lands and the Christianisation of
its population, the authors not only facilitated the consolidation of the literary
tradition that over the coming centuries was typical for poetic compositions of
epic orientation, but also contributed to the cultivation of historical memory
and cementing of the ranks of the Baltic German community.
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The different personal experience and historical reality faced by Eucaedius,
Plinius and Bornmann determined the authors’ self-identification and different
choices regarding the featured objects and political mapping. The works
by Eucaedius, who was associated with the Archbishopric of Riga, contain
visions about the future of the archbishopric’s dominion and reflections about
a state that the author strived to bring in harmony with the norms and views
of the Humanist age. The resident of Riga, Plinius, for his part, along with
the description of his native city and the ‘author’s figure’ discernible on its
background, gives the readers an insight into the world perception that in
the late 16th century was still rooted in the Rigans’ collective memory and
regionality. As a newcomer from Germany, Bornmann in his poem “Mitau”
has immortalised not only the metropolis of the Duchy of Courland, but also
its residents and the sources of the pleasures of their worldly life.
Thanks to the wealth and diversity of content, the corpus of the analysed works
is also an important source of the development of secular literary thought in
the territory of present-day Latvia.

Vācieši, poļi, zviedri un krievi:
nospiedumi un koeksistence
latviešu 16.–18. gadsimta literatūrā
Māra Grudule

1 Stephen Greenblatt:
Cultural mobility: an
introduction, in: Stephen
Greenblatt (ed.): Cultural
Mobility: A Manifesto,
Cambridge 2010, p. 1–24,
here p. 5.

Latviešu nacionālās atmodas laikmets 19. gadsimta vidū, tā
turpinājums tautiskajā kustībā gadsimta beigās un neatkarīgas
valsts nodibināšanās 1918. gadā ir cieši saistīti ar pavērsienu
izglītoto latviešu domāšanā par latviešiem kā nāciju ar savu
raksturu, valodu, pamatsimboliem un priekšstatiem par savu
vēsturi. Latviešu garīgā kultūra strauji attīstās kopš 19. gadsimta
vidus, taču tā, protams, nerodas tukšā vietā. Aiz muguras ir garš,
sarežģīts un trauksmains laiks vairāku gadsimtu garumā, kurā
latviešu kultūrā, tai skaitā literatūrā, savu svarīgu ieguldījumu
dod Baltijas vācu, arī poļu un zviedru kultūras darbinieki.
Tādējādi var teikt, ka agrīnā latviešu literatūra ir kultūru
migrācijas iespaidota un – varētu pat apgalvot – tās radīta.
Kultūrmobilitātes manifestā Stefens Grīnblats, atsaucoties
uz Mišelu de Montēņu (Michel de Montaigne, 1533–1592),
migrāciju vērtē kā nacionālo kultūru bagātinošu salīdzinājumā
ar kultūrām, kuras to nepiedzīvo, ir stabilas un virzās uz priekšu
lēni garlaicīgā kustībā1. Kultūru migrācijas aspekts ļauj spriest par
latviešu literatūras sākotni jeb latviešu 16., 17. un 18. gadsimta
literatūru kā par tulkotu literatūru; par latviešu literatūru kā
par vācu literatūru latviešu valodā, par koloniālisma vaibstiem
latviešu literatūrā un par viena sociālā slāņa citam, turklāt
citvalodīgam slānim radītu literatūru.
Tomēr jautājums par kultūru migrāciju vilina arī abstrahēties no
sociālpolitiskiem kontekstiem un paraudzīties uz radīto tekstu
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korpusu latviešu valodā kā pamatu, uz kura 19. gadsimtā, jo
īpaši intensīvi tā otrajā pusē, negaidīti īsā laikā izveidojusies
latviešu nacionālā literatūra sasniedz Eiropas modernās literatūras
līmeni. Pirmie trīs tās veidošanās gadsimti ir bijuši auglīgu
eksperimentu pilni.
Agrīno latviešu literatūru vēsturisko apstākļu dēļ raksturo starpniekkultūras klātbūtne – latviešu tekstu radītāji vienmēr ir vācieši,
kaut arī valoda, kurā konkrētais darbs ir radīts, ne vienmēr ir vācu
valoda. Vēl līdz 19. gadsimta otrajai pusei vācieši izmanto latviešu
rakstu valodu jeb latviešu un vācu hibrīdvalodu. Iespējams, šie
divi aspekti – vācieši kā latviešu tekstu radītāji un hibrīdvaloda
kā atšķirīga no runātās valodas – ir radījuši pietiekami spēcīgu
tradīciju, kas gadsimtu garumā ir darbojusies līdzīgi filtram, pēc
iespējas pārnesē no trešās kultūras uz latviešu literatūru atsijājot
šīs trešās kultūras iezīmes vai vismaz neļaujot tām nostiprināties.
Tā, piemēram, īslaicīga, tikai pāris avotos, ir poļu burtu klātbūtne
latviešu tekstos 16. un 17. gadsimta mijā. Līdzīgi īslaicīgi, vien
atbalss veidā no itāļu un franču kultūras 17. gadsimta latviešu
okazionālajā dzejā jaušama Petrarkas (Petrarca, 1304–1374),
tātad itāļu dzejas tradīcijas klātbūtne2. Arī 19. gadsimta sākumā
tulkotais Viljama Šekspīra (William Shakespeare, 1564–1616)
Hamleta monologs latviešu valodā 3 ir izņēmums, nevis angļu
šekspīriskās tradīcijas iesakņošanās liecība.
Vēl 20. gadsimta sākumā, atceroties piedalīšanos pēc muižas
vācu parauga ieturētajās rotaļās, Andrievs Niedra (1871–1942)
atmiņās raksta: “[..] vissirsnīgāki gan es dziedāju līdzi: “Āmurs
gāja, gribēj’ sev aplaimot: / Bet šī spēlīt’ negrib vis izdoties [..]”.
Man bija liela nesaprašana, kā gan āmurs varējis nākt uz tādām
meklēšanas domām: ja arī āmura kātu uzskatītu par kāju, kādu
mīļo tad gan var sameklēt, uz vienas kājas lēkdams? Es apmierinājos
ar to, ka te laikam tiek izrādīts kāda cilvēka liktenis, kam Āmurs
bij uzvārdā. Tikai vēl kā students es sapratu, ka toreiz esmu līdzi
lēcis rotaļā, kas izcēlusies tā sauktā “aitu ganu” laikmetā (ap
1770. gadu) Vācijā, kur tobrīd valdīja franču iespaids ar savu
“amoru” (amour).” 4
Arī tad, ja vācieši ir tulkojuši vācu tekstus, tie gandrīz nekad nav
precīzi tulkojumi latviešu valodas specifikas, tulkotāja personības
un tekstam izvirzīto mērķu dēļ. Tie mēdz satura ziņā pat nebūt
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tekstam tuvi tulkojumi. Rēķinoties ar uztvērēju, nereti tajos ir
integrēti specifiski latviski elementi – labskanīgās reduplikācijas
un frazeoloģismi, kā arī zemnieku kultūras, latviešu folkloras un
pat mitoloģijas elementi, mainīta darbības vide un personvārdi.
Tā dāņu-norvēģu dramaturga Ludviga Holberga (Ludvig Holberg,
1684–1754) komēdijas “Jeppe på bjerget” (“Kalna Jepe”, 1722)
latviskā versija ir Aleksandra Johana Stendera (Alexander Johann
Stender, 1744–1819) ar vācu valodas starpniecību tulkota un publicēta 1790. gadā 5. No vācu starpniektulkojuma Stenders pārņem
lugas tēlu vārdus 6. Ar nosaukumu latviešu valodā “Lustes spēle no
zemnieka, kas par muižnieku tape pārvērsts” publicētās Ludviga
Holberga komēdijas darbība risinās Kurzemē, un kurzemniecisko
vidi paspilgtina krodzinieka labsirdīgā žīda Maušeļa tēls – stiprināto dzērienu tirdzniecība Kurzemē 18. gadsimta beigās pārsvarā
ir tieši ebreju rokās. Ne Ludviga Holberga lugas oriģinālā, ne vācu
starpniektulkojumā nevienam lugas tēlam nav precizēta tautība.
Vēl vairāk, kā jau to norādījis literatūrvēsturnieks Pauls Daija,
A. J. Stenders komēdijai pievieno lieku ainu, kurā saklausāma
tobrīd Baltijā aktuālo sociālo debašu klātbūtne 7.
Šādā un līdzīgā veidā latviešu literatūra ir tikusi bagātināta trīs
gadsimtu garumā. Šodien spriest par to, kāda tā būtu bez vācu
un cittautu tradīcijas auglīgās klātbūtnes, vairs nav iespējams.
Toties agrīnā perioda latviešu tekstus var vērtēt kā Eiropas vēlās
renesanses un baroka literatūras latviskas variācijas un līdzīgi
arī turpmāk – 18. gadsimtā kā vēlīnā baroka, apgaismības,
sentimentālisma un rokoko literatūras, gadsimta nogalē un
19. gadsimtā pirmajā pusē kā priekšromantisma un bīdermeijera
kultūras lokālu variantu. Savukārt vācu, poļu, norvēģu-dāņu,
zviedru, lietuviešu un angļu dzejnieku, dramaturgu, prozaiķu,
literatūrteorētiķu, kā arī māksliniecisko ideju un strāvojumu
recepcija latviešu kultūrā bieži vien negaidītos rakursos var
paplašināt arī donorkultūras izplatīšanās apvāršņus. Piemēram,
kā zināms, ne 19., ne 20. gadsimta Eiropas vācu literatūrā
hernhūtiskajiem ideāliem vairs nav gandrīz nekādas nozīmes,
savukārt Vidzemes latviešu rakstniecība joprojām šai laikā bez
tiem ir grūti iedomājama. Kultūru migrācijas procesu izpēte un
apzināšana var ne tikai nostiprināt latviešu literatūras piederības
apziņu Eiropas vienotajai kultūras telpai, bet, iespējams, arī
apliecināt Baltijas telpas īpatnējo lomu Eiropas vēsturē.
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Kultūrmobilitātes manifestā Stefens Grīnblats norāda uz translatio
imperii jeb varas un autoritātes “tulkošanu” kā tradicionālu
kultūru migrācijas modeli8. Tā ietvaros iespējams pārlūkot
latviešu literatūru 16. gadsimta beigās un 17. gadsimta sākumā –
tā sauktajā poļu laikā, kad visa mūsdienu Latvijas teritorija
ietilpa Polijas-Lietuvas lielvalsts sastāvā – un 17. gadsimtā un
18. gadsimta sākumā, tā sauktajā zviedru laikā, kad Vidzeme
un Rīga piederēja Zviedrijas lielvalstij. Tomēr jāpatur prātā, ka
translatio imperii modelis pirmkārt un galvenokārt Baltijā attiecas
uz valdošo vāciešu kultūrtelpu, salīdzinoši mazāk – un arī tikai
ar vācu starpniecību – uz latviešu literatūru. Un tomēr tieši šis
ir laiks, kad rodas un tiek publicēti pirmie latviešu tulkojumi
no poļu un zviedru valodas. Tiem būs veltīta raksta sākumdaļa,
tā otrajā pusē sniegšu ieskatu dažos aspektos, kas saistīti ar vācu
kultūras nospiedumiem agrīnajā latviešu literatūrā. Par citu
tautu tēlojumu latviešu tautas apgaismības literatūrā visai plaši
jau rakstījis arī Pauls Daija 9, tam tiks veltīts nedaudz uzmanības
raksta pašās beigās.

Pirmie poļu literatūras tulkojumi
Apzīmējums poļi latviešu valodā ienācis no rietumslāvu cilts
poļāni nosaukuma, pašas lielākās un spēcīgākās senpoļu cilts,
poļu tautas konsolidācijas procesā, kas noslēdzās 10.–11. gadsimtā,
poļāniem bija noteicošā loma10. Tā sauktais poļu laiks mūsdienu
Latvijas teritorijā ir bijis ilgs un noturīgs, tā pēdas kolektīvajā
atmiņā – latviešu folklorā – ir dziļas un krāsainas. Ilglaicīgas un
pastāvīgas attiecības ar poļiem sāk veidoties Livonijas kara laikā
16. gadsimta vidū. Pirmo Vidzemes latviešiem domāto katoļu
dziesmu grāmatu sakārto un 1621. gadā publicē, iespējams, latviešu cilmes Valmierā luterāņu ģimenē dzimušais jezuīts Georgs
Elgers (Georg Elger, 1585–1672)11. Izpētot tajā un krājuma otrajā
izdevumā ievietoto dziesmu avotus, izdevies konstatēt senākos
atdzejojumus no poļu valodas – desmit dziesmas. Kopā ar poļu
literatūrzinātnieci Justīnu Prusinovsku ( Justyna Prusinowska)
salīdzinot oriģinālus ar latviskojumiem, esam atklājušas, ka latviešu tulkojumā daži no tiem ir pat labāki un saturā bagātāki,
t. i., papildināti ar vairākiem pantiem. Tā, piemēram, dziesmas
“Twoja cześć chwała / O kunx pirmak bus tey paſſoul paʒuſt” latviešu
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tulkojuma sākumā un nedaudz variēta, arī beigās ir pievienota
papildu divrinde: “O kunx pirmak bus tey paſſoul paʒuſt / Ekam
no touw ſlaw muſe mæl pekuſt”12. Dziesma sacerēta Kristus miesas
un asiņu svētkiem. Nezināmais atdzejotājs jezuīts, iespējams, ir
turējis prātā tieši latviešu tautības uztvērēju, ne tikai atgādinot
par augstākā garīgā spēka pārlaicību grēcīgās, niecīgās, īslaicīgās
cilvēka dzīves priekšā, un to pauž arī poļu dziesmas oriģināls,
bet vēlreiz šo ideju viņš ir nostiprinājis arī ar papildus pievienotu
divrindi13. Kā zināms, poļu-zviedru kara laikā, jezuītiem atkāpjoties uz Latgali, katolicisms savu ietekmi Vidzemes un Kurzemes
latviešos ar dažiem izņēmumiem14, zaudē. Georga Elgera sakārtotā dziesmu grāmata (1621) paliek bez tradīcijas turpinājuma.
Latgales sakari ar poļu kultūru ir noturīgi un cieši kopš 16. gadsimta vidus līdz pat 19. gadsimtam. Piederība poļu garīgajai telpai
ir pat tik stingri noteikta, ka 19. gadsimta otrajā pusē Latgalē
“zemniekam ir skaidrs, ka pareizticīgie un vecticībnieki ir krievi, bet
katoļu baznīca ir poļu Baznīca”15. Starp citu, līdzīgi tautu ar baznīcu
saista arī Kurzemes latvieši, dēvējot katolicismu par leišu baznīcu,
piemēram, 1789. gadā publicētajā Gotharda Frīdriha Stendera
(Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) vārdnīcā katoļu ticība
latviski tulkota kā lietuviešu ticība: “Leischu Tizziba / Katholische
Religion”16. Senākais latgaliešu rakstu piemineklis – 1753. gada
evaņģēlija tulkojums “Evangelia toto anno...” – ir iespiests antīkvā
pēc poļu 18. gadsimta rakstības parauga. Domājams, arī Dagdas
misionāra Mihaela Rota (Michael Roth, 1721–1785) sastādītā
lūgšanu, dziesmu, katehisma un evaņģēlija fragmenta grāmata
“Nabożeństvo ku czci chwale boga w troycy s.jedynego” (“Svētcere
par godu un slavu Dievam”, 1771) latgaliešu valodā ir tulkota
no poļu valodas. Pirmajā latgaliešu garīgās dzejas krājumā, kas
ir saglabājies no 1801. gada, poļu literārās tradīcijas ietekmē visi
teksti ir ieturēti sillabiskajā vārsmojumā. Līdzīgi arī dažus gadus
vēlāk 1808. gadā publicētajā latgaliešu katoļu dziesmu grāmatā,
kā norāda Janīna Kursīte17, gandrīz visos tekstos ir izmantoti poļu
episkā jeb garā pantmēra trīspadsmitzilbnieki, tātad – sillabiskā
vārsmošanas sistēma. Kā redzams, poļu kultūra latviešu literatūras
senākajā periodā ietekmējusi galvenokārt reliģiskās dzejas tradīciju
Rīgā un Vidzemē, vēlāk arī Latgalē. Plašākam poļu kultūras un
literatūras apskatam, tautasdziesmu un oriģināldzejas tulkojumiem
pievēršas latviešu tautas atmodas darbinieki 19. gadsimta vidū
un otrajā pusē.
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Pirmie tulkojumi no zviedru valodas
Kā zināms, senākajos laikos sevišķi kuršiem bijuši visai cieši sakari
ar skandināviem, galvenokārt – tagadējo zviedru priekštečiem,
tomēr tautības apzīmējums zviedri latviešu valodā ienācis vēlu –
15. un 16. gadsimtā un aizgūts no vidusaugšvācu valodas zviedra
vārda vāciskās formas ar r skaņu Schweder18. Vēstītājfolklorā zviedri
parādās kā lieli karotāji, tomēr pavisam maz ir tautasdziesmu, kuru
saturs ļauj hipotētiski apgalvot, ka latvieši pazinuši arī etniskos
zviedrus un zinājuši viņu dzīvesvietu pāri jūrai19.
Līdzīgi kā poļu garīgās dziesmas, arī zviedru garīgās dziesmas
aizsāk tulkojumu tradīciju no zviedru valodas latviešu valodā tā
sauktajos zviedru laikos Vidzemē 17. un 18. gadsimta mijā, kad
savu valstiskumu Zviedrijas lielvalsts cenšas stiprināt ar visai protestantu telpai kopīgu katehismu (1689), dziesmu grāmatu (1695)
un garīdznieku rokasgrāmatu (1693). Visas šīs grāmatas nu jātulko
visās valstī runātajās valodās. Ar zviedru baznīcas rokasgrāmatā
ietverto ieteicamo garīgo dziesmu saraksta starpniecību latviešu
luterāņu dziesmu grāmata tiek pie pirmajiem atdzejojumiem no
zviedru valodas. Rokasgrāmatu, tāpat kā dziesmas, tulko Smiltenes
mācītājs Svante Gustavs Dīcs (Svante Gustav Dietz, 1670–1723).
Tās manuskriptā, kas datēts ar 1708. gadu20, atrodami ar Dīca
roku ierakstīti garīgo dziesmu nosaukumi zviedru valodā. Tā arī
turpmāko gadsimtu garumā paliek vienīgā liecība par zviedru
valodas klātbūtni latviešu literārajā kultūrā. Zviedru baznīcas
rokasgrāmata latviski paspēj nākt klajā vēl tai pašā 1708. gadā,
bet Dīca atdzejotās 24 dziesmas publicētas laikā, kad Vidzeme
jau ir iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, un, iespējams, politisku
apsvērumu dēļ Dīcs pie zviedru dziesmām to izcelsmes avotu
dziesmu grāmatā nenorāda. Tas izrādās liktenīgi – turpmāko
gadu desmitu un pat simtu garumā no zviedru valodas tulkotās
dziesmas nereti piedēvētas Dīcam pašam21. Ne pēc stilistikas, ne
satura tās no pārējā latviešu luterāņu dziesmu korpusa neatšķiras,
tādējādi kopīgajā dziesmu okeānā nav pamanāmas un mūsdienās
raisa vienīgi pētnieku interesi. Tomēr atzīmēsim, ka jau 18. gadsimta sākumā latviski tulkotas arhibīskapa Jūhana Būtvīdi (Jean
Bothwidi, 1575–1635)22, Gustava I Vāsas dēla Zviedrijas karaļa
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18 Jānis Rozenbergs: Tautas un
zemes latviešu tautasdziesmās,
Rīga 2005, 218. lpp.
19 Ibid., 218.–236. lpp.
20 Rokasgrāmatas manuskripts:
Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā:
Nr. MR LDB 5427.
21 “Man asaras jāslauka”, Nr. 296
ar norādi “Sacerējis S. G. Dīcs”;
“Mēs, kamēr vēl še dzīvojam”
Nr. 392. ar norādi “No vācu
dziesmu grāmatām tulkojis
S. G. Dīcs”. No: Dziesmu
grāmata Evaņģ.-Luteriskām
draudzēm, Rīga: Evaņģ.-Lut.
Baznīcas Virsvaldes izdevums,
1943, 225., 302. lpp.
22 Dziesma pēc 22. psalma Min
Gud, min Gud, sade Christus
ta / “Mans Dievs, mans Dievs,
tā Kristus sauc”, no: Latwiska
Dseesmu Grahmata, Riga 1732,
121. lpp.

23 Dziesma Beklaga af alt mitt
sinne / “Man asaras jāslauka”,
no: Latwiska (kā 22. atsauce),
281. lpp.
24 Frogder eder i thenna tid /
“Nu visi novēl – priecāj’ties”
un dziesma pēc 3. psalma
O Herre hwad en machtig
hop / “Ak, Dievs, kā pretenieku
daudz”, no: Latwiska
(kā 22. atsauce), 501., 413. lpp.
25 L. Petri dziesma Gud som all
ting skapade / “Dievs, kas visu
radījs sev par god’ un priek’”,
no: Rohkas=Grahmata Kurrâ
sarakstihts irr us kahdu Wihsi
Tai Deewa=Kalposchanai ar
Kristigahm Ceremoniehm
un Basnizas=Eeraddumeem
eeksch muhsu
Sweedru=Walstes Draudsehm
buhs noturretai un padarritai
tapt, Riga 1708, 118. lpp.;
Walsignat ware Jesu namn /
“Lai slavēts Jēzus vārds paliek”
no: Latwiska (kā 22. atsauce),
4. lpp.; L. vai O. Petri dziesma
O Jesu Christ som mandom
tog / “Kungs Jēzus! Ka tev
cilvēcīb’!”, no: Latwiska
(kā 22. atsauce), 4. lpp.;
O. Petri dziesma En liknelse
fast skion och klar / “It jauku
skaistu līdzību”, no: Latwiska
(kā 22. atsauce), 490. lpp.
26 Par Dīcu un “Garīgu pērļu
rotu sīkāk”: Māra Grudule:
Kundīzija “Garīgas pērļu
rotas” (1711) tulkojums:
teksts un konteksts, no:
Dzimums, literārā konvencija,
jaunrade no baroka līdz
postmodernismam. Rakstu
krājums, Rīga 2015,
18.–30. lpp.
27 Sal. latviešu pirmās paaudzes
lugu rakstnieka Puriņu Klāva
(1858–1935) lugu “Zviedris”
(1890), kuras protagonists –
latviešu zemnieku pēctecis –
ar izlikšanos par zviedru cer
ne tikai uz karjeru, bet arī
iemīļotās vācu muižnieku
atvases mīlestību.
28 Laimonis Stepiņš: Latviešu
un zviedru literārie sakari,
Rīga 1983, 20.–21. lpp.

Erika XIV (Erik XIV, 1533–1577)23, teologa Jespera Svedberga
(Jesper Swedberg, 1653–173524, zviedru reformatoru Olava Petri
(Olaus Petri, 1493–1552) un Laurencija Petri (Laurentius Petri,
1499–1573)25 u. c. dziesmas.
Iespējams, tieši krājuma popularitāte zviedru, ne tikai vācu
kultūrtelpā rosinājusi iepriekš minēto Smiltenes mācītāju Dīcu
tulkot praktisku padomu un garīgu tekstu krājumiņu sievietēm
Johann Cundisius “Geistlicher Perlen Schmuck” (“Garīga pērļu
rota”, 1667), kas īsā laikā piedzīvo 15 atkārtotus izdevumus vācu
valodā un tulkojumu zviedru valodā (1696) ar tam drīz sekojošu
atkārtotu izdevumu 1709. gadā. Tomēr nav tiešu pierādījumu, ka
“Garīgu pērļu rotu” Dīcs būtu tulkojis no zviedru valodas. Par
zināmu līdzību gan vedina domāt latviešu un zviedru izdevumu
askētiskās titullapas atšķirībā no greznā vācu oriģināla, kā arī tas,
ka tieši “Garīgas pērļu rotas” latviešu izdevuma pielikumā Dīcs
pirmoreiz publicē gandrīz visus savus zviedru dziesmu atdzejojumus. Tādējādi “Garīga pērļu rota” ne tikai žanra – pirmā sievietēm adresētā grāmata –, bet arī pievienoto dziesmu dēļ vērtējama
kā negaidīts jaunums latviešu grāmatniecībā 26. Ar šiem zviedru
tulkojumiem Dīcs, līdzīgi kā Georgs Elgers ar tulkojumiem no
poļu valodas, šķērso tobrīd joprojām dominējošās vācvalodīgās
kultūrtelpas robežas.
Atmiņas par tā saukto zviedru laiku latviešu literatūra noturīgi
glabā vēl līdz 19. gadsimta beigām. Zviedriskā izcelsme latvietim
nodrošina “citādā”, labāk izglītotā, gudrākā statusu27. Līdz ar
latviešu pašapziņas pieaugumu zūd nepieciešamība kārtu robežu
šķērsošanu un augstāku kultūras līmeni saistīt ar tautības maiņu,
ar citādību plašākā nozīmē. Zviedrs, tāpat kā kārklu vācietis, no
latviešu literatūras lappusēm 20. gadsimta pirmajā pusē pamazām pazūd. Savukārt pastāvīgs zviedru daiļliteratūras tulkošanas process sākas 19. gadsimta 70. gadu beigās, kad, paplašinot
populārās kultūras apcirkņus un papildinot savus ienākumus,
latviešu skolotāji, gan ar vācu valodas starpniecību, ķeras pie
zviedru lubu romānu latviskošanas28. 19. un 20. gadsimta miju
jau iezīmē nopietna interese par skandināvu dramaturģiju un
kultūru vispār arī plašākā nozīmē.
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Vācu loma latviešu rakstu un
literārās kultūras sākotnē: pārskats
Vēsturisko un sociālpolitisko apstākļu nosacīta vācu klātbūtne
latviešu kultūrā ir ilgstoša un noturīga. Baltu un somugru ciltīm
visciešākie sakari ar vāciešiem veidojušies jau kopš viduslaikiem.
Valodnieki un folkloristi norāda uz apzīmējumu Vācas zeme
pat pirms 12. gadsimta un tā etimoloģiju saista vai nu ar kādas
skandināvu cilts etnonīmu Vagoth, vai arī ar kara saucienu,
kliedzienu, kas saglabāts latviešu valodā, piemēram, apvidvārdā
vācelis – ‘bļāvējs’29. Par Vācas zemi, Vāczemi tikusi saukta zeme
rietumos, aiz jūras. Vāczeme figurē arī kā vācu apdzīvoto zemju
sinonīms, vācietis – kā feodālais kungs30. Šādā nozīmē vārdu
vāciets, vācieši, vāciešus, vāciešam lieto arī Kurzemes mācītājs
Georgs Mancelis (Manzel, Mancelius, 1593–1654), piemēram, paša
sarakstītajā sprediķu grāmatā (1654), pastāvīgi to pretstatīdams
citai sociālai grupai vai slānim – zemniekiem: Tick dauds kļua
schählohts Wahzeetz / zeek Semneex31; ..tick labb Wätz ka jauns /
tick labb Baggahtz ka Nabbags / tick labb Wahzeetz / ka Semmnex / tick labb Ammata=Wiers ka Arraiß32; ..lai Jauns lai Wätz /
lai Nabbags lai Baggatz / lai Wahzeetz lai Semmneex33 u. tml.
Savukārt Vāczemes – valodā funkcionē ar nozīmi ‘no ārzemēm’
ienācis, svešs. Liborija Depkina (Liborius Depkin, 1652–1708) un
Gotharda Frīdriha Stendera vārdnīcā wahzsemmeeks ir ārzemnieka vai cilvēka, kas ģērbies kā vācietis, sinonīms. Līdzīgi arī
wahzsemmes reeksts ‘valrieksts’, vahzsemmes wahlohdse ‘papagailis’,
wahzsemmes wilna ‘kokvilna’, wahzsemmes ahbols ‘citrons’ vai
‘apelsīns’34. Šajos piemēros Vāczeme ietver norādi par importu
no Rietumiem, salīdzinājumā, piemēram, ar tajā pašā Stendera
vārdnīcā atrodamajiem kreewu ahbols ‘gurķis’, leels kreewu ahbols
‘ķirbis’ un kreewu putraimi ‘prosa’35. Vācisks arī kā ‘dārgs un vērtīgs’ latviešu pasaules uztveri ietekmē joprojām visa 19. gadsimta
garumā, kad sekošana vācu modei, vācu sadzīves tradīcijām un
paradumiem jau kļuvusi par vispārpieņemtu normu. Kā jau izpētījusi Vita Zelče, arī vācu sievu apņemšana daļai izglītoto latviešu
nozīmē augšupejošu sociālo mobilitāti un straujāku emancipāciju
Baltijas sabiedrībā36.
Līdztekus tam gadsimtu gaitā latviešu uztverē vāciskais pastāv
arī kā svešais un citādais – pilsētu un lauku pārvalde, muiža un
baznīca kā vācu, citā valodā runājošas, augstāka sociāla slāņa
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29 Jānis Endzelīns,
Edīte Hauzenberga:
Papildinājumi un labojumi
K. Mīlenbaha Latviešu
valodas vārdnīcai. 2. sēj.,
Rīga 1946, 761. lpp.
30 Sīkāk par šo: Jānis
Rozenbergs: Tautas
un zemes latviešu
tautasdziesmās, Rīga 2005,
360.–365. lpp.
31 Georgius Mancelius:
Lang=gewünschte
Lettische Postill / Das ist:
Kurtze und Einfältige /
jedoch Schrifftßmässige
Außlegung und Erklärung
der Sontäglichen
und vornehmsten
Fest=Evangelien / so im
Fürstenthumb Cuhrland
und Semmgallen / auch im
überdünischen Liefflande,
Th. 1, Riga 1654, S. 184.
32 Ibid., Th. 1, S. 492.
33 Ibid., Th. 2, S. 118.
34 Gotthard Friedrich
Stender: Lettisches Lexikon
In zween Theilen abgefasset
und den Liebhabern
der lettischen Literatur
gewidmet. Lettisches
Wörter- und NamenLexikon, Th. 1, Mitau 1789,
S. 340.
35 Ibid., S. 117.
36 Vita Zelče: Nezināmā.
Latvijas sievietes
19. gadsimta otrajā pusē,
Rīga 2002, 50. lpp.

37 Vilis Plūdonis: Laicīgās
rakstniecības sākums, no:
Ludis Bērziņš (red.):
Latviešu literatūras vēsture.
2. sēj., Rīga 1935, 83.–
109. lpp., šeit 101. lpp.
38 Aleksejs Apīnis, Oto
Čakars, Ināra Klekere:
Vecais Stenders latviešu
dzejas laukā, no: Gothards
Frīdrihs Stenders: Dzeja,
Rīga 2001, 237.–284. lpp.,
šeit 278.–281. lpp.
39 Mārtina Opica (Martin
Opitz, 1597–1639)
ideju adepts Dundagas
mācītājs Baltijas vācietis
Johans Višmanis ( Johann
Wischmann, ap 1650–1705)
1697. gadā publicē pirmo
latviešu poētiku “Der
Unteutsche Opitz oder Kurtze
Anleitung Zur Lettischen
Dichtkunst” (“Nevācu
Opics jeb Īss ievads
latviešu dzejas mākslā”).

institūcijas, vācu kultūra kā sveša pasaule. To apstiprina arī Baltijas vāciešu vērojumi vēl 18. un 19. gadsimta mijā – latviešus
grūti pieradināt pie domas, ka grāmatas var sniegt izklaidi un
ikdienā noderīgas zināšanas. Latviešiem tās asociējas tikai ar
reliģiskiem rakstiem – Bībeli, dziesmu un sprediķu grāmatu.
Šī īpatnējā vācu kā svešas un vienlaikus adaptējamas kultūras
uztvere spilgti parādās attieksmē pret Gotharda Frīdriha Stendera
mīlestības ziņģēm – no vienas puses, tās tiek uztvertas kā latviešu
garīgajai pasaulei tālas, piemēram, Vilis Plūdons (īst. v. Lejnieks,
1874–1940) pat norāda, ka tās “saindējušas” latviešu dzeju,
nostiprinot vācisko sentimentālismu kā “pilnīgi svešu latviešu
zemnieka veselīgajai jūtu pasaulei”37, no otras puses, – 19. gadsimta latviešu tautasdziesmu vākums rāda, ka Stendera ziņģes
ir akceptētas kā dabiskas un folklorizējušās38. Uztverē svešā un
tomēr arī vilinošā attieksme pret vācu kultūru saglabāsies vēl
vismaz līdz 20. gadsimta sākumam, bet attieksme pret grāmatu
un lasīšanu latviešu sabiedrībā krasi mainīsies pēc dzimtbūšanas
atcelšanas 19. gadsimta pirmajā pusē.
Latviešu rakstniecības senākajā posmā tulkojumu no vācu valodas
ir visvairāk. Var teikt, vācu literatūra noder kā paraugs latviešu
literatūrzinātnes39, garīgās un laicīgās dzejas un liroepikas, kā
arī dramaturģijas izveidei. Apgaismības laikmetā vācu kantātes
un vācu solodziesmu latviskojumi dažādo arī muzikālās dzīves
tradīcijas latviešu valodā. Vācu kalendāru, avīžu un gadagrāmatu
paraugi liek pamatus latviešu periodikai, vācu populārzinātniskie
sacerējumi – pirmajām padomu grāmatām latviešu valodā. Vācbrāļi
jeb hernhūtieši bagātina Vidzemes latviešu reliģisko pieredzi. Ar
Gotharda Frīdriha Stendera starpniecību latviešu rakstos ienāk
apgaismības modernās pedagoģijas idejas. Arī latviešu tautasdziesmas savu stabilu vietu eiropeiskajā kultūrā iegūst ar vācu
apgaismotāja Johana Gotfrīda Herdera (Johann Gottfried Herder,
1744–1803) starpniecību, kas ne tikai tās publicē un apraksta,
bet netieši rosina arī tautasdziesmu vākšanas kustību Baltijas
vācu mācītāju vidū. Līdz brīdim, kad latvieši sāk vākt folkloru,
10 000 dziesmu jau ir sakrātas. Var teikt, ka Baltijas vācieši ir
latviešu folkloristikas un etnogrāfijas kā zinātnes pamatlicēji.
Tomēr, atgriežoties pie virsrakstā pieminētajiem nospiedumiem
un koeksistences latviešu literatūrā, vēlētos minēt vēl vienu
būtisku aspektu – ar 18. gadsimta otro pusi aizsākas vērienīgs
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latviešu garīgo apvāršņu paplašināšanas darbs. Un tas nenozīmē
tikai latviešiem domātas sekulārās literatūras parādīšanos un līdz
ar to lasīšanas kā izklaides un saturīgas laika pavadīšanas veida
iespēju. Baltijas vācieši tautas apgaismības ietvaros mēģina latviešu
apvārsni paplašināt arī tiešā nozīmē. Kā zināms, 1774. gadā ar
atkārtotu izdevumu 1776. gadā nāk klajā Gotharda Frīdriha
Stendera “Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas”,
kas, latviešu zinātnieka un kultūrvēsturnieka Jāņa Stradiņa
vārdiem runājot, ir uzskatāma par pirmo enciklopēdiju latviešu
valodā40. Tomēr pavisam neilgu laiku pirms tam 1773. gadā –
Jelgavas Annas baznīcas latviešu draudzes mācītājs Johans Frīdrihs
Vilhelms Kazimirs Rozenbergers (Johann Friedrich Wilhelm
Kasimir Rosenberger, 1731–1776) latviešiem piedāvā savu
krājumu “Salassischana, pehz gohdigas, jaukas un auglīgas Laika
kaweschanas pee teem garreem Seemas Wakkareem”41. Tās
īsajos anekdotiski didaktiskajos stāstiņos iegūstamas ziņas par
notikumiem Indijā vai ceļā uz Indiju, Anglijā, Francijā, Turcijā
un Holandē, pieminēta Dānija, Norvēģija un Persija, darbība
risinās Romā, Londonā un Parīzē, sižets aizved līdz senajai Spartai
un iepazīstina ar Sokratu un Ksantipi, Aristipu, Aleksandru
Lielo, karaļiem Filipu, Katrīnu Lielo, Indriķi Ceturto42 utt. Kā
jau iepriekš norādījis Pauls Daija, manuprāt, pagaidām vispār
vienīgajā Rozenbergam veltītajā rakstā, “stāstu krājumu var
uzlūkot kā mēģinājumu paplašināt latviešu lasītāja redzesloku,
ienest kolektīvajā apziņā priekšstatu par pasauli”43. Kopā ar
Stendera “Augstas Gudribas Grahmatu”, kaut arī tās pirmajos
divos izdevumos sniegtas tikai īsas, pat konspektīvas ziņas par
pasauli, manuprāt, Rozenbergera krājumu var uzlūkot arī par
izglītošanas instrumentu plašākā nozīmē. Literatūras vēsturē jau
ir izteikta hipotēze par Rozenbergera un Stendera sadarbību44. Arī
savas grāmatas ievadā Rozenbergers norāda uz diviem būtiskiem
bērnu apmācībā izmantojamiem avotiem – “Geddert Fridrik
Stendera, Scheimes Draudses Basnizas=Kunga Swehti Stahsti, no
kurreem 52. no wezzas Derribas laikeem 52. no jaunas Derribas
Laikeem 3. no ta, kas teem pirmajeem kristigem Ļaudim notizzis,
4. jaukas Lihdsibas no Deewa Walstibas in tee Stahsti no tahs
leelas pastaras Teesas Deenas, wissi no swehteem Deewa=Raksteem
islassiti” un Gotharda Frīdriha Stendera grāmatu “Jaukas
Pasakkas in Stahsti, teem Latweescheem par gudru Mahzibu
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40 Jānis Stradiņš: Stenderi un
“Augstas gudrības grāmata”
latviešu kultūras vēsturē,
no: Gothards Frīdrihs
Stenders: Augstas gudrības
grāmata no pasaules un
dabas. 1796. gada izdevuma
teksts ar komentāriem, Rīga
1988, 9.–45. lpp., šeit 28. lpp.
41 Johan Friedrich Kasimir
Rosenberger: Salassischana,
pehz gohdigas, jaukas un
auglīgas Laika kaweschanas
pee teem garreem Seemas
Wakkareem, Jelgava 1773.
42 Anrī IV (Henri Quatre, 1553–
1610), Francijas karalis.
43 Pauls Daija: Johans Frīdrihs
Rozenbergers (1731–1776)
latviešu literatūrā, no: Karogs
(8) 2008, 117.–130. lpp.,
šeit 123. lpp.
44 Silvija Šiško, Aleksejs
Apīnis (red.): Seniespiedumi
latviešu valodā. 1525–1855.
Kopkatalogs. Rīga 1999,
137. lpp.

45 Daija
(kā 43. atsauce), 123. lpp.
46 Johan Friedrich Kasimir
Rosenberger (kā 41. atsauce)
73. lpp.
47 Cap. XXXVII. Von der
Erden und Landschaften.

sarakstiti” (1766). Negribētu pievienoties viedoklim, ka visām
šīm svešajām zemēm ir tikai “eksotiska ornamenta funkcija”45,
t. i., – ja mainītu nosaukumus vietām, nekas sižetā nemainītos.
Rozenbergera stāstu vienkāršais sižets patiesi cildina morālas
vērtības cilvēku savstarpējās attiecībās – uzticību, godprātību,
gudrību, draudzību, pamatu pamatos – turēšanos pie bauslības,
tomēr ne bez nozīmes atstājams arī vairākos stāstos ietvertās
svešās vides tēlojums, kas latviešu garīgajā telpā ienāk arī ar jaunu
Rietumu un Austrumu kultūras pasaules piedāvājumu – jūras
ceļojumu kā ikdienišķu pārvietošanās veidu, teātri jeb skatāmām
spēlēm, portretu glezniecību, turku pirtīm, urbāno vidi ar tai
raksturīgajām pārvaldes funkcijām, kā Rozenbergers raksta,
gaspaschu kohrteli, jeb, kà to eeksch turķu wallodas sauc, Harem46,
tuksnešu karavānām u. tml. Ļaudams lasītājam iztēlē ieskatīties
harēmā, karaļu galmā un pilsētu rātsnamos, Atēnu filozofu un
Romas imperatoru sabiedrībā, iesaistīdams ķēniņa un kanclera
sarunā, Rozenbergers norāda uz indivīdu un viņa raksturu,
izdarītajām izvēlēm un rīcību kā pašu svarīgāko attiecībās ar
sabiedrību, neatkarīgi no viņa sociālās un ģeogrāfiskās izcelšanās
vai atrašanās vietas. Iespējams, šis aspekts arī uztvērējam jeb
Rozenbergera grāmatiņas lasītājam palīdz tikt uz priekšu negaidīti
pavērtās pasaules plašumos. Un nav jau arī tā, ka garus gadsimtus
latvieši būtu nojautuši tikai par vācu klātbūtni. Skatu uz jūdu
vēsturi, kultūru un literatūru piedāvā Ernsta Glika (Ernst Glück,
1654–1705) Bībeles tulkojums latviešu valodā (1694). Savukārt
jau 17. gadsimta pirmajā pusē Georga Manceļa vārdnīca un viņa
sprediķi velk ģeogrāfiskās robežas, ietverot tajās krievus, poļus un
zviedrus karu dēļ, kā arī igauņus, lietuviešus un pat arī attālākus
Ziemeļu kaimiņus – somus, kā tas redzams, piemēram, Manceļa
vārdnīcas otrajā daļā “PHRASEOLOGIA LETTICA, Das ist:
Täglicher Gebrauch der Lettischen Sprache” (1638)47. Ar Stendera
un Rozenbergera grāmatām pasaules ģeogrāfiskās robežas tiek
vilktas vēl plašāk.
Visnotaļ interesants ir jautājums par visu šo latviešu grāmatu
adresātu. Rozenbergera izdevums nepiedzīvo atkārtotu metienu,
kaut gan atsevišķi viņa stāstiņi ir pārpublicēti vairākos 19. gadsimta pirmās puses Baltijas mācītāju sastādītos krājumos. Līdz
mūsu dienām Rozenbergera grāmatiņa ir saglabājusies vien pāris
eksemplāros un acīmredzot bijusi lasītāju iecienīta.
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Kas bija šie lasītāji, tagad varam tikai minēt. Krājuma ievadā
Rozenbergers pats modelē ideālu zemnieku jeb saimnieku – čaklu
un pārtikušu, izglītotu, tālredzīgu un gudru lasītāju. Par viņa
istabu Rozenbergers raksta: “Wissgaŗŗam tam lohgam, staipijahs
weens smuks beņķis ar lehneem apkahrt; preekschâ, stahweja
weens appaļsch galds; un pee seenas apkahrt, seschi krehsli:
kas wiss sarkani nomahlehts bija. Pehzgallâ arridsan té weens
stuhru plaukts azzîs spihdeja, no skunstiga sniķķeŗa darba, pils ar
wissadeem smalkeem alwas, missiņu, glahschu, un wahdsemmesmahla rihkeem un traukeem, kas tur kahrtigi salikti bija..”48
Viņa iztēles radītais saimnieks vārdā Kurmis ir zviedru pēctecis.
Kurmja vectēvs ir izbijis zaldāts, Kurmja tēvs – agri bāreņos
palicis un muižā uzaudzis sulainis, vēlāk – zemnieks. Pašam
Kurmim ir lieliski izdevies tēva iekrāto mantu vairot. Rozenbergers
Kurmi rāda kā “citādo” – ne gluži zemnieku kārtai, ne muižas
ļaudīm piederīgu. Novērtējot vēsturisko situāciju un Baltijas vācu
avotos rodamo recenziju drīz pēc Stendera “Augstas Gudribas
Grahmatas” publicēšanas, varam pieļaut, ka arī Rozenbergers,
tāpat kā Stenders, ir devis noderīgu lasāmvielu arī Baltijas vācu
jaunatnei49. Tomēr paskatīsimies uz Kurzemes un Vidzemes
kultūrtelpu kā vienotu veselumu 18. gadsimta beigās: 70. gados.
No 1771. gada ir saglabājusies Ozolmuižas Miķeļa audumu
paraugu grāmata ar viņa paša ierakstiem50. 1777. gadā savu vēstuli
Krievijas ķeizarienei Katrīnai Lielajai (Ekaterina II, 1729–1796)
dzejā un prozā raksta vidzemnieks Ķikuļa Jēkabs (1740–1777)51.
Vēl vairāk, domājot par 1818. gada Dikļu muižas rijā notikušo
Frīdriha Šillera lugas “Laupītāji” izrādi, nāk prātā paralēle ar
Gotfrīda Kellera (Gottfried Keller, 1819–1890) romānā “Der grüne
Heinrich” (“Zaļais Heinrihs”, 1854/1855) aprakstītajiem Šillera
lugu iestudējumiem Šveices zemnieku un lauku amatnieku vidē
ap to pašu laiku, 19. gadsimta pirmo pusi52.
Varbūt mēs par zemu novērtējam latviešus kā tautas apgaismības
literatūras mērķauditoriju jau 18. gadsimta beigās? Iespējams,
Kurzemes un Vidzemes laukos laicīgu grāmatu lasīšana nebija
masveida parādība, tomēr arī varbūt plaisa, kas šķīra vācvalodīgo
un latviešu pasauli, nebija tik liela. Starp latviešu valodā runājošajiem zemniekiem un vācisko muižu tieši lauku amatnieki un
muižas ļaudis bija starpslānis, no kura nāca arī pirmās latviešu
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48 Rosenberger
(kā 41. atsauce), 18. lpp.
49 Sal. “Der Herr Pastor
verdient also wohl recht
großen Dank dafür, daß
er seine Talente und große
Stärke in der Lettischen
Sprache dazu angewendet
hat, einem der wichtigsten
Bedürfniße des größten
Theils der Einwohner unsers
Landes abzuhelfen. Denn
in der That ist durch dieses
Werk nicht blos für die Letten
gesorgt, auch Deutsche, die
unter den Bauren auf dem
Lande wohnen, mehrentheils
nicht viel aufgeklärter, als die
Letten sind, und oft Lettische
Lektüre mehr als Deutsche
lieben, auch diese werden
aus diesen Bogen manche
falsche Begriffe von der Welt
und der Natur berichtigen,
und ihre Erkänntniß von
den herrlichen Eigenschaften
Gottes merklich verbeßern
können, die sonst bei den
mehresten unter ihnen sehr
unvollkommen, und daher
auch sehr unwirksam ist”,
no: S.: Gelehrte Sachen.
Augstas Gudribas Grahmata
no Pasaules un Dabbas.
Sarakstita no Sehlpilles un
Sunakstes Basnizkunga
Stender. Jelgawâ un Aisputte,
pee J. F. Hinz 1774, no:
Mitauische Politische und
gelehrte Zeitungen, 7 (1775),
25.07.1775., S. 27–28,
hier S. 27.
50 Aleksejs Apīnis:
Ko mēs zinām par pirmo
latviešu dzejnieku, no:
Ķikuļa Jēkabs: Dziesmas,
Rīga 1982, 89.–141. lpp.,
šeit 100. lpp.
51 Ibid., 100.–101. lpp.
52 Skat. Kellera romāna 2. daļas
13. un 14. nodaļu.

atmodas darbinieku, piemēram, Jura Alunāna (1832–1864) un
Krišjāņa Barona (1835–1923), vecāki. Pastāvīgā citu kultūru – vācu,
bet arī poļu, zviedru un vēlāk krievu – klātbūtne vedināja apgūt
valodas un paplašināja redzesloku. Tieši šajā aspektā redzu lielāko
virsrakstā pieteikto t.s. “nospiedumu un koeksistences” vērtību.

Nobeigums
Latvija, kas Eiropas kartē meklējama tās austrumdaļā, pirmajā
acu uzmetienā šķiet kā tāla province – pie pašas robežas ar
plašajām slāvu apdzīvotajām zemēm. Tomēr gadsimtu gaitā tieši
Rietumeiropas – galvenokārt vācu, bet arī zviedru un salīdzinoši
mazāk – poļu klātbūtnei, vācu, zviedru un poļu valodai un
literatūrai – ir bijusi būtiska nozīme latviešu rakstu valodas un
literārās kultūras veidošanās procesā. Latviešu rakstu valoda,
tāpat kā daiļliteratūra izaug no nepieciešamības, no reliģiskā kulta
diktētas prasības noturēt dievkalpojumu, sprediķot, dziedāt vietējā
ne vācu, tātad – latviešu valodā – reformācijas laikā 16. gadsimtā.
Jo cieša saikne ar kultu daiļliteratūras attīstības gaitā saglabājas
vēl arī turpmākos pāris simts gadus. Tikai 18. gadsimta vidū,
intensīvāk – tā otrajā pusē un beigās vēlīnās apgaismības laikmetā
tiek likti pamati latviešu literārajai pasakai, ziņģēm, stāstiem,
lugām, vēlāk arī romānistikai. Šie notikumi nav vērtējami vienīgi
kā sausi fakti vai pieturas punkti latviešu kultūras vēsturē, tie
veido auglīgu pamatu vēlākajai latviešu nacionālās literatūras
attīstībai. Mācoties no vietējās vācu iekoptās literārās tradīcijas,
izaug pirmā latviešu rakstnieku paaudze un savus priekšstatus
par daiļliteratūru veido latviešu tautskolotāji, 19. gadsimta pirmās
puses latviešu intelektuāļu loks. Arī turpmāk – 19. gadsimta
vidū un otrajā pusē, laikmetā, kad jau izveidojusies labi izglītota
latviešu sabiedrības elite, sarunās ar joprojām samērā trūcīgi un
virspusēji izglītotajiem lauciniekiem un pilsētu strādniekiem tautas
atmodas laikmeta darbinieki faktiski turpina vācu apgaismotāju
aizsākto ceļu, izmantojot tos pašus rīkus – presi un tulkojumu
no cittautu literatūras, aizstāvot modernu izglītības programmu
un turpinot darboties to pašu tautas izglītošanai pateicīgo žanru
ietvarā, vienlaikus arī stiprinot latviešu nacionālo kultūru un
tuvinot to Rietumeiropas kultūras līmenim.
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The Germans, Poles, Swedes and Russians: Imprints and
Co-existence in the 16th–18th Century Latvian Literature
Māra Grudule
In the concept of the Latvian nation, which was elaborated by the NeoLatvians in the mid-19th century, important role was allocated to the national
culture, which included literature. However, the Latvian national culture
and literature did not spring up from scratch. It had behind it a long path
of development, mostly under the influence of other peoples. The goal of
the present paper is to identify the contribution of other peoples, primarily
the Germans, Swedes and Poles to the process of the development of the
Latvian culture, and more specifically, literature, before the 19th century.
From the very beginnings in the 16th century until the end of the period
under study, the Latvian literature was written by the German intellectuals,
which fact determined the development of the Latvian written language in
close conjunction with the German language, its orthography and syntax.
However, over the course of the three centuries, the Baltic lands saw changes
of the political governance and their overlords. The Germans also travelled and
settled in the Baltics for educational and career reasons and in connection with
personal contacts. All the above-mentioned factors left a benevolent influence on
the development of the Latvian literary process. The present paper, restricting
the focus to the imprints of the Polish, Swedish and German cultures, provides
an insight into the 16th–18th century Latvian literature as a unique outcome
of the interaction of the respective age and the local and foreign cultures.
The first translations into Latvian from the German as well as from the Polish
and Swedish languages were determined by the historical and political changes
in the 16th and 17th centuries. The written Latvian language developed and
the first Latvian-language books saw light at the beginning of the 16th century
as a result of the Reformation. In the second half of the century during the
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Livonian War, the Baltic lands were incorporated into the Polish-Lithuanian
Commonwealth, the Counter-Reformation was launched and the mental
atmosphere was augmented by the activities of the Jesuit Order. In the 17th –
early 18th centuries the territory of the present-day Vidzeme region became part
of the Swedish super-power. Since the Lutheran Church served as an essential
factor of territorial unification, the respective period was characterised by the
adaptation of the religious life to the rite of the Swedish Lutheran Church.
Thus on the whole, the beginnings of the translation of the German, Polish
and Swedish literature into Latvian are linked with the changes that occurred
in the mental life of the Baltic lands under the impact of political processes.
All the early translations into the Latvian language were made for the needs
of the religious rite and were of religious content. Along with the promotion
and growth of literacy among the ethnic Latvians, in the second half of the
17th century the Baltic book publishers finally began to perceive the Latvians
as readers: the Latvian language books started to feature a title-page, a table of
contents and frequently also a preface addressed specially at the Latvian reader.
The consolidation of Latvian as a reading language in the Baltics since the late
17th century is attested by a gradual diversification of the literary landscape
and, along with the dawn of the Enlightenment age, the appearance of
secular literature: poetry and prose collections, popular science texts, practical
guidance literature and continued publications as well as the first plays in
the Latvian language. With very few exceptions, all of these texts were more
or less free translations from German. They not only reflected the presence
of the European literary tradition, but also created a fruitful soil for the
beginnings of literature written by the Latvians themselves in the 19th century.
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Inflantijas muižniecības
līdzdalība Polijas-Lietuvas valsts
politiskajā dzīvē 18. gadsimtā:
ievērojamākās dižciltīgo dzimtas
Inflantijas vojevodistē
Pāvels A. Jezjorskis

I
Latgale (agrāk Inflantija), viens no mūsdienu Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem reģioniem, vairāk nekā divu gadsimtu garumā
(1559/1561–1772) bija daļa no Polijas-Lietuvas valsts. Un to pat
nespēja ietekmēt kari, ko Polijas-Lietuvas muižnieku republika
17. gadsimtā izcīnīja pret Zviedriju un Krieviju un kuru laikā
Latgales teritorija vairākkārt piedzīvoja iebrukumus un pamatīgus postījumus. Pēc tam, kad Zviedrija (1660) un Krievija (1667)
atteicās no savām pretenzijām uz Latgali, tā 1677. gadā kļuva
par Polijas-Lietuvas muižnieku republikas patstāvīgu vojevodisti
(poļu województwo inflanckie, vācu Woiwodschaft Livland). Tajā
bija patstāvīga muižniecības pašpārvalde, kā arī pašai sava pēc
Lietuvas lielkunigaitijas parauga organizēta ierēdniecības hierarhija (pilsētu un zemes ierēdņi). Tās priekšgalā atradās Inflantijas
vojevoda un kastelāns, kuriem bija attiecīgi rezervētas vietas senātā,
Polijas-Lietuvas parlamenta augstākajā palātā.1 Pēc 1660. gada
Inflantija kļuva par simbolu Polijas-Lietuvas valdnieku pretenzijām uz visu kādreizējo Livoniju, kas kā pars pro toto izpaudās arī
teritorijas apzīmējuma lietojumā: Inflantijas vojevodiste pārmaiņus
tika dēvēta arī par Livonijas hercogisti (poļu Księstwo Inflanckie).2
Inflantijas vojevodiste bija reti apdzīvots un vāji apsaimniekots
apgabals, kurā tikai Daugavpils (Dyneburg / Dünaburg) bija centrs
ar pilsētas tiesībām.3 Atrašanās vietas dēļ pie valsts robežām Inflan178
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tija arvien uzlūkota kā drošības “buferis”, kas sargāja Lietuvas
lielkunigaitiju no ziemeļu puses. Šo uzdevumu pirmām kārtām
pildīja Daugavpils cietoksnis, kas kontrolēja Daugavas līniju.4
Laikā, kad Latgale piederēja Polijas-Lietuvas valstij, šī valsts izcēlās
ar izteikti multikulturālu raksturu. Līdzās Latgales etniskajiem
pamatiedzīvotājiem (latviešiem) Inflantijas vojevodistē dzīvoja arī
vācieši, poļi, lietuvieši un ieceļojušie krievu vecticībnieki, kā arī
rutēņi, kas šajā apgabalā galvenokārt bija ienākuši no baltkrievu
zemēm. Etniskā daudzveidība ietekmēja arī vietējo muižniecību,
kuras lielāko daļu veidoja muižnieku dzimtas ar vācu izcelsmi,
kas šeit bija apmetušās viduslaiku beigās jeb vēlāk uz Latgali
pārceļojušas no kaimiņos esošās Kurzemes.5
Sākot ar 16. gadsimta beigām tā dēvētajā Poļu Livonijas apgabalā
uz dzīvi sāka nometināties poļu un lietuviešu dižciltīgie.6 Visā
laika periodā, kad Latgale ietilpa Polijas-Lietuvas valsts sastāvā,
vietējās muižniecības vidū dominēja vācu izcelsmes seno Livonijas dižciltīgo dzimtu pārstāvji.7 17./18. gadsimta mijā lielākā to
daļa izšķīrās par konvertēšanos katolicismā un sarmatu kultūras
modeļa pieņemšanu (izņemot fon Korfu (von Korff ) dzimtu, kuri
palika uzticīgi luterismam un vācu kultūras tradīcijām).8 Pamatā
smagajiem lēmumiem par ticības un kultūras identitātes maiņu
bija bailes zaudēt savu sabiedrisko stāvokli, taču vienlaikus šāda
izšķiršanās bija arī reakcija uz politiskajām un kultūras pārmaiņām
Polijas-Lietuvas valstī Mihala Koributa Višņovecka (Michał Korybut
Wiśniowiecki, 1669–1673) un Jana III Sobeska (Jan III. Sobieski,
1674–1696), kā arī pirmā Vetinu (Wettin) dinastijas valdnieka
Augusta II Stiprā (poļu August II Mocny, vācu August II. der Starke,
1670–1733) valdīšanas laikā.9 Raugoties no Inflantijas muižniecības sabiedriskā nozīmīguma perspektīvas Inflantijas vojevodistē,
šie lēmumi vērtējami kā pareizi. Piemēram, fon Borhu (von der
Borch), fon Hilzenu (von Hylzen / Eckeln gen. Hülsen), fon Plāteru
(Broel, saukti Plater) vai fon Zīberku (von Zyberk / Syberg zu
Wischling) dzimtu pārstāvji tādā veidā pietuvinājās karaliskajam
galmam – iemantoja sev patronus no Polijas-Lietuvas valsts bagātāko un ietekmīgāko ģimeņu vidus un ieguva pat Polijas-Lietuvas
valsts mērogam iespaidīgus zemes īpašumus, līdz ar ko izvirzījās
līdz Polijas-Lietuvas valsts ierēdniecības elites līmenim. Iegūtās
pozīcijas Inflantijas augstākajam dižciltīgo slānim deva iespēju
ietekmēt ne tikai dzimtās provinces (Inflantijas), bet arī visas
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Polijas-Lietuvas valsts likteni. Taču šeit rodas jautājums, vai
viņi sasniegtās pozīcijas prerogatīvas arī pietiekami efektīvi
izmantoja. Te jāatgādina, ka atbildīgo amatu ieņemšana un
titulu iegūšana gan nodrošināja augstu labklājības līmeni,
taču vēl nenozīmēja piederību valsts politiskajai elitei, ar ko
šajā gadījumā ir jāsaprot cilvēku loks, kam bija reāla ietekme
uz valsts politiku un kas aktīvi piedalījās tās līdzveidošanā.10

II
Jau iesākumā jāuzsver, ka minētajiem Inflantijas politiskās
un zemes īpašnieku elites pārstāvjiem viņu vāciskā izcelsme
un tas, ka viņi tikai ap 17./18. gadsimta miju konvertējās
katolocismā nozīmēja arī zināmu apgrūtinājumu: PolijasLietuvas muižniecības vidū, īpaši starp kroņa dižciltīgajiem,
viņi bija relatīvi maz pazīstami.11 Jans Augusts Hilzens (Jan
August Hylzen / Johann August Eckeln gen. Hülsen, miris
1767), vēlākais Minskas vojevoda, to visnotaļ labi apzinājās.12
Tāpēc viņš ap 18. gadsimta vidu uzsāka informēt plašāku
publiku par Inflantijas vojevodistē dzīvojošo muižniecību,
tajā skaitā par senajām Livonijas vācu izcelsmes dzimtām.
Šim mērķim kalpoja 1750. gadā Viļņā izdotā pirmā poļu
valodā sarakstītā Inflantijas vēsture, kas iepazīstināja arī
ar Inflantijas vojevodistes teritorijā dzīvojošām dižciltīgo
ģimenēm.13
Tajā pašā laikā fon Borhiem, fon Hilzeniem, fon Plāteriem
un fon Zīberkiem piemita daudzas kvalitātes, kas tiem
atviegloja politiskas karjeras veidošanu teju katrā vidē – pat
ekstrēmi svešā un nelabvēlīgi noskaņotā. Visupirms jau viņi
nāca no dzimtām ar augstu saimniecisko statusu, kas viņus
padarīja atraktīvus katram dižciltīgās republikas politiskajam
grupējumam – kaut vai tādēļ vien, ka tie vajadzības gadījumā
saviem patroniem varēja izlīdzēt ar kredītu. Jāpiezīmē, ka
ievērojamākās Inflantijas dzimtas savas saimnieciskās pozīcijas stiprināja ne tikai ar zemes īpašumu iegādes palīdzību.
Piemēram, fon Hilzeni savas aktivitātes izvērsa finanšu darījumos, veicot investīcijas skaidrā naudā pat Dancigā (poļu
Gdańsk).14 Šī iemesla dēļ Janu Augustu Hilzenu un viņa sievu
Konstancju (Konstancja, dzimusi Plater, mirusi 1795. gadā)
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10 Vgl. Jerzy Michalski: Problematyka
polskiej elity politycznej XVIII, in:
Wiek Oświecenia 5 (1988), s. 19–29;
Teresa Zielińska: Magnateria polska
epoki saskiej, Wrocław 1977, s. 6–13;
Dybaś (kā 7. atsauce), s. 242–253.
11 Piemēram, fon Borhu dzimta līdz
galam neizdibināmu iemeslu dēļ nebija
pieminēta jezuīta Kaspera Nisjecka
(Kasper Niesjecki, 1682–1744)
slavenajā ģerboņu grāmatā Korona
Polska (1728–1743). Skat. izdevēja
komentāru in: Jan Nepomucen
Bobrowicz (red.): Herbarz polski
Kaspra Niesieckiego S. J., Bd. 2,
Lipsk 1839, s. 238.
12 Salīdzinājumam skat. Bogusław
Dybaś: Geschichtsdenken, Integration
und Identität in Livland um die Mitte
des 18. Jahrhunderts: zur livländischen
Geschichte im historischen Werk
des Hochadeligen Jan August
Hylzen, in: Zeitschrift für historische
Forschung 29 (2002), S. 81–97; Dybaś
(kā 7. atsauce), s. 249–253.
13 Jan August Hylzen: Inflanty w
dawnych swych, y wielorakich aż do
wieku naszego dziejach [..], Wilno
1750 (skat. galvenokārt II daļu).
Darbs bija ļoti populārs un nonāca
daudzās privātās kolekcijās, arī karaļa
Staņislava Augusta Poņatovska
bibliotēkā. Neraugoties uz daudziem
trūkumiem, Hilzena darbs, bez
šaubām, deva lielu ieguldījumu
zināšanu izplatīšanā par Inflantiju
izglītotajās poļu un lietuviešu
dižciltīgo aprindās. Salīdzinājumam
skat. arī Emanuel Rostworowski:
Hylzen Jan August, in: Polski
słownik biograficzny (turpmāk cit.
PSB), Bd. 10, Wrocław, Warszawa,
Kraków 1962–1964, s. 129; Dybaś
(kā 7. atsauce), s. 249–253.
14 Tas nebija nejauši. Danciga
18. gadsimta Polijā-Lietuvā ieņēma
vadošo vietu finanšu un banku jomā.
Vairāk par to skat. Edmund Cieślak:
Rola bankierów i banków w Gdańsku
w XVIII wieku, in: Stanisław
Salmonowicz (red.): Mieszczaństwo
gdańskie, Gdańsk 1997, s. 61–65;
derselbe: Bankierzy i banki w
Gdańsku w XVIII w., in: Edmund
Cieślak (red.): Bankierzy i banki w
dziejach Gdańska [Warszawa 1999],
s. 81–113.

15 Skat. Marcin Matuszewicz: Diariusz życia
mego: Bohdan Królikowski, Zofia Zielińska
(red.), Bd. 2 (1758–1764), Warszawa 1986,
s. 624. Vairāk par Hilzenu dzimtas finansiālo
darbību 18. gs. skat. Paweł A. Jeziorski:
Hylzenowie w Gdańsku. Szkic do dziejów elit
dawnego województwa inflanckiego, in: Zapiski
Historyczne 80 (2015), 3, s. 151–168, hier s. 157–
158. Salīdzinājumam skat. arī: Łukasz Wróbel:
Życie towarzyskie i rozrywki młodego magnata w
świetle “Kontynuacji Dyariusza od Roku 1754”
Józefa Jerzego Hylzena, in: Bogdan Rok, Filip
Wolański (Hrsg.): Staropolskie podróżowanie,
Kraków 2016, s. 323–332, hier s. 330.
16 Sapiehowie. Materjały historyczno-genealogiczne
i majątkowe, Bd. 3, Petersburg 1894, s. 392;
Rostworowski (kā 13. atsauce), s. 128.
17 Zemes: Osveja (Oświeja), Čereja (Czereja,
grāfiste) un Hermanoviče (Hermanowicze); skat.
Sapiehowie (kā 16. atsauce), s. 206–207, 272–
273, 278, 285–286, 356, 360, 405–407.
18 Juzefam Ježijam Hilzenam dzīves nogalē bija
pakļauti apm. 8000 vīriešu dzimtas pārstāvju;
skat. Testament Józefa Hylzena wojewody
mścisławskiego, in: Dzieje dobroczynności
krajowey i zagraniczney z wiadomościami ku
wydoskonaleniu jey służącemi 2 (1821), Sp.
1025–1030, hier Sp. 1026. Par Juzefa Ježija
brīvmūrnieka aktivitātēm skat. arī: Ludwik Hass:
Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie
wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821),
Warszawa 1980, s. 135, 142, 144–145, 148, 150–
152, 157, 189, 525.v
19 Vairāk par šo personu skat. Ludwik Hass:
La franc-maçonnerie et les sciences occultes
au XVIIIe siecle. Jean-Luc-Louis de Toux de
Salvert, in: Acta Poloniae Historica 53 (1986),
S. 93–116; Roman Bugaj: Hermetyzm w
Polsce doby stanisławowskiej, in: Analecta.
Studia i materiały z dziejów nauki 2 (1993),
2, s. 155–219, hier s. 167 ff.
20 Emanuel Rostworowski: Hylzen Józef Jerzy, in:
PSB, Bd. 10, s. 132.
21 Władysław Konopczyński: Borch Jan Jędrzej
Józef, in: PSB, Bd. 2, Kraków 1936, s. 312.
22 Wilhelm Schlemüller: Diariusz podróży na
sejm grodzieński 1752, in: Jan Gintel (Bearb.):
Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, Bd. 2
(Wiek XVIII–XIX ), Kraków 1971, s. 31.
23 Konopczyński (kā 21. atsauce), s. 311–312.
24 Tadeusz Turkowski: Borch Michał Jan, in:
PSB, Bd. 2, s. 313–314.

laikabiedri dēvēja par “slavenajiem kapitālistiem”
(berühmte Kapitalisten).15 Tāpēc nav jābrīnās, ka
Jans Augusts Hilzens saviem politiskajiem labvēļiem – Sapehu (Sapieha) ģimenei – regulāri aizdeva
prāvas naudas summas.16 Tas savukārt Hilzenam
pavēra iespēju uz viņu rēķina palielināt savus īpašumus, iegādājoties lielas muižas Lietuvā.17 Līdzīgi
rīkojās viņa dēls Juzefs Ježijs Hilzens (Józef Jerzy
Hylzen / Joseph Georg Eckeln gen. Hülsen, miris
1786. gadā), kurš līdz pat savai nāvei bija viens no
lielākajiem zemes īpašniekiem Lietuvas lielkunigaitijā un skaitījās arī viens no galvenajiem poļu
brīvmūrnieku sponsoriem.18 Žans Liks Luī de Tū
de Salvērs vel Salvērs (Jean-Luc-Louis de Toux de
Salvert vel Salverte)19 – slavenais brīvmūrnieks,
alķīmiķis, okultists un hermētisma piekritējs, kurš
savu darbību Polijā-Lietuvā izvērsa 18. gadsimtā,
Juzefu Ježiju Hilzenu tieši šī iemesla dēļ nodēvēja
par slaucamo govi.20 Savukārt valsts finansēm savu
naudu aizdeva Jans Jendžejs (Andžejs) Borhs (Jan
Jędrzej (Andrzej) Borch / Johann Andreas von der
Borch, miris 1780. gadā), kurš savas dzīves beigās
bija kroņa lielkanclers (kanclerz wielki koronny).21
Iegādātie īpašumi Inflantijas muižniekiem ļāva
kompensēt savu citkārt mazo atpazīstamību kroņa
un Lietuvas dižciltīgo vidū. To apliecina arī
Vilhelma Šlēmillera (Wilhelm Schlemüller) ziņojums, kurš 1752. gadā Grodņā vēroja seima darbību un to starpā, kuri uz apspriedēm ieradās
ar vislielāko greznumu un krāšņumu, minēja
Inflantijas kastelānu Janu Augustu Hilzenu.22
Otra svarīgākā iezīme, kas uz citu fona izcēla tādas
dzimtas kā fon Borhus, fon Hilzenus, fon Plāterus
vai fon Zīberkus, bija viņu izcilā izglītība. Janam
Jendžejam Borham bija laba reputācija kā izglītotam un erudītam juristam, turklāt kā labam oratoram, kurš ar savām uzrunām parasti pārspēja
politiskos pretiniekus.23 Solīdu izglītību baudīja arī
viņa abi dēli – Mihals Jans (Michał Jan / Michael
Johann von der Borch, miris 1810. gadā)24 un Juzefs
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Henriks (Józef Henryk / Josef Heinrich von der Borch,
miris 1835. gadā). Abu izglītības pieredzi bagātināja arī
ceļojumi pa Rietumeiropu, kuru laikā viņi līdzās citām
nozīmīgām vietām apceļoja Austriju, Itāliju un Franciju.
Mihals Jans, kurš bija poliglots un, pēc visa spriežot,
tekoši runāja franču, itāļu, vācu, latīņu un poļu valodā,
turklāt saprata arī krievu un angļu valodu, nekad nav
arī slēpis savas zinātniskās intereses. Savu Eiropas ceļojumu laikā no 1774. līdz 1780. gadam viņš bija viesis
daudzās zinātniskās institūcijās, satikās ar izciliem tā
laika zinātnes un mākslas pasaules pārstāvjiem un kļuva
pat par dažu ārvalstu zinātnisko biedrību locekli. Viņš
ir arī atstājis aiz sevis virkni darbu, no kuriem daži ir ar
augstu zinātnisko vērtību, īpaši ģeoloģijas, ģeoķīmijas un
mineraloģijas nozarēs.25
Arī fon Hilzeni novērtēja pamatīgas izglītības nozīmi. Jans
Augusts Hilzens pēc Viļņas Jezuītu akadēmijas apmeklēšanas devās studiju ceļojumā uz Vāciju, kur uzturējās
arī Rēgensburgā.26 Pēc atgriešanās Inflantijā viņš plašāku
atpazīstamību ieguva ar savām izcilajām runas spējām
reģionālajos landtāgos (seimikos). Dažas no viņa runām
pat tika iekļautas un publicētas pazīstamajā, 1745. gadā
izdotajā Jana Ostrovska Danejkoviča ( Jan Ostrowski
Daneykowicz) krājumā.27 1750. gadā Viļņā iznāca Jana
Augusta Hilzena nozīmīgākais darbs – jau iepriekš minātā
Inflantijas vēsture.28 Pamatīgu izglītību ieguva arī viņa
vecākais dēls Juzefs Ježijs (Józef Jerzy), kurš laika posmā
no 1752. līdz 1754. gadam apceļoja Vāciju, Austriju, Beļģiju, Itāliju un ceļojuma pārtraukumā pievērsās ilgākām
studijām Vīnes Collegium Theresianum (1752–1753)29.
Izglītības ziņā no iepriekš minētajiem neatpalika arī fon
Plāteri. Jans Ludviks Plāters (Jan Ludwik / Johann Ludwig
Broel, saukts Plater, miris 1736. gadā), Inflantijas vojevoda,
bija slavens ar savu izglītību un pēc sevis atstāja visnotaļ
nozīmīgu literāro mantojumu.30 Arī viņa dēls Konstantijs
Ludviks (Konstanty Ludwik / Konstantin Ludwig Broel,
saukts Plater, miris 1778. gadā) bija skolots vīrs, kurš
savulaik izveidoja lielu bibliotēku Krāslavā, kas līdz
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25 Vairāk par to skat.: Janis Stradins:
Michał Jan Borch – polski przyrodnik
XVIII w, in: Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki 25 (1980), 3, s. 481–499;
Lāsma Driķe: Borhu dzimta: vēstures
liecības par Mihaelu Janu Borhu, in:
jānis keruss, ilgvars misāns (sast.):
Jaunas idejas un pieejas vēstures izpētē
II. Latvijas vēstures studentu otrās
konferences raksti, Daugavpils 2007,
23.–37. lpp.; Teresa Rączka-Jeziorska:
Romantyzm polsko-inflancki.
Sylwetki, teksty, archiwa, Warszawa
2016, s. 53–80; Paweł A. Jeziorski:
Podróże edukacyjne zamożnej szlachty
z województwa inflanckiego w XVIII
wieku. Przykład Borchów i Hylzenów,
in: Miscellanea Historico-Archivistica 24
(2017), s. 11–24, hier s. 12–19.
26 Julian Bartoszewicz: Znakomici
mężowie polscy w XVIII wieku.
Wizerunki historycznych osób, Bd. 2,
Petersburg 1856, S. 205–208; Józef
Bieliński: Uniwersytet Wileński
(1579–1831), Bd. 3, Kraków 1899–
1900, S. 406; Stanisław Roszak:
Koniec świata sarmackich erudytów,
Toruń 2012, s. 173; Jeziorski
(kā 25. atsauce), S. 19–20.
27 Runas, kas tapušas laika posmā no 1728.
līdz 1736. gadam. Skat. Jan OstrowskiDaneykowicz: Swada polska y łacińska
[..], Lublin 1745, s. 190 ff.
28 Skat. 13. atsauci.
29 Roszak (kā 26. atsauce), s. 16–17,
30, 96–97; Joanna Orzeł, Arvydas
Pacevičius, Stanisław Roszak
(Bearb.): Juozapo Jurgio Hilzeno
1752–1754 metų kelionės dienoraštis.
Dziennik podróży Józefa Jerzego
Hylzena z lat 1752–1754, Vilnius
2013; Joanna Orzeł: Kręgi
towarzyskie Józefa Jerzego Hylzena w
czasie jego europejskiej peregrynacji
(1752–1754), in: Rok / Wolański
(kā 15. atsauce), s. 315–322; Jeziorski
(kā 25. atsauce), s. 20–21.
30 Szymon Konarski: Platerowie, in:
Materiały do biografii, genealogii i
heraldyki polskiej. Źródła i opracowania,
Bd. 4, Buenos Aires, Paryż 1967,
s. 53–54; Andrzej Link-Lenczowski:
Plater Jan Ludwik, in: PSB, Bd. 26,
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
Łódź 1981, s. 659.

31 B[Olesław] B[Reżgo]:
Dawne biblioteki dworskie,
in: Materiały krajoznawczohistoryczne wydane w
Daugawpilsie przez polskokatolickie stowarzyszenie
“Harfa”, Daugavpils
1938, s. 69–71; Zofia
Zielińska: Plater (BroelPlater) Konstanty Ludwik,
in: PSB, Bd. 26, s. 674;
Teresa Rączka-Jeziorska
(kā 25. atsauce), s. 88–89.
32 Konarski (kā 30. atsauce),
s. 63, 186–189; Zofia
Zielińska: Plater (BroelPlater) Kazimierz Konstanty,
in: PSB, Bd. 26, s. 665 ff.;
Teresa Rączka-Jeziorska
(kā 25. atsauce), s. 86–94.
33 KonopczyńskI
(kā 21. atsauce), s. 311–312;
Zielińska (kā 31. atsauce),
s. 672; Zofia Zielińska:
Walka „Familii” o reformę
Rzeczypospolitej 1743–1752,
Warszawa 1983, s. 184.
34 Salīdzinājumam skat. 1745.
gada sākuma Daugavpils
seimika aprakstu: Jans Jedžejs
Borhs vārdā nenosauktam
Radzivilam, Dyneburg,
13.02.1745, in: Archiwum
Główne Akt Dawnych w
Warszawie [Das Hauptarchiv
der alten Akten in Warschau],
Archiwum Radziwiłłów
[Das Archiv der Familie
Radziwiłł], Abt. V, Sign.
1144, S. 10–16.
35 Konopczyński
(wie Anm. 21), S. 311.
36 Matuszewicz,
Królikowski, Zielińska
(kā 15. atsauce), s. 149, 285,
596–597; Konopczyński
(kā 21. atsauce), s. 312.
37 Matuszewicz,
Królikowski, Zielińska
(skat. 15. atsauce),
s. 596–597; Konopczyński
(skat. 21. atsauce), s. 312.

mūsdienām diemžēl vairs nav saglabājusies.31 Savukārt mazdēls
Kazimežs Konstantijs (Kazimierz Konstanty / Kasimir Konstantin
Broel, saukts Plater, miris 1807. gadā) bija produktīvs politiskais
rakstnieks, kā arī ļoti labs orators.32

III
Pamatīga izglītība un izcilas runas dāvanas vēl nebūt negarantēja panākumus reģionālajā un vēlāk iekšzemes politikā. Lai
18. gadsimtā muižnieku republikas politiskās dzīves komplicētajās
reālijās īstenotu savus izvirzītos mērķus, bija nepieciešamas arī
noteiktas rakstura iezīmes. Nešaubīgi šādas kvalitātes piemita,
piemēram, Janam Jendžejam Borham, kurš jau savas politiskās
karjeras sākumā veiksmīgi konkurēja ar fon Plāteriem par ietekmi
Inflantijas vojevodistē. Konflikts, par kura galveno motīvu vēlāk
izvērtās sāncensība ar jauno Konstantiju Ludviku Plāteru, aizsākās
jau 18. gadsimta 30. gadu vidū un ieilga vairāku gadu desmitu
garumā.33 1745. gada sākumā uz šo norišu fona iezīmējās zināma
uzskatu polarizēšanās Inflantijas muižniecības vidū. Šī intensīvā
konflikta laikā fon Borhs vairākkārt apliecināja labu izjūtu pareizas
taktikas izvēlē, vēsu prātu, labu situācijas novērtējumu un spēju
saglabāt savaldību, kas ne tikai nesa viņam augļus politiskajā
cīņā pret fon Plāteriem, bet arī pasargāja Inflantiju no ieraušanas
bruņotā konfliktā.34
Tiem Inflantijas ievērojamāko dižciltīgo dzimtu politiskajiem
centieniem, kas sniedzās ārpus Inflantijas robežām, nebūtu
bijušas izredzes tapt īstenotiem, ja tos kā patroni neatbalstītu
valsts politiskie līderi. Tā Jans Jendžejs Borhs, pateicoties kroņa
lielkanclera Andžeja Staņislava Zaluska (Andrzej Stanisław
Załuski, miris 1758. gadā) atbalstam, 1744. gadā kļuva par
Inflantijas apakškamerāriju (podkomorzy, lat. subcamerarius).35
Vēlāk viņš tika uzskatīts par galma grupējuma, kas atbalstīja
Augustu III, līdera Ježija Augusta Mnišeka (Jerzy August Mniszech,
miris 1778. gadā) favorītu.36 Pēc Staņislava Augusta Poņatovska
(Stanisław August Poniatowski) ievēlēšanas par karali (1764) un
izlīguma ar pretinieku – Čartorisku (Czartoryski) dzimtu – Jans
Jendžejs Borhs pietuvinājās karaliskajam spārnam un ar laiku
kļuva par Staņislava Augusta uzticamu līdzgaitnieku.37
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Jans Augusts Hilzens, kurš jaunībā bija saistīts ar fon Plāteriem,38
pēc iesaistīšanās iekšzemes politikā baudīja turīgās un ietekmīgās
Sapehu dzimtas atbalstu.39 Pateicoties Sapehu protekcijai, Hilzens
1744. gadā kļuva par Inflantijas kastelānu un pirmo senatoru
dzimtā. Pateicībā par atbalstu savas politiskās karjeras veicināšanā
viņš Sapehiem palīdzēja ar naudas aizdevumiem, kas tiek lēsti
ap 400 000 zlotu un tajā laikā bija ievērojama summa. Vēlāk
Jans Augusts Hilzens pietuvinājās karaļa galmam un bija aktīvs
Čartorisku partijā – vismaz vēl tajā laikā, kad Čartoriski atbalstīja
karali. Tuvas attiecības ar karaļa galmu Hilzens uzturēja arī pēc
Staņislava Augusta Poņatovska ievēlēšanas par Polijas karali.40
Turklāt viņu atbalstīja arī vecākais dēls Juzefs Ježijs, kurš pēc tēva
nāves 1767. gadā saņēma privilēģiju pārvaldīt Minskas vojevodisti.
Juzefs Ježijs Hilzens Staņislavu Augustu nepameta arī Bāras
konfederācijas laikā, iemantoja slavu kā viens no padevīgākajiem
Krievijas atbalstītājiem, tādā veidā pakļaudams savus Lietuvas
zemes īpašumus konfederātu partizānu uzbrukumu riskam.41
Līdzīgi savu ietekmi veidoja un izvērsa fon Plāteri. Piemēram,
Konstantijs Ludviks Plāters tika uzskatīts par pietuvinātu personu
Mihalam Frederikam Čartoriskim (Michał Fryderyk Czartoryski,
miris 1775. gadā), kurš sākot ar 1752. gadu bija Lietuvas lielkanclers
un kam pateicoties viņš 1746. gadā kļuva par Lietuvas lielrakstvedi
(pisarz wielki litewski). Čartorisku dzimtas dienestā Plāters palika,
arī kad tā jau bija sarāvusi saites ar karalisko galmu. Vēlāk viņš
gan mēģināja atkal pietuvoties karaļa galmam, cerot uz Lietuvas
apakškanclera amatu, taču veltīgi.42

IV
Nav apstrīdama fon Borhu, fon Hilzenu, fon Plāteru vai fon
Zīberku dzimtas pārstāvju piederība Polijas-Lietuvas valsts
ierēdniecības elitei 18. gadsimtā. Šo dzimtu pārstāvji senātā,
Polijas-Lietuvas parlamenta augstākajā palātā, sastopami pat
vairāku gadsimtu gaitā. No Borhu dzimtas par senatoriem kļuva
Jans Jendžejs, kurš bija Inflantijas vojevoda (1765–1767), kroņa
apakškanclers (1767–1780) un kroņa lielkanclers (1780),43 kā arī
viņa vecākais dēls Mihals Jans – Belzas (Belz / Bels) vojevoda
(1787–1791).44 No Hilzenu dzimtas tie bija brāļi Ježijs Miko-
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lajs ( Jerzy Mikołaj), Smoļenskas bīskaps (1746–1763),45
un Jans Augusts, kurš bija Inflantijas kastelāns (1744–
1754) un pēc tam Minskas vojevoda (1754–1767);46
tāpat senatori bija arī Jana Augusta vecākais dēls Juzefs
Ježijs, kurš tēva dzīves laikā bija Inflantijas kastelāns
(1760–1767), tad Minskas vojevoda (1767–1770) un
Mscislavas (Mścisław / Mszislau) vojevoda (1770–1783).47
Visplašāk senātā bija pārstāvēta fon Plāteru dzimta.
Senatori bija Inflantijas vojevoda Jans Andžejs (1695–
1696)48 un viņa brālis Fabians, arī Inflantijas vojevoda
(1705–1707);49 brāļi Ferdinands Fabians, Lietuvas galma
maršals (1739),50 un Jans Ludviks, Inflantijas vojevoda (1735–1736);51 tad Jana Ludvika dēls Konstantijs
Ludviks, kurš bija Polockas kastelāns (1754–1758),
Mscislavas vojevoda (1758–1770) un Traķu (Troki)
kastelāns (1770–1778);52 un visbeidzot arī Konstantija
Ludvika dēli Kazimirs Konstantijs, kurš bija Traķu
kastelāns (1790–1793) un pēdējais Lietuvas apakškanclers (1793),53 kā arī Juzefs Vincentijs, Traķu kastelāns
(1793).54 Jāpiemin arī fon Zīberku dzimtas pārstāvji:
Juzafats, Inflantijas kastelāns (1767–1769) un Inflantijas vojevoda (1769–1775) un viņa dēls Jans Tadeušs
(Tadeusz), vispirms Inflantijas vojevoda (1775–1778) un
tad Brestļitovskas (Brześć Litewski) vojevoda (1778).55
Vēl piesaucama ir fon Berku dzimta (Berg von Carmel),
kurus pārstāvēja Vladislavs Francišeks (Władysław
Franciszek), Inflantijas kastelāns (1688–1710), kuram
nebija pēcnācēju,56 kā arī fon Volfu de Ludinghauzenu
(von Wolff de Ludinghausen) dzimta, ko pārstāvēja Teodors, kurš bija Inflantijas un Piltenes (1710) un pēc tam
Helmas (Chełm) bīskaps (1710–1712).57 Uzskaitījumā
trūkst fon Korfu dzimtas pārstāvju, kuri ap 17. gadsimta
vidu zaudēja savu līdzšinējo nozīmīgumu un to vairs
nekad tā arī neatguva.58 Tāpat nav minētas tās personas, kuras nāca no Inflantijas vācu izcelsmes dzimtām,
taču kurām 18. gadsimtā ar Inflantijas vojevodisti bija
visai vāja saistība.
Vairākumam minēto personu iekļūšana Polijas senātā nozīmēja ilgas politiskas karjeras virsotni,59 ko viņi parasti bija
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aizsākuši ar teicamo “skolu” Inflantijas landtāgā (seimikā)
Daugavpilī60 un vēlāk turpinājuši jau aiz savas dzimtās
vojevodistes robežām. Kopumā nebija daudz Inflantijas
muižniecības pārstāvju, kas agros gados būtu izvirzījušies
līdz Polijas-Lietuvas parlamenta augstākajai kamerai, tikai
pateicoties savas dzimtas politiskajai ietekmei. Savukārt
gandrīz visām Inflantijas augstākajam dižciltīgo slānim
piederošajām dzimtām, kas to paveica, izdevās šo ceļu
atkārtot arī nākamajās paaudzēs. Tas liecina par viņu
pozīciju nostiprināšanos valstiski politiskā mērogā, kā arī
par stabilu sabiedrisko stāvokli.
Ja raugās uz piederību senātam jau kā uz dzimtas tradīciju
vairākās paaudzēs, visilgāk senāta locekļi ir bijuši fon
Plāteri – kopš 17. gadsimta beigām bez pārtraukuma
četrās paaudzēs. Attiecīgi viņu dzimtas pārstāvju skaits
senātā kopumā bija vislielākais (fon Plāteri – septiņi,
fon Hilzeni – trīs, fon Borhi – divi, fon Zīberki – divi).
Savukārt, ja rēķina pēc pēdējā Polijas-Lietuvas valsts
pastāvēšanas gadsimtā kopā senātā nostrādātajiem gadiem,
visilgāk saistīta ar to bija fon Hilzenu dzimta – kopā
rēķinot gandrīz 40 gadu, turklāt laikā starp 1760. un
1763. gadu trīs fon Hilzeni bija vienlaicīgi Polijas-Lietuvas
parlamenta augstākajā kamerā, kas Inflantijas elites
aprindās ir vienīgais tāds gadījums.
Šajā ziņā krietni atpaliek fon Borhi (ar kopā 20 gadiem
senātā) un fon Zīberki (kopā nedaudz vairāk par desmit
gadiem). Plāteri šajā laikā senātā ir ar jau vairāk nekā
30 gadu pieredzi. Taču jāpiezīmē, ka visbiežāk mēs
saskaramies ar gadījumiem, kad senatoru karjera nebija
ilga – viens vai divi gadi. Vienīgais izņēmums bija
Konstantijs Ludviks Plāters, kurš senātā sabija gandrīz
ceturtdaļu gadsimta.
Jāpiemin vēl kāda detaļa, proti, fon Plāterus senatoru
amatā apstiprināja visi 18. gadsimtā Polijā-Lietuvā valdījušie monarhi. Turpretim visi fon Hilzenu dzimtas
pārstāvji par senatoriem tika iecelti tikai Augusta III
valdīšanas laikā. Savukārt fon Borhi un fon Zīberki
līdz senātam nonāca visvēlāk, tikai Staņislava Augusta
Poņatovska valdīšanas laikā.
186

60 Saskaņā ar vēl 16. gs. beigās noteiktiem
likumiem tur tika ievēlēti pat seši
deputāti – pa diviem pārstāvjiem no
Inflantijas, kroņa un Lietuvas. Kā atzinis
Boguslavs Dibašs (Bogusław Dybaś),
tas noveda pie neparastas situācijas,
proti: Inflantijas muižniecība, kura
Lietuvas lielkunigaitijas kasē iemaksāja
tikai simboliski, lēma par līdz pat
11 % Lietuvas deputātu ievēlēšanu
seimā. Tāpēc Inflantijas seimiks kļuva
par vietu regulārai spēcīgai sāncensībai,
kas norisinājās starp Polijas-Lietuvas
muižnieku republikas politiskās arēnas
galvenajiem spēkiem 18. gadsimtā; skat.
Dybaś (kā 7. atsauce), s. 245.

61 Vgl. Zielińska
(kā 10. atsauce), s. 16–17.
62 Ibid., s. 26.
63 Ibid., s. 32.
64 Michalski (kā 10. atsauce),
s. 22.
65 Skat. 56. atsauci.
66 Rostworowski
(kā 13. atsauce), s. 128–129.
67 Vgl. Jeziorski
(kā 15. atsauce), s. 159–160.
68 Daļēji pateicoties tieši
Borha ieguldījumam, tika
atjaunota Ministru padomes,
kas strādāja pie karaļa,
loma; viņš sevi apliecināja
arī jautājumos par valsts
formu un saimnieciskajām
reformām. 1773. gadā viņš
aktīvi piedalījās diskusijās
par tā dēvētās pastāvīgās
padomes (Rada Nieustająca
/ Ständiger Rat) projektu,
kam vajadzēja aizstāt pie
valdnieka rezidējošo Senatoru
padomi. Skat. Konopczyński
(kā 21. atsauce), s. 311–313.

Amati, kādus senāta iekšējā hierarhijā (ranga kārtībā pēc vecuma)
ieņēma Inflantijas muižniecības pārstāvji, nepiederēja pie augstākajiem amatiem (piemēram, kroņa senatoru rangā Inflantijas
vojevoda bija tikai 24. vietā un Inflantijas kastelāns – tikai
49. vietā).61 Uz kopējā kastelānu fona izceļas Traķi, kur fon
Plāteri bijuši kastelāni divās paaudzēs (1770–1778, 1790–1793).
Jau tika minēts, ka dažu personu politiskā karjera vainagojās ar
augstāko pārvaldes amatu ieņemšanu, kas garantēja arī vietu
senātā. Piemēram, Jans Jendžejs Borhs vispirms bija kroņa
apakškanclers, tad kroņa lielkanclers; Ferdinands Fabians Plāters
bija Lietuvas galma maršals; Kazimežs Konstantijs Plāters bija
Lietuvas apakškanclers. Jāpiemin, ka ministriem bija pastāvīga
pieeja karalim, kas līdz ar to viņiem nodrošināja stipras pozīcijas,62 turklāt apakškanclera un lielkanclera amats tika uzskatīts
arī par ienesīgu.63
Ja analizējam 18. gadsimta Polijas-Lietuvas muižnieku republikas
senatoru biogrāfiju, bez grūtībām varam konstatēt, ka viņu
vidū netrūka arī stipri pasīvu personu, kam politiskās ambīcijas
acīmredzot īpaši nerūpēja un kas senātā atradās, vairāk pateicoties
savai piederībai pie zināmām un ietekmīgām dzimtām.64 Taču
tādu personu tikpat kā nebija starp tiem senatoriem, kuri nāca no
Inflantijas vojevodistes dzimtām. Iespējams, ka pie tādiem būtu
pieskaitāms ilggadējais Inflantijas kastelāns Vladislavs Francišeks
Bergs (Władysław Franciszek Berg), lai gan viņa politiskā biogrāfija
vēl padziļināti jāpēta.65
Uz lielāko daļu Inflantijas dzimtu pārstāvjiem, kas ieņēma
senatoru amatus, politisko ambīciju trūkumu nevar attiecināt.
Tomēr viņu politisko aktivitāšu mērogs bija stipri diferencēts
un ar gadiem bieži mēdza sašaurināties. Piemēram, izcilais
orators Jans Augusts Hilzens, kurš žilbināja ar savām uzrunām
landtāgos un seimā, iekļuvis senātā, nebija politiski nozīmīgs
un politiskajos grupējumos, pie kuriem viņš piederēja, ieņēma
tikai otršķirīgos posteņus.66 Iespējams, to ietekmēja arī Hilzena
zinātniskās intereses, ar kurām viņš acīmredzot bija aizņemts, kā
arī veselības stāvoklis, kas dzīves pēdējos gados pasliktinājās.67
Tāpat arī Jans Jendžejs Borhs, kurš neslēpa savus uz reformām
orientētos centienus,68 politiskās karjeras virsotni piedzīvoja
karaļa Staņislava Augusta Poņatovska valdīšanas pirmajos gados.
Pēc paaugstināšanas kroņa apakškanclera amatā (1767) un īpaši
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pēc pirmās Polijas-Lietuvas dalīšanas viņa politiskā darbība
ievērojami pieklusa. Daži Inflantijas muižniecības pārstāvji
savu politisko aktivitāšu uzplaukumu piedzīvoja, vēl pirms
tika paaugstināti Polijas senatoru amatos. Tāds, piemēram,
bija Kazimežs Konstantijs Plāters, kurš bija ilggadējs pastāvīgās
padomes loceklis.69
Ja izsekojam Inflantijas vojevodistes ievērojamo dzimtu pārstāvju
politisko biogrāfiju, var secināt, ka nevienam no viņiem nav
izdevies kļūt politiski neatkarīgam. Un nevienam neizdevās
ap sevi izveidot patstāvīgu politisku grupējumu, kam būtu
bijusi vadoša loma politiskajā arēnā no Sakšu dinastijas nākušo
valdnieku un karaļa Poņatovska valdīšanas laikā. Bez šādas
aizmugures bija grūti pašam īstenot savus politiskos plānus,
kā arī nosargāt sasniegto. Ļoti labs piemērs, kas demonstrē to,
cik tomēr Inflantijas elitei bija ierobežotas ietekmes iespējas,
bija Jana Jendžeja Borha iesaistīšanās konfliktā par Čluhovas
(Człuchów / Schlochau) stārastiju, kas beidzās ar toreizējā kroņa
apakškanclera sakāvi.70 Ir vērts pievērst uzmanību arī neveiksmēm,
ar ko nereti beidzās Inflantijas muižniecības pārstāvju centieni
iegūt sev vai savu ģimeņu piederīgajiem amatus. Neveiksmīgs
bija, piemēram, Ježija Mikolaja Hilzena mēģinājums 1746. gadā
tikt kroņa apakškanclera amatā,71 tāpat Mihalam Janam Borham
1787. gadā neizdevās iegūt Inflantijas vojevodas amatu (viņš
1791. gadā bija spiests arī atkāpties no Belzas vojevodas amata
un rezultātā distancējās no sabiedriskās dzīves pilnībā).72
Krietni pozitīvāk vērtējama Inflantijas elites pārstāvju darbība
ierēdņu amatos, ieskaitot viņu aktivitātes pirms paaugstināšanas
senātā. Daudzi no viņiem apliecinājās kā kompetenti juristi,73
atbildīgi tiesneši vai talantīgi diplomāti, kas turklāt bija lieli
speciālisti ne tikai Kurzemes, bet arī Krievijas lietās.74 Un, pat ja
viņi šajā jomā reizēm piedzīvoja neveiksmes, tas drīzāk izrietēja
no valsts problēmām vai tās vājajām pozīcijām starptautiskajā
līmenī nekā no viņu kompetences trūkuma.
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Inflantijas ievērojamo dzimtu ambīcijas un politiskā ietekme
Polijas-Lietuvas muižnieku republikā tās dalīšanas laikā tika
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būtiski ierobežotas. Bāras konfederācija un pirmā Polijas-Lietuvas
dalīšana 1772. gadā mazināja augstākās muižniecības ietekmi
visā zemē kopumā. Pirmā valsts dalīšana ļoti nopietni skāra
Polijas-Lietuvas elites ienākumus no zemes īpašumiem, kas
ietilpa dalītājvaru pārņemtajos apgabalos un ieguva tā dēvēto
jaukto pavalstnieku statusu, kā arī bija īpaši pakļauti ārējam
spiedienam.75 Tāds liktenis skāra fon Borhus, fon Hilzenus,
fon Plāterus un fon Zīberkus, kas pēc pirmās dalīšanas zaudēja
arī vairākus viņu rīcībā nonākušos karaļa zemes īpašumus.
Fon Plāteri zaudēja kontroli pār Daugavpils stārastiju. Pēc
zināma laika viņiem gan izdevās šos īpašumus atgūt kā mūža
renti pret uzticības zvērestu Krievijas carienei un atteikšanos
no Staņislava Augusta Poņatovska labvēlības.76 Fon Hilzeni
zaudēja Viļakas (Marienhaus) stārastiju, lai gan Juzefs Ježijs
Hilzens tiešā veidā vērsās pie paša karaļa Staņislava Augusta
Poņatovska ar lūgumu palīdzēt to atgūt.77 Stārastija kā mūža rente
nonāca krievu dzejnieka, vēsturnieka un politiķa Ivana Jelagina
(Iwan Elagin, 1725–1794) rokās.78 Vēl smagākus zaudējumus
pirmās Polijas-Lietuvas dalīšanas rezultātā piedzīvoja fon Borhi.
Jau 1770. gadā Krievija sekvestrēja Jana Jendžeja Inflantijas
īpašumus, kas bija atmaksa par viņa pret Krieviju vērsto darbību
un pasīvo pretestību krievu karaspēka daļām (sekvestru atcēla
1771. gadā).79 Pēc pirmās dalīšanas fon Borhi zaudēja Inflantijas
vojevodistē ietilpstošo Ludzas (Lucyn / Ludsen) stārastiju, kas viņu
dzimtas īpašumā bija jau vairākās paaudzēs. Līdz 18. gadsimta
70. gadiem viņiem izdevās atgūt daļu pie šiem īpašumiem
piederošās zemes, taču maksa par to bija uzticības zvēresta
nodošana Katrīnai II (Ekaterina II, 1729–1796), ko deva Jana
Jendžeja Borha jaunākais dēls Juzefs Henriks.80 Neveiksmīgi
beidzās arī viņu centieni iegūt Čluhovas / Šlohavas stārastiju.
Tam gan jāvelta daži vārdi vairāk: 1771. gadā karalis Staņislavs
Augusts Poņatovskis Janam Jendžejam Borham kā lēni piešķīra
Šlohavas stārastiju Pomerānijā, ko tolaik uzskatīja par vienu
no ienesīgākajiem īpašumiem visā Polijā-Lietuvā un kur līdzās
pārdesmit ciemiem, pusmuižām un dzirnavām ietilpa arī trīs
pilsētas – Čluhova / Šlohava, Hojņice / Hojnice (Chojnice / Konitz)
un Debžno (Debrzno / Preußisch Friedland).81 Taču fon Borhs
stārastiju nevarēja pārņemt, jo to darīt viņu kavēja Karols
Staņislavs Radzivills (Karol Stanisław Radziwiłł, 1734–1790),
saukts Panie Kochanku (mans mīļais kungs), kurš arī izvirzīja savas
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pretenzijas uz šiem karaļa īpašumiem. Radzivilla karaspēka daļu
īstenotā stārastijas ieņemšana beidzās ar to, ka zemē ienāca prūšu
karavīri un stārastiju pārņēma Prūsija. Līdz ar to apakškanclers
Borhs zaudēja visas izredzes uz šo ienesīgo īpašumu.82
Polijas-Lietuvas pirmās dalīšanas un Inflantijas vojevodistes atkrišanas dēļ daudzas Inflantijas dižciltīgās dzimtas (to skaitā fon Borhi,
fon Hilzeni, fon Plāteri un fon Zīberki) tika šķirtas arī no Inflantijas
vidējās un zemākās muižniecības. Piedraudot ar īpašumu konfiscēšanu, Krievijas caristes iestādes pēc 1772. gada spieda zemāko
muižniecību pierādīt savu dižciltīgo izcelsmi un privilēģijas83 un
nodot uzticības zvērestu Katrīnai II.84 Tā kā tagad sakari ar Poliju-Lietuvu atšķirtajai Inflantijas muižniecībai bija apgrūtināti, vairs
arī nebija iespējams uzturēt abpusēji izdevīgos kontaktus, vismaz
ne tādā apmērā, kā līdz tam.

VI
Šajā rakstā izklāstītais skar tikai dažus aplūkojamās tēmas aspektus, un uz tā pamata izteiktajiem secinājumiem ir tikai pagaidu
raksturs. Jautājumam par Inflantijas elites nozīmi Polijas-Lietuvas
valsts politiskajā dzīvē 18. gadsimtā vēl nepieciešama sistemātiska
izpēte. Bez padziļinātas detaļu izpētes Polijas-Lietuvas politiskās
elites īpatnības 18. gadsimtā nemaz nav pilnīgi izprotamas. Taču
jau šajā izpētes stadijā var formulēt tēzi, ka Inflantijas augstākās
muižniecības pārstāvji, kuriem izdevās izvirzīties līdz Polijas-Lietuvas
valsts pārvaldes elitei un kuri nonāca Polijas-Lietuvas senātā, labāk
sevi parādīja kā ierēdņi, nevis kā politiķi. Tas, ka viņiem iekšzemes
politikā bija tikai pakārtota loma, nekādā gadījumā nav vērtējams
kā sekas politisku ambīciju trūkumam vai nepietiekami plašam
intelektuālam apvārsnim. Tam par iemeslu drīzāk bija apstāklis,
ka viņi pārāk neilgu laika sprīdi bija aktīvi augstākā valsts līmeņa
politikā, lai iegūtu un nostiprinātu tur neatkarīgas pozīcijas un tādā
veidā varētu veiksmīgi īstenot paši savus politiskos plānus. Negatīvu ietekmi uz viņu aktivitātēm atstāja arī Polijas-Lietuvas pirmā
dalīšana, kas vājināja Inflantijas elites saimnieciskās pozīcijas un to
atdalīja no tās dabisko atbalstītāju kopuma – Inflantijas vojevodistes
vidējās un zemākās muižniecības.
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The Participation of the Nobility of the Inflanty (Livonian)
Voivodeship in the Political Life of the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the 18th Century: A Case Study
of the Leading Polish-Livonian Noble Families
Paweł A. Jeziorski
The Inflanty (Livonian) Voivodeship (województwo inflanckie, Polskie
Inflanty), which was founded in 1677 and covered the territory of one of
the most important historical regions of present-day Latvia, Latgale, existed
within the Polish-Lithuanian Commonwealth until the first partition of
the latter in 1772. During the entire period of the belonging of this frontier
province to the Polish-Lithuanian Commonwealth (1559/1561–1772), its
political, economic and largely also intellectual elite was constituted by the
German-origin noble families. In the 18th century during the reign of the
Saxon dynasty kings and the last ruler of Poland-Lithuania Stanisław August
Poniatowski, several representatives of affluent Polish-Livonian families
managed to climb into the administrative elite of the Polish-Lithuanian
Commonwealth. More than a dozen of them even attained seats in the
Senate, the Upper House of the Polish-Lithuanian Parliament. A few of
them crowned their political careers with ministerial positions, which also
guaranteed them seats in the Senate. The achieved positions gave the higher
Polish-Livonian nobility the opportunity to influence the destiny of not only
their ‘native province’ (Polish Livonia/ Latgale), but also that of the entire
Polish-Lithuanian Commonwealth.
This paper aims to establish the extent of the actual influence of the representatives of the higher Polish-Livonian nobility on the state policy-making
of their time and to identify the factors, which enabled them to build such
spectacular political careers and to raise to the ranks of the Polish-Lithuanian
elite. The paper focuses on the representatives of the most influential noble
German-origin Polish-Livonian families: the von Borchs, von Hylzens, von
Platers and von Zyberks. Attention is attributed to the excellent education
and the high intellectual capacities of the representatives of these families as
well as to their high financial status that made it easier for them to attain
supporters and influential benefactors among the Polish-Lithuanian elite.
The author also emphasises that the separation of the Inflanty (Livonian)
Voivodeship from Poland-Lithuania and its annexation to Russia in 1772
was a heavy blow for the leading Polish-Livonian families, first and foremost
hitting their property basis.
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The author reaches the conclusion that, in spite of the fact that the abovementioned Polish-Livonian families had many representatives in the PolishLithuanian Senate, their actual influence on the domestic politics of the state was
rather limited. None of the Polish-Livonian Senate members managed to obtain
complete political independence and to gather around himself an independent
political grouping. The author proposes the thesis that the representatives of
the Polish-Livonian higher nobility who succeeded in raising to the ranks
of the Polish-Lithuanian administrative elite and attain seats in the PolishLithuanian Senate, asserted themselves better as civil servants than politicians.
The fact that they played a secondary role in the domestic politics was by no
means a result of a lack of political ambitions or a narrow intellectual horizon.
Rather, they had been active in the highest state-level politics for too short
a period of time to establish independent positions there and successfully to
pursue own political plans.
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Baltijas guberņu konfesionālā
savdabība kā vietējo autonomiju
stiprinošs faktors 18. gadsimtā
Kristīne Ante

18. gadsimta gaitā Krievija kļuva par nozīmīgu spēlētāju Eiropas starptautiskajā arēnā, tā bija spējusi ievērojami paplašināt
savus valdījumus rietumu virzienā, iegūstot tos apgabalus pie
Baltijas jūras, ko iepriekš bija pārvaldījuši zviedri un poļi. Līdz
ar to Krievija, kurā dominēja pareizticība, bija ieguvusi jaunus
pavalstniekus, kas atšķīrās ne tikai pēc savas etniskās, bet arī pēc
konfesionālās piederības.
Lielākā daļa Baltijas guberņas iedzīvotāju piederēja Evaņģēliski
luteriskajai baznīcai. Tā bija neatņemama šīs teritorijas savdabīgā vēsturiskā un kultūras mantojuma daļa, kas bija palīdzējusi
uzturēt vācbaltiešu pārvaldītās Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas
guberņas autonomiju Krievijas impērijas sastāvā. Šī raksta mērķis
ir atklāt, kā tieši šī savdabība izpaudās un kā tā būtu vērtējama
visas impērijas konfesionālās politikas kontekstā.
Rakstam ir trīs daļas. Pirmajā daļā tiks raksturota 18. gadsimta
starptautiskā politiskā situācija un apstākļi, kuros notika mūsdienu
Vidzemes un Igaunijas teritorijas pievienošana Krievijas impērijai.
Otrajā – sniegts ieskats Krievijas valdnieku attieksmē pret šo
reģionu (vai tas tika uztverts kā paraugs, drauds impērijai vai kā
svešķermenis) un raksturota centrālo varas iestāžu politika, kas
saistīta ar Baltijas guberņu autonomijas saglabāšanu. Visbeidzot –
nobeigumā tiks analizēta Krievijas impērijas konfesionālā politika,
īpašu uzmanību pievēršot tam, kādu vietu šajā valstī pārstāvēto
konfesiju hierarhijā ieņēma Evaņģēliski luteriskā baznīca; cik liela
nozīme tai bija vietējās autonomijas saglabāšanā.
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Lai gan raksta nosaukumā ir minētas Baltijas guberņas, tomēr īpaša
uzmanība tiks pievērsta situācijai Vidzemes guberņā1, jo Kurzemes
hercogistes pievienošana impērijai notika tikai pašā 18. gadsimta
nogalē. Jāatzīmē arī tas, ka šīs tēmas izklāstā raksta autorei būs
jāiziet ārpus pieteiktās tēmas hronoloģiskajiem ietvariem, jo
nozīmīgākās pārmaiņas Evaņģēliski luterisko baznīcu regulējošajos
tiesību aktos realizētas nevis 18. gadsimtā, bet tikai 19. gadsimta
pirmajā pusē, kad Krievijas impērijā tika veikta visu sabiedrības
dzīves jomu, t. sk. arī baznīcas, normatīvo aktu kodifikācija.

Vidzemes pievienošana Krievijas impērijai
Krievijas impērijā dzīvoja daudzu tautību cilvēki, tajā bija
iekļautas teritorijas ar atšķirīgu vēsturisko mantojumu. Bijušās
zviedru provinces Vidzeme un Igaunija Krievijas sastāvā nonāca
18. gadsimta sākumā, savukārt Kurzemes un Zemgales hercogiste
kļuva par Kurzemes guberņu tikai 1795. gadā pēc kārtējās PolijasLietuvas dalīšanas.
Pēc 1721. gada Nīstades miera līguma Vidzeme tika iekļauta
Krievijas impērijā Ziemeļu kara (1700–1721) rezultātā. Faktiski
tās pievienošana notika jau 1710. gadā, kad pēc Rīgas un Rēveles
kapitulācijas visi zviedru valdījumi Baltijā tika pakļauti Krievijas
administrācijai.2 Tiesību akti, ar kuriem noformēja Vidzemes un
Igaunijas iekļaušanu Krievijas impērijā, kļuva par pamatu visai
turpmākajai Baltijas provinču privilēģiju pastāvēšanai.
Šos aktus var iedalīt vairākās grupās. Pirmkārt, tie bija tā saucamie
universāli jeb mandāti – uzsaukumi visiem iedzīvotājiem, bet
jo sevišķi pilsētniekiem un bruņniecībai. Tos Pētera I (Petr I,
1672–1725) vārdā 1704., 1709. un 1710. gadā izdeva feldmaršals
Boriss Šeremetjevs (Boris Sheremetev, 1652–1719). Otrkārt,
kapitulācijas, ko saistībā ar Rīgas, Pērnavas un Rēveles padošanās
noteikumiem bija parakstījis Zviedrijas armijas komandants,
no vienas puses, un Krievijas armijas pavēlniecība – no otras.
Treškārt, Akorda punkti, kuros atspoguļotas privilēģijas, kas
piešķirtas Baltijas vāciešiem. Tie bija atsevišķu Baltijas kārtu
līgumi ar Krievijas militāro pavēlniecību sakarā ar pāriešanu
Krievijas pavalstniecībā. Ceturtkārt, Pētera I žēlastības raksti jeb
tā sauktās 1710. gada žēlastības grāmatas, kas gan apstiprināja
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Akorda punktus, gan arī kļuva par vēlāko žēlastības grāmatu
prototipu, ar kurām Pētera I pēcteči, kāpjot tronī, no jauna
apstiprināja Baltijas vāciešu privilēģijas. Šāda kārtība pastāvēja līdz
pat Aleksandra II (Aleksandr II, 1818–1881) valdīšanas laikam.
Piektkārt, 1721. gada 30. augusta Nīstades miera līgums. Uz
Baltijas autonomiju attiecās tikai šī līguma 9., 10. un 11. punkts.
Tajos bija apliecināts, ka Baltijas vāciešu privilēģiju starptautiskā
garanta nodrošinātāja ir Zviedrija.3
Lai gan Pēteris I bija Ziemeļu kara uzvarētājs, tomēr viņš uzskatīja,
ka ir svarīgi iegūt arī Baltijas vāciešu sabiedrības elites atbalstu.
Tādēļ kā pateicību par Baltijas pilsētu un Igaunijas, Vidzemes un
Sāmsalas muižniecības “brīvprātīgu” kapitulāciju apstiprināja visas
baltiešu iepriekšējās varas struktūras un tiesības, kā arī apsolīja
saglabāt vācu un luterāņu hegemoniju. Kā norādījis ASV profesors
Eduards Tādens (Edward C. Thaden, 1922–2008), šāds Pētera I
dāsnums bija saistīts ar viņa priekšstatu, ka vāciešiem Igaunijā
un Vidzemē piemīt augsta administratīvā kapacitāte un militārās
prasmes, kas varētu būt par paraugu arī Krievijas valstij, kura bija
sākusi sevi pozicionēt kā lielvaru.4
Pievienošanās Krievijai bija izdevīga arī pašai Baltijas vācu elitei,
jo viņus neapmierināja Zviedrijas īstenotā absolūtisma politika.
Visas zviedru reformas viņi uztvēra kā iejaukšanos vietējās pārvaldes kompetencē. Ass konflikts starp Zviedrijas karaļa varu un
Vidzemes muižniecību bija nobriedis jau 17. gadsimta beigās pēc
zviedru īstenotās muižu redukcijas. Savukārt, nonākusi Krievijas
sastāvā, vietējo muižnieku kārta varēja baudīt agrāk vēl nebijušas
privilēģijas. Viņi ne tikai atguva savā īpašumā muižas, drīkstēja tās
pārvaldīt bez jebkādiem ierobežojumiem, spriest tiesu, nemaksāt
nodokļus un pārdot zemnieku saražoto lauksaimniecības produkciju. Viņu kārtai pavērās neierobežotas iespējas sasniegt vēl
nepieredzētu labklājību.5
18. gadsimts bija arī nozīmīgs pavērsiens Krievijas vēsturē. Pētera I
radikālās iekšpolitikas reformas stimulēja valsts attīstību, lai
tā varētu kļūt par lielvaru un nozīmīgu dalībnieku Eiropas
starptautiskajā politikā. Pēc Ziemeļu kara Krievijas caram Pēterim I
Pēterburgas Svētās Trīsvienības katedrālē tika svinīgi piešķirts
tituls “Viskrievijas imperators”, kā arī goda nosaukumi “Tēvzemes
tēvs” un “Pēteris Lielais” – Krievija bija kļuvusi par impēriju.6
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Centrs versus perifērija
Lai izprastu centra un perifērijas attiecības 18. gadsimta Baltijas
reģionā, jāpievērš uzmanība diviem galvenajiem aspektiem: tā
laika starptautiskajai situācijai Eiropā un Krievijas iekšpolitiskajai
situācijai. Būtiskākais faktors, kas noteica starptautisko situāciju
18. gadsimta sākumā un ietekmēja lēmumu pieņemšanu, bija
Ziemeļu karš un tā radītās sekas – iedzīvotāju skaita samazināšanās,
izpostītās lauku saimniecības un pilsētas un mēra epidēmija.
Tādēļ pirmais un galvenais Krievijas impērijas uzdevums šajā
reģionā bija panākt vienošanos ar vietējo sabiedrības eliti, lai tā
atzītu jauno virsvaru par leģitīmu, tādējādi nostiprinot Krievijas
kā lielvaras pozīcijas. Ne mazāk svarīgi bija nodrošināt mieru un
kārtību, kas dotu iespēju jaunpievienotajai teritorijai atkopties
no kara radītajiem postījumiem un nodrošinātu tās tālāku
saimnieciskās dzīves attīstību. Vietējo iedzīvotāju konfesionālās
piederības jautājums šajā kontekstā nebija aktuāls.
18. gadsimta pirmā puse Krievijas iekšpolitikā iezīmējās kā
vērienīgu reformu laiks. Šajā sakarā ir jāatceras, ka, veidojot
savu ideālās pārvaldes modeli, Pēteris I paraugus meklēja tieši
Rietumos, īpaši Zviedrijas pārvaldes struktūrā. Līdz ar to vienas
iepriekš Rietumeiropas valstij piederošas teritorijas pievienošanā
viņš saskatīja iespēju arī Krievijai ātrāk kļūt rietumnieciskākai.
Pēteris I augsti vērtēja Baltijas vāciešu administratīvo un militāro
kapacitāti, tādēļ aicināja viņus iesaistīties savas valsts dienestā,
jo par vissvarīgāko uzdevumu uzskatīja tieši jaunas un efektīvas
valsts pārvaldes izveidi. Arī šajā sakarā Vidzemes un Igaunijas
iedzīvotāju konfesionālā piederība bija mazsvarīgs faktors. Drīzāk
pat pretēji, jo Pēteris I uzskatīja, ka Evaņģēliski luteriskajai
baznīcai, kas zviedru Vidzemē vadījusi iedzīvotāju garīgo aprūpi
jau vairākus gadsimtus, bija labi organizēta struktūra un Krievijas
pareizticīgajai baznīcai būtu no tās daudz kas aizgūstams.

Impērijas konfesionālā politika
Lai labāk izprastu konfesionālo situāciju plašajā Krievijas impērijā
un tās kontekstā varētu analizēt stāvokli Vidzemes guberņā,
jāizvērtē attiecības, kas pastāvēja starp Krievijas valdnieku un
Pareizticīgo baznīcu. Diemžēl līdz šim publicētajos baznīcas
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vēstures pētījumos šis aspekts nav skatīts visā tā daudzplākšņainībā.
Analizējot Vidzemes Evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesisko
stāvokli Krievijas impērijas konfesionālās politikas kontekstā, var
daudz skaidrāk saskatīt to, vai izmaiņas valsts politikā, kas skāra
kādu konkrētu konfesiju, bija vēršanās tikai un vienīgi pret to, vai
arī tā bija daļa no valsts kopējās konfesionālās politikas reformām.
Līdz pat mūsdienām tiek uzskatīts, ka pareizticība Krievijā
ir nesaraujami saistīta ar krievu tautas mentalitāti un veido
tās identitātes kodolu. Vēstures gaitā Krievija sevi centusies
prezentēt par vienu no pēdējiem īstenās kristietības bastioniem
(tēze par Maskavu kā trešo Romu7). Tādēļ Krievijas impērija
visā savā pastāvēšanas laikā centās pierādīt, ka ir ne tikai
kristietības nostiprinātāja savā zemē, bet arī pareizticīgo aizstāve
ārzemēs – Balkānos un Tuvajos Austrumos. Par šo īpašo statusu
pati Krievijas Pareizticīgā baznīca bija spiesta maksāt augstu cenu,
jo 1721. gadā likvidēja baznīcas autokefālo pārvaldi. Līdz ar to
šī baznīca zaudēja savu patstāvību un tiesības ievēlēt patriarhu.
Baznīcas pārvalde turpmāk nonāca jaunas institūcijas – Svētās
sinodes – rokās. Šo periodu (1721–1917) Krievijas Pareizticīgās
baznīcas vēsturē sauc par sinodālo periodu8.
Baznīca zaudēja patstāvību, tai vairs nebija tiesību nedz ievēlēt
patriarhu, nedz brīvi lemt pat par tās iekšējās dzīves jautājumiem,
jo daudzi no tiem bija obligāti jāsaskaņo ar valsts iestādēm. Vēl
vairāk – dažas draudžu pārvaldes lietas tika regulētas ar valsts
direktīvu palīdzību. Pareizticīgās baznīcas koleģiālais lēmumu
pieņemšanas princips tika izjaukts visos līmeņos, sākot no augstākā (eparhijas) līmeņa līdz pat draudžu līmenim. Kā ir atzinis
čehu vēsturnieks Hanušs Nikls (Hanuš Nykl): “Darījums starp
valsti un baznīcu bija nevienlīdzīgs un neizdevīgs. Sinodālajā
periodā varam runāt par to, ka baznīcas patstāvība tika nopirkta
par dažādiem valsts piešķirtiem labumiem, taču novārtā palika
pašas baznīcas sūtība. Pretī tā saņēma finansiālu atbalstu (garīdznieku atalgojuma un nodokļu atlaižu veidā), varas instrumentus,
kas noderēja savu draudzes locekļu pārvaldīšanā, un atbalstu
kristīgās ticības misijas pasākumiem (misionāru sagatavošanai
un viņu aktivitāšu, nodrošināšanai).”9
Pareizticīgās baznīcas sinodālā perioda sākums ir cieši saistīts ar
Pētera I reformām. Lai izveidotu modernu absolūto monarhiju,
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viņam vajadzēja visas valsts dzīves jomas sakārtot vienā precīzā
mehānismā. Baznīca nevarēja palikt ārpus tā, tādēļ arī tika pakļauta
reformām. Šajā periodā baznīca valstij bija vajadzīga kā paklausīga
iestāde, kas atbild par garīgo jomu. Savukārt valsts un baznīcas
simfonijas princips10 paredz, ka abas puses ir neatkarīgas partneres
un autonomas vienības. Pēterim I savukārt šķita, ka jāvadās pēc
dabisko tiesību principa, kura pamatā ir priekšstats par valdnieka
neierobežotu varu visās valsts dzīves jomās, arī baznīcā.
Līdz ar to rodas pamatoti jautājumi: vai Krievijā 18. gadsimtā
pastāvēja Bizantijas tipa baznīcas attiecības ar valsti; ciktāl tas
bija Bizantijas modelis? Hanušs Nikls uzskata, ka atbilde ir:
gan jā, gan nē. “Krievijas gadījumā var runāt par Rietumu
sekulārā absolūtisma apvienojumu ar baznīcu, kurai atņemta
autonomija. Protestantiskas ievirzes izmaiņas skāra galvenokārt
to, kā baznīca tika pārvaldīta. Citās jomās bizantiski krieviskā
tradīcija palika neskarta.”11
Pētera I attieksme pret reliģiju bija racionāla. Pareizticīgas dievbijības formas viņš uzskatīja par pārāk fanātiskām, pats mēdza
par tām pasmieties. Viņš bija pārliecināts, ka moderna tipa
valstī nav vajadzīgi ilgi un nogurdinoši dievkalpojumi, dažādas
liturģijas un procesijas. Tādēļ baznīcas dzīvē tika ieviesti vairāki
jauninājumi, kas savukārt radīja asu konfliktu ar tiem draudžu
locekļiem, kuriem šāda atkāpšanās no senās ticības nebija pieņemama. Tomēr jāatzīmē, ka Pēteris I bija ticīgs cilvēks un nepieļāva
nedz vēršanos pret baznīcu, nedz kāda cita veida brīvdomību. Par
to liecina fakts, ka tad, kad krievu vēsturnieks Vasilijs Tatiščevs
(Vasilij Tatiščev, 1686–1750) bija atļāvies publiski izsmiet Bībeli
un baznīcu, viņš nekavējoties ticis bargi sodīts.12
Reformējot baznīcas pārvaldi, Pēteris I izmantoja par paraugu
modeļus, kurus bija iepazinis tajās pašās valstīs, no kurām smēlās
idejas arī savām laicīgajām reformām – Holandes, Anglijas un
Zviedrijas. Šajās protestantiskajās valstīs Krievijas imperatoram
visvairāk patika tas, ka baznīca ir pakļauta valstij, ko pārvalda
kolektīva iestāde, un pat netiek pieļauta doma, ka baznīca varētu
būt ar valsti vienlīdzīgā stāvoklī. Pēteris I saprata, ka šādā veidā
organizēta baznīca labi iekļautos valsts varas mehānismā kā jebkura
cita dzīves joma. 1717. gadā cars sāka valsts pārvaldes reformas,
izmantojot Zviedrijas paraugu, kur bija kolēģijas13, ko vadīja prezidents. Drīz vien reformas skāra arī garīgo sfēru un baznīcu.14
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Jāņem vērā arī tas, ka par baznīcas reformu īstenotājiem jeb
vadītājiem imperators bija spiests izvēlēties cilvēkus, kas nebija
tieši saistīti ar pareizticīgo baznīcu, jo Krievijas pareizticīgo
vidē nebija Rietumu teoloģisko tradīciju. Tādēļ Pētera I skats
pievērsās ukraiņu apdzīvotajām teritorijām, kur jau bija notikusi
saskarsme ar Rietumu teoloģiju. Pateicoties poļu valdīšanas
laikam un ar to saistītajai katolizācijai, ukraiņu garīdznieki
prata latīņu valodu, bija studējuši Rietumu garīgajās skolās gan
Polijā, gan Romā (studiju laikā kļuva par uniātiem, bet vēlāk
atgriezās pareizticībā). Kijevas Mohilas akadēmija, piemēram, bija
atbilstoši Rietumu priekšstatiem par teoloģisko izglītību (Stefans
Javorskis (Stefan Jaworski, 1658–1722) un Teofāns Prokopovičs
(Teofan Prokopowicz, 1681–1736)) veidota mācību iestāde. Šajā
laikā arī Krievijas teoloģijas semināros tika ieviestas katoļu
un protestantu mācību metodes. Gandrīz visu 18. gadsimtu
tajos dominēja ukraiņu episkopāts un notika sāncensība ar
modernajām katoļu un protestantu tendencēm. Pareizticīgās
teoloģijas emancipācija sāka attīstīties tikai 19. gadsimtā, kad
noformējās krievu teoloģiskā tradīcija.15
Kāda bija Krievijas impērijas valdnieku attieksme pret Baltijas
guberņām 18. gadsimta otrajā pusē? Lai gan imperatore Katrīna II
(Ekaterina II, 1729–1796) (tāpat kā viņas priekšteči) 1762. gada
decembrī apstiprināja Vidzemes un Igaunijas guberņas īpašās
privilēģijas, pēc Isabellas de Madariagas (Isabel de Madariaga,
1919–2014) domām, šis solis būtu vērtējams tikai kā taktisks
gājiens. Pētniece uzskata, ka jau savas valdīšanas sākumposmā
Katrīna II uzskatīja, ka impērijas interešu vārdā guberņu likumi
būtu jāvienādo. Tomēr, apzinādamās, ka tas izraisīs sīvu pretestību,
viņa atturējās no striktas uzbrukuma taktikas.16 Kā viņa pati
tolaik rakstīja: “Man nav nodoma iejaukties tajās privilēģijās. Es
vēlos, lai visi dzīvotu mierā.”17
Jāņem vērā arī tas, ka šīs atsevišķo impērijas teritoriju un nomaļu
privilēģijas, tiesības un paražas impērijas centrālā pārvalde ne
vienmēr līdz galam izprata, jo šajā laikā vēl nebija notikusi
visu valsts likumu kodificēšana. Daudzi jau viduslaikos radītie
Baltijas guberņu tiesību akti bija vācu valodā. Lai varētu vienādot
impērijas likumus, bija jāveic dažādās tās guberņās pastāvošās
likumdošanas revīzija. Lai to varētu realizēt, nebija gan pietiekamas
administratīvās kapacitātes, gan arī vietējās varas elites atbalsta.
199

Tādēļ imperatores lēmums neveikt radikālas reformas nomaļu
autonomijas likvidēšanā bija taktiski izsvērts un balstījās racionālos
argumentos. Kā atzinusi pati Katrīna II: “Tik lielā valstī kaut
ko aizliegt būtu liela kļūda. Tas varētu traucēt valsts un tās
pavalstnieku mieru un drošību.”18
Plaša akadēmiskā diskusija par to, vai ir pastāvējusi vienota Krievijas impērijas politika, kā tā tika realizēta impērijas nomalēs,
aktualitāti nav zaudējusi arī mūsdienās19. Tiek spriests arī par to,
kāds termins būtu lietojams, apzīmējot šo politiku, cik atbilstošs
ir plaši lietotais termins “rusifikācija”.
Pirmie nozīmīgākie mēģinājumi diskutēt par šo jautājumu bija
Edvarda Tādena redakcijā 1981. gadā iznākusī autoru kolektīva
sagatavotā monogrāfija “Rusifikācija Baltijas provincēs un Somijā,
1855–1914”. Tās ievadā tiek akcentēts, ka ir būtiski nodalīt to
Krievijas valdības politiku attiecībā uz impērijas nomalēm, kas tika
realizēta 18. gadsimtā, no politikas, kas dominēja 19. gadsimtā.
Tiek norādīts, ka katrā no minētajiem gadsimtiem jēdzienam
“rusificēt” ir atšķirīgs saturs. 18. gadsimta ierēdņu retorikā
rusifikācijas sakarā tiek lietots vārds obruset’, proti, kļūt par
krievu jeb pārkrievoties, bet 19. gadsimtā “rusificēt” jau nozīmē
obrusit’ – padarīt par krievu, pārkrievot. Ir ziņas, ka Katrīna II
vārdu obruset’ pirmo reizi lietojusi 1764. gadā, runājot par impērijas
administratīvo un tiesību struktūru centralizāciju un unifikāciju
ar mērķi stingrāk kontrolēt Baltijas guberņas un Ukrainu, lai
nodrošinātu valsts interesēm atbilstošu politiku impērijas nomalēs.20
Tātad 18. gadsimta otrajā pusē Krievijas valdība izvirzīja sev
mērķi apvienot impērijas centru ar tās perifērijām, pakāpeniski
paplašinot krievu tipa iestādes un to tiesības, krievu valodas
lietošanu lietvedībā un skolās.21 Tā nekādā gadījumā nebija
krievu kultūras vai ticības uzspiešana. Šajā laikā attieksme pret
tā saucamajiem citticībniekiem22 impērijā bija neitrāla. Katrīna II
savus lēmumus pieņēma, balstoties uz racionālisma un apgaismības
laikmeta idejām. Viņa uzskatīja, ka noderīgs plašās impērijas
pārvaldes instruments ir reliģiskā tolerance. Par to liecina kaut
vai viņas 1763. gadā izdotais manifests, kas ir uzskatāms par vācu
zemnieku koloniju rašanās iemeslu. Tas deva tiesības ārvalstniekiem
apmesties jebkurā impērijas guberņā un izvēlēties nodarbošanos.
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Tiesa, tā bija galvenokārt lauksaimniecībā vēl neizmantoto zemju
apgūšana. Manifestā ieceļotājiem bija noteikti dažādi atvieglojumi,
to skaitā reliģiskā brīvība. Plašākās vācu kolonistu nometināšanas
vietas izveidojās Dienvidkrievijā ap Volgu, tomēr tādas bija arī
divās Vidzemes guberņas muižās – Iršos (Hirschenhof ) un Altenē
(Helfreichshof ).23
Lai noskaidrotu, kāda bija Krievijas impērijas konfesionālā politika
Katrīnas II laikā, un labāk izprastu attieksmi pret citticībniekiem
kopumā, īsi jāraksturo imperatores Katrīnas II attieksme pret
Romas katoļiem, kuri atšķirībā no luterāņiem tika uztverti kā
Krievijai bīstami tādēļ, ka kanoniski un administratīvi saistīti ar
Svēto Krēslu, līdz ar to ir kā svešķermenis Krievijas impērijas miesā.
Tieši tādēļ Katrīna II enerģiski uzsāka Romas katoļu draudžu
institucionālu pakļaušanu. Izmantojot tajā laikā pastāvošo pašu
katoļu konfliktu, Katrīna II ar 1766. gada 6. novembra ukazu
pakļāva Pēterburgas katoļu misiju Tieslietu kolēģijai. Turklāt viņa
pavēlēja kolēģijai sagatavot katoļu misijas reglamentu.24
1769. gada 12. februārī tika izdota “Pēterburgas Romas katoļu
baznīcas pārvaldīšanas kārtība”25 jeb tā saucamais Reglaments.
Tajā bija noteikts, ka katoļu garīdznieki turpmāk vairs nedrīkst
dēvēt sevi par misionāriem. Tika aizliegta arī katoļu ticības
propaganda un pareizticīgo pievēršana katoļticībai. Reglamentā
vēlreiz tika apstiprināta Tieslietu kolēģijas jurisdikcija baznīcas
iekšējo srīdu un administratīvo jautājumu risināšanā, ierobežota
katoļu garīdznieku ieceļošana no ārzemēm. Tātad tika nostiprinātas
laicīgās varas tiesības iejaukties baznīcas dzīvē, tās kļuva par
normu Krievijas valsts administrācijas attieksmei pret katoļiem.
Ja sākotnēji Reglaments bija adresēts tikai Pēterburgas Romas
katoļu draudzei, kura juridiski tika pakļauta Vidzemes, Igaunijas
un Somijas lietu Tieslietu kolēģijai (kanoniski tā vēl joprojām
saglabāja saites ar Svēto Krēslu), tad vēlāk šīs baznīcas pakļautības
modelis tika attiecināts arī uz visiem impērijā dzīvojošajiem
katoļiem. Pēc Nevadas Universitātes profesora Pola V. Vērta
domām, šis Reglaments zināmā mērā jau sagatavoja augsni
situācijai, kas veidojās pēc pirmās Polijas-Lietuvas dalīšanas
1772. gadā, kad impērijai tika pievienota plaša katoļu apdzīvotā
teritorija.26
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Tieši 1772. gadā Krievijas imperatorei aktuāla kļuva problēma par
jaunpievienoto zemju hierarhisko pakļautību. To risinot, Katrīna II
rīkojās pilnīgi patvaļīgi: viņa izveidoja jaunu baznīcas teritoriālo
iedalījumu, noteica, ka pati iecels katoļu augstāko garīdzniecību.
Tā, piemēram, 1773. gadā imperatore, nekonsultējusies ar pāvestu,
iecēla impērijas Romas katoļiem savu bīskapu. Pirms tam Krievijas
katoļiem sava bīskapa nebija.
Par pirmo Krievijas katoļu bīskapu kļuva Staņislavs Bohušs
Sestrzeņcevičs (Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz / Siestreńcewicz,
1731–1826). Viņš bija cēlies no muižnieku reformātu ģimenes,
ieguvis izglītību Frankfurtes Universitātē, vēlāk dienējis prūšu
armijā. 1761. gadā atvaļinātais Sestrzeņcevičs, būdams Radzivilla
dzimtas bērnu skolotājs, pārgāja katoļticībā. 1763. gadā viņš tika
iesvētīts garīdznieka kārtā un iecelts par Viļņas kanoniķi27, bet
1773. gadā S. Sestrzeņcevičs kļuva par pirmo Baltkrievijas zemju
bīskapu28, bet vēlāk arī par pirmo Romas katoļu arhibīskapu un
metropolītu visā Krievijas impērijā.
1780. gadā tika izdots ukazs, kas noteica, ka visām impērijas
katoļu baznīcām un klosteriem jāpakļaujas Baltkrievijas bīskapam
Sestrzeņcevičam. Katrīna II pavēlēja ģenerālgubernatoriem īpaši
uzmanīt Romas katoļu garīgo kārtu pārstāvjus, nosakot, ka tās savā
darbībā drīkst vadīties tikai no cara ukaziem, Senāta rīkojumiem
un jaunieceltā bīskapa norādījumiem. Nepaklausīgos bija paredzēts
izsūtīt no valsts. Savukārt ārzemju garīdznieku ierašanās Krievijā
bija pieļaujama tikai ar minētā bīskapa atļauju. Sestrzeņcevičam,
īstenojot viņam deleģēto garīgo varu, bija jāievēro 1769. gada
Reglamenta priekšraksti.29
1783. gadā tika izveidota Mogiļevas arhibīskapija, kurai bija
pakļautas visas impērijas katoļu baznīcas un klosteri. Sestrzeņceviču
paaugstināja amatā un iecēla par arhibīskapu, līdz ar to arī
piešķirot viņam papildu pilnvaras.30 Jaunieceltajam arhibīskapam
tika nozīmēts koadjutors un izveidota konsistorija. Kopš tās
izveidošanas visas impērijas katoļu lietas tika skatītas ne vairs
Vidzemes, Igaunijas un Somijas Tieslietu kolēģijā, bet Mogiļevas
konsistorijā. Nākamā apelācijas iestāde bija Senāts.31
1797. gada 26. februārī ar Pāvila I ukazu32 tika noteikts, ka izveidojams atsevišķs Romas katoļu Tieslietu departaments, kas būtu
pakļauts Vidzemes, Igaunijas un Somijas Tieslietu kolēģijai. Šim
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27 Krievijas Valsts vēstures arhīvs,
821. f., 144. apr. (Metropolīta
S. Sestrzeņceviča kancelejas
dokumenti, 1797–1827)
norādītā informācija.
28 PSZ, sobr. 1., t. 21, st. 15876
(14.11.1783.). s. 1054–1056
(ar atsauci uz 1773. gadu).
29 PSZ, sobr. 1, t. 20, st. 14966
(09.02.1780.) s. 908–909.
30 PSZ, sobr. 1, t. 21, st. 15876
(14.11.1783.) s. 1054–1056.
31 Ibid.
32 PSZ, sobr. 1, t. 24, st. 17836
(26.02.1797.) s. 493.

33 PSZ, sobr. 1, t. 25, st. 18345
(26.02.1798.) s. 49.
34 Ante (kā 24. atsauce),
10. lpp.
35 Ibid., 10.–11. lpp.
36 Werth
(kā 18. atsauce), p. 58.

departamentam daļēji bija jāpārņem arhibīskapa konsistorijā izskatāmie jautājumi. Minētā departamena lēmumu apelācijas iestāde
arī bija Senāts. Taču jau pēc gada – 1798. gada 26. februārī33 – šo
departamentu atkal atdalīja no Tieslietu kolēģijas un nodeva tiešā
arhibīskapa pārraudzībā, saglabājot apelācijas iespēju Senātam.
Apkopojot visus Krievijas impērijā pieņemtos tiesību aktus, kas
regulēja Romas katoļu dzīvi, jākonstatē, ka tajos reglamentēti
šādi baznīcas dzīves aspekti: impērijas katoļu draudžu teritoriālais
iedalījums, arhibīskapijas pārvaldes struktūras, baznīcas amatpersonu iecelšanas un apstiprināšanas kārtība, laicīgo un ordeņa
garīdznieku pienākumi pret valsti un savu draudzi, dažāda līmeņa
sūdzību izskatīšanas kārtība.34
Jāsecina arī tas, ka Krievijas valdības politikas pamatā bija centieni
panākt, lai Romas katoļu baznīca būtu uzticīga imperatoram un
pakļautos tikai viņa varai. Kādā veidā tika nostiprināta impērijas
vara pār baznīcu? Pirmkārt, ierobežoja tās kontaktus ar Svēto
Krēslu. Visa korespondence ar pāvestu tika cenzēta. Otrkārt,
patvaļīgi iecēla Romas katoļu baznīcas augstākās amatpersonas.
Šāda cara rīcība bija rupjš katoļu kanonisko tiesību pārkāpums,
jo tikai Romas pāvestam bija prerogatīva augstāko baznīcas amatpersonu izraudzīšanā un apstiprināšanā. Treškārt, radīja katoļu
baznīcas pārvaldes iestādes, kas bija iekļautas valsts valdības
sastāvā. Ceturtkārt, likvidēja klosteru autonomiju, pakļaujot tos
arhibīskapa varai.35
Nelikumīgi iecelto arhibīskapu metropolītu Svētais Krēsls, lai gan
ļoti negribīgi, tomēr atzina tikai pēc pusgadsmita – 1847. gadā,
kad tika noslēgts konkordāts ar Krievijas impēriju. Savukārt
Romas katoļu baznīcas regulējošo tiesību aktus kodificēja tikai
1857. gadā, kad tika publicēts atsevišķs likumu krājums, kurā
apkopotie likumdošanas akti regulēja visas impērijā darbojošos
reliģiju un kristīgo konfesiju darbību.36
Visbeidzot jāpievēršas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārvaldes
jautājumiem. Kā jau tika minēts, Vidzemes guberņa (tāpat kā
vēlāk visas Baltijas guberņas) Krievijas impērijā baudīja zināmu
autonomiju. Tām bija sava īpaša kārtu pašpārvalde un vietējie
likumi, kā arī sava policijas, tiesu un izglītības sistēma, kas to
atšķīra no Iekškrievijas guberņām.
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Galvenās institūcijas, uz kurām balstījās Vidzemes bruņniecības
vara, bija Vidzemes muižnieku konvents un landrātu kolēģija. Kā
norādījusi Kristīne Volfarte: “Vidzemes landrāta pārziņā atradās
gan apriņķa komunālā, gan baznīcas saimnieciskā un policijas
pārvalde. Un tieši šis pats landrāts, t. i., baznīcas virspriekšnieks,
bija arī apriņķa lauksskolu valdes un Vidzemes augstākās skolu
pārvaldes loceklis. Arī Vidzemes konsistorijas prezidenta amatu
ieņēma landrāts. Tas bruņniecībai deva iespēju ietekmēt baznīcas
augstāko garīgo pārvaldi. Tātad Vidzemes bruņniecības augstākie ierēdņi – landrāti – personiski piedalījās svarīgāko Vidzemes
tiesu un pārvaldes iestāžu darbā un tādējādi varēja iespaidot to
darbu un lēmumus atbilstoši bruņniecības interesēm, tāpēc līdz
pat 19. gs. 80. gadiem Krievijas valsts ietekme uz Baltijas guberņu
civilo pārvaldi bija visai niecīga.”37
Draudzes līmenī komunālā, baznīcas un skolu pārvalde Vidzemē
un Kurzemē atradās baznīcas konventu pārziņā. To locekļi bija
draudzes teritorijā dzīvojošo muižu īpašnieki, baznīcas aizbildņi
(pērminderi) un draudzes mācītājs.38 Baznīcas pārvaldes augstākajā
iestādē – konsistorijā – garīdzniekus pārraudzīja arī bruņniecība.
Katra konsistoriālā apgabala garīgais vadītājs un konsistorijas
viceprezidents bija ģenerālsuperintendents, kuru no garīdznieku
vidus bija izvēlējusies bruņniecība. Arī konsistorijas prezidentu
(tas arvien bija landrāts) un viņa divus laicīgos piesēdētājus parasti
ievēlēja bruņniecība. Bruņniecības muižu īpašniekiem, kuri lielākoties bija arī bruņinieku korporācijas locekļi, bija arī patronāta
tiesības. Tādējādi lielāko Vidzemes un Kurzemes mācītāju daļu
ievēlēja nevis attiecīgās baznīcas draudze, bet gan patrons, līdz
ar to šie mācītāji par savu iecelšanu amatā un visām ar to saistītajām personiskajām, sociālajām un saimnieciskajām tiesībām
un privilēģijām bija pateicīgi vienīgi viņam.39
Luterāņu mācītāji bija atbrīvoti no nodokļiem un nodevām. Savas
iztikas nodrošināšanai viņi apsaimniekoja pastorāta zemi un citus
baznīcai piederošus īpašumus un šajā ziņā ne ar ko neatšķīrās
no muižu īpašniekiem. Šāds mācītāju tiesiskais, sabiedriskais un
saimnieciskais stāvoklis nodrošināja viņu un muižu īpašnieku
interešu kopību. Abas šīs grupas bija ieinteresētas saglabāt
pastāvošo kārtu pašpārvaldi un sociālo struktūru. Vēsturnieks
Gvido Straube, kas detalizēti pētījis mācītāju ienākumu struktūru
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38 Ibid., 21. lpp.
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Vidzemē, atzinis: “[..] būt par mācītāju Vidzemē 18. gadsimtā
bija samērā izdevīgi, jo draudzes gana vieta te bija labi apmaksāta
un tās iegūšana solīja zināmu drošību un pārticīgu dzīvi bez
īpašām raizēm, tiesa, ar piebildi, ja vien mācītājs nebija palaidies
slinkumā vai viņam nebija kādas citas problēmas.”40
Situācija ticības jautājumos Kurzemes guberņā pēc tās pievienošanas Krievijas impērijai 1795. gadā arī būtiski nemainījās.
Kurzemes un Zemgales luterāņiem bija tiesības brīvi noturēt
dievkalpojumus un saglabāt savu reliģisko pārliecību. Arī baznīcas
pārvaldes jomā nenotika nekādas pārmaiņas, tā varēja turpināt
vadīties pēc 1570. gada Baznīcas likuma41, līdzīgi kā Vidzemes un
Igaunijas guberņā saglabājās zviedru laika baznīcas likumdošana.
Tomēr arī tolaik daļa evaņģēliski luteriskās konfesijas administratīvo jautājumu tika risināti ar valsts varas iestāžu, t. i., Vidzemes,
Igaunijas un Somijas Tieslietu kolēģijas, starpniecību. Šī kolēģija
bija veidota kā augstākā strīdu pārsūdzības iestāde. Tās locekļi bija
laicīgas personas.42 1734. gadā imperatore Katrīna I paplašināja
kolēģijas darbības lauku un pakļāva tai visus valstī dzīvojošos
protestantus.
Nākamās būtiskākās valsts pārvaldes reformas norisinājās 19. gadsimta sākumā, kad Krievijas impērijā kolēģiju pārvaldes vietā tika
izveidotas ministrijas, kuras ar savu departamentu starpniecību
nodrošināja valsts pārvaldi, to skaitā arī garīgajā jomā. 1810. gada
25. jūlijā tika izdots ukazs par Iekšlietu ministrijas Citticībnieku
garīgo lietu departamenta izveidi. Šī struktūrvienība pārņēma
Tieslietu kolēģijas funkcijas un darbojās kā augstākā administratīvo strīdu izšķiršanas instance, kura risināja arī jautājumus, kas
saistīti ar Evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesību aizskārumu.43
Lai gan Krievijas varas iestāžu un valdnieku izdotie likumi
sludināja pilnīgu ticības iecietību, tomēr praksē tika sekots, lai
evaņģēliski luteriskās draudzes darbotos atbilstoši pastāvošajiem
likumiem, kas paredzēja, ka impērijā valdošā ticība ir pareizticība,
bet pārējās kristīgās konfesijas ir uzskatāmas par zemāka līmeņa –
pieciešamām – konfesijām. Tādēļ pieciešamo konfesiju garīdznieki
nedrīkstēja sludināt savu ticību citu konfesiju pārstāvjiem un
uzņemt savās draudzēs pareizticīgos, jo impērijas konfesionālajā
likumdošanā, kas bija spēkā pat līdz 1906. gadam, nebija paredzēts,
ka pareizticīgajiem ir tiesības pāriet citā konfesijā.
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19. gadsimta sākumā impērijas varas iestādes sāka arvien vairāk
rūpēties par to, lai Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārvalde tiktu
piesaistīta valsts struktūrām un līdz ar to būtu vieglāk īstenot
tās pārraudzību. Gvido Straube atzīmē, ka tieši 1819. gads, kad
imperators Aleksandrs I (Aleksandr I, 1801–1825) izdeva ukazu
par Evaņģēliski luteriskās ģenerālkonsistorijas izveidošanu, bija
būtisks pagrieziena punkts pakāpeniskas baznīcas autonomijas
ierobežošanas procesā. Tomēr jaunizveidotās iestādes (Citticībnieku
garīgo lietu departamenta) darbības uzsākšanu kavēja Baltijas
guberņu konsistoriju locekļi un vietējā muižniecība, un tikai pēc
jaunā imperatora – Nikolaja I (Nikolaj I, 1796–1855) – nākšanas
pie varas 1825. gadā situācija mainījās par labu ģenerālkonsistoriālas baznīcas pārvaldes izveidei.44
Laika posmā no 1828. gada aprīļa līdz 1830. gada maijam īpaša
komiteja valsts senatora un slepenpadomnieka grāfa Tīzenhauzena (Paul von Tiesenhausen, 1774–1864) vadībā izstrādāja jaunu
Evaņģēliski luteriskās baznīcas likumu. Tā nepieciešamība tika
pamatota ar problēmām, kas atspoguļotas Baltijas konsistoriju
sniegtajā ziņojumā par visaptverošu luteriskās baznīcas pārvaldes
un iekšējās kārtības stāvokli. 1829. gada augustā komitejas darbā
iesaistījās arī imperatora īpaši uzaicinātais Pomerānijas bīskaps
Dr. Georgs Ričls (Georg Ryčl), kura uzdevums bija komisijas
locekļus iepazīstināt ar Prūsijas baznīcas pārvaldes sistēmu. Tomēr
ir būtiski norādīt to, ka, izstrādājot likumu Krievijas impērijā
dzīvojošajiem luterāņiem, par pamatu tika ņemts 1686. gada
Zviedrijas baznīcas likums.45
1832. gada 28. decembrī imperators Nikolajs I parakstīja Likumu
par evaņģēliski luterisko baznīcu Krievijā46, un tas stājās spēkā.
Likumā bija paredzēts, ka Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārvalde
ir stingri centralizēta un cieši saistīta ar valsts pārvaldi. Visas tās
draudzes Krievijas impērijā tika sadalītas astoņos konsistoriālajos
apgabalos, kuru konsistorijas bija pakļautas ģenerālkonsistorijai
Sanktpēterburgā, bet tā savukārt Iekšlietu ministrijai.
Konsistoriju prezidentus apstiprināja imperators, bet locekļus – Iekšlietu ministrija. Baznīcas likumus pieņēma valsts likumdošanas ceļā pēc tam, kad ir saņemts ģenerālkonsistorijas atzinums.
Reizi gadā bija jāsasauc mācītāju sinodes, kurās tiek apspriesti gan
garīgie, gan arī saimnieciskie jautājumi. Tomēr šīs sinodes varēja
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kalpot tikai kā mācītāju konferences. Tas pats attiecas arī uz prāvestu iecirkņu sinodēm. Lai gan minētajā likumā bija noteikts,
ka ir sasaucamas arī ģenerālās sinodes, tomēr šī likuma darbības
laikā tā arī netika sasaukta neviena ģenerālā sinode. Šādas sinodes
sasaukšanas tiesības bija dotas tikai Iekšlietu ministrijai.47
Lielākā daļa baznīcas vēsturnieku uzskata, ka pēc 1832. gada
luteriskās draudzes Baltijas guberņās zaudēja patstāvību un pēc
Likuma par evaņģēliski luterisko baznīcu Krievijā izdošanas
valsts vara ir sākusi klaji iejaukties baznīcas lietās, jo Krievijas
impērija Nikolaja I valdīšanas laikā bija izteikti slavofiliska un
policejiska valsts.
Vērtējot minētā likuma ietekmi, Gvido Straube akcentē, ka
19. gadsimts ir robežšķirtne, kad tiek pārtraukta vairākus gadsimtus ilgusī nošķirtība, kas pastāvējusi starp dažādu zemju
baznīcām. To lielā mērā sekmēja šī vienotā baznīcas likuma
izdošana. Tomēr 1832. gada likums kļuva arī par strīdu un
nesaskaņu cēloni, jo tajā ieliktās normas bija atkāpšanās no
1710. gada Rīgas padošanās jeb tā sauktajiem Akorda punktiem
un 1721. gada miera līguma paragrāfiem, kuros Krievijas valdība bija garantējusi Baltijas (sākotnēji Vidzemes) Evaņģēliski
luteriskās baznīcas monopolkundzību, dodot tai vienlīdzīgas
tiesības ar pareizticīgo baznīcu.48
Nedaudz atšķirīgu viedokli par šiem nozīmīgajiem notikumiem
pauž Pols Vērts, kurš uzskata, ka Evaņģēliski luteriskās baznīcas
likumu kodifikācija bija likumsakarīgs process, jo valsts vara vēlējās
panākt lielāku vienveidību un līdzīgu pārvaldi visām kristīgajām
konfesijām valstī. Turklāt tiek norādīts, ka Evaņģēliski luteriskā
baznīca bija viena no pēdējām, kas saņēma šādu reglamentāciju,
jo jau 1721. gadā bija stājies spēkā pareizticīgo draudžu darbību
regulējošais Garīgais reglaments, bet 1769. gadā līdzīgs dokuments
tika izdots Romas katoļu baznīcai. Visām pārējām impērijā
atzītajām konfesijām šādus reglamentus sagatavoja 19. gadsimta
30. gados.49
Pols Vērts akcentē, ka 1832. gada Baznīcas likums bija labs instruments, kas palīdzēja Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadībai
nostiprināt savas mācības tīrību un pasargāt draudzes no dažādu
novirzienu (tolaik dēvētu par “reliģiskām sektām”) ietekmes.
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Likums stingri noteica, kā jāizraugās evaņģēliski luterisko draudžu
garīgie gani, kādam jābūt viņu izglītības līmenim un citām īpašībām, līdz ar to ierobežojot kāda “no tautas nākuša” sludinātāja
darbību.50 Šajā sakarā var minēt, ka Krievijas Evaņģēliski luteriskās
ģenerālkonsistorijas loceklis grāfs Tīzenhauzens ir norādījis, ka
“1832. gada likums reprezentē mūsu senču reliģijas saglabāšanu
nākotnē visā tās tīrībā un neaizskaramībā”51. Šim apgalvojumam
ir zināms pamats, jo lielākajai daļai likuma pantu ir atsauces uz
pašas Evaņģēliski luteriskās baznīcas senākiem garīgiem priekšrakstiem vai zviedru laika likumiem, kas papildināti ar pantiem,
kuros noteikts jautājumu loks, kas būtu risināms ģenerālkonsistorijā
vai Iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo lietu departamentā.52
Iekšlietu ministrijas Citticībnieku garīgo lietu departamenta funkcijas bija visai plašas – tā nodarbojās ar finanšu, administratīviem
un draudžu uzraudzības jautājumiem, akceptēja garīdznieku
iecelšanu amatā, atcelšanu no tā vai nomaiņu. Departamenta
ierēdņu štats nebija liels – 40 darbinieku. Viņiem tika izvirzītas
stingras prasības par konfesionālo piederību, resp., lielākā daļa
bija pareizticīgie, tomēr 19. gadsimta otrajā pusē departamenta
vadībā nonāca arī ietekmīgi vācbaltiešu dzimtu locekļi, piemēram, Emanuels fon Zīverss (Sievers, 1817–1909). Citticībnieku
garīgo lietu departamentam vietējā līmenī nebija savas izvērstas
struktūras, tādēļ tas darbojās galvenokārt ar vietējo amatpersonu (gubernatoru, pilsētu priekšnieku, policijas un apriņķa
amatpersonu) starpniecību. Savukārt sabiedrības noskaņojumu
citticībnieku apdzīvotajās teritorijās un to iedzīvotāju attieksmi
pret pareizticīgajiem vēroja žandarmērija.53

Nobeigums
Baltijas reģiona attīstībā Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ir bijusi
būtiska nozīme. Tā palīdzēja nostiprināt šīs teritorijas piederību
Rietumu pasaulei, tās kultūras un garīgajām vērtībām. Tieši tās
iespaidā notika vietējo iedzīvotāju garīguma attīstība (Evaņģēliski
luteriskās baznīcas vajadzībām tika nodrukātas pirmās grāmatas
latviešu valodā, baznīcas kalpotāji bija pirmie zemnieku bērnu
skolotāji, kas palīdzēja latviešiem izprast, cik svarīga nozīme
nācijas attīstībā ir izglītībai).
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Evaņģēliski luteriskā baznīca bija arī neatņemama sava laika
sociālās un ekonomiskās dzīves sastāvdaļa. Tā bija ne tikai cieši
saistīta ar sabiedrības eliti, kas izveidoja un uzturēja vācbaltiešu
autonomijas ideju, bet arī atkarīga no šīs kārtas. Evaņģēliski
luteriskā baznīca darīja visu, lai vācbaltiešu iedibinātā kārtība tiktu
saglabāta. Tādēļ tā tika uzskatīta par vienu no konservatīvākajiem
spēkiem reģionā, un kā daļa no vietējās varas Evaņģēliski luteriskā
baznīca vēl ilgi saglabāja savu izteikti vācisko raksturu, neizveidoja
tik ciešu saiti ar vietējiem iedzīvotājiem kā Romas katoļu Baznīca
lietuviešu un poļu apdzīvotajās teritorijās, kur baznīca nebija tik
cieši saistīta ar valdošo eliti.
Krievijas valdnieku attieksme pret Vidzemes guberņas konfesionālo
stāvokli visa 18. gadsimta laikā vērtējama kā neitrāla. Viņiem nebija
iebildumu, ka Evaņģēliski luteriskā baznīca saglabā savu valdošo
lomu reģionā arī pēc pievienošanās Krievijai. Tā šajā laikā netika
uztverta kā drauds. Attieksme pret Evaņģēliski luterisko baznīcu
mainījās tikai 19. gadsimta pirmajā pusē, kad būtiskas reformas
piedzīvoja valsts ideoloģija un par tās pamatu tika pieņemta atziņa,
ka pareizticībai jākļūst ne tikai par krieviskuma izpausmi, bet
arī par impēriju saliedējošo spēku. Šajā laikā tika veikti pirmie
pasākumi, lai ar administratīvām metodēm atbalstītu impērijas
nomaļu citticībnieku (arī Vidzemes un Kurzemes luterāņu)
pāriešanu pareizticībā. Tā Krievijas impērijas varas iestādes
centās attālināt viņus no visa luteriskā un vāciskā, lai tuvinātu
pareizticīgajam un krieviskajam.
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The Denominational Uniqueness of
the Baltic Governorates as a Factor that Strengthened
the Local Autonomy in the 18th Century
Kristīne Ante
In the 18th century Russia became an important actor in the European arena.
It considerably expanded its dominions westward, acquiring territories on
the Baltic Sea coast that previously had been under the Swedish and Polish
rule. Thus predominantly Orthodox Russia obtained new subjects who
differed from the existing ones not only in terms of their ethnic but also
denominational background. The vast majority of the population of the Baltic
governorates belonged to the Evangelical Lutheran Church. It was an irretrievable
culture-historical feature of this territory. The present paper aims to reveal the
manifestations of the uniqueness of the Baltic governorates and assess it in the
context of the denominational policy of the Russian Empire. The attention
is primarily focused on the Governorate of Livonia as the Governorate of
Courland became part of the Empire only in 1795.
The present paper describes international political situation in the 18th century
and the conditions under which the annexation of the territories of presentday Vidzeme region of Latvia and Estonia to the Russian Empire took
place. It also provides an insight into the Russian rulers’ attitude towards
the region and characterises the policies of the central authorities related to
the preservation of the autonomy of the Baltic governorates. The author also
analyses the denomination policy of the Russian Empire with particular focus
on the place of the Evangelical Lutheran Church within the hierarchy of the
denominations represented in the Empire and its importance for the safeguarding
of the autonomy of the Baltics.

210

EN

The author draws the conclusion that the Evangelical Lutheran Church
played an important role in the development of the Baltic region. It helped to
strengthen the belonging of this territory to the Western world with its cultural
and mental values. The Evangelical Lutheran Church was also an irretrievable
part of the social and economic life of that time. It was not only closely linked
to the social elite, which created and maintained the idea of the autonomy of
the Baltic Germans, but was also dependant on this estate. The Evangelical
Lutheran Church did its utmost to safeguard the order of things established by
the Baltic Germans. It was considered one of the most conservative forces in
the region and, as part of the local authority, the Evangelical Lutheran Church
maintained its clearly German character for a long period of time.
The attitude of the Russian rulers towards the denominational status of the
Governorate of Livonia throughout the 18th century can be described as
neutral. They had no objections to the Evangelical Lutheran Church preserving
its leading positions in the region even after it was annexed to Russia. Changes
in the attitude towards the Evangelical Lutheran Church occurred only in
the second half of the 19th century when the state ideology considerably
changed and adopted as its base the idea that the Orthodox faith had to
serve not only as an expression of Russianism but also as a consolidating
force of the Empire.
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Kristīne Ante, Dr. hist., ir Kārļa Universitātes Prāgā Filozofijas fakultātes Austrumeiropas studiju institūta docente un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” atbildīgā redaktore.
Viņas zinātnisko interešu lokā ir sociālā un kultūras vēsture, kristīgās baznīcas
vēsture Austrumeiropas reģionā jaunajos laikos un cenzūras vēsture.
Matiass Aše (Matthias Asche), prof., Dr., ir agro jauno laiku vēstures profesors
Potsdamas Universitātes Vēstures institūtā. Viņa zinātniskās intereses ir agro
jauno laiku Eiropas, Svētās Romas impērijas, tās teritoriju un pilsētu vēsture; agro
jauno laiku izglītības, universitāšu un zinātnes salīdzinošā vēsture; Reformācija
un konfesijas agrajos jaunajos laikos, migrāciju sociālā un kultūras vēsture agrajos
jaunajos laikos; agro jauno laiku minoritāšu un elites salīdzinošā vēsture; karš un
miers, militārisms un sabiedrība agrajos jaunajos laikos; kultūras atmiņas studijas.
Štefens Brauns (Steffen Braun), M. A., ir doktorants Potsdamas Universitātē.
Viņš pēta Baltijas jūras reģiona tautu vēsturi 16. gadsimtā.
Boguslavs Dibašs (Bogusław Dybaś), prof., Dr. hab., ir profesors Toruņas Nikolaja Kopernika universitātē un Polijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā.
Līdz 2019. gadam Boguslavs Dibašs bija Polijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā
centra direktors Vīnē, no 2003. līdz 2014. gadam vēstures žurnāla “Zapiski
Historyczne” redaktors. Viņš pētījis agro jauno laiku politisko un satversmes
vēsturi, militāro vēsturi, agro jauno laiku Polijas-Lietuvas muižnieku republikas un Livonijas vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot valsts pārvaldes un kārtu
pārstāvniecības institūcijām.
Štefans Donekers (Stefan Donecker), PhD, ir Austrijas Zinātņu akadēmijas
Viduslaiku izpētes institūta zinātniskais asistents. Viņa zinātniskās intereses ir
migrāciju konceptuālā vēsture, mentālā kartogrāfija un telpiskuma diskurss agro
jauno laiku Baltijas jūras reģiona vēsturē.
Māra Grudule, Dr. philol., ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta vadošā pētniece un Latvijas Universitātes profesore. Viņas
zinātnisko interešu centrā ir latviešu 16.–18. gadsimta literatūra un Baltijas
vācu kultūra.
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Aleksandrs Ivanovs, Dr. hist., ir Daugavpils Universitātes Vēstures katedras profesors un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā
institūta vadošais pētnieks. Viņa zinātniskās intereses ir vēstures palīgzinātnes
(arheogrāfija, vēsturiskā diplomātika, paleogrāfija, filigranoloģija), avotu mācība
un Latvijas vēstures historiogrāfija.
Mārīte Jakovļeva, Dr. hist., ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
un Latvijas Nacionālā Arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece.
Viņas zinātniskās intereses saistās ar Latvijas agro jauno laiku vēsturi, galveno
uzmanību vēršot uz Kurzemes un Zemgales hercogisti.
Pāvels Jezjorskis (Pawel Jeziorski), Dr. hab., ir Polijas Zinātņu akadēmijas
Vēstures institūta asociētais profesors. Viņa galvenās pētījumu tēmas ir Prūsijas
un Livonijas pilsētu viduslaiku un agro jauno laiku vēsture, tajā skaitā Poļu
Livonijas (Inflantijas) vēsture līdz 1772. gadam.
Ināra Klekere, Dr. philol., ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece.
Viņas galvenās zinātniskās intereses saistās ar latviešu grāmatniecības un literatūras vēsturi līdz 19. gadsimta vidum.
Valda Kļava, Dr. hist., ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes
asociētā profesore. Viņas zinātnisko interešu lokā ir agro jauno laiku politiskā
un kultūras vēsture, īpaši Baltijas jūras reģionā 16. gadsimtā, kā arī agro jauno
laiku historiogrāfija Latvijā.
Gvido Straube, Dr. hist., ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors. Viņa galvenās pētījumu tēmas ir Latvijas jauno laiku vēsture,
ikdienas vēsture un Latvijas baznīcas vēsture.
Ralfs Tuhtenhāgens (Ralph Tuchtenhagen), prof., Dr., ir Berlīnes Humbolta
universitātes Ziemeļeiropas institūta Skandināvijas un kultūras studiju profesors.
Viņa galvenās zinātniskās intereses ir jauno laiku Eiropas vēsture ar uzsvaru
uz Baltijas jūras reģiona, polārā reģiona un Vācijas un Ziemeļeiropas attiecību
vēsturi, kā arī Ziemeļeiropas un Amerikas attiecību vēsture un historiogrāfijas
vēsture.
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