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kurzemes Hercoga jĒkaba 
iesLoDzījums iVangoroDā  

1659.–1660. gaDā1

Enns Kings
ph. D., tartu universitātes igaunijas un ziemeļvalstu 16.–18. gs. vēstures do-
cents; disertācija par zviedrijas ekonomisko politiku narvas tirdzniecības 
jautājumos 17. gadsimta otrajā pusē (2001). 
zinātniskās intereses: zviedrijas baltijas jūras provinču politiskās un ekono-
miskās attiecības; eiropas politiskā vēsture 17. gadsimtā, kā arī tirdzniecības, 
muitas politikas, kuģniecības, finanšu, komunikāciju u.c. vēsture. 

rakstā sniegts pārskats par līdz šim speciāli nepētītu periodu kurzemes her-
coga jēkaba dzīvē – viņa un viņa ģimenes gūstniecību 1659.–1660. gadā tolaik 
attālā zviedrijas pierobežas cietoksnī ivangorodā. šis pārskats galvenokārt bal-
stās uz daudzajiem vēstures avotiem zviedrijas un somijas arhīvos: kārļa X 
gustava, viņa galma, zviedrijas valsts institūciju, ingrijas ģenerālgubernatora, 
Delagardi ģimenes un paša hercoga jēkaba korespondenci un rēķinu grāma-
tām. Lasītājs var gūt ieskatu augstdzimušā vaņģinieka un viņa cietumsargu de-
likātajā, diplomātiski sarežģītajā un finansiāli ievērojami dārgajā ikdienā tā, kā 
tā risinājās baltijas jūras reģionam politiski saspīlētā periodā. 

Atslēgas vārdi: kurzemes hercogs jēkabs; zviedru okupācija kurzemes herco-
gistē; 17. gs. vidus kari baltijas jūras reģionā; rīgas, narvas un ivangorodas 
vēsture; 17. gs. vidus sadzīve un ēdienkarte. 

VĒsturiskais Fons

17. gadsimta vidū ziemeļaustrumu eiropā izveidojusies poli-
tiskā situācija neapmierināja nevienu. 17. gadsimta 50. gadu sāku-
mam zviedrijai raksturīgā miermīlīgā politika bija kļuvusi agresī-
vāka pēc 1654. gada izmaiņām dinastijā. jaunais karalis kārlis X 
gustavs apzinājās, ka pretrunas ar kaimiņiem, īpaši Dāniju un po-
liju–Lietuvu, nav nedz pazudušas, nedz atrisinātas ar spēkā esoša-
jiem, noslēgtajiem bruņotā miera līgumiem. kad krievu karaspēks 
1654. gadā iebruka polijā–Lietuvā, ieņemot ukrainu, baltkrieviju 
un Lietuvu, stokholma sajuta draudus Livonijai. moskovīti pie 
baltijas jūras bija biedējoša nākotne, un par šādām krievijas ambī-
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cijām varēja izdarīt secinājumus no alekseja mihailoviča atjaunotā 
titulāra, kurā bija iekļautas kaimiņvalstu teritorijas. sākotnēji stok-
holmā tika pieņemts lēmums iespējami ilgāk uzturēt mieru ar 
maskavu un iesaistīties karā, uzbrūkot polijai–Lietuvai. zināma 
loma šādai notikumu gaitai bija arī poļu karaļa jana ii kazimira 
pretenzijām uz zviedrijas troni un Livonijas teritorijām. polijas–
Lietuvas politiskajā dienaskārtībā kara apstākļos parādījās kurze-
mes jautājums.2 kaut gan hercogs jēkabs bija polijas karaļa vasalis, 
viņš centās ieturēt neitrālu pozīciju un krievijas spiediena rezul-
tātā atteicās atbalstīt savu senjoru. zviedrija bija nobažījusies, ka 
jēkabs nespēs ieturēt neitralitāti, kļūs atkarīgs no maskavas un 
kurzeme tiks okupēta.

1655. gada jūlijā zviedru karaspēks šķērsoja polijas–Lietuvas ro-
bežu. otrā jeb mazā ziemeļu kara (1655–1660/61) sākums bija 
kārlim X gustavam veiksmīgs. 1655. gada augustā zviedru kara-
spēks jau bija Lietuvā, un 20. oktobrī3 kēdaiņos tika noslēgta ūnija 
ar vietējiem magnātiem. Ūnija gan pastāvēja tikai nedaudz vairāk 
kā pusgadu, bet pats fakts kā tāds tajā brīdī manifestēja Lietuvas 
savienību ar zviedriju un kārli X gustavu kā Lietuvas lielkņazu. 
šeit nu sadūrās krievijas un zviedrijas intereses un sākās cīņas par 
Lietuvu, un tas arī bija arī viens no iemesliem, kas 1656. gada jū-
nijā–jūlijā iesāka zviedrijas–krievijas karu ingrijā un Livonijā (Vid-
zemē). cara virspavēlniecībā krievu armija sāka virzīties gar Livo-
nijas (Vidzemes)–kurzemes robežupi Daugavu uz rīgu. augustā 
krievu karaspēks ielenca rīgu. kurzemes hercogs jēkabs visādi cen-
tās novērst savas zemes okupāciju un nopostīšanu un lūdza caru to 
nodrošināt. Vojevoda afanasijs ordins-naščokins ieradās jelgavā ar 
vēlmi, lai hercogs jēkabs sekmētu rīgas nonākšanu moskovītu 
rokās. bet krievu karaspēka uzbrukumi rīgai nevainagojās panāku-
miem. pēc gada – 1657. gada oktobrī, Livonijā iebruka lietuvieši, 
kuri gan jaudāja ieņemt vairākus cietokšņus tās dienvidu daļā. 
zviedri tos atkaroja tikai pēc gada, 1658. gada vasarā. šajā situācijā 
kārlis X gustavs izlēma, ka kurzeme ir jāpakļauj zviedrijai, un 
deva pavēli Vidzemes ģenerālgubernatoram feldmaršalam rober-
tam Duglasam okupēt kaimiņvalsti. zviedri ieņēma jelgavu septem-
bra pēdējās dienās, visu hercogisti – 1659. gada pavasarī. situāciju 
saasināja fakts, ka hercoga jēkaba sievasbrālis brandenburgas kūr-
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firsts un prūsijas hercogs Frīdrihs Vilhelms nosliecās uz poļu pusi. 
kurzeme kurnēja pret zviedru iebrucējiem, un 1658. gada 26. no-
vembrī laukā pie kuldīgas sapulcējās tie kurzemnieki, kuri bija no-
lēmuši cīnīties pret zviedriem ar ieročiem rokās. 1659. gada janvārī 
mēmelē muižniecība izvirzīja savus pilnvarotos pārstāvjus ar juris-
dikcijas tiesībām uz laiku, kamēr nebūs brīvi jelgavā mājas arestā 
turētie virspadomnieki. Vasarā lietuvieši piespieda zviedrus atbrīvot 
lielāko daļu kurzemes. 

Hercoga jēkaba sadarbošanās ar zviedrijas varas iestādēm ne-
sekmējās: hercogs atteicās atzīt zviedrijas karali par savu senjoru. 
kurnēšana kurzemē un tās uzkurināšana no Lietuvas puses deva 
iemeslu zviedriem 1658. gada 30. oktobrī (9. novembrī) hercogu, 
viņa ģimeni un daļu galma apcietināt un nosūtīt uz rīgu.4 
1659. gada vasarā viņus nosūtīja vēl tālāk – uz narvas pilsētai kai-
miņos esošo ivangorodas cietoksni ingrijā. tikai 1660. gada 23. ap-
rīlī (3. maijā) noslēgtais olivas miera līgums atbrīvoja hercogu, un 
viņš varēja atgriezties savā karā izpostītajā valstī.

pats fakts, ka kurzemes hercogs un viņa ģimene bija ieslodzīti 
vispirms rīgā un vēlāk ivangorodā, nav vēsturnieku aprindās ne-
kāds jaunums.5 to parasti piemin, ilustrējot zviedrijas valsts poli-
tiku, kuras rezultātā hercogs jēkabs bija vairāk nekā pusotru gadu 
atstādināts no savas valsts pārvaldīšanas. Detalizētāk hercoga uz-
turēšanās par zviedrijas sibīriju sauktās ingrijas nomaļajā robežas 
cietoksnī nav aplūkota. šī raksta mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar 
hercogu laulātā pāra trimdu ivangorodā, apskatot kā ikdienas 
saimnieciskos, tā politiskos aspektus. 

rakstā ir izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva ar kur zemes 
hercoga ieslodzījumu saistītie avoti (LVVa, 5759. fonds) un stok-
holmā zviedrijas nacionālajā arhīvā esošie materiāli: ingrijas ģe-
nerālgubernatora vēstules karaliskajai augstībai (sra, Livo nica ii 
samlingen) un hercoga un hercogienes vēstules magnusam gabri-
ēlam Delagardi un viņa laulātajai draudzenei (sra, De la gardie-
ska samlingen). Daudz materiālu par kurzemes hercoga gūstnie-
cību atrodami zviedrijas Valsts reģistrā (sra,  riksregistraturet). 
Dati par 1659.–1660. gada izdevumiem hercoga un viņa svītas uz-
turēšanai atrodami arī tartu – igaunijas nacionālajā arhīvā esoša-
jās Vidzemes un igaunijas ģenerālgubernatoru rēķinu grāmatās un 
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korespondencē (eaa, 1. un 278. fonds). uzturēšanās izdevumu 
rēķini atrodami somijas nacionālajā arhīvā, ingrijas rēķinu grā-
matās (Fra, ingermanlands och kexholms landsbook). Hercoga 
jēkaba uzturēšanās ivangorodā pieminēta arī narvas maģistrāta 
dokumentos (Hermaņa fon bruininga apkopojums, LVVa, 
7402. fonds) un igaunijas bruņniecības materiālos (eaa, 
858. fonds). Hercoga uzturēšanās tallinā fiksēta pilsētas rātes pro-
tokolu grāmatā (tLa, 230. fonds).

Hercoga jĒkaba izsŪtīšana uz narVu un 
nometināšana iVangoroDā

1659. gada 13. aprīlī kronborgā karalis kārlis X gustavs izdeva 
pavēli6 Vidzemes ģenerālgubernatoram feldmaršalam robertam 
Duglasam (Douglas) transportēt hercogu un viņa ģimeni – sievu 
Luīzi šarloti un septiņus bērnus – kopā ar svītu (suite) no rīgas uz 
ivangorodu. izsūtīšanas iemesls bija drošības apsvērumi: rīga bija 
pārāk tuvu aktīvās karadarbības frontei, bet ivangoroda atradās pe-
rifērijā. ivangorodas izvēli noteikti ietekmēja arī 1658. gada decem-
brī Vallisārē (Vallisaari) parakstītais pamiera līgums starp zviedriju 
un krieviju. ingrijā hercogu vajadzēja sagaidīt bijušajam rīgas gu-
bernatoram ģenerālleitnantam Helmfeldam (Simon Grundel Helm-
feldt), kurš jau 23. martā bija iecelts par jauno ingrijas ģenerālgu-
bernatoru.7 taču pārsteidzoši – 7. maija vēstulē, kurā karalis 
steidzināja Helmfeldu stāties jaunajā amatā un uzskaitīja viņa gal-
venos uzdevumus, hercoga un viņa ģimenes uzņemšana nav minē-
ta.8 Vēlāk – 16. jūlijā Helmfeldam rakstītajā vēstulē karalis pieskā-
ries hercoga jēkaba izsūtījumam. proti, 12. un 19. jūnijā vēl no 
rīgas karalim rakstītajās vēstulēs Helmfelds bija sniedzis paskaidro-
jumus, kāpēc hercogu laulātais pāris vēl arvien nebija nosūtīts uz 
ivangorodu. iemesls tam bijis milzu ugunsgrēks narvā 5. jūnijā.9

jau rezidējot narvā, Helmfelds uzsāka sagatavošanās darbus 
hercoga un viņa svītas uzņemšanai un izmitināšanai. 19. jūlijā viņš 
rakstīja karalim: “[…]opå Ivangorodh befinner jag mycket slätte, 
gamble och förfallne logementer, hvarmed hertigen af Churland skall 
dersammastädes kunna accommoderas, vilke jag är nu till värcka 
med att låta reparera, så gåd som det skie kan […]” (ivangorodā 
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man ir ļoti sliktas, vecas un nolietojušās telpas, kur kurzemes her-
cogu izmitināt, un es tagad tās remontēšu tik labi, cik nu vien 
iespējams).10 nedēļu vēlāk Helmfelds varēja atzīmēt, ka saskaņā ar 
no rīgas saņemto informāciju 17. jūlijā hercogs bija Daugavgrīvā 
ceļajūtīs un gaidīja labvēlīgu ceļavēju.11 pēc ernsta serafima da-
tiem, ceļojumu uzsāka 30. jūlijā (9. augustā, pēc jaunā stila) un 
narvas reidā iekuģoja 3. augustā.12 arī narvas rātes protokolos 
hercoga jēkaba ierašanās narvā un tālāk ceļš uz ivangorodu fiksēti 
ar 3. augusta datumu.13 kamēr ģenerālgubernators Helmfelds pa-
ziņoja par hercoga ierašanos jau 2. augusta vēstulē karalim: “[…]
hertigen af Churland är i dag med sin gemäl och suite hyt arriverat 
och på Ivangorodt ehuru vell logementerne ännu intet alla voro 
 färdige, införd vorden, hvarest hans accomodament lärer vara 
 mycket slätt […]” (Hercogs ir šodien kopā ar sievu un galmu šeit 
ieradies un uz ivangorodu, kur gan visas telpas vēl nav gatavas, 
aizvests, kur viņa miteklis ir diezgan slikts).14

jāpieņem, ka serafims kļūdījies ar izbraukšanas datumu, jo 
kuģis nevarēja narvu no rīgas sasniegt četrās dienās. pēc vairā-
kiem gadiem kurzemes hercogiene Luīze šarlote apraksta brau-
cienu no Daugavgrīvas uz narvu savā vēstulē mātei elizabetei šar-
lotei, brandenburgas kūrfirstienei, kā ļoti grūtu: bijis spēcīgs 
pretvējš, 80 jūdzes no rīgas līdz narvai likušās kā 800. jaunākais 
dēls karls ceļā saslimis ar bakām (Rohte Bocken) un arī jaunākā 
meita (domājams: marija amālija) saslimusi; bērni raudājuši.15

nav zināms, vai hercogu laulātais pāris kuģojis no narvas upes 
grīvas taisni uz ivangorodu, vai viņi piestājuši arī narvā. tā vai 
citādi, augstās kārtas gūstekņi nevarēja nepamanīt, cik nožēlojamā 
stāvoklī ir narvas pilsēta. kā jau iepriekš minēts, 1659. gada 5. jūnijā 
pilsētu bija nopostījis milzīgs ugunsgrēks, tā bija praktiski pilnībā 
nodegusi un atradās tik nožēlojamā stāvoklī, ka pat valdības līmenī 
tika apsvērta iespēja to celt jaunā vietā – tuvāk narvas upes grīvai. 
pāris gadu iepriekš – 1657. gada rudenī  krievijas karaspēks bija no-
postījis arī ziemeļu jeb jauno priekšpilsētu. Vēl nebija aizmirsies tā 
paša 1657. gada rudenī narvā un līdz ar to arī visā ingrijā un igau-
nijā plosījies mēris. krievijas–zviedrijas karš (1656–1658/1661) bija 
apstādinājis jebkādu saimniecisko darbību. narvas maizes māte – 
tranzīttirdzniecība ar krieviju – tik tikko vilka dzīvību. un ģene-
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rālgubernators Helmfelds arī žēlojās par lielo sausumu 1659. gada 
vasarā, kas stipri apgrūtināja lauksaimniecību un pārtikas piegādi.16 

Hercogu laulātais pāris jutās jo vairāk pievilts narvā/ivan-
gorodā, jo, no rīgas aizceļojot, tiem esot bijusi apsolīta tālāka ne-
brīve stokholmā, bet hercogiene Luīze šarlote žēlojās, ka viņus 
esot piemānījuši un aizveduši pavisam citur – uz narvu un pēcāk 
uz ivangorodu.17

Hercoga un viņa svītas sliktos sadzīves apstākļus cietoksnī vai-
rākkārt pieminēja kā ģenerālgubernators Helmfelds, tā hercogs un 
viņa laulātā draudzene.18 kritiskās piezīmes par hercogu pāra sū-
rajiem apstākļiem sasniedza kārļa X gustava ausis pat no herco-
gienes māsas Hesenes-kaseles grāfienes Hedvigas sofijas mutes.19 
sakarā ar sliktajiem sadzīves apstākļiem hercoga ģimene gribēja, 
lai to pārvieto citur. sākotnēji arī karalis kārlis X gustavs piekritis, 
ka augstdzimušos gūstekņus jāpārvieto uz tallinas Toompea/Dom-
kalna pili, ja ivangorodas cietokšņa telpas nebūtu iespējams izre-
montēt.20 bet jau drīz karalis uzstāja, ka hercogam un hercogienei 
jāpaliek ivangorodā, no kurienes tos vajadzības gadījumā zviedru 
zaldāti varēja eskortēt uz pomerāniju, un šādai vajadzībai bija pat 
admiralitātes kolēģijā aizrunāti divi burinieki.21 Ģenerālguberna-
tors Helmfelds no savas puses, atsaucoties uz grūtībām provianta 
apgādē, ieteica hercogu pāri nosūtīt uz somiju, bet karalis to uz-
skatīja par nepieņemamu.22 

tikai septembra beigās, proti, gandrīz divus mēnešus pēc gūs-
tekņu ierašanās, Helmfelds varēja karalim apstiprināt, ka lielākā 
daļa no telpām, kuras hercogs un galms apdzīvoja, bija izremontē-
tas.23 pārskatu par būvmateriālu iegādi un dažiem remontdarbiem 
laikposmā no 1659. gada 24. jūlija līdz 7. novembrim mēs varam 
gūt no ingrijas ģenerālgubernatora rēķinu grāmatām.24 

Ģenerālgubernators bija licis no Vallisāres ciema igaunijā at-
vest māju un par jaunu to uzstādīt ivangorodas cietoksnī, lai būtu 
kur parocīgāk novietot visas hercoga mantas.25

izmitināšanas un provianta jautājumus nepadarīja vienkāršā-
kus fakts, ka kopā ar hercogu bija liela svīta – kopā 108 personas. 
proti, 1659. gada 22. septembrī Helmfelds lika kurzemniekus pār-
skaitīt, jo kopējo ieslodzīto skaitu sākotnēji bija novērtējs kā 140 
cilvēki. “tautas skaitīšanas” rezultāts bija šāds:26
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personas Vīrieši sievietes kalpotāju 
bērni kalpi

Hercogs ar hercogieni 1 1 – –
prinči un princeses 4 3 – –
galma meistarienes – 3 1
galma junkuri un jumpravas 4 6 – –
mācītāji un skolotāji 4 1 – 1
Hercoga bērnu kalpotāji – 8 – –
kambarsulaiņi 2 – 3 1
ārsts un bārddzinis 2 1 1 1
Virtuves un pagraba meistari jeb 
uzraugi 

2 1 2 2

uzgriezējs un kambarpāžs 1 – – –
galda klājējs 1 – – 1
pāži 5 – – –
sulaiņi 7 – – –
kambaristabenes un 
kambarjumpravas

– 6 – –

maizes cepēji un aldari 3 – – –
konditors 1 – – –
sekretārs 1 – – –
Veļas mazgātāji 6 – – –
pavāri ar palīgiem 5 – – –
mori un moru sievietes 2 2 – –
punduri 2 2 – –
Drēbnieks 1 – – –
galma junkuru un jumpravu 
apkalpotāji

2 3 – –

Veļas pārzine – 1 1 –
kopā 56 38 8 6
pavisam kopā 108

Vispār ivangoroda ar savu ierobežoto cietokšņa teritoriju bija 
ideāla vieta apcietinājumam. kopš pilsētas tiesību atņemšanas 
1645. gadā ivangorodā atradās zviedru garnizons. Helmfelds, at-
saucoties uz viņa paša vārdiem, esot pirms hercoga jēkaba ieraša-
nās aizsūtījis prom gan līdzšinējo garnizonu, gan cietoksnī dzīvo-
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jošos krievus un somus un no narvas no pulkveža Franca knoringa 
pulka atvedis trīs kājnieku rotas gūstekņu apsardzei.27 cik lielā 
mērā ivangorodas cietoksnī hercogu pāri burtiski turēja apcietinā-
jumā, ir grūti pateikt. Visticamāk, viņiem bija zināmas iespējas iz-
kustēties. par to liek domāt regulārā siena iegāde četriem hercoga 
diendienā lietojamiem zirgiem.28 

Hercogu pāra ĒDienkarte

Viens no sarežģītākajiem ģenerālgubernatora Helmfelda uzde-
vumiem bija nodrošināt hercogu pāra un viņu palielā galma ēdi-
nāšanu. kaut gan hercogu pāris sūdzējās, ka viņiem pašiem sevi 
jāuztur,29 tas nebija īsti korekts apgalvojums. patiesībā zviedrijas 
valdība pielika ne mazums pūļu gūstekņu pieklājīgai uzturēšanai 
un arī valsts finansiālās izmaksas bija visai ievērojamas. 

pamatojoties uz Vidzemes ģenerālgubernatora rēķinu grāma-
tām, 1659. gada otrajā pusē valsts bija iztērējusi hercoga jēkaba un 
viņa svītas uzturēšanai 1266:38½ valstsdālderus, kas grāmatvedībā 
atbilstoši atspoguļojās kā 1899:20 sudraba dālderi, kam 1660. gadā 
piesummējās vēl 1618:79 valstsdālderi jeb 2428:10 sudraba dāl-
deri.30 ingrijas provinces ģenerālgubernatora kancelejas izdevumi 
bija, saprotams, lielāki: no 1659. gada vēlā rudens līdz 1660. gada 
pavasarim–vasarai sasniedzot 15 410:25 sudraba dālderus par 
transportu, izmitināšanu, proviantu, dažādiem darbiem un pakal-
pojumiem.31 tādējādi hercoga apcietinājums zviedrijas valstij iz-
maksājis vismaz 19 738 sudraba dālderus, bet ar to izdevumi no-
teikti neaprobežojās. 

par pārtikas piegādi hercogam, viņa ģimenei un galmam ir sa-
glabājušies vairāki rēķini. pirms izbraukšanas no rīgas uz ivango-
rodu pēc ģenerālgubernatora Duglasa pavēles ieslodzītajiem rīgā 
iepirka alkoholu: 3 vātis reinas vīna, 2 enkurus Francijas vīnogu 
brandvīna, 6 vātis franču vīna, 6 mucas Vismāras alus (Mumme), 
16 mucas rīgas alus, 30 mucas alus; ēdienu: 60 mārciņas cukura 
galvas, 1 mucu žāvētu mencu (Stockfisch), ½ vāti vīna etiķa, 2 mucas 
alus etiķa, 20 gabalus Holandes siera 20 valstsdālderu vērtībā, 
6 mucas spāņu sāls, 1 mucu Līneburgas sāls, 2 mucas siļķu, 2 vātis 
anšovu, 12 mucas austeru (Osters), 6 mucas sausiņu, 12 mucas labu 
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miltu, 9 mucas bīdelētu miltu, 5 pūrus un 30 mārciņas smalka ma-
luma bīdelētu miltu, 20 mucas zemas kvalitātes miltu, 2 mucas 
rupja maluma miltu, labu svaigu sviestu par 87 dālderiem, 3 mucas 
miežu putraimu, 9 šķiņķus (5 podi un 12 mārciņas) un vēl 4 gaba-
lus šķiņķa, mucu griķu putraimu, 3 mucas balto zirņu, 60 mārciņas 
žāvētu plūmju, 60 mārciņas rīsu, 10 stopus olīvu, 100 gabalus sālītu 
citronu, 40 mārciņas rozīņu; garšvielas: 2 mārciņas muskatriekstu, 
2 mārciņas muskata čemuru, mārciņu krustnagliņu, 10 mārciņas 
piparu, 40 mārciņas koriandra, mārciņu kardamona, 2 mārciņas 
kanēļa, ½ mārciņu safrāna, 10 mārciņas ingvera, 20 mārciņas man-
deļu, 20 mārciņas kaperu (Cappern). turklāt vēl ¾ mucas ziepju un 
8 tāfeles krievzemes ziepju. Visas šīs preces kopā ar transportu un 
iepakojumu izmaksāja 1023 valstsdālderus.32 

tā paša gada novembrī no rīgas pa jūru papildus atsūtīja: 
19 pūrus un 70 mārciņas tīru kviešu miltu, 5 mucas ābolu, mucu 
siļķu, 29 mārciņas baltā kristālcukura, 27 mārciņas baltās cukura 
galvas, 10 mucas austeru, 112 gabalus sālītu un 100 gabalus svaigu 
citronu, 3 gabalus Holandes siera, ¼ mucas sāls no Holandes un 
⅛ mucas sāls no Dānijas. šīs preces izmaksāja 205 valstsdālderus 
un 76 grašus, transports no rīgas uz Hāpsalu un tālāk pa zemes-
ceļu uz tallinu izmaksāja 12 valstsdālderus.33 

no kāda 1659. gada decembra rēķina redzam, ka uz vietas in-
grijā iepirka, piemēram, 4 mucas liellopu gaļas, 1½ mucas jērgaļas, 
42 mucas žāvētas gaļas, 16 mucas cūkgaļas, 25 mucas sviesta, 
24 mucas rudzu un 3 mucas zirņu. šie pārtikas produkti izmaksāja 
968:17 sudraba dālderu.34 sīkākas ziņas par pārtikas un cita nepie-
ciešamā, tai skaitā zāļu, iepirkumiem ir atzīmētas ingrijas provin-
ces 1660. un 1661. gada rēķinu grāmatās.35

Hercoga un viņa svītas apgādē radās ne mazums dažādu pro-
blēmu, kuru atrisināšana galvenokārt gūlās uz ģenerālgubernatora 
Helmfelda pleciem. piemēram, viens no kuģiem, kurš no rīgas 
hercogam transportēja preces, tostarp pārtiku par 300–400 valsts-
dālderiem, bija 1659. gada augustā cietis “nedzirdētā vētrā pie Wey-
der [?]” un nogrimis.36 tomēr lielākā daļa grūtību bija vietēja rak-
stura. piemēram, jau septembrī ģenerālgubernators Helmfelds 
rakstīja gan karalim kārlim X gustavam, gan igaunijas ģenerāl-
gubernatoram bengtam Hornam un pavaldonim Vilhelmam 
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 ulriham, ka hercoga un viņa svītas uzturēšana ir komplicēta, jo 
narvas apkārtnē ir grūtības ar pārtikas iegādi, un sakarā ar to lūdza 
atļauju iepirkt lopus, labību un pat malku igaunijā. gūstekņu ēdien-
karti mēģināja dažādot arī ar medījumiem un zivīm. Helmfelds rē-
ķināja, ka maltītēm nepieciešami 10 liellopi (Rindern) mēnesī.37 

no ingrijas rēķinu grāmatām izriet, ka lopus izdevies iegādā-
ties kā somijā, tā ingrijā un igaunijā. tie iepirkti pat no Hāpsalu 
apkārtnes un salām. no sāmsalas un muhu salas iepirkti kā liel-
lopi, tā aitas. Lopu piegādei no salām bija savas problēmas: piemē-
ram, ir atzīmēts, ka, šķērsojot monzundu, piecas no 41 aitām izlē-
kušas no laivas un noslīkušas. 1659. gadā un 1660. gada pirmajā 
pusē ingrijā, somijā un igaunijā hercoga vajadzībām iepirkti vis-
maz 112 vērši (Oxar), 4 slaucamās govis, 2 teļi, 48 aitas, 100 vistas 
un 30 tītari. iepirkumu cenas svārstās no 6 līdz 12 valstsdālderiem 
par vērsi, 1¾ valstsdālderiem par aitu, 2 markām par vistu un 
1 valstsdālderi par tītaru. Vēl jāpieskaita transporta un citi izde-
vumi, turklāt nopirktos lopus vajadzēja barot līdz kaušanai. Her-
coga vajadzībām iepirka arī lielu daudzumu zivju: līdakas, plaužus, 
lašus, ālantus un sīgas. zivis piegādāja galvenokārt pati ingrija. ie-
gādāto preču sortiments bija plašs,38 lai nodrošinātu hercoga aug-
stajai kārtai piedienīgu uzturu.

cietoksni vajadzēja apgādāt ne tikai ar pārtiku, bet arī ar ap-
kuri. no ingrijas rēķinu grāmatām izriet, ka malku piegādāja ivan-
gorodas un koporjes lēņu kroņa un privātie meži. piemēram, zal-
dāti un zemnieki oktobrī un novembrī izveda malku no kotko un 
rosonas upes apkaimes valsts mežiem; precīzi apjomi nav zi-
nāmi.39 bet norādīts, ka laika posmā no 17. decembra līdz 3. jan-
vārim no ivangorodas un koporjes lēņu privātajām muižām piegā-
dātas 220 asis malkas.40

pēc Helmfelda aprēķiniem, hercoga uzturēšanas izmaksas sa-
sniedza tūkstoti valstsdālderu mēnesī, un viņš lūdza finansiālu pa-
līdzību no karaļa.41 1659. gada decembra sākumā kārlis X gustavs 
nolēma piešķirt kā ārkārtēju summu hercoga uzturēšanai 4000 vec-
dālderu.42 bet jau iepriekš karalis bija piedāvājis iespēju hercoga 
uzturlīdzekļu izmaksas segt no kurzemes kroņa muižu un iestāžu 
ienākumiem, tas ir: kurzemē saražoto vajadzēja pārdot, naudu no-
sūtīt uz narvu un tur to izmantot hercoga pārtikas iegādei;43 kaut 
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gan bija zināms, ka daudz kas bija cietis karā un turklāt Vidzemes 
ģenerālgubernators Duglass bija jau rezervējis un rekvizējis šos 
ienā kumus armijas izdevumiem.44 

iespējas saņemt ienākumus no kroņa īpašumiem kurzemē va-
rēja būt šādas:

arkli zemnieku 
skaits

ieņēmumi 
valstsdālderos

sēlpils (Sehlburg) 87 ¾ 137 1065
salas muiža (Holmhoff) 27 40 243
birži (Gr. Buschhoff) 51 ¼ 113 733
Dignāja (Dubbena) 36 ½ 91 568
kopā 202 ½ 381 2609

Hercoga un viņa svītas uzturēšanai karalis kārlis X gustavs at-
ļāva izmantot arī konfiscētos īpašumus. piemēram, Helmfelda 
 rīcībā nodeva nīskansē/Nyen konfiscētos 3060 vara dālderus.45 kā 
zināms, zviedrija konfiscēja kā zviedru, tā krievu tirgotāju vara 
krājumus, ko tie vēlējās izvest uz krieviju. ingrijas rēķinu grāmatas 
rada iespaidu, ka hercoga uzturlīdzekļi nākuši taisni no valsts vara 
tirdzniecības ienākumiem. piemēram, 1660. gada janvārī ienāca 
15 000 vara dālderu, pārrēķinot – 6000 sudraba dālderu; ir vairāki 
šādi ieraksti.46

informācija par hercoga dzīves apstākļiem nebrīvē izplatījās arī 
ārpus zviedrijas robežām. tā 1659. gada rudenī, kad norisa saru-
nas starp zviedriju un krieviju par vara tirdzniecības atjaunošanu, 
novgorodas vojevoda afanasijs ordins-naščokins piedāvāja segt 
kurzemes hercoga uzturēšanās izmaksas no savu muižu ienāku-
miem, ko gan zviedru puse atraidīja ar norādi, ka hercoga uzturē-
šanās apstākļi esot tāpat ļoti labi.47 bet šajā piedāvājumā slēpās 
maskavas nepārtrauktā interese par kurzemi.

jau pati kurzemes okupācija bija radījusi zviedrijas valstij parā-
dus. Viens no tiem bija hercoga aizdevums 20 000 valstsdālderu48 ap-
jomā, ko zviedrijas militārajam budžetam viņš bija piešķīris vēl tad, 
kad Helmfelds bija rīgas gubernators. zviedrijai varēja būt arī citas 
finansiālas saistības ar kurzemniekiem, jo jau miera laikos zviedrija 
no Vidzemes budžeta bija piešķīrusi līdzekļus kurzemes hercogam. 
piemēram, 1687. gadā Vidzemes ģenerālgubernators deva pavēli 
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izmaksāt Frīdriham kazimiram 6000 sudraba dālderu. 1691. gadā 
hercoga jēkaba mantinieki saņēma 21 709 sudraba dālderus49 par 
parādiem. kaut gan iespējams, ka šajos gadījumos bija runa par 
iekavētu samaksu par graudiem, kā bija bijis iepriekšējos gados.

ĢenerāLgubernatora HeLmFeLDa 
un Hercoga jĒkaba sarunas 

1659. gada 10. augustā karalis kārlis X gustavs nosūtīja ģene-
rālgubernatoram Helmfeldam rīkojumu izzināt hercoga domas par 
šo un to, bet visupirms uzzināt, vai hercogs būtu ar mieru kurzemi 
un zemgali apmainīt pret citām teritorijām prūsijā, podolijā vai 
Žemaitijā, vai uz kādiem noteikumiem hercogs būtu ar mieru pa-
kļauties zviedrijai.50 31. augustā karalis atkārtoja rīkojumu. jaunās 
teritorijas zviedrija plānoja izkaulēt no polijas sarunu ceļā. tāpat 
bija uzdevums izzināt, par kādu summu hercogs būtu ar mieru at-
teikties no kurzemes un zemgales. ja nu hercogs tomēr vēlētos 
atgūt savus īpašumus, tad bija jādara viņam zināms, ka visi cie-
tokšņi tik un tā paliks zviedrijai. un arī, ka hercogam būs jāatsa-
kās no ostām un kuģniecības. turklāt kurzemē hercogam arī būs 
jāpieskaņojas tā sauktajam zviedru dzīvesstilam – accomodera sig 
efter Svensk art och maneer.51

12. septembrī Helmfelds rakstīja karalim izsmeļošu vēstuli par 
savām sarunām ar hercogu. proti, viņš pirms četrām dienām bijis 
pieklājības vizītē pie hercoga un iesācis runu par priekšā stāvoša-
jām zviedrijas un polijas miera sarunām. balstoties uz Helmfelda 
vārdiem, hercogs esot uzreiz pievienojies, pieminot, ka viņš vēl 
pirms pāris gadiem ar sava galma kunga georga fon Firksa starp-
niecību esot devis polijas kronim mājienu, ka miers ar zviedriju 
tikšot sasniegts tikai tad, kad polija atteiksies no līdzšinējā titulāra 
un no prūsijas un poļu Livonijas (inflantijas vaivadijas) par labu 
zviedrijai. Helmfelds no savas puses esot norādījis, ka senāk arī 
kurzeme un zemgale bija daļa no Livonijas. uz Helmfelda jautā-
jumu, vai polija piekristu šādām izmaiņām, hercogs atbildējis, ka 
varētu gan. par sevi hercogs atbildējis, ka viņš ne labprāt piekristu 
izraidījumam, pat ja tas būtu uz podoliju. Hercogs bijis nobažījies, 
ka polija varētu atdot viņa zemes miera nodrošināšanai.52 
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pēc nedēļas Helmfelds informēja karali, ka viņš vēl pāris reižu 
apciemojis hercogu pāri ivangorodas cietoksnī un viņi tālāk ap-
sprieduši kurzemes likteni. Hercogs esot bijis pārliecināts, ka po-
lija nedos viņam neko no savām zemēm, turpretim Helmfelds ap-
galvojis, ka tas tomēr varētu notikt, ja viņa hercogiste paliks 
pakļauta zviedrijai. ja hercogs vēlētos pārcelties citur, tad viņš 
varot sev izkaulēties zemesgabalu prūsijā vai pomerēlijā (Pome-
rellen).53 Hercogs atbildējis, ka polija neatteiksies no šīm teritori-
jām, jo tās robežojas ar jūru, uz ko Helmfelds savukārt atbildējis, 
ka polijai pietiekot zemes pie baltijas jūras. Hercogs izteicies, ka, 
pēc viņa domām, no tām teritorijām polija varētu atteikties par 
labu brandenburgas kūrfirstam un ka polijai neesot vēlēšanās tikt 
vaļā ne no viņa paša, ne no viņa zemēm.54 

tad kādu laiciņu Helmfeldam nebija iespējams turpināt sarunas 
ar hercogu jēkabu, jo, balstoties uz ģenerālgubernatora vārdiem, 
runājot par kurzemi, hercogs esot stipri satraucies.55 tikai oktobra 
vidū Helmfeldam pavērās jauna iespēja sarunas turpināt, kaut gan 
nekā jauna jau nebija. Hercogs palika pie domām, ka pomerēlija 
pienākas brandenburgas kūrfirstam, turklāt tās zeme bija tik ne-
auglīga, ka pat maza daļa no kurzemes īpašumiem ienesa vairāk 
nekā visa pomerēlija. tajā pašā laikā arī hercogs esot apliecinājis, ka 
polija, brandenburga un citi neļaus viņu “dzīvu aprakt”. te sarunā 
iejaukusies arī hercogiene, kura apgalvojusi, ka pazīstot branden-
burgas kūrfirsta dabu,56 un devusi mājienu, ka kūrfirsts būšot ar 
vislielākajām grūtībām pierunājams slēgt mieru, ja viņš uzzināšot, 
kādos spiedošos apstākļos viņa un hercogs te tiekot turēti gūstā. uz 
to Helmfelds savukārt norādījis, ka brandenburgas kūrfirsts pats 
cietis no karadarbības un esot spiests meklēt mieru.57 Vēlākās vēs-
tulēs karalim Helmfelds vairs neatreferē sarunas ar hercogu. 

1660. gada sākumā karalis kārlis X gustavs saslima un 13. feb-
ruārī nomira. amatā stājās kārļa Xi aizbildnības valdība, kurai ne-
bija nekādas intereses par hercogu jēkabu. aizbildnības valdības 
galvenais uzdevums bija miera sarunas ar kaimiņvalstīm. Viens no 
jautājumiem zviedru-poļu sarunās bija kurzemes turpmākais lik-
tenis. Helmfelds uzskatīja par vajadzīgu regulāri informēt stok-
holmu par hercoga noskaņojumu, kurš svārstījās no entuziasma 
un nepacietības līdz skumjām un melanholijai, žēlabām par 
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trimdu, izpostīto dzimteni un to, ka viņi pret savu gribu atvesti uz 
ivangorodu.58

runājot par hercogu pāra un ģenerālgubernatora Helmfelda 
personiskajām attiecībām, jāatceras, ka viņiem bija personiskā sa-
skarsme jau no tiem laikiem, kad Helmfelds bija rīgas guberna-
tors. Hercogs un hercogiene Helmfeldu raksturoja kā cilvēku, kurš 
pret viņiem izturējās labāk nekā Duglass. pēdējais esot rakņājies pa 
hercoga arhīvu un lasījis viņa korespondenci.59 un tajā pašā laikā 
zviedrijas valsts iestādījumi nevīžojot pat atbildēt uz hercogu pāra 
vēstulēm, karalis neliekoties ne zinis – viņu asaras un lūgšanas ne-
dzirdot neviens. kā sarkana līnija hercogu pāra vēstules caurvija 
apliecinājums, ka viņi ir neitrāli attiecībā uz zviedriju un pozitīvi 
noskaņoti kā pret karali kārli X gustavu, tā pret augstākstāvošām 
zviedru amatpersonām. gandrīz ikreiz uzsvērta viņu nepiesaistība 
pie karadarbības un ilgas pēc dzimtenes.60 

taču arī Helmfeldam vajadzēja paturēt acīs hercogu pāra sa-
raksti. ar 1659. gada 13. aprīļa lēmumu par hercoga jēkaba nosū-
tīšanu uz ivangorodu karalis bija aizliedzis jebkādu korespondenci 
ieslodzītajiem.61 bet tā paša gada 17. augustā karalis pavēlēja 
Helmfeldam kontrolēt hercoga saraksti, lai tajā nebūtu nekā nai-
dīga zviedrijai. ja risinātos sarunas par hercoga un viņa ģimenes 
pārvietošanu uz tallinu, tad vispār nekādas sarakstes ar ārpasauli 
nedrīkstēja būt un šādas vēstules bija jākonfiscē. jebkāda sazināša-
nās ar tallinas pilsoņiem bija noliegta.62 Helmfelda pārskati neat-
spoguļo, cik lielā apjomā viņš hercoga un viņa laulātās draudzenes 
pastu lasīja un cik no vēstulēm konfiscēja, bet pāris reižu viņš pie-
min, no kā gūstekņi vēstules saņem. rodas iespaids, ka 1660. gada 
pavasarī, kad bija jau nolemta hercogu pāra atbrīvošana, viņu ko-
respondencei nekādi šķēršļi netika likti un tā izvērsās samērā plaša. 
Hercogu pāris sarakstījās ne tikai ar augstākstāvošām zviedru 
amatpersonām, bet arī uzturēja saraksti ar brandenburgas kūr-
firstu un prūsijas hercogu Frīdrihu Vilhelmu i, polijas karali un 
Lietuvas lielkņazu janu ii kazimiru, kā arī ar savu galma kungu 
un padomnieku johanu fon der reki, maršalu Vilhelmu fon rum-
melu un citiem. par hercogu pāra saraksti liecina arī ingrijas rē-
ķinu grāmatās atspoguļotie nopirktā papīra apjomi. un noteikti 
jāatzīmē, ka grāmatu lasīšana nekādi netika ierobežota. par to 
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 liecina kara un gūsta apstākļos tādas literatūras kā artilērijas rokas-
grāmatas (“Artollerijetz beskrifvande”) nonākšana uz hercoga rak-
stāmgalda.63 

Hercoga jĒkaba atbrīVošana un 
atgriešanās DzimtenĒ

Viena no zviedru-poļu miera sarunu blakustēmām bija kurze-
mes un zemgales hercogistes turpmākais liktenis. polija–Lietuva 
un tās sabiedrotie pieprasīja atjaunot pirmskara situāciju – status 
quo ante bellum.64 par hercogistes atjaunošanu miera sarunās bija 
aktīvi iesaistījies hercoga jēkaba kanclers melhiors fon Felker-
zāms.65 tādā situācijā zviedrija vairs nespēja turpināt kurzemes 
okupāciju, un tas arī nozīmēja hercoga un viņa svītas ieslodzījuma 
beigas.66 paziņojums par 1660. gada 23. aprīlī (3. maijā) olivas 
klosterī zviedrijas, polijas–Lietuvas, brandenburgas un ķeizara 
starpā noslēgto miera līgumu un hercogu pāra gūstniecības bei-
gām sasniedza narvu ar īpaša kurjera starpniecību ap 2. maiju.67

Ģenerālgubernatoram Helmfeldam tas nozīmēja sagatavošanas 
darbus hercoga un viņa svītas nogādāšanai atpakaļ uz rīgu. šajā 
sakarā radās jautājums, vai ceļojums noritēs pa zemesceļu vai 
ūdensceļu. Hercogs pieņēma lēmumu kopā ar visu svītu doties pa 
zemesceļu, savukārt bagāžu un tā sauktos zemākos galminiekus 
nolēma nosūtīt pa jūrasceļu. Helmfelds rēķināja, ka šim plānam 
vajadzēs četras parādes karietes, kādu narvā neatrast, veselu rindu 
ratu un zirgu. īpaša problēma bija atrast piemērotas naktsmājas 
80 jūdžu garajam braucienam no narvas uz rīgu. ingrijas ģenerāl-
gubernators bija atbildīgs par ceļa posmu no narvas līdz kundas 
upei, kur atbildību par hercogu un viņa svītas ceļojumu pārņemtu 
igaunijas gubernators un viņa amatpersonas.68 

Hercoga ceļojumu pa ingriju Helmfelds tīri labi varēja noorga-
nizēt pats, bet igaunijā bija nepieciešama vietējo augstmaņu palī-
dzība. un igaunijas bruņniecība nekādi nevēlējās sekmēt hercoga 
ceļojumu. maija sākuma sēdē sanākušie landrāti atzīmēja, ka 
krievu karaspēks esot stipri izpostījis visu igauniju no narvas līdz 
tallinai, viensētas un ciemi nodedzināti, iedzīvotāji gājuši bojā kā 
karā, tā nesenajā mēra epidēmijā, visu zemi novārdzinājusi kara-
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spēka izmitināšana un uzturēšana, nemaz nerunājot par klaušām – 
kā parastajām, tā ārkārtējām; sakarā ar to esot maz iespēju piedie-
nīgi izmitināt hercogu pāri, trūkstot arī pārtikas. neesot arī zirgu 
pajūgiem, un tie, kuri palikuši, pēc augstmaņu vārdiem, nespējot 
kājas cilāt, kur nu vēl pajūgus vest. turklāt landrāti zināja teikt, ka 
pie tartu novēroti maskaviešu pulki un neesot zināmi viņu no-
domi. tas viss varētu nozīmēt kara turpinājumu. Līdz ar to igauni-
jas landrāti ieteica hercogu pārim zemesceļa vietā izvēlēties kuģo-
šanu.69 igaunijas bruņniecības iebildumus, sevišķi tos par mēra 
epidēmiju, hercogs jēkabs darīja zināmus arī savam galma kungam 
un padomniekam fon der rekem.70 

tomēr visi šie argumenti neietekmēja hercogu pāra plānus, un 
no narvas rātes protokola mēs uzzinām, ka 1660. gada 24. maijā 
viņi ar lielu svinīgumu izbraukuši no narvas.71 izmitināšana līdz 
tallinai bija ieplānota šādās muižās: Vaivarā/Woifer, toilā/Toila, 
Varudos/Wartz, kloodī/Peuth, kolgā/Kolck, mārdū/Mahrt; no tal-
linas līdz igaunijas un Vidzemes robežai: jegiso/Joggis, Vaimuižā/
Wademois, Vigalā/Fickel. apkārtnes muižām bija jādod zirgi pajū-
giem – pa četriem no bruņinieka vietas – un vēl pajūgi un pro-
viants. tā jehvi/Jewe, Liganuse/Luggenhusen, mahu/Maholm un 
Viru-jāgupi/St. Jacob draudzēm bija jānodrošina transports no 
Vaivaras līdz Varudiem, rakverei, Haljalai un kadrinai – no Varu-
diem līdz kolgai, bet kūsalas/Kusal, jēlehtmes/Jegelecht un Harju-
jāni/St. Johannis draudzēm – no kolgas līdz tallinai. keila/Kegel, 
Hageri/Hackers/Haggers un nisi/Niss bija atbildīgas par ceļa posmu 
no tallinas līdz jegiso un Vaimuižai, bet jūru/Jörden, merjamā/
Mergamah, Vigala un kullamā/Goldenbeck – par posmu no Vai-
muižas līdz Vigalai un tālāk līdz robežai ar pērnavu. no vietējiem 
muižniekiem tika izvēlēti tā sauktie komisāri, kuri savukārt bija 
atbildīgi katrs par savu ceļa posmu. katrai naktsmītnei izdevumu 
kompensācijai bija paredzēti 40 valstsdālderi.72 

ingrijas rēķinu grāmatās lasām, ka no narvas izbrauca ar trim 
karietēm, kuras kopumā izmaksāja 800 valstsdālderus; plus vienu 
lielu pārklātu pajūgu (Cammar wagn), vienu ķēķa pajūgu (Kiök 
wagn) un trim krāmu pajūgiem (Rustwagner), kuri kopā izmaksāja 
280 valstsdālderus. Visā visumā hercogu pāra aizbraukšana no 
narvas izmaksāja 3194:07 sudraba dālderus.73 no igaunijas un 
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 ingrijas rēķinu grāmatām izriet, ka hercogu pāri konvojēja seši 
zviedru apakšvirsnieki, divi bundzinieki un 64 kavalēristi.74 

jūras transportam sākotnēji plānoja nofraktēt divas baržas Ho-
landē vai Lībekā.75 1660. gada 26. maijā Helmfelds par 340 valsts-
dālderiem nofraktēja vienu 60–70 lastu laivu hercoga saimes un 
bagāžas pārvešanai. baržas kaperis bija tomass Filters (Thomas 
Fülter) no Lībekas. savu peļņu kaperis saņēma divās daļās: izbrau-
cot narvas karaliskā licenču kamera izmaksāja pusi no norunātās 
summas. otro pusi pienācās samaksāt, baržai ierodoties Liepājā.76 
interesanti atzīmēt, ka ir saglabājies hercogienes personisko lietu 
saraksts – kārbas, lādes, kastes, šķirsti u.c., kuros bija viņas sudrab-
lietas, piemēram, trauki, kā arī apģērbi, audumi un tamlīdzīgi.77 
bet nekur nav konkrēti minēts, kurus priekšmetus pārvadāja pa 
sauszemi un kurus – pa jūrasceļu.

nekādu precīzu ziņu par hercoga jēkaba un viņa ģimenes ceļo-
jumu pa igauniju nav saglabājies. zināms, ka 30. maijā tallinas rātes 
sēdē runāja par gaidāmo hercoga ierašanos un apsprieda, kāda būtu 
labākā sagaidīšanas ceremonija. igaunijas pavaldnieks Vilhelms 
 ulrihs bija šo jautājumu iepriekš apspriedis ar gubernatoru bengtu 
Hornu un ieteica rātei aprobežoties ar dubultotu pilsētas aizsardzības 
komandu, kā arī ieteica, lai pāris vienību pilsētnieku pilnā apbruņo-
jumā stāvētu sardzē, hercogam iebraucot. tam vajadzēja būt pietie-
kamam, jo oficiāli hercogs joprojām daļēji skaitījās gūsteknis. tā kā 
nebija skaidrs, vai hercogs un viņa svīta plāno pavadīt nakti tallinā, 
tad drošības pēc lika sagatavot nepieciešamās naktsmītnes.78

secinājumi

polijas vasaļa hercoga jēkaba gūstniecība vispirms rīgā un tad 
ivangorodā bija vardarbība no zviedrijas puses. Hercoga un ingri-
jas attālā cietokšņa ivangorodas likteņi bija saistīti desmit mēne-
šus. zviedrijas varas iestādēm bija pienācīgi jāuztur hercogs, viņa 
laulātā draudzene, septiņi bērni un galms. augstās kārtas gūstekņu 
izmitināšanas, apgādes un apsardzes pienākumi un atbildība gūlās 
uz ingrijas ģenerālgubernatora simona grundela Helmfelda ple-
ciem. bez tam vēl karalis bija uzdevis Helmfeldam izzināt hercoga 
noskaņojumu attiecībā uz atteikšanos no kurzemes un zemgales 
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par labu zviedrijai, kā arī attiecībā uz alternatīvajām teritorijām 
polijā. zviedru karaspēka iebrukums kurzemē un tam sekojošais 
ieslodzījums rīgā un ivangorodā atstāja negatīvu iespaidu uz her-
coga jēkaba tālāko dzīves gaitu. karš bija smagi ietekmējis viņa 
zemi, un, kad 1660. gada vasarā hercogs atgriezās, priekšā bija iz-
postītas manufaktūras, izsaimniekotas kroņa muižas, nabadzībā 
ieslīgušas pilsētas, aizbēguši bija visi ārzemju meistari, zaudēta bija 
flote un kolonijas.

pieLikums 

Fragments no karaļa kārļa X gustava vēstules Hesenes-kaseles 
grāfienei sofijai Hedvigai, rakstītas 1659. gada 18. jūnijā (vec. st.) 
kronborgā, ar paskaidrojumiem par hercoga jēkaba ieslo dzī-
jumu:79 

[...] jūsu žēlastības patīkamo vēstuli pirms kāda laika veiksmīgi 
saņēmu un izlasīju, ko jūsu žēlastība man laipni rakstījusi attiecībā 
uz kurzemes hercogu un viņa ģimenes turēšanu gūstā rīgā. atbil-
dot uz to, varu jūsu žēlastībai laipni apliecināt, ka veikt minētā her-
coga apcietināšanu mani piespiedis viņš pats ar savu rīcību, un 
proti, tas bija vienīgais veids, kā varēju apturēt viņa pret mani bez 
iemesla vērptās intrigas un slepenās naidīgās inspirācijas. sākotnēji, 
kad es ķēros pie ieročiem pret poliju un biju spiests ievest armiju 
arī kurzemes apkaimē, pret hercogu un viņa zemi, neraugoties uz 
to, ka viņš kā polijas vasalis acīmredzami bija mans ienaidnieks, 
izturējos ar vislielāko pieklājību, un, lai arī nesaistīju sevi ar neitra-
litātes solījumu, ko viņam bija devusi karaliene kristīna, lai gan 
viņš vairākkārt vērsās pie manis pēc tā apstiprinājuma, tomēr, lai 
pārbaudītu viņa nostāju, piešķīru viņam pagaidu neitralitāti, cerot, 
ka hercogs no savas puses pret mani un manu valsti izturēsies bez-
partejiski, vēl jo vairāk tādēļ, ka es, lai izrādītu savu labvēlību, viņam 
toreiz izsniedzu arī rakstu caram maskavā. taču to, cik ļoti es kļū-
dījos, pietiekami parāda man un manai zemei nodarītais kaitējums, 
jo hercogs un viņa ļaudis nelaida garām nevienu iespēju rīkot dažā-
das bīstamas un manām interesēm visnotaļ kaitīgas apsprie des, sle-
peni sarakstīties ar maniem atklātiem ienaidniekiem, visādi tos at-
balstīt un pret mani uzkūdīt, manus ļaudis un  pavalstniekus 
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toreizējos smagajos apstākļos ar dažādām draudīgām ziņām un 
daudzkārt arī nepamatotām baumām iebiedēt un maldināt, kā arī 
visiem spēkiem mēģināja izjaukt nodomus par izlīgumu ar mas-
kavu, mani un manu darbību ar dažādām aizskarošām un nonieci-
nošām runām pazemoja, necienīgi izturējās pret manā dienestā 
esošām personām, lai gan viņi, mani ministri un ģenerāļi, hercogu 
nereti un visnotaļ nopietni brīdināja to nedarīt. un, nemaz nerunā-
jot par dažādām citām naidīgām izpausmēm, arī hercoga laulātā 
draudzene, ciemojoties pie [brandenburgas] kūrfirsta kēnigsbergā, 
ārkārtīgi pūlējās, lai atrunātu kūrfirstu ievērot ar mani noslēgto un 
godīgi solīto savienību, un nekaunējās izteikt dažādus draudus un 
lietot pulgojošus vārdus pret maniem tur esošajiem ministriem. 
Līdz ar to un pēc tam, kad tamlīdzīgas kaitnieciskas darbības un 
naidīgums bija viens no iemesliem briesmām un postam, ko manai 
zemei un ļaudīm nācās piedzīvot, nosūtot no zviedrijas feldmaršalu 
grāfu Duglasu, viņam tika dota pavēle un instrukcija ieņemt herco-
gisti un neitralizēt hercogu. bet par to, ka viņš rīkojās tieši pretēji 
savai instrukcijai, noslēdzot ar hercogu izlīgumu, tā vietā lai neka-
vējoties pildītu pavēli, viņš tiks saukts pie atbildības. […]
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gustavam no narvas 25.10.1659. un 05.01.1660. SRA, Livonica ii, vol. 175; 
karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam 
Helmfeldam no kronborgas 03.12.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 333.

23 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 27.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

24 FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, vol. 9700.
25 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 

gustavam no narvas 18.08.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.
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26 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 27.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

27 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 18.08.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175. ziņas par tri-
jām pulkveža knoringa rotām atrodamas arī ingrijas rēķinu grāmatās: 
FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, vol. 9700. 

28 kvīts par 24 vezumu siena iegādi narvā 24.11.1659. FRA, ingermanlands 
och kexholms landsbook, vol. 9700. šajā avotā vairākkārt minēti izdevumi 
hercoga zirgiem.

29 Hercogiene Luīze šarlote magnusa gabriēla Delagardi laulātajai draudze-
nei marijai eifrosiņai no ivangorodas 12./22.08.1659. SRA, De la gardieska 
samlingen, e1471. 

30 Vidzemes ģenerālgubernatora 1659. un 1660. gada rēķinu grāmatas. EAA, 
278–1–XXii: 25 un XXii: 26.

31 Hercoga jēkaba uztura izdevumu rēķini par 1659. un 1660. gadu. FRA, in-
germanlands och kexholms landsbook, vol. 9702.

32 Vidzemes ģenerālgubernators roberts Duglass rīgas licenču kamerai, 
10.06.1659. EAA, 278–1–XXii: 79.

33 Henninga Voltersa (Henningk Wolters) kvītis Vidzemes ģenerālgubernato-
ram robertam Duglasam 02.11.1659. un 19.01.1660. EAA, 278–1–XXii: 
79.

34 rēķins no tallinas ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam 
Helmfeldam 19.12.1659. FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, 
vol. 9689.

35 FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, vol. 9700 un 9702.
36 igaunijas gubernators bengts Horns ingrijas ģenerālgubernatoram simo-

nam grundelam Helmfeldam no tallinas 08.09.1659. EAA, 1–2–66.
37 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 

gustavam no narvas 12., 27.09. un 18.10.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175; 
ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds igaunijas pavald-
niekam Vilhelmam ulriham un gubernatoram bengtam Hornam no nar-
vas 29.09., 01.10., 02.12.1659. EAA, 1–2–238. 

38 FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, vol. 9700 un 9702.
39 ivangorodas cietokšņa fogta aksela kristersona rīkojumi 27.09., 24.10. un 

20.11.1659. un tiem pielikumā zemnieku izdienas aprēķini no oktobra un 
novembra. FRA, ingermanlands och kexholms lansbook, vol. 9700.

40 FRA, ingermanlands och kexholms lansbook, vol. 9700.
41 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 

gustavam no narvas 12.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.
42 karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grunde-

lam Helmfeldam no kronborgas 02.12.1659. SRA, riksregistraturet, 
vol. 333. kā vajadzīgo summu karalis minējis arī 5000 valstsdālderu: kara-
lis kārlis X gustavs kameru kolēģijai no kronborgas 03.12.1659. SRA, riks-
registraturet, vol. 333.
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43 karalis kārlis X gustavs Livonijas ģenerālgubernatoram robertam Dugla-
sam no Landskrūnas 20.08.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 331; karalis 
kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam 
Helmfeldam no nīšēpingas 18.10.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 332; ka-
ralis kārlis X gustavs Livonijas ģenerālgubernatoram robertam Duglasam 
un ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam Helmfeldam no 
korsoras (Korsør) 08.11.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 333. 

44 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 04.10.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

45 karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grunde-
lam Helmfeldam no nīšēpingas 18.10.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 332. 
korespondējošs ieraksts arī ingrijas rēķinu grāmatās: FRA, ingermanlands 
och kexholms lansbook, vol. 9702. 

46 FRA, ingermanlands och kexholms lansbook, vol. 9702.
47 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 

gustavam no narvas 22.11.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.
48 Hercogs jēkabs magnusam gabriēlam Delagardi no ivangorodas 

04.07.1659. SRA, De la gardieska samlingen, e1471.
49 Helmut piirimäe (2009). Rootsi riigimajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sa-

jandil. tartu, lk. 192, 208. 
50 karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grunde-

lam Helmfeldam no Fredriksbergas 10.08.1659. SRA, riksregistraturet, 
vol. 331.

51 karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam 
Helmfeldam no Landskrūnas 31.08.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 331.

52 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 12.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

53 pomerēlija – teritorija starp prūsijas rietumiem un pomerāniju, dažreiz 
saukta arī par austrumpomerāniju, 15.–18. gadsimtā bija pakļauta polijai, 
bet daļa no tās piederēja brandenburgas kūrfirstam. 

54 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 20.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

55 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 27.19.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

56 kurzemes hercogiene Luīze šarlote bija brandenburgas kūrfirsta un prūsi-
jas hercoga Frīdriha Vilhelma māsa. 

57 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 18.10.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

58 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds karalim kārlim X 
gustavam no narvas 18.08., 20.09.1659. SRA, Livonica ii, vol. 175.

59 rīkojumu pārņemt hercoga korespondenci izdeva karalis kārlis X gustavs 
kronborgā 28.01.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 326.

60 Hercogiene Luīze šarlote magnusa gabriēla Delagardi laulātajai draudze-
nei marijai eifrosiņai no ivangorodas 12./22.08.1659. un 30.03./09.04.1660.; 
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hercogs jēkabs marijai eifrosiņai no ivangorodas 12./22.08.1659.; hercogs 
jēkabs magnusam gabriēlam Delagardi no ivangorodas 12./22.08.1659.; 
hercogiene Luīze šarlote brandenburgas kūrfirstienei elizabetei šarlotei no 
ivangorodas 30.03./09.04.1660. SRA, De la gardieska samlingen e1471; 
hercogs jēkabs kārlim X gustavam un viņa laulātajai draudzenei Hedvigai 
eleonorai no ivangorodas 12./22.08.1659. LVVA, 5759–2–1324.

61 karalis kārlis X gustavs Livonijas ģenerālgubernatoram robertam Dugla-
sam no kronborgas 13.04.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 329.

62 karalis kārlis X gustavs ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grunde-
lam Helmfeldam no kopenhāgenas 17. un 20.08.1659. SRA, riksregistratu-
ret, vol. 331.

63 FRA, ingermanlands och kexholms lansbook, vol. 9702.
64 polijas karalis un Lietuvas lielkņazs jans ii kazimirs hercogam jēkabam no 

Dancigas 06.04.1660. (pēc j.st.), brandenburgas kūrfirsts un prūsijas her-
cogs Frīdrihs Vilhelms i hercogam jēkabam no ķelnes pie šprē (Cölln an 
der Spree, viduslaiku pilsēta uz šprē upes salas, tagad daļa no berlīnes), 
15.04.1660. LVVA, 5759–2–1324.

65 seraphim. Die Geschichte des Herzogtums Kurland (1561–1795), s. 138.
66 kārļa Xi aizbildnības valdība igaunijas gubernatoram bengtam Hornam, 

ingrijas ģenerālgubernatoram simonam grundelam Helmfeldam un Vid-
zemes ģenerālgubernatoram robertam Duglasam no sopotas 31.03.1660.; 
magnuss gabriēls Delagardi hercogam jēkabam no sopotas 1660. gada ap-
rīlī (precīzi nedatēts). LVVA, 5759–2–1324.

67 Hercogiene Luīze šarlote magnusam gabriēlam Delagardi no ivangorodas 
03./13.05.1660.; hercogs jēkabs magnusam gabriēlam Delagardi no ivan-
gorodas 03./13.05.1660. SRA, De la gardieska samlingen, e1471.

68 igaunijas gubernators bengts Horns ingrijas ģenerālgubernatoram simo-
nam grundelam Helmfeldam no tallinas 25.04.1660; igaunijas pavaldnieka 
rīkojumi draudžu komisāriem 25. un 28.05.1660. tallinā (EAA, 1–2–67); 
ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds igaunijas pavald-
niekam Vilhelmam ulriham no narvas 30.04.1660. EAA, 1–2–243.

69 igaunijas bruņniecība un igaunijas pavaldnieks Vilhelms ulrihs ingrijas 
ģenerālgubernatoram simonam grundelam Helmfeldam no tallinas 
08.05.1660. LVVA, 5759–2–1324.

70 Hercogs jēkabs savam galma kungam un padomniekam Frīdriham johanam 
fon der rekem no ivangorodas 28.05.1660. (pēc j.st.). LVVA, 5759–2–1324.

71 Hermaņa von bruininga apkopojums no narvas vecā maģistrāta arhīva. 
LVVA, 7402–2–6.

72 izraksts no igaunijas bruņniecības rēķina 09.05.1660. EAA, 858–1–227; 
igaunijas guberņas pārvaldes apkārtraksts Harju apriņķa komisāriem 
25.05.1660., tallinā. EAA, 1–2–66.

73 FRA, ingermanlands och kexholms lansbook, vol. 9702.
74 EAA, 1–2–793; FRA, ingermanlands och kexholms landsbook, vol. 9700. 

arī vienā no ingrijas ģenerālgubernatora Helmfelda rēķiniem minēti 84 
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pulkveža knoringa padotie, kuri konvojējuši hercogu atgriešanos. Viņiem 
izsniegts 21 pods sausiņu. jādomā, ka konvojs bija līdz igaunijas–ingrijas 
robežai, tas ir, līdz kundas upei. FRA, ingermanlands och kexholms lans-
book, vol. 9700.

75 ingrijas ģenerālgubernators simons grundels Helmfelds igaunijas pavald-
niekam Vilhelmam ulriham no narvas 21.05.1660. EAA, 1–2–243.

76 ingrijas ģenerālgubernatora simona grundela Helmfelda rīkojums narvas 
karaliskajai licenču kamerai 21.05.1660. narvā; frakts ar kaperi tomasu 
Filteru (Thomas Fülter) 26.05.1660. EAA, 278–1–XXii: 80. 

77 nedatēts hercogienes personisko lietu saraksts aizbraucot no ivangorodas. 
LVVA, 5759–2–1324. 

78 tallinas rātes protokols 30.05.1660. TLA, 230–1–a.b.72.
79 karalis kārlis X gustavs Hesenes-kaseles grāfienei Hedvigai sofijai no 

kronborgas 18.06.1659. SRA, riksregistraturet, vol. 330; tās pašas vēstules 
kopija: LVVA, 5759–2–1323, 37.–38. lp.

DUKE JACOB OF COURLAND’S CAPTIVITY IN IVANGOROD 
IN 1659–1660

Enn Küng
ph. D., associate professor of estonian History (early modern and modern 
History), institute of History and archaeology, university of tartu.
thesis (2001; mentor Helmut piirimäe) “Rootsi majanduspoliitika Narva 
kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel”/“the swedish economic policy 
in the commercial aspect in narva in the second half of the 17th century”, 
university of tartu.
scientific interests: swedish overseas territories and their economic and poli-
tical relations; political history of europe in the 17th century; among others, 
history of trade and commerce, tolls and customs, shipping, finances and 
communication.

the article provides an overview of a lesser known period in the life of Duke 
jacob of courland: his and his family’s captivity, in 1659–1660, in the distant 
swedish border fortress in ivangorod. this overview is generally based on the 
numerous sources from the swedish and Finnish archives, such as letters and 
bookkeeping accounts of carl X gustav’s court, governor-general of ingria, 
family De la gardie and Duke jacob’s own correspondence. the reader can 
have a glimpse in the delicate and tricky, intricate and costly daily mainte-
nance of an honorable, highborn war prisoner; also, the political complexity 
of the period is considered.
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Key words: jacob, Duke of courland; swedish occupation of the courland 
Duchy; wars in the baltic sea region in the midst of the 17th century; history 
of riga, narva and ivangorod; household and menu in the midst of the 17th-

century.

summary

sweden, the polish–Lithuanian commonwealth, russia, and Denmark 
fought the second northern War (1654–1661) during which sweden occupied 
courland in autumn 1658. in the last days of september, the swedes invaded 
the castle of mitau. swedish authorities realised that their attempts of 
collaboration with the Duke were futile since the latter refused to acknowledge 
the king of sweden as his liege lord. insurgent mentality of courland and its 
further incitement from neighbouring countries forced the swedes to take the 
Duke, his family and part of his court in captivity and send them to riga on 
30 october (9 november) 1658. in april 1659, as the threat of war grew, 
swedish king charles X gustav decided to send the Duke and his family even 
further away, to ivangorod. the Duke’s captivity in the ingrian border castle 
lasted from august 1659 to the end of may 1660. only the peace of oliva, 
signed on 23 may (3 april) 1660, put an end to jacob’s captivity and he was 
able to return to his war-torn land.

based on archive materials, this article provides insight into the time Duke 
jacob and his family had to spend in ivangorod regarding everyday life as well 
as economic and political aspects. simon grundel Helmfeldt, the governor-
general, was held responsible of guarding, hosting and supporting the Duke 
and his family in ivangorod. at first, Helmfeldt had to oversee various repairs 
in the fortress, later his main task was the provision of the ducal family and 
court. ingria had been the battleground for the russian–swedish War, and 
therefore cattle, fish, crops, and beverages had to be obtained from Livonia, 
estonia, and Finland in addition to ingria. Following the orders of king 
charles X gustav, Helmfeldt held several conversations with Duke jacob about 
the political situation of courland. Helmfeldt passed the gathered information 
to the king. generally, the Duke and his family and court were maintained 
well in ivangorod according to their social standing. sweden spent at least 
20 000 silver thalers on the captives’ alimentation.

at the same time, there were several restrictions for Duke jacob. initially 
he and his wife Louise charlotte were denied any written correspondence; later 
the content of their letters was monitored. also, their mobility was restricted. 
the last important task for governor-general Heimfeldt was to escort the Duke 
from ivangorod back to riga.
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