
Kuldīgas 
pilsētas rāte

KuIdīgas pilsētas birģermeistars, rātskungi un pilsoņu kopums pirmo reizi tiek minēti kādā ordeņa 
mestra Gosvina fon Herikes Kuldīgā 1355.g. 28.aprīlī izdotā dokumentā, kurā ordeņa mestrs piešķir 
pilsētai gabalu zemes un apstiprina tās senās brīvības1. Pilsētas organizācijas rašanos Kuldīgā varētu 
pieņemt ap 1300.gadu2. Uz pilsētu attiecās Rīgas tiesības, ciktāl tās netika pārveidojis pilsētas kungs 
Vācu ordenis. Rāte izvēlējās savus locekļus no pilsoņu kopuma, neņemot vērā izvēlētā nodarbošanos. 
Senākos laikos rātē izteiktā pārsvarā bija amatnieki. Birģermeistaru un tiesas fogtu rāte ievēlēja no 
sava vidus, pirmo uz mūžu, otro uz trīs gadiem. Tiesas fogts arī veda pilsētas rēķinus. Pilsoņu kopuma 
dalīšana divās korporācijās (ģildēs, sauktās arī par cunftēm), kuru galvgalī bija pa eltermanim ar 
vairākiem vecākajiem, liekas, būs notikusi 16.gadsimtā.l7.gadsimtā tirgotāji izcīna rātē izšķirošu 
pārsvaru. Bet amatnieki to apstrīdēja. Varētu pieņemt, ka no šiem strīdiem ir cēlusies abu pilsētas 
eltermaņu dalība rātes vēlēšanās'.

Rātes locekļu skaits navbijis vienmēr vienāds. Divreiz, liekas, (1434. un 1569.g.) rāte ir sastāvējusi 
no 6 personām, 1577.- 160l.g. skaitām 7, 1602.g. vismaz 8 un 1613.g. deviņus rātes locekļus. Kaut 
arī šiem aprēķiniem pamatā ir nepietiekošs materiāls, taču tomēr ir droši, ka laikā no 1666.- 169l.g. 
Kuldīgas rāte sastāvēja no desmit personām. Neņemot vērā ilgāku laiku pastāvējušas vakances, 18. 
Un 19.gadsimtā normālais rātes locekļu skaits vienmēr bija septiņi.

Strīdi starp rāti un pilsoņu kopumu, īpaši amatniekiem turpinājās visu 18.gadsimtu. 1746. 
gada 8.septembrī valsts valdība noteica, ka rātei tās vēlēšanās ir jāņem vērā arī amatnieki, bet tikai, 
ja viņu vidū rodamas kvalificētas personas. 1761.gada 4.septembrī hercogs Kārlis paziņoja, ka pēc 
Polijas karaļu Stefana un Zigismunda III apstiprinātajām privilēģijām tikai rātei vienīgajai ir tiesības 
ievēlēt rātes locekļus, birģermeistaru un tiesas fogtu; tā rezultātā hercogs apstiprināja amatnieku 
apstrīdētās vēlēšanas 1761.gada 29.jūlijā. Arī hercogs Pēteris vēl 1773.gada 30.aprīlī apstiprināja rātes 
neierobežotās tiesības savu locekļu ievēlēšanā. Amatnieki tomēr neatlaidās un beidzot panāca 1793. 
gada 18.janvārī hercoga lēmumu, kas viņiem piesprieda noteikti tādas pašas tiesības kā tirgotājiem. 
No tā tad izveidojās noteikumi kodificētām kārtu tiesībām. Pēc tam rāte ievēl savus locekļus no 
pilsoņu kopienas ievēlētajiem pilsētas vecākajiem, pie kam pārmaiņus četriem no vienas un trim no 
otras ģildes bija jāpieder. Birģermeistaru vēlēja rāte un abi eltermaņi no rātes locekļiem; tiesas fogtu 
vēlēja rāte, pilsētas eltermaņi un baznīcas un nabagu priekšstāvji no rātes locekļiem.

1 Liv l. U rkundenb . 2-n. 957, p ē cs lik ta  noraksta no labi sag labājušās hercoga Jēkaba 1645.g . 24 .m artā  Je lgavā rakstītao riģ ināla konspekta.

2 Pie tam  še it jāņem  vērā, ka Livonijas R īm ju hronika (L iv lānd ische Reim chron ik), kura sn iedzas līdz 1290.gadam  un kurā bieži p iem inēta 
KuIdīgas pils, nenosauc KuIdīgas pilsoņus kā d alībn iekus cīņās pret kuršiem , zem gaļiem  un lietuviešiem .

3 Sa līd z , tā lāk  atsauci-6. Pie b irģerm eistaru  saraksta .
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Būrgerliste und Ratslinie der Stadt Goldingen bis zum 
Jahr 1889.

W  i 1 h. R ā d e r  und O sk . S ta v e n h a g e n .

Das Material derg hier gebotenen Arbeit ist 
hauptsāchlich dem āltesten erhaltenen Golding- 
schen Stadtbuch entnommen. Der Einband dieses 
Buchs (kl. Folio) stammt wohl aus dem 18. Jahr- 
hundert. Er vereinigt verschiedene Lagen von 
Papierblāttern, von denen die āltesten aus der 
Mitte des 16. Jahrhunderts stammen, im ganzen 
304 beschriebene und 193 leere Blātter. Den 
Inhalt bildēt zunāchst: Das Rigische recht, welchs 
tzu Goldingen auch gehalten; am Schluss die An- 
gabe: Scriptum et finitum in vigilia adventus Do- 
mini [November 28] anno 1562 per me Simonem 
Henningum Lipsicum paedotribam Goldingensem. 
Darauf folgen die Ratslinie von 1580 bis 1793 
und die Būrgerliste von 1569 bis 1794. Die 
Būrgerliste wird an mehreren Stellen durch eine 
lange Reihe anderer Eintragungen unterbrochen. 
Bei diesen handelt es sich meist um Ūbertragun- 
gen stādtischen Grundbesitzes in den Jahren 
1551— 1765, daneben findet man die kgl. pol- 
nischen Einsetzungsurkunden fūr die Herzčge 
Ernst Johann, Kari und Peter und zwei Referate 
uber den Besuch Goldingens durch die Herzčge 
Ernst Johann und Peter in den J. 1763 und 
I 77°*

Die hier gedruckte Būrgerliste giebt die Daten 
des Stadtbuchs anfangs meist wčrtlich, spāter 
gekūrzt wieder. Die kursive Druckschrift lāsst 
erkennen, was der Vorlage buchstāblich genau 
entnommen ist. Im Stadtbuch sind zu vielen 
Btirgernamen spātere Bemerkungen ūber beklei- 
dete Amter, Zahlung der Būrgergelder, Verlassen 
der Stadt, Tod u. a. hinzugeschrieben. Sie sind

im Text oder in Anmerkungen teilweise berūck- 
sichtigt worden. Die Būrgerliste und die Ratslinie 
des Stadtbuchs sind n i c h t  vollstāndig; es lassen 
sich fūr die āltere Zeit viele Būrger und mehrere 
Ratsherrn nachweisen, die dort fehlen. Zu An
fang vermisst man besonders Būrger aus āltern 
Goldingschen Familien. Der hier der gedruckten 
Būrgerliste vorausgehende Abschnitt „Gold. Būrger- 
familien vor 1569" soli das zeigen. Chronologische 
Irrtūmer, d. h. Eintragungen zu falschen Jahren, 
sind im Stadtbuch desgleichen nicht ausgeschlossen.

Die Būrgerliste von 1795 bis 1889 wurde nach 
den Ratsprotokollen und Kassenbūchern zusammen- 
gestellt. Ein gegenwārtig amtlich gebrauchtes Ver- 
zeichnis beginnt mit 1827 und ist offenbar erst 
viel spāter nach den Kassenbūchern angefertigt. 
Sehr oft war nur der Familiennamen angegeben. 
Die Vornamen und der Beruf mussten dann aus 
andern Quellen (Kirchenbūchern, Listen der Steuer- 
verwaltung, Familiennachrichten) geschčpft werden, 
Es gelang nicht immer.

Besondere Schwierigkeiten machten die seit 
1799 auftretenden jūdischen Būrger. In den 
Ratsprotokollen sind sie gar nicht verzeichnet, 
in den Kassenbūchern hāufig (bis in die 4oer 
Jahre) ohne Familiennamen. Die āltern Listen 
der staatlichen Einwohnerrevisionen sind ver- 
brannt, soweit sie sich auf die Juden bezogen.

Die Verwandtschaft von Būrgern gleiches Na- 
mens ist in den Anmerkungen berūcksichtigt wor- 
den, fails sie sich feststellen liess. Als Quellen 
dienten dabei: die im Stadtbuch eingetragenen 
Grundstūck-Ūbertragungen, die Amtsladen der
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