
“[..] Ikviena valsts, kur iekšējs naids, aiziet bojā; un neviena 

                             pilsēta vai nams, kur iekšējs naids, nevar  

pastāvēt.”
 Mateja 12; 25.

Livonijas sabrukums

1. Eiropa laikmetu mijā.

15.  gadsimta  beigas  –  16.  gadsimta  sākums iezīmēja  jaunu 

posmu  Eiropas  tautu  vēsturē.  Renesanses laikmeta  idejas,  kas 

pamatā  balstījās  uz  humānismu –  pievēršanos  cilvēkam  kā 

patstāvīgi  domājošai  personībai.  Šo  principu  ļoti  skaidri 

formulēja  15.  gadsimta  itāļu  domātājs  Džovanni  Piko  della 

Mirandola (1463. – 1494.) savā darbā “Par cilvēka vērtību”: “Dievs 

radīja cilvēku [..], lai viņš spētu saprast pasaules likumus, mīlētu 

viņas  daiļumu  un  sajūsminātos  par  viņas  lieliskumu.  Dievs  nav 

saistījis  viņu  pie  vienas  vietas  un  viena  darba,  bet  dāvājis  tam 

iespēju kustēties un brīvu gribu. Dzīvnieki jau no dzimšanas tādi, 

kādiem tiem jāpaliek līdz savam dzīves galam, augstākie gari jau 

no sākuma bijuši tādi, kādi tie paliks mūžīgi. Vienīgi cilvēks var 

augt  un  attīstīties  pēc  brīvas  gribas;  viņa  dabai  ir  pieejama 

visdažādākā dzīve”1. “[..] cilvēkam lemts sasniegt to, pēc kā viņš 

tiecas, un kļūt par to, par ko viņš grib kļūt”2. Humānisma principi 

ne  tikai  veidoja  jaunu  pasaules  uzskatu,  jaunu  attieksmi  pret 

kristietisma  vērtībām,  līdz  ar  to  sagraujot  daudzu  kristiešu 

1 Vipers R. Viduslaiku vēsture.  – R., 1922.   214. lpp.

2  Viduslaiku vēsture.  S. Skazkina u.c. red. – R., 1971.   494. lpp.



līdzšinējo  bezierunu  padevību  katoļu  Baznīcai  un  ticību  pāvesta 

nemaldībai, bet arī, atraisoties cilvēka radošajam spēkam, būtiski 

izmainīja  visu  līdzšinējo  sabiedrisko,  politisko  un  ekonomisko 

sistēmu. Šo procesu 15. gadsimta vidū īpaši veicināja vācu zeltkaļa 

Johana Gūtenberga izgudrotā  un ieviestā  grāmatu iespiešanas 

tehnika, kas deva izziņas un izglītības iespējas aizvien plašākām 

ļaužu aprindām.

Zināšanu  apjoma  pieaugums  deva  ierosmi  visdažādākajiem 

jauninājumiem visās dzīves nozarēs. Kuģniecībā parādījās ātrāki, 

vieglāk  manevrējami  kuģi  –  karavelas,  kas,  apgādātas  ar 

navigācijas instrumentiem, no kuriem īpaši atzīmējams kompass, 

spēja doties tālos braucienos, veicot samērā īsā laikā ievērojamus 

attālumus, tādejādi sekmējot jaunu jūras ceļu apgūšanu un agrāk 

nezināmu zemju (piemēram – Amerikas) atklāšanu un, līdz ar to, 

koloniālās  sistēmas veidošanos.  Tas,  savukārt,  izraisīja 

starptautiskās tirdzniecības paplašināšanos, jauna tipa tirdzniecības 

kompāniju (sabiedrību) un savstarpējo norēķinu, īpaši bezskaidras 

naudas  norēķinu sistēmas  (banku)  veidošanos,  kā  arī  preču 

ražošanas apjomu pieaugumu. Amatnieciskā ražošana, kas balstījās 

galvenokārt  uz  individuālo  pasūtījumu,  vairs  nespēja  apmierināt 

pieaugošo pieprasījumu, tādēļ sākās pāreja uz dažādu izstrādājumu 

sērijveida ražošanu manufaktūrās - mūsdienu fabriku un rūpnīcu 

priekštecēs,  līdz  ar  to  mazinājās  viduslaiku  amatu  apvienību  – 

cunftu  ietekme.  Jaunās  vēsmas  pasaules  tirdzniecības  attīstībā 

skāra  arī  lauksaimniecību.  Tirgū  aizvien  vairāk  pieauga 

pieprasījums  pēc  lauksaimnieciskajiem  ražojumiem.  Līdzšinējās, 

senās  zemkopības  un  lopkopības  produkcijas  ražošanas  metodes 

vairs  nespēja  šo  pieprasījumu  apmierināt,  tādēļ  radās  jauni, 

progresīvāki saimniekošanas veidi un formas, kas, no savas puses, 



deva  iespēju  paplašināt  pārtikas  preču  ražošanu  ar  mazāku 

lauksaimniecībā  nodarbināto  cilvēku  skaitu,  tādejādi  atbrīvojot 

lauku rajonos ievērojamus darbaspēka resursus, kas pārvietojās uz 

pilsētām,  kurās,  sakarā ar  tirdzniecības paplašināšanos,  pastāvīgi 

bija jūtams darba roku trūkums.

Dažādu Eiropas reģionu ģeogrāfiskās un klimatiskās īpatnības 

veicināja  to  saimnieciskās  darbības  diferencēšanos (no  latīņu 

valodas differentia – atšķirība; sadalīšanās atsevišķās sastāvdaļās). 

Rietumeiropas zemes,  kas  piekļāvās  Atlantijas  okeānam  un 

Vidusjūrai,  –  Portugāle,  Spānija,  Anglija,  Francija  un  Itālija  – 

specializējās galvenokārt  koloniālās tirdzniecības paplašināšanā, 

no Austrumu zemēm un Amerikas ievesto izejvielu pārstrādāšanā, 

kā  arī  dažu  tehnisko  lauksaimniecības  kultūru,  piemēram, 

vīnogulāju  un  eļļas  augu  audzēšanā.  Austrumeiropa,  kurā 

iekļaujas  arī  Livonija,  savukārt  kļuva  par  galveno  pārtikas 

produktu,  īpaši  maizes  labības un  citu  tradicionālo 

lauksaimniecības,  kā  arī  mežsaimniecības  preču  piegādātāju 

(eksportētāju)  ne  tikai  Rietumeiropas  zemēm,  bet  arī 

jaunveidotajām aizjūras kolonijām, pretī saņemot (importējot) gan 

tradicionālās  (sāli,  metālizstrādājumus  un  tamlīdzīgas),  gan 

prestiža preces (dārgus audumus, juvelierizstrādājumus, garšvielas, 

vīnus). Šāda savstarpēja, tajā pašā laikā diferencēta preču ražošana 

un  apmaiņa,  balstīta  uz  “preču  –  naudas”  jeb  tirdznieciskā 

kapitālisma  attiecībām, veicināja  vienotas pasaules tirdzniecības 

sistēmas  veidošanos  un  attīstību,  līdz  ar  to,  īpaši  Rietumeiropā, 

sekmējot  pilsētu  uzplaukumu,  to  saimnieciskās  un  politiskās 

ietekmes  palielināšanos.  Šajā  sakarībā  īpaši  jāatzīmē  lielākās, 

bagātākās Vidusjūras reģiona tirdzniecības pilsētas Ziemeļitālijā – 

Venēcija, Milāna, Dženova un Florence, kuras bija izveidojušās par 



patstāvīgiem  politiskiem  veidojumiem  –  republikāniskām 

pilsētvalstīm. 

Ieviešoties  uguns  šaujamieročiem,  aizvien  mazāka  nozīme 

militārajos konfliktos kļuva līdzšinējam galvenajam triecienspēkam 

– smagi bruņotajai kavalērijai, līdz ar to bruņniecība  un  vasaļu 

karapulki sāka zaudēt  savu līdzšinējo nozīmi,  dodot vietu  kara 

algotņu  karaspēkam,  ko  veidoja  mobilas  (kustīgas),  veikli 

manevrējošas,  uguns šaujamieročiem bruņotas kājnieku vienības. 

Tādejādi  mazinājās  vasaļu  spēja  pretoties  monarhu  centieniem 

veidot  centralizētu valsts  pārvaldi,  jo  valdnieki  šī  mērķa 

sasniegšanai  aizvien  vairāk  sāka  balstīties  tikai  uz  algotņu 

karaspēku, pie tam šo tendenci (no latīņu valodas tendere – virzīt, 

censties; attīstības virzība) finansiāli atbalstīja lielās tirdzniecības 

pilsētas,  kas  bija  ieinteresētas  atbrīvoties  no  feodālo  senjoru 

virskundzības  un  gūt  pilnīgu  patstāvību  spēcīga  valdnieka 

aizsardzībā,  bez  tam līdzšinējā  administratīvi  politiskā  sistēma - 

feodālajos  valdījumos  saskaldītās  valstu  teritorijas  ar  daudzajām 

iekšējām robežām, līdz ar to arī daudzkārtējām muitas nodevām, 

negatīvi ietekmēja brīvu tirdzniecības attīstību, paaugstināja preču 

pašizmaksu.  Pilsētu  atbalstu  valdniekiem  to  virzībā  uz  nedalītu 

valsts varu –  absolūto monarhiju – pastiprināja renesanses ideju 

ietekmē  radusies  pilsoniskās  sabiedrības  nacionālā  valstiskuma 

apziņa, doma par vienotu nāciju vienotas teritorijas robežās. Tajā 

pašā  laikā  vairākas  valstis,  īpaši  Francija,  Spānija,  Portugāle, 

Anglija un Krievija,  sāka veidot un īstenot  impērisku politiku – 

centienus  paplašināt  savu  ietekmi  un  valdījumus  citu  tautu 

apdzīvotajās  teritorijās  gan  tuvākajos  kaimiņos,  gan  arī  aizjūras 

zemēs,  kurās,  varmācīgi  pakļaujot  iezemiešus,  dibinājās  un 

attīstījās plašas eiropiešu kolonijas. Šādos apstākļos savu politisko 



nozīmi zaudēja vācu karaļa Otona I 10. gadsimtā izveidotā Eiropas 

valstu apvienība - Svētā Romas impērija, un 15. gadsimta beigās 

to pārdēvēja par  Vācu nācijas Svēto Romas impēriju, tomēr arī 

šajā  savienībā  tāpat,  kā  iepriekšējā,  kopējā  valdnieka  –  ķeizara 

vara bija tikai nomināla3, pie tam, pretēji vispārējām tendencēm 

virzīties uz vienotu nacionālu valstu veidošanu, vācu zemēs feodālā 

sadrumstalotība  pieauga  vēl  plašākos  apmēros,  teritoriālie 

valdnieki  –  firsti  guva  aizvien  lielāku  patstāvību  attieksmē  pret 

centrālo varu4. 

Šīs  tendences,  kā  jau  iepriekš  minēts,  ievērojami  skāra  un 

izmainīja arī Eiropas zemju un tautu lauksaimniecisko jeb agrāro 

(latīņu  valodā  agrarius –  uz  zemes  lietošanu  attiecīgs)  sistēmu. 

Augošais pieprasījums pēc lauksaimnieciskās produkcijas sāka dot 

zemkopjiem  lielāku  peļņu,  kas,  savukārt,  stimulēja  (no  latīņu 

valodas  stimulus – stiba,  pātaga;  pamudinājums)  feodālos zemes 

valdītājus  –  vasaļus  pašiem  pievērsties  lauksaimnieciskajai 

ražošanai,  pie tam šo procesu veicināja bruņniecības, kā militārā 

spēka,  nozīmes  mazināšanās.  Vasaļi  savos  lēņu  valdījumos  sāka 

ierīkot  personiskās  saimniecības  –  muižas (latviešu  valodā  šis 

vārds ieviesies no igauņu mõis – zemnieka sēta, māja), tādejādi no 

karavīriem – bruņiniekiem kļūstot par zemkopjiem –muižturiem 

jeb  muižniekiem.  Viduslaiku  feodālā  sistēma  deva  vasaļiem 

tiesības  ievākt  no  sava  lēņa  teritorijā  dzīvojošajiem zemniekiem 

nodevas,  tādejādi  nodrošinot  savu  iztiku,  kā  arī  nodarbināt  tos 

bezmaksas  sabiedriskajās klaušās,  darbos,  kas  tika  veikti  visas 

sabiedrības labā, savukārt jaunajos ekonomiskajos apstākļos vasaļi 

3 Nomināls – tāds, kas neveic savam nosaukumam atbilstošos uzdevumus, kam nav savam 
nosaukumam atbilstošu funkciju // Latviešu literārās valodas vārdnīca, 5.  – R., 1984.  613. lpp.

4 Butulis I. u.c. Pasaules vēsture vidusskolai, II.  – R., 2001.   82. lpp.



aizvien  plašāk  sāka  izmantot  savas  virskundzības  tiesības,  lai 

spiestu  zemniekus  pildīt  arī  privātās  klaušas,  tas  ir  –  veikt 

saimniecisko darbību bez atlīdzības, pie tam pašiem ar savu uzturu 

un ar savu inventāru - darba rīkiem un darba lopiem, ne tikai lēņa 

kunga personisko  ikdienas  vajadzību  apmierināšanai,  bet  arī,  un 

galvenokārt, tirgus preču ražošanai. Klaušu muižu veidošanās bija 

cieši  saistītā  ar  jaunlaiku  verdzības formas  -  dzimtniecības 

ieviešanos:  līdz  šim personiski  brīvie  zemnieki  tika  padarīti  par 

nebrīviem ļaudīm, kas piesaistīti noteiktai teritorijai – sava kunga 

valdījumiem,  lai  nodrošinātu  muižu  saimniecību  ar  darbaspēku 

(jāpiebilst, ka vasaļu lauku saimniecības jeb muižas pastāvēja arī 

agrāk, bet tajās tika nodarbināti nebrīvie ļaudis, pārsvarā gūstekņi, 

kā arī algoti strādnieki). Tādejādi šajā vēstures posmā – jauno laiku 

sākumā – izveidojās paradoksāla (no grieķu valodas paradoxos – 

negaidīts;  kaut  kas,  kas  reizēm  var  būt  pat  pretrunā  ar  veselo 

saprātu)  situācija:  cēlo  humānisma  ideju  vadītajā  Eiropā 

parādījās atsevišķs beztiesisku, nicināmu ļaužu slānis – nebrīvā 

zemniecība,  kas  pie  tam  veidoja  absolūto  vairākumu  no 

sabiedrības kopuma, un bez kuru darba vispār nebūtu iespējama 

“augstāko” sabiedrības slāņu pastāvēšana. (Runājot par humānisma 

ideju  izplatīšanos  sabiedrības  augšslāņos,  konkrētāk  –  šo  slāņu 

izglītotākajā  daļā,  nevar  nepieminēt  jaunatklāto  zemju 

pamatiedzīvotāju – āfrikāņu un indiāņu masveida iznīcināšanu un 

paverdzināšanu,  vergu tirdzniecību un necilvēcīgo “baltās  kungu 

rases”  attieksmi  pret  “krāsainajiem”,  kas  atsevišķos  pasaules 

reģionos  turpinājās  līdz  19.  gadsimtam.  Kā  “jaunā  laikmeta” 

iezīme  kristīgajā  Eiropā  mināma  arī  Baznīcas  cīņa  pret  citādāk 

domājošajiem:  tūkstošiem  “ķeceru”,  “burvju”  un  “raganu”, 

neizturēdami spīdzināšanu, gāja bojā inkvizīcijas moku pagrabos, 



vēl  vairāk  bija  to,  kurus  “viņu  dvēseles  glābšanai”  dzīvus 

sadedzināja ugunssārtos [Latvijas teritorijā pirmā zināmā “ragana” 

tika sadedzināta 1559., pēdējā – 1721. gadā5]). 

Var  uzskatīt,  ka,  pakārtojot  lauksaimniecību  tirgus  preču 

ražošanai,  Eiropas  zemēs  gandrīz  vienlaicīgi  ar  tirdzniecisko 

kapitālismu sāka  veidoties  arī  agrārais jeb  lauksaimnieciskais 

kapitālisms6, pie  tam  muižniecība no  lauksaimnieciskās 

produkcijas  pārdošanas  guva  nesamērīgu  peļņu,  jo  ražošanas 

izmaksām varēja pieskaitīt gandrīz vai vienīgi tikai līdzekļus jaunu 

zemes platību iegādei un muižu ēku celtniecībai, kamēr strādnieku 

algošanai, inventāra iegādei un preču transportam nebija vajadzīgas 

nekādas izmaksas – to visu nodrošināja zemnieku piespiedu klaušu 

darbs.  Jāpiebilst,  ka  daži  pētnieki  noliedz7,  ka  klaušu  muižu 

veidošanās, tas ir  – pāreja no gruntskundzības uz muižkundzību, 

būtu  uzskatāma  par  agrārā  kapitālisma  sākumu,  pamatojot  savu 

viedokli, ka šajā sistēmā trūkst tādas kapitālistiskajai saimniecībai 

raksturīgas pazīmes, kā, piemēram, vienpusējas īpašuma tiesības uz 

ražošanas  līdzekļiem:  pastāvot  kapitālistiskajai  sistēmai,  visiem 

ražošanas  līdzekļiem  –  šajā  gadījumā  zemei,  darba  rīkiem, 

produktīvajiem un darba lopiem,  vajadzētu piederēt muižturiem, 

kuriem,  savukārt,  būtu  nepieciešams stāties  tirgus  attiecībās  ar 

zemniekiem, tas ir – pirkt viņu darbaspēku, vienkāršāk runājot – 

maksāt tiem darba algu. Tomēr, kā zināms, 15. – 16. gadsimta mijā, 

kā arī turpmākajos pāris gadsimtos, vairumā Eiropas reģionu vēl 

nepastāvēja  ne  viens,  ne  otrs  nosacījums,  jo  zemniekiem 

vajadzēja  apstrādāt  muižnieku  saimniecības  piespiedu  kārtā  bez 
5  LPE, 8.  – R., 1986.   253. lpp.

6  Vipers R. Vēstures lielās problēmas. – R., 1990.   100. lpp.

7  Dunsdorfs E., Spekke A.  Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   283. lpp.



atlīdzības, pie tam ar saviem personiskajiem darba rīkiem un darba 

lopiem.  Jāņem  arī  vērā  apstāklis,  ka  muižturības  kā 

lauksaimniecības sistēmas izpausmei  jauno laiku sākumā (un arī 

vēlākos gadsimtos) dažādās Eiropas zemēs un pat atsevišķos vienas 

valsts  reģionos  bija  dažādas,  reizēm pat  krasas  atšķirības,  īpaši 

attiecībā  uz  dzimtniecības  formām,  zemnieku  tiesisko  stāvokli 

(Skandināvijas  zemēs,  piemēram,  dzimtniecība  vispār  netika 

ieviesta un zemnieki ne vien saglabāja personisko brīvību, bet bija 

pat  tiesīgi  ņemt  līdzdalību  valsts  pārvaldē  kopā  ar  citām ļaužu 

kārtām). Līdz ar to precīza definīcija šī laikmeta lauksaimnieciskās 

ražošanas attīstības procesa raksturošanai praktiski nav iespējama. 

Jāpiebilst,  ka  jautājumi,  kas  attiecināmi  uz  klaušu  muižu 

veidošanās sākumu un ar to saistīto zemnieku piecietināšanu zemei 

15. gadsimta beigās – 16. gadsimta sākumā Livonijā, aplūkoti jau 

iepriekšējā  grāmatā8,  vienīgi  jāpiebilst,  ka  tādā  pašā  vai  līdzīgā 

veidā  šis  process  tolaik  norisēja  gandrīz  visās  centrālās  un 

Austrumeiropas vācu zemēs, kā arī Ungārijā un Polijā9.

 2.  Latviešu tautas izveidošanās.

Latvijas  teritorijas  iedzīvotāji  vēl  14.  –  15.  gadsimta 

dokumentos atzīmēti, minot vai nu seno maztautu – latgaļu, kuršu, 

zemgaļu un sēļu, kā arī līvu etniskos nosaukumus, vai arī, sākot ar 

15.  gadsimta  pirmā  ceturkšņa  beigām,  tos  dēvējot  vienkārši  par 

“nevāciem”  (undutschen,  undeutsch),  attiecinot  šo  apzīmējumu 

galvenokārt  uz  pilsētniekiem,  vai  “zemniekiem”,  izsakot  šo 

jēdzienu dažādās formās (lantlude –  laucinieki,  leute vai  lude – 
8  Ķēniņš I. Latvija gadsimtu lokos. II daļa. Viduslaiki.  5. nod., 5. – 6. sadaļa.  

9  Vipers R. Vēstures lielās problēmas.  – R., 1990.   101. lpp.



ļaudis, geburen vai rustici – zemnieki), attiecinot šos apzīmējumus 

kā  uz  Latvijas,  tā  Igaunijas  teritorijas  iezemiešiem  (krievi, 

savukārt,  lietojuši  kopēju  nievājošu  apzīmējumu  “čuknas”10 - 

чухна).  Ar  15. gadsimta  beigām  dokumentos  iezemiešu 

apzīmēšanai parādās arī jēdzieni  erfmann – dzimtcilvēks, un  erff  

lude –  dzimtļaudis11.  Izņēmums  bija  vienīgi  Rīga,  jo,  ieplūstot 

pilsētā aizvien vairāk iezemiešiem, no kuriem liela daļa nāca no 

latgaļu zemēm,  norisēja  pakāpenisks  asimilācijas  process,  kura 

laikā izzuda jēdzieni “līvs”, “kursis”, “zemgalis” un radās vienots 

apzīmējums  “latvis”  vai  “latvietis”  (kā  zināms,  senās  hronikas 

vācu  valodā  latgaļus  dēvē  par  “letiem” -  die  Lette)  un  latviešu 

valoda,  kas,  savstarpēji  ietekmējoties,  izveidojās  no 

radnieciskajām  latgaļu  un  zemgaļu  valodām,  kļuva  par  Rīgas 

latviešu sarunvalodu. Uz to norāda kāds dokuments, rakstīts ap 15. 

gadsimta vidu, kurā minēts, ka viena trešdaļa pilsētas iedzīvotāju 

esot  latvieši un citi  nevāci  12,  ar  “latviešiem” saprotot  gan tikai 

iezemiešu  namniekus,  tomēr laika gaitā  tā  sāka dēvēt  jau visus 

Rīgas iezemiešu cilmes iedzīvotājus (izņemot,  protams,  tos,  kuri 

bija pārvācojušies). 

Līdzīgs  process  norisēja  ne  tikai  Rīgā,  bet  visā  tagadējā 

Latvijas teritorijā, jo jau ar 13. gadsimtu bija sākusies ievērojama 

migrācija – lielāku vai mazāku etnisko grupu pārceļošana no sava 

dzimtā reģiona uz citu, pie tam galveno pārceļotāju masu veidojuši 

latgaļi, kas 13. gadsimta cīņās bija zaudējuši vismazāk sava dzīvā 

spēka  pretstatā  kuršiem  un  it  īpaši  zemgaļiem,  kuru  novados 

norisēja vissmagākās cīņas pret vācu iekarotājiem un, līdz ar to, 
10   Dunsdorfs E.,  Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600. – Stokholma, “Daugava” 1964.  703. lpp.

11  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.    608. lpp.

12  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   172.  lpp.



plašas teritorijas palikušas bez iedzīvotājiem, no kuriem daudzi bija 

gājuši  bojā  karadarbībā,  daļa  emigrējusi  uz  Lietuvu,  kā  arī 

ieceļojusi  dienvidrietumu  Kursas  novados  -  apmēram mūsdienu 

Nīcas, Bārtas, Ezeres un citos šī reģiona pagastos13. Brīvajās zemēs 

ienāca izceļotāji  no latgaļu novadiem un,  ņemot  vērā latgaļu un 

zemgaļu  valodu  un  kultūras  tuvību,  samērā  ātri  asimilējās 

(jāatceras, ka jau pirms daudziem gadsimtiem zemgaļi apdzīvoja 

vairākus Daugavas labā krasta novadus un laika gaitā saplūda ar 

šajos  reģionos  ienākušajiem  latgaļiem  –  tagad  norisēja  pretējs 

process). Pēc Livonijas izveidošanās latgaļi turpināja arī jau senāk 

uzsākto  iespiešanos  līvu  zemēs,  kā  arī,  ar  15.  gadsimtu,  igauņu 

apdzīvotajā  tagadējās  Vidzemes  ziemeļdaļā  -  Rūjienas  novadā 

(igauņu asimilācija šeit pilnīgi beigusies tikai 17. gadsimta beigās – 

18. gadsimta sākumā)14. Asimilācijas rezultātā Daugavas un Gaujas 

līvi kā etniska vienība vairs neparādās jau 15. gadsimta otrās puses 

dokumentos,  tomēr  atsevišķas  līvu  valodas  un  kultūras  iezīmes 

šajos  novados  sastopamas  vēl  mūsdienās.  To  pašu,  gan  mazākā 

mērā,  var  attiecināt  arī  uz Kursas līviem, kas,  kaut  arī  pārņēma 

kuršu,  vēlāk  kopējo  latviešu  valodu  un  dzīvesveidu,  tomēr 

saglabāja arī savu, kaut vairāku gadsimtu garumā oficiāli neatzīto, 

valodu un etniskās īpatnības pat līdz mūsdienām. 

Latvijas  teritorijas  iedzīvotāju  migrāciju  –  pārceļošanu  no 

viena novada uz citu veicināja ne tikai karadarbība, bet arī dažādi 

ekonomiskie  un  cita  veida  faktori,  kā,  piemēram,  neražas  gadi, 

epidēmijas,  kas  nereti  atstāja  bez  iedzīvotājiem  samērā  plašas 

teritorijas,  kā  arī  muižu  īpašnieku  attieksme  pret  saviem 

zemniekiem:  pārmērīgas  nodevas  un  darba  klaušas  spieda 
13  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 –1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   602. lpp. 

14  Turpat.



zemniekus pamest savu tēvu sētu un doties vai nu uz Rīgu un citām 

lielākajām pilsētām,  vai  arī  meklēt  jaunu dzīvesvietu cita  kunga 

novadā. Samērā bieži bija gadījumi, kad paši muižu īpašnieki, kuru 

valdījumā atradās vairākas saimniecības dažādos novados, pārcēla 

atsevišķas sev pakļautās zemnieku ģimenes vai arī vieniniekus no 

vienas  muižas  uz  citu,  tāpat  bija  izplatīta  arī  muižu  valdītāju 

savstarpēja apmaiņa ar zemniekiem.

Latviešu tautas veidošanās procesā piedalījās arī  ienācēji  no 

citām zemēm –  Krievijas,  Polijas  un  Lietuvas,  kas  bija  vai  nu 

labprātīgi  ieceļojuši,  vai  arī  ievesti  kā  karagūstekņi  un  sirotāju 

laupījums. Šie ienācēji  samērā ātri  asimilējās vietējā vidē, tomēr 

dažviet, tajos novados, kur viņi tika nometināti lielākām grupām, 

vēl ilgstoši saglabāja savas etniskās īpatnības – kā piemēru varētu 

minēt  tā  dēvētos  “krieviņus”,  igauņiem radniecīgos  votus,  kuru 

dzimtene  –  Ingrija,  vēlāk  Ižora,  atradās  tagadējās  Pēterburgas 

apgabalā starp Narvas un Ņevas lejtecēm. 1445. gadā Ordeņa spēki 

īpašā,  tieši  šim  nolūkam organizētā  sirojumā  sagūstīja  vairākus 

tūkstošus votu – ne tikai darbaspējīgos vīriešus un sievietes, bet arī 

bērnus un vecos cilvēkus, un nometināja Bauskas apkaimē, jo pēc 

neražas gadiem un mēra epidēmijas šis novads bija palicis tikpat kā 

bez iedzīvotājiem. Votu ģimenes tika izmitinātas tukšajās zemnieku 

saimniecībās,  lielu  daļu  vīriešu  nodarbināja  Bauskas  pils 

celtniecībā.  Kaut  arī  laika  gaitā  asimilējušies  un  iekļāvušies 

latviešu tautā, “krieviņi” savas etniskās īpatnības daļēji saglabāja 

vēl līdz 20. gadsimtam.

Visu  minēto  procesu  rezultātā  jau  15.  gadsimta  beigās  bija 

zudušas  vai,  vismaz,  manāmi  sākušas  izzust  valodas  atšķirības 

starp latgaļiem, sēļiem un zemgaļiem, veidojot tagadējās latviešu 

valodas  pamatu  -  vidus  dialektu,  savukārt  līvu  valodā  runājošo 



skaits  samazinājies  tik  lielā  mērā,  ka  tai  nav  vairs  bijusi  īpaša 

sabiedriskā  nozīme,  tādēļ  ar  16.  gadsimtu  var  sākt  runāt  par 

latviešu tautību ne tikai Rīgā, bet attiecinot šo jēdzienu jau uz visu 

tagadējo  Latvijas  teritoriju.  Uz  to  norāda  vairāki  tā  laika 

dokumenti.  Tā,  piemēram,  kādā  1519.  gada  krievu  kņaza 

Harlamova  rakstītā  vēstulē  arī  uz  kurzemniekiem  attiecināts 

jēdziens  “latgaļi”  (латыголы),  savukārt  1578. gadā  kņazs 

Kurbskis,  minot tagadējās Vidzemes iedzīvotājus, raksta ne vairs 

par  latgaļiem,  bet  gan  jau  par  latviešiem (латыши)15.  Tāpat  arī 

dāņu hercogs Magnuss 1570. gadā dēvē sevi par “Livonijas karali, 

igauņu  un  latviešu zemeskungu”  ([..]  koning  zu  Lifflandt,  der  

Estnischen und lettischen Landen Herr [..])16. Tomēr atsevišķi 16. 

gadsimta autori  vēl  nošķir  kuršus no pārējiem latviešiem, kā arī 

piemin  līvus  kā  atsevišķu  tautību.  Tā,  piemēram,  vācu  hronists 

Renners  par  Latviju  dēvē  tagadējo  Vidzemi  un  Latgali, 

piezīmēdams, ka “šajā Latvijā ir arī citas mazas zemes ietvertas,  

kā sēļu zeme, līvu zeme un Zemgale”, savukārt Baltazars Rusovs 

“Livonijas  hronikā”  raksta,  ka  visa  Livonija  ir  “sadalīta  trijās  

galvenajās  provincēs,  igauņu,  latviešu  un  kuršu  zemē”,  un  tās 

galvenajā provincē Latvijā “ietilpst arī līvu zeme, kurā runā citādu 

valodu”. Attiecībā uz kuršiem abi minētie autori atzīmē, ka tiem ir 

sava valoda, tomēr, kā raksta Renners, kurši “spaidu dēļ nedrīkst  

runāt savā mēlē, tāpēc tie pieņēmuši latviešu valodu”. Nav zināms, 

par kādiem “spaidiem” hronikas autors stāsta, tomēr varētu secināt, 

ka ap 16. gadsimta otro pusi,  uz kuru attiecināmi minēto autoru 

darbi,  kuršu  valoda  jau  bijusi  jūtami  pietuvinājusies  zemgaļu 

15  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600. -  Stokholma, “Daugava” 1964.   703. lpp.

16  Turpat, 703. un 704. lpp.



valodai17, tas ir – iekļāvusies kopējā latviešu valodā. Tajā pašā laikā 

jāatzīmē,  ka  atsevišķas  senāko  maztautu  valodu  īpatnības 

saglabājušās tagadējās Latvijas etnogrāfisko novadu dialektos, kā 

arī dažādu apvidu izloksnēs.

Latvijas vārds  vienotas  teritorijas  apzīmēšanai  pirmo  reizi 

minēts 1498. gadā Valkas landtāga lēmumos, ar kuriem Livonijas 

teritorija  iedalīta  tikai  divās  pamatvienībās – igauņu (Eestschen) 

apdzīvotajā zemē un Latvijā (in Letlande), lai gan kādā 1525. gada 

dokumentā  Latvija  (Lethlande)  un  Kursa  jeb  Kurzeme 

(Churlande)  tomēr  minētas  vēl  kā  atsevišķas  teritorijas18.  Jāņem 

vērā,  ka  vārds  “Latvija”  būtībā  ir  jaundarinājums,  kas  sācis 

ieviesties tikai pirmajā Tautas atmodas laikmetā 19. gadsimta otrajā 

pusē J.  Alunāna,  A. Kronvalda un Ausekļa darbu ietekmē. Vācu 

Lettland vēl 17. gadsimta latviešu valodā rakstītajos tekstos tulkots 

kā Ļatviska zeme (G. Manceļis), 18. gadsimtā – Latvju zeme un 

Latviešu zeme (G. F. Stenders)19. Tas arī ir saprotams, jo Latvija kā 

politiska teritoriāla vienība tolaik vēl nepastāvēja. 

 3.  Livonijas  un  Maskavas  militārais  konflikts  16. 

gadsimta sākumā.

16.  gadsimts  mūsu  zemei  sākās  ar  smagām  militārām 

sadursmēm starp Livonijas ordeni un Maskavas lielkņazisti, kas 15. 

gadsimta beigās, atbrīvojusies no mongoļu virskundzības, lielkņaza 

Ivana  III vadībā  strauji  pieņēmās  spēkā  un,  vienu  pēc  otras 

pakļaujot  kaimiņu  kņazistes,  bija  uzsākusi  centralizētas  valsts 
17 Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   611. lpp.

18 Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   608. lpp.

19  Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. I   - R.,1992.   507. lpp.



izveidošanu,  vienlaikus  izrādot  centienus  iekarot  vai,  vismaz, 

pakļaut  savai  ietekmei  arī  citu  tautu  teritorijas.  Īstenojot  savas 

politiskās un ekonomiskās intereses,  Maskavas lielkņazs pakļāva 

savai  varai  Hanzas  savienības  locekli  -  Novgorodas republiku, 

līdz  ar  to tika  likvidētas  arī  Hanzas  tirgotāju  privilēģijas 

tirdzniecībā ar krievu zemēm (Hanzas kantoris Novgorodā ar Ivana 

III pavēli tika slēgts un izlaupīts 1494. gadā). Lielkņaza vēlme bija 

izveidot  un  attīstīt  tiešus tirdznieciskos  sakarus  starp  Maskavas 

valsti  un  Rietumeiropu,  tomēr  šo  ieceri  īstenot  vēl  traucēja 

Livonijas  konfederācija,  kas  pārvaldīja  Baltijas  jūras  austrumu 

piekrasti ar spēcīgajām tirdzniecības ostu pilsētām Rīgu un Rēveli. 

1481.  gadā  liels  krievu  karaspēks,  kurā  bijuši  iekļauti  arī 

“nekristītie”  tatāri  un  citi  aziātiskas  izcelsmes  karotāji,  iebruka 

Livonijā  un,  kā  vēsta  tā  laika  dokumenti,  ar  ārkārtīgu  nežēlību 

izpostīja plašus novadus,  nonāvēja vai  aizdzina gūstā tūkstošiem 

iedzīvotāju20.  Livonijas  militāros  spēkus  bija  novājinājušas 

nemitīgās zemes kungu savstarpējās ķildas, tādēļ Ordenis tajā laikā 

nejutās  pietiekami  spēcīgs,  lai  uzsāktu  plašāku  karadarbību  pret 

Maskavas lielkņazu, un noslēdza mieru uz desmit gadiem, tomēr 

arī  šī  miera  laikā  kaimiņzemes  sirotāji  daudzkārt  iebruka 

pierobežas  novados.  Lai  kaut  vai  daļēji  novērstu  iespējamo 

atkārtoto  krievu  karagājienu  pret  Livoniju,  uz  ko  īpaši  norādīja 

jauna krievu cietokšņa -  Ivangorodas pils celtniecība 1492. gadā 

robežupes Narvas krastā iepretim vācu  Narvas cietoksnim, 1493. 

gadā mestrs noslēdza ar Maskavu jaunu miera līgumu atkārtoti uz 

desmit  gadiem,  tomēr  bija  skaidrs,  ka  Livonijai  neizdosies 

izvairīties  no  plašas  karadarbības,  jo  lielkņazs  Ivans  III  miera 

20  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   410. – 411. lpp.



līgumu  parakstīja  tikai  tādēļ,  ka  šajā  laikā  viņa  karapulki  bija 

iesaistīti karā ar Poliju21.

1494. gadā nomira Livonijas  ordeņa mestrs  Johans Freitāgs 

fon  Loringshofens,  un  viņa  vietā  tika  ievēlēts  līdzšinējais 

landmaršals Valters fon Pletenbergs (Wolter von Plettenberg), kas 

turpmākajos gados kļuva par ievērojamāko un spējīgāko valstsvīru 

Livonijas  vēsturē  kopš  bīskapa  Alberta  darbības  laika,  visas 

Livonijas faktisko valdnieku, kuram pakļāvās gan arhibīskaps un 

bīskapi, gan Rīgas pilsēta, bet šādu autoritāti mestrs ieguva, kā jau 

minēts, tikai turpmākajos gados – sākotnēji viņam savu politisko 

un  militāro  ieceru  īstenošanā  nācās  saskarties  ar  pārējo  zemes 

kungu, vasaļu un garīdznieku, īpaši Ziemeļigaunijas Harju un Viru 

novadu pārstāvju,  nevienprātību un pat  klaju pretestību22.  Jau ar 

pirmajām  dienām  mestra  amatā,  Valters  fon  Pletenbergs, 

saprazdams,  ka  karš  ar  Maskavas  valsti  ir  neizbēgams,  uzsāka 

aktīvu darbību Livonijas aizsardzības spēju paaugstināšanai.  Šim 

nolūkam tika  uzsākta  intensīva  nocietinājuma būvju  atjaunošana 

vai uzlabošana. Tā, piemēram, Cēsu pilij tika uzcelti trīs spēcīgi 

torņi,  pastiprināti  Daugavgrīvas  cietokšņa  nocietinājumi,  atsākta 

iepriekšējos  gados  rīdzinieku  nopostītās  Ordeņa  pils  celtniecība, 

tomēr  kopumā  Ordeņa  pavēlnieki  un  komturi  sākotnēji  izrādīja 

zināmu nevērību pret šiem pasākumiem, kā arī nevēlēšanos izdot 

naudu  valsts  aizsardzības  vajadzībām.  Vienlaikus  Valters  fon 

Pletenbergs izvērsa plašu diplomātisko darbību Eiropas valdnieku 

galmos, pāvesta kancelejā un lielākajās vācu tirdzniecības pilsētās, 

lai gūtu finansiālu atbalstu, tomēr šie pasākumi gaidītos rezultātus 

nedeva  –  gandrīz  visur  mestra  sūtņi  saņēma  tikai  nenoteiktus, 
21  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   411. lpp.

22  Turpat, 413. lpp.



nenozīmīgus  solījumus  vai  atteikumu,  vai  arī  tiem  palīdzību 

piedāvāja ar tādiem nosacījumiem, kas Livonijai nebija pieņemami 

– tā,  piemēram, Dānijas karalis par savu atbalstu pieprasīja atzīt 

Dāniju  un  Zviedriju  par  Livonijas  aizbildņiem,  kā  arī  maksāt 

Dānijai  ikgadējas  nodevas23.  Nesaņemot  palīdzību  no  ārienes, 

Valters  fon  Pletenbergergs  ar  aktīvu  arhibīskapa  Mihaela 

Hildebranda līdzdalību sāka pastiprinātu Livonijas pilsētu, kā arī 

bīskapu  un  vasaļu  ietekmēšanu,  norādot  uz  aizvien  vairāk 

pieaugošo krievu spiedienu pierobežas apgabalos un sekām, kādas 

varētu būt, ja Livonijā iebruktu Ivana III regulārais karaspēks. Jau 

1495. gadā Valkas landtāgā tika panākta zemes kungu vienošanās, 

ka tiks ierobežota zirgu pārdošana ārpus Livonijas (zirgu audzēšana 

un  tirdzniecība  bija  samērā  ienesīga  vasaļu  un  komtureju 

saimniecību nodarbe). Ap šo pašu laiku Rīgas pilsētas rāte, mestra 

iespaidota,  nolēma  par  ārkārtēja  nodokļa  uzlikšanu  namniekiem 

agrāko kara parādu nomaksai un zemes aizsardzības stiprināšanai. 

Tomēr  līdzekļu  karaspēka  uzturēšanai  vēl  aizvien  bija  par  maz, 

tādēļ  1498.  gadā  Valkas  landtāgs,  kurā  piedalījās  visi  Ordeņa 

pavēlnieki,  arhibīskaps  un  bīskapi  ar  saviem kapituliem,  kā  arī 

Rīgas un citu Livonijas lielāko pilsētu pārstāvjiem, pēc ilgstošiem 

savstarpējiem  strīdiem  vienojās  par  vispārēju  kara  nodokļa 

uzlikšanu  visām  zemes  iedzīvotāju  kārtām,  par  pamatu  ņemot 

zemnieku sētu skaitu (Igaunijas teritorijā) vai zemes arklu lielumu 

(Latvijas  teritorijā),  tomēr  landtāga  apstiprinātais  nodoklis  bija 

vismaz 4 – 5 reizes mazāks par mestra pieprasīto. Tādēļ, papildus 

šim nodoklim, vasaļiem bija jānodrošina viena karakalpa algošana 

no katrām 20 zemnieku sētām Latvijas teritorijā un 15 zemnieku 

sētām un katras kunga sētas (muižas) Igaunijā. Par kara nodokļa 
23  Turpat,  413. lpp.



ieviešanu  solīja  gādāt  arī  Livonijas  pilsētas24.  Līdztekus 

ārzemnieku  algotņu  vervēšanai,  mestrs  uzsāka  arī  iezemiešu 

mobilizāciju  gan  tieši  militāro  vienību  formēšanai,  gan  arī 

karaspēka  transporta  vajadzībām  (tā  sauktos  “vezumniekus”). 

Salīdzinot ar Maskavas lielkņaza militārajiem spēkiem, iespējamais 

Livonijas  karaspēka  skaitliskais  sastāvs  tomēr,  pat  pie 

vislabvēlīgākajiem nosacījumiem,  nebūtu  varējis  būt  pietiekams, 

tādēļ, kaut arī, ņemot vērā līdzšinējās abu pušu naidīgās attiecības, 

ar  zināmām  šaubām,  Valters  fon  Pletenbergs  pieņēma  Lietuvas 

dižkunigaiša  Aleksandra  piedāvājumu  noslēgt  militāru  savienību 

kopējai cīņai pret krieviem, un 1501. gada janvārī Valkas landtāgs 

noslēdza  Livonijas  un  Lietuvas  savstarpēju  aizsardzības  un 

neuzbrukšanas līgumu uz desmit gadiem25. Tā paša gada vasarā, 

saņēmis ziņas par ievērojama krievu karaspēka koncentrāciju pie 

Livonijas  robežām,  mestrs  nolēma  veikt  preventīvu (no  latīņu 

valodas prae-venīre – aizsteigties priekšā; apsteidzošs) uzbrukumu 

un vienojās ar  lietuviešiem par vienlaicīgu šīs militārās darbības 

sākumu.  26.  augustā  Ordeņa karaspēks no Vetsalīnas  pilsnovada 

(tagadējās Igaunijas teritorijā) pārgāja robežu un jau nākošajā dienā 

nonāca saskarsmē ar ievērojamiem krievu spēkiem, kuri tieši šajā 

laikā bija gatavojušies sirojumam Livonijā. Tā laika vācu un krievu 

hronisti  sniedz  atšķirīgas  ziņas  par  abu  karaspēku  skaitlisko 

sastāvu,  minot  pārspīlētu  pretinieka  spēku  pārsvaru,  tomēr  var 

uzskatīt,  ka  mestra  rīcībā  esošais  karaspēks  bijis  ievērojami 

mazāks, toties labāk apgādāts ar bruņojumu, īpaši artilēriju, labāka 

bijusi arī livoniešu militārā vadība. Sakāvis krievu galvenos spēkus 
24  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  - Stokholma, “Daugava”, 1964.   55. – 56. 
lpp.

25Zeids T.Valters fon Pletembergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē.//Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, 1991./ 1.  41. lpp.



un nopostījis  Izborskas  cietoksni,  Valters  fon  Pletenbergs  virzīja 

savus karapulkus uz Ostrovu, kur, saskaņā ar norunu, livoniešiem 

vajadzēja satikties ar lietuviešiem, tomēr gaidītie palīgi neieradās: 

šajā  laikā  bija  miris  Polijas-Lietuvas  karalis  Jans  I  Olbrahts, 

dižkunigaiša  Aleksandra  brālis,  un  Lietuvas  valdniekam  nācās 

veikt aktīvu diplomātisko darbību, lai  kļūtu par apvienoto valstu 

karali (daži autori tomēr norāda, ka lietuviešu spēki tajā laikā bijuši 

iesaistīti karadarbībā pret krieviem pie Opočkas pilsētas26). Ordeņa 

spēki  gan  ieņēma  un  nopostīja  Ostrovas  pilsētu,  tomēr  tālāko 

karadarbību pārtrauca  dizentērijas epidēmija, kas sāka izplatīties 

karaspēkā – saslima arī  pats  mestrs.  Jau 14.  septembrī  livonieši 

pārtrauca  karadarbību  un  devās  atceļā,  savukārt,  rēķinoties  ar 

epidēmijas,  kā  arī  iekšējo  ķildu  novājinātā  Ordeņa  karaspēku 

nespēju pretoties, krievu karaspēks, papildināts ar tatāriem, labāko 

Maskavas lielkņaza karavadoņu vadībā jau pēc diviem mēnešiem 

iebruka  Livonijā,  izpostot  Vetsalinas,  Alūksnes,  Ērģemes  un 

Trikātas  novadus  un  aizdzenot  gūstā  tūkstošiem  iezemiešu. 

Iebrucēji jau tuvojušies Cēsīm, kad Valters fon Pletenbergs, kopīgi 

sadarbojoties  ar  arhibīskapu  Mihaelu  Hildebrandu,  pārvarējis 

augstākās garīdzniecības,  vasaļu  un pat  dažu Ordeņa pavēlnieku 

nepakļaušanos  viņa  militārajām  iecerēm  un  varējis  sapulcināt 

pietiekamus  spēkus,  kas  piespieda  krievu  sirotājus  atkāpties. 

Jāpiebilst, ka ievērojamu pretestību iebrucējiem daudzviet izrādīja 

arī  iezemiešu zemnieki,  veidojot  100 – 200 vīru lielas partizānu 

vienības,  kas,  aizsargājot  savas  ģimenes  un  īpašumus,  sekmīgi 

uzbruka atsevišķām sirotāju grupām27. 

26   Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600. – Stokholma, “Daugava”, 1964.  63. lpp.

27  Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  - R., 1997.   413. lpp.



1502.  gadā  mestrs  turpināja  aktīvu  diplomātisko  un 

organizatorisko darbību bruņoto spēku papildināšanai un to kaujas 

spēju nostiprināšanai. Pateicoties viņa pūlēm, no jauna tika panākta 

vienošanās  ar  pilsētām  par  daļēju  izdevumu  segšanu  karakalpu 

uzturēšanai,  atbalstu solīja arī  vairākas Hanzas pilsētas,  savukārt 

arhibīskaps  Mihaels  Hildebrands  saņēma  pāvesta  Aleksandra  VI 

atļauju pārdot  grēku atlaides jeb  indulgences (no latīņu valodas 

indulgentia –  žēlastība;  īpašs  dokuments,  kas  apliecināja,  ka  tā 

īpašnieks samaksājis zināmu summu kā naudas sodu par saviem 

grēkiem – kristīgās ticības likumu un normu pārkāpumiem, līdz ar 

to tika uzskatīts, ka šis cilvēks savus grēkus, vismaz daļu no tiem, 

ir izpircis un tam vairs nedraud atbildība Dieva priekšā pēc nāves), 

pie tam pāvesta kasē vajadzēja iemaksāt  ⅓ ienākumu, bet pārējo 

summu mestrs varēja izmantot militārajām vajadzībām. 

Visas šīs darbības, saistītas ar karaspēka formēšanu, aizkavēja 

mestru īstenot ieceri veikt atkārtotu iebrukumu krievu teritorijā jau 

1502.  gada  pavasarī,  tomēr  dažas  livoniešu  vienības  negaidot 

galvenos  spēkus,  sekmīgi  īstenoja  atsevišķas  nelielas  militārās 

operācijas  lai  neļautu  krieviem  koncentrēties  pie  Livonijas 

robežām.  Tā,  piemēram,  Rēveles  komturs  iebruka  Ivangorodas 

apvidos,  savukārt  iezemiešu  karapulks  Ordeņa  maršala  vadībā 

izsiroja Krasnogorodskas novadu28. 1502. gada vasarā Valters fon 

Pletenbergs, saņēmis Lietuvas dižkunigaiša, tagad arī Polijas karaļa 

Aleksandra jaunu militārās sadarbības solījumu, bija karagājienam 

sagatavojies  un  augusta  beigās  virzīja  livoniešu  karaspēku  uz 

Pleskavu. Ordeņa spēki, nesastapdami būtisku pretestību, jau bija 

ieņēmuši un nopostījuši trīs Pleskavas priekšpilsētas, kad saņēma 

28 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   58. lpp.



ziņu,  ka  pleskaviešiem nāk  palīgā  ievērojami  krievu  palīgspēki, 

savukārt  Ordeņa  sabiedrotos  –  poļu-lietuvju  karavīrus  tāpat,  kā 

iepriekšējā  gadā,  velti  bija  gaidīt:  šoreiz  karalis  Aleksandrs 

aizbildinājās, ka viņa karaspēks saistīts Polijas dienvidos cīņās pret 

tatāriem. Neskatoties uz samērā nelielajiem spēkiem, salīdzinājumā 

ar  Maskavas  lielkņaza  karapulku,  mestrs  nolēma  uzsākt  kauju, 

tādēļ  pārtrauca  Pleskavas  aplenkšanu  un  virzīja  savus  pulkus 

nedaudz  uz  dienvidiem,  izvēlēdamies  izdevīgu  gaidāmās  cīņas 

vietu  pie  Smoļinas ezera.  13.  septembrī  (pēc  dažām ziņām 15. 

datumā) šeit norisēja izšķirošā kauja, kurā, pateicoties Valtera fon 

Pletenberga  karavadoņa  prasmei,  livonieši  guva  uzvaru  pār 

daudzkārt  spēcīgāko pretinieku – mestra  rīcībā šajā  kaujā  bijuši 

tikai ap 5000 vīru, kamēr krievu karapulkā – ap 18000, to skaitā 

pat dažas vācu kara algādžu vienības, tomēr livoniešu zaudējumi 

bijuši samērā nelieli, kamēr pretiniekam kritušo skaits sasniedzis 

800029 (daži  hronisti  min  arī  citus  skaitļus,  pie  tam kā  vācu,  tā 

krievu  autori  centušies  pārspīlēti  palielināt  pretinieka  spēku 

lielumu un kritušo skaitu, bet samazināt savējo).  Smoļinas kaujā 

sevišķi  izcēlušās  Ordeņa  spēkos  iesaistītās  iezemiešu  vasaļu– 

Buguļu,  Butkūņu,  Dragūnu,  Dumpīšu (Dumpiatu),  Gaiļu, 

Kalēju, Peniķu, Sprostu un Tontegodes dzimtu30 pārstāvju vadītās 

“zemnieku  karaspēka”  vienības,  īpaši  kuršu  ķoniņa  Andreja 

Peniķa jātnieku  pulks  (jāpiebilst,  ka  šīs  senās  karavīru  dzimtas 

pēctecis, ģenerālis Mārtiņš Peniķis,  20. gadsimta 20. – 30. gados 

bija  Latvijas  Republikas  armijas  komandieris).  Tajā  pašā  laikā 

mestrs  saprata,  ka  viņa  karaspēks  ir  daudz par  mazu,  lai  vajātu 

29 Zeids T. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturš.// LVIŽ  Nr. 1; 1991.   44. lpp.

30  Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture.   – Toronto, Daugavas Vanagu Apgāds, 
1983.   221. lpp.



bēgošo  pretinieku,  tādēļ  dažas  dienas  vēlāk  pēc  šis  kaujas, 

nesagaidījis  atkārtotu  krievu  uzbrukumu,  atgriezās  Livonijā;  arī 

krieviem  pēc  smagajiem  zaudējumiem  vajadzēja  atjaunot  sava 

karaspēka  kaujas  spējas.  Jāpiebilst,  ka  Smoļinas  kauja  būtiski 

ietekmēja arī  Maskavas centienus atkarot  Lietuvas dižkunigaitijā 

iekļautās krievu teritorijas: cīņas ar Livonijas ordeni bija saistījušas 

tik  lielus  lielkņaza  spēkus,  ka  krieviem  vajadzēja  atteikties  no 

uzsāktās Smoļenskas ieņemšanas operācijas. 

Uzvara pie Smoļinas ezera ievērojami paaugstināja Valtera fon 

Pletenberga autoritāti kā Livonijā, tā arī ārvalstīs, savukārt mestrs, 

apzinādamies, ka viņa rīcībā esošie bruņotie spēki tomēr ir pārāk 

mazi,  lai  spētu  sekmīgi  atvairīt  iespējamos  Maskavas  lielkņaza 

atbildes  uzbrukumus  ar  daudzkārt  lielākiem  spēkiem,  piedāvāja 

Ivanam III  pamieru,  ko  lielkņazs  labprāt  pieņēma,  lai,  uz  laiku 

atliekot  ieceres  par  Livonijas  iekarošanu,  vairāk  vērības  varētu 

veltīt  cīņām ar Lietuvu-Poliju.  1503.  gada martā,  pēc ilgstošiem 

diplomātiskiem strīdiem, ar Maskavu, bet dažus mēnešus vēlāk arī 

ar  Pleskavu  un  Novgorodu  (kaut  arī  pakļautas  Maskavai,  šīs 

kņazistes nomināli vēl skaitījās patstāvīgas), tika noslēgts terminēts 

(laika  ziņā  ierobežots)  miera  līgums  uz  sešiem  gadiem  un 

turpmākajā  vēstures  gaitā  tas  vairākkārt  tika  pagarināts;  pēdējo 

reizi -1531. gadā – to atjaunoja uz 20 gadiem. Tādejādi, pateicoties 

Valtera  fon  Pletenberga  karavadoņa,  administrātora  un 

diplomātiskajai prasmei, turpmākā pusgadsimta gaitā Livonija bija 

pasargāta no krievu valdnieku tieksmēm paplašināt savas teritorijas 

rietumu virzienā, līdz ar to tika novērsti austrumu kaimiņu centieni 

iegūt  tiešu  pieeju  Baltijas  jūras  tirdzniecības  ceļiem,  savukārt 

Livonijā  ilgstošā  miera  apstākļos  netraucēti  varēja  attīstīties 

saimniecība,  uzlabojās  un  paaugstinājās  visu  sabiedrības  slāņu 



dzīves  līmenis.  Vienlaikus  izbeidzās  arī  Livonijas  centieni 

paplašināties  austrumu  virzienā.  Tādejādi  nostiprinājās 

robežšķirtne  starp  Rietumeiropas  un  Austrumeiropas  kultūru, 

garīgo dzīvi  un  saimnieciskajām sistēmām,  ar  vācu garīdznieku, 

muižnieku,  tirgotāju  un  amatnieku  starpniecību  aizvien  ciešāk 

saistot  tagadējās  Latvijas  un  Igaunijas  pamatiedzīvotājus  ar 

Rietumu  civilizāciju.  Tajā  pašā  laikā  jāatzīmē,  ka  konfliktā  ar 

Maskavu parādījās Livonijas vispārējais militārais vājums, kam 

pamatā  bija  ne  tikai  konfederācijas  zemes  kungu  savstarpējās 

ķildas, bet arī aizvien pieaugošais muižu veidošanās process, tas ir, 

vasaļu-bruņinieku pārtapšana par zemkopjiem-muižniekiem, ļaužu 

slāni, kura eksistencei militārais dienests vairs nebija tik nozīmīgs 

un  personiskās  saimnieciskās  intereses  bija  tuvākas  par  zemes 

drošības interesēm,– uz to norāda fakts, ka Livonijas vasaļi, kopā 

ar  pilsētām, Smoļinas kaujas operācijai,  kas vēsturiski  kļuva par 

Ordeņa  pēdējo militāro  uzvaru,  bija  spējuši  dot  tikai  ap  2000 

jātnieku31.

 4. Reformācija.

Kā  jau  zināms,  Renesanses  laikmets  un  tajā  radušās 

humānisma  idejas  Eiropas  Rietumzemēs  veidoja  izglītotāko 

iedzīvotāju  slāņos  kritisku  attieksmi  pret  Katoļu  Baznīcu  kā 

vienīgo  un  nemaldīgo  patiesās  kristietības  vērtību  nesēju  un 

īstenotāju.  Cēloņi  šādai  kritiskai  nostājai  bija vairāki,  no kuriem 

par  būtiskāko  var  uzskatīt  aizvien  pieaugošo  augstākās 

garīdzniecības  morālo  pagrimumu,  atkāpšanos  no  pašu 

sludinātajām ētiskajām normām, kristīgās ticības pamatprincipiem. 
31 Šterns I. Latvijas vēsture 1290 – 1500.  – R., 1997.   414. lpp.



Par augstākajiem Baznīcas vadītājiem – pāvestiem un kardināliem 

nereti kļuva cilvēki, kuru uzskatus un dzīves veidu varēja saukt ne 

tikai par amorāliem no ētikas viedokļa, bet pat klaji noziedzīgiem 

(kā  spilgtāko  piemēru  varētu  minēt  pāvesta  Aleksandra  VI, 

laicīgajā vārdā Rodrigo de Bordža, kas atradās šajā amatā no 1492. 

līdz 1503. gadam, dzīvi un darbību32). Gandrīz vai ikdienišķa bija 

kļuvusi parādība, ka pāvesti centās nodrošināt ar ienesīgām vietām 

savus  radiniekus,  izplatīta  bija  arī  simonija –  tirgošanās  ar 

Baznīcas amatiem, tādejādi augstākās garīdzniecības aprindās bija 

sastopami gandrīz vai vienīgi bagātāko dižciltīgo dzimtu pārstāvji, 

kurus vairāk interesēja grezna, izšķērdīga dzīve, savstarpējās ķildas 

un pat kari, jo daudzi bīskapi vienlaikus bija arī laicīgie valdnieki, 

nerunājot  nemaz  par  pāvestiem,  kas  sevi  uzskatīja  par  Dieva 

vietniekiem virs zemes, tiesīgiem valdīt pār visiem. Baznīcas spēka 

un  varenības  demonstrēšanai  tika  celti  grezni  dievnami  – 

katedrāles,  kas  prasīja  milzīgus  naudas  līdzekļus,  ko  Baznīcas 

vadība ieguva nežēlīgi piedzenot no tautas “desmito tiesu”, kā arī 

no  iepriekšminētās  augstāko  amatu  iztirgošanas,  visdažādāko 

“svēto relikviju” un “grēku atlaižu” – indulgenču pārdošanas. Tajā 

pašā  laikā  vienkāršās  tautas  garīgā  dzīve  tika  atstāta  novārtā. 

Zemākās garīdzniecības – vienkāršo priesteru slānis gan bija ļoti 

plašs,  bet  lielākā  daļa  no  tiem  bija  neizglītoti,  nereti  pat  ļoti 

nabadzīgi  cilvēki.  Plašās  ļaužu  masās  aizvien  vairāk  pieauga 

reliģioza  māņticība,  ticība  drīzam  “pasaules  galam”  jeb 

“pastardienai” (no latīņu valodas  posterus – pēdējais),  līdz ar  to 

bailes par nākotni, dzīves jēgas zudums. Zemākajos tautas slāņos 

aizvien  lielāku  ietekmi  sāka  gūt  dažādu  sektu  sludinātāji,  kuru 

reliģiskais fanātisms bija vēl tālāks no kristietības, nekā augstākās 
32 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   196. lpp.



garīdzniecības amorālais dzīves veids. Šādos apstākļos tā laikmeta 

izglītotākie  cilvēki,  kritizēdami  pastāvošo  Baznīcu,  vienlaikus 

meklēja  jaunas  idejas,  jaunas  kristietības  izpausmes  formas,  kas 

spētu  atjaunot  Baznīcas  autoritāti.  Jau  14.  gadsimta  beigās  asu 

kritiku  pret  Katoļu  Baznīcu  pauda angļu  garīdznieks,  Oksfordas 

universitātes profesors Džons Viklifs, vērsdamies pret svētbilžu un 

relikviju pielūgšanu, noliegdams pāvesta tiesības uz virskundzību 

pār  laicīgajiem  valdniekiem,  pieprasīdams  Baznīcas  īpašumu 

sekularizāciju (no latīņu valodas secularis – pasaulīgs, laicīgs), tas 

ir  –  atsavināšanu  un  nodošanu  laicīgās  varas  pārvaldīšanā,  un 

aicinādams vienkāršot reliģiskās ceremonijas, atteikties no celibāta 

(no  latīņu  valodas  caelebs –  neprecējies;  bezlaulība,  precēšanās 

aizliegums  garīdzniekiem),  kā  arī  reliģiskajā  un  laicīgajā  dzīvē 

balstīties nevis uz pāvestu encikliem (pāvesta vēstījumi ar likuma 

spēku  par  svarīgākajiem  reliģijas,  morāles  un  politikas 

jautājumiem),  Baznīcas  koncilu  lēmumiem  un  citiem 

reglamentējošiem dokumentiem, bet  tikai  un vienīgi  uz Svētajos 

Rakstos  paustajām  ticības  normām  un  atziņām,  un,  lai  Svēto 

Rakstu saturs būtu pieejams katram kristietim,  Viklifs pārtulkoja 

Bībeli angļu valodā. 1377. gadā pāvests pieprasīja Viklifa sodīšanu, 

bet Anglijas karalis tam pretojās, tomēr drīz vien pēc reformatora 

nāves (1484.) sākās viņa piekritēju vajāšana, vairāki cilvēki tika pat 

sadedzināti, savukārt Baznīcas koncils 1415. gadā Viklifu jau pēc 

nāves ekskomunicēja (izslēdza no Baznīcas)  un pasludināja viņa 

mācību par ķecerīgu.

Viklifa idejas izplatījās arī ārpus Anglijas, gūstot ievērojamu 

skaitu  piekritēju  daudzās  Eiropas  zemēs,  īpaši  Čehijā,  kas, 

atrazdamās Svētās Romas impērijas sastāvā, bija nonākusi spēcīgā 

vācu feodāļu un augstākās garīdzniecības ietekmē, kas, savukārt, 



jūtami  aizskāra  čehu  nacionālās  jūtas.  Neapmierinātību  ar  vācu 

tautības  bīskapu  īstenoto  Katoļu  Baznīcas  politiku  jau  ar  14. 

gadsimta otro pusi sāka izteikt vairāki čehu garīdznieki, no kuriem 

kā  ietekmīgākos  varētu  minēt  Janu  Miliču un  Matveju  no 

Janovas (arī Prāgas vai Parīzes Matvejs)33, bet ievērojamākais no 

reformatoriem  bija  Prāgas  universitātes  profesors  Jans  Huss 

(1371.  –  1415.),  kas,  pārņēmis  Viklifa  idejas,  centās  tās  īstenot 

nacionālā  garā,  tas  ir  –  līdztekus  ar  Baznīcas  reformāciju 

atbrīvoties arī  no vācu virskundzības.  Tāpat  kā Viklifs,  arī  Huss 

centās nodrošināt Svēto Rakstu pieejamību tautai, tādēļ pārtulkoja 

Bībeli čehu valodā, savukārt būtiskākais jauninājums Husa mācībā 

bija  prasība  likvidēt  garīdzniecības  privilēģijas  attiecībā  uz 

reliģiskajām  ceremonijām,  īpaši  komūniju (no  latīņu  valodas 

communio –  kopība)  jeb  Svētā  Vakarēdiena pieņemšanu:  šis, 

Jēzus  iedibinātais,  kristiešu  kopības  simbols  izpaudās  draudzes 

locekļu  kopējā  maizes  (Kristus  miesas)  un  vīna  (Kristus  asiņu) 

baudīšanā; gadsimtu gaitā Katoļu Baznīcas vadība bija izmainījuši 

šo rituālu tādejādi,  ka laji  (vienkāršie draudzes locekļi)  drīkstēja 

saņemt vienīgi maizi, savukārt vīna baudīšanu uzskatīja tikai par 

klēra (garīdzniecības) tiesībām. Huss šādu garīdznieku privilēģiju 

uzskatīja par vienu no lielākajiem kristietības pamatlikuma –visu 

cilvēku  vienlīdzības  Dieva  priekšā  -  pārkāpumiem.  Par  šādu 

“ķecerību”  1410.  gadā  Prāgas  arhibīskaps  Janu  Husu  un  viņa 

tuvākos domubiedrus ekskomunicēja, tomēr reformācijas piekritēju 

skaits nemitīgi pieauga, īpaši zemākās un vidējās bruņniecības, kā 

arī  pilsētnieku  aprindās  –  šie  ļaužu  slāņi  bija  īpaši  ieinteresēti 

Baznīcas varas, kā arī vācu virskundzības mazināšanā. 1414. gada 

beigās  Jans  Huss  tika  uzaicināts  ierasties  Konstancā  (tagadējās 
33  Всемирная история. Том 3.  – Maskava, 1957.   698. lpp.



Rumānijas  teritorijā),  kur  norisēja  jau  iepriekš  pieminētais 

Baznīcas koncils, lai piespiestu atteikties no saviem uzskatiem, bet, 

kad viņš palika pie savas pārliecības, tika apcietināts un 1415. gada 

6. jūlijā kā “ķeceris” sadedzināts sārtā (jāpiebilst, ka Husa draugi 

centās  viņu  atrunāt  no  ierašanās  koncilā,  bet  imperators 

Zigismunds  I,  izsniedzot  īpašu  rakstisku  garantiju,  bija  galvojis 

Husam  drošību  un  neaizskaramību34).  Jana  Husa  notiesāšana 

izsauca čehu tautas sacelšanos, kas izvēršas tā sauktajos “husītu 

karos”, kas laika posmā no 1419. līdz 1434. gadam aptvēra ne tikai 

Čehiju, bet arī vairākas citas Viduseiropas zemes, un šīs kustības 

apspiešanai pāvests piecas reizes izsludināja krusta karu, tomēr pat 

labākie  bruņinieku  karapulki  nespēja  gūt  militārus  panākumus. 

Tomēr husītu (Jana Husa piekritēju) starpā aizvien vairāk pieauga 

nesaskaņas starp radikālākajiem kustības vadoņiem, tā dēvētajiem 

“taborītiem”,  kas  bija  izvirzījuši  ideju  par  atgriešanos  pie 

kristietības  sākumiem,  tas  ir  –  atteikšanos  no  privātīpašuma  un 

iedibinot mantas kopību, tātad visas pastāvošās garīgās un laicīgās 

sistēmas likvidēšanu, un mērenākajiem jeb “biķerniekiem”, kuru 

prasības attiecās tikai uz pārmaiņām garīgajā dzīvē – galvenokārt, 

lai dievkalpojumi tiktu noturēti čehu valodā, kā arī visiem draudzes 

locekļiem būtu tiesības saņemt pilnu komūniju,  tas  ir  –  ne tikai 

Kristus  miesu  (maizi),  bet  arī  Viņa  asinis  (vīnu,  ko  Svētajā 

Vakarēdienā  baudīja  no  īpašiem  kausiem  –  biķeriem;  no  tā  arī 

apzīmējums  biķernieki).  Baznīcas  vadība  “biķernieku”  prasībām 

piekāpās,  un  to  piekritēji  pievienojās  katoliskajiem  spēkiem. 

“Taborītu”  karaspēks  tika  sakauts  un  husītu  kustība  apslāpēta, 

tomēr  cīņa  nebija  veltīga  –  Čehijā  izveidojās  Eiropas  pirmā 

nacionālā,  no  pārējās  katoliskās  pasaules  atšķirīgā,  Baznīca, 
34 Всемирная история. Том III.  – Maskava, 1957.     700 – 701. lpp.



kurā  dievkalpojumi  norisēja  tautas  valodā  un  komūniju  varēja 

saņemt visi  draudzes locekļi.  Tiesa gan,  ka  šīs  čehu privilēģijas 

nepastāvēja  ilgi  –  ap  15.  gadsimta  vidu  Baznīca  bija  daļēji 

pārvarējusi  asākās  iekšējās  domstarpības,  kā  arī  daudzmaz 

noregulējusi  attiecības  ar  laicīgajiem  valdniekiem,  līdz  ar  to 

radikālo  husītu  ideju  ietekme  mazinājās,  tomēr  Eiropas  tautu 

sabiedriskā doma jau bija tik tālu pilnveidojusies, neapmierinātība 

ar pāvestu varas un naudas kāri, kā arī Baznīcas vispārējo morālo 

pagrimumu  pieaugusi  tādos  apjomos,  ka  reformas  kļuva 

nenovēršamas – tās pieprasīja gan tā laika inteliģences pārstāvji un 

daļa  zemākās  garīdzniecības,  gan  daudzi  valdošo  feodāļu  slāņu 

pārstāvji, gan vidējā un sīkākā bruņniecība, gan pilsonība. Protams, 

katrai  no  šīm ļaužu  grupām bija  savas  īpašas  intereses  mazināt 

Baznīcas ietekmi atsevišķās dzīves sfērās. Ar 16. gadsimtu gandrīz 

visās  Eiropas  zemēs  sākās  plaša  protestu (no  latīņu  valodas 

protestari – iebilst; asa uzstāšanās pret kādu rīcību, ko uzskata par 

nepareizu)  kustība,  kuras  rezultātā  no  katolicisma  atšķēlās  un 

izveidojās jaunas, tā dēvētās protestantu Baznīcas, bet šie procesi 

savukārt  izsauca  pārmaiņas  arī  sabiedriski  politiskajā  dzīvē, 

izraisīja  dažādu,  īpaši  zemāko,  sociālo  slāņu nemierus,  bruņotus 

konfliktus un pat plaša apjoma “ticības karus”, kas, balstoties uz 

nepieciešamību aizstāvēt tās vai citas Baznīcas piekritēju reliģisko 

pārliecību, būtībā bija tikai valdošo slāņu – kā garīgo, tā laicīgo - 

savstarpēja cīņa par varu un virskundzību gan savā zemē, gan ārpus 

tās teritorijas.

15.  gadsimta  beigās  ievērību  guva  itāļu  mūks  Džirolāmo 

Savonarola (1452  -  1498),  Florences  Svētā  Marka  klostera 

priekšnieks. Iestādamies pret Florencē valdošās aristokrātu Mediči 

dzimtas  tirānisko  virskundzību  un  aicinādams  florenciešus 



atgriezties pie republikāniskas valsts pārvaldes formas, Savonarola 

asi vērsās arī pret pāvestu un citu augstāko garīdznieku tieksmi pēc 

laicīgās  varas,  grezno  un  amorālo  dzīves  veidu.  Savonarolas 

dedzīgo sprediķu ietekmē folorencieši sacēlās pret aristokrātiem un 

1494. gadā atjaunoja republikānisko valsts pārvaldes sistēmu, bet 

reformatora autoritāte bija tik liela, ka valsti faktiski pārvaldīja viņš 

pats. Savonarola uzsāka nesaudzīgu cīņu ne tikai pret pāvestu, bet 

arī par florenciešu “tikumiskās dzīves attīrīšanu”, kas izpaudās kā 

stingra askētisma un mērenības ievērošana visās dzīves jomās: tika 

aizliegtas  jebkādas  laicīgās  kultūras  izpausmes,  publiskos  sārtos 

dedzināja grāmatas, gleznas, greznos tērpus un rotaslietas. Jebkurš, 

kas  nepakļāvās  stingrajām  prasībām,  tika  uzskatīts  par 

noziedznieku un attiecīgi sodīts35. Tajā pašā laikā, uzstājoties pret 

pāvesta  varu  un  par  kristīgās  tikumības  atdzimšanu,  Savonarola 

netiecās  vērsties  pret  katoļu  Baznīcu  kopumā,  veidot  jaunu 

reliģisko virzienu. Pārspīlējumi cīņā par tikumību noveda pie tā, ka 

ļaudis  sāka  aizvien  vairāk  novērsties  no  sava  sākotnējā  vadoņa, 

pārsvaru guva vecās kārtības piekritēji, un 1498. gadā Savonarola 

kā “ķeceris” tika sadedzināts uz sārta. 

Ievērojamākais reformators, kuru pamatoti var uzskatīt par 16. 

gadsimta protestantisma kustības pamatlicēju un idejisko vadītāju, 

bija  Vitenbergas  (Vācijā)  universitātes  teoloģijas  profesors 

Mārtiņš  Luters (1483  –  1546).  Jau  jaunības  gados,  būdams 

Erfurtes augustīniešu klostera mūks, Luters pievērsās jautājumiem 

par cilvēka attiecībām ar Dievu, par to, kā cilvēks, būdams grēcīga 

būtne,  var  iegūt  Dieva  žēlastību  un  mūžīgo  atpestīšanu.  Pēc 

ilgstošām Svēto Rakstu studijām viņš nāca pie tās pašas atziņas, 

kas izteikta  jau apustuļa Pāvila rakstos,  ka “cilvēks tiek taisnots  
35  Всемирная история. Том IV.   – Maskava, 1958.    110. lpp.



ticībā,  neatkarīgi  no  bauslības  darbiem36”,  tādejādi  ne  Dieva 

baušļu  ievērošana,  ne  reliģisko  rituālu  cītīga  pildīšana,  ne  arī 

jebkādi  citi  darbi,  kaut  arī  tie  veikti  Baznīcas  labā  vai  pat 

žēlsirdības vārdā, nespēj pasargāt cilvēku no grēka, līdz ar to viņam 

šādā veidā nav iespējams iegūt mūžīgo atpestīšanu – to var saņemt 

tikai tie, kas  nešaubīgi tic Dieva žēlastībai un Jēzum Kristum kā 

Pestītājam: cilvēks nekad nevar zināt, vai viņš ir vai nav grēkojis, ir 

vai nav kaut nedaudz pārkāpis bauslību, toties neierobežota ticība 

pati jau pasargā to no grēka37 jeb, pārfrāzējot šo domu, nevis labi 

darbi padara cilvēku labu, bet labs cilvēks vienmēr dara tikai 

labus darbus38.  Tādēļ  Luters  savos darbos  vērsās  pret  Baznīcas 

ārišķību,  mantkārību  un  liekulību,  vārdu  un  darbu  nesaskaņu, 

aicinādams atgriezties  pie,  viņaprāt,  vienīgās  patiesās  vērtības  – 

Bībeles, īpaši pie Jaunās Derības, tekstiem. Viņš noliedza Baznīcas 

valdošo lomu kristīgajā dzīvē, uzskatīdams, ka garīdzniekiem nav 

jābūt  priesteriem,  starpniekiem  starp  Dievu  un  cilvēkiem  (no 

latīņu valodas praestare – galvot, aizstāvēt), bet tikai mācītājiem, 

kristīgās mācības izskaidrotājiem; garīdznieki nav īpaša izredzēto 

kārta, jo visi kristieši ir vienlīdzīgi vienas Kristus draudzes locekļi. 

Īsts  kristietis,  pēc Lutera  domām,  ir  garīgi  brīvs un vienīgi  pats 

atbild  par  savu  rīcību,  tādēļ  arī  garīgā  vara  nav  stādama  pāri 

laicīgajai,  Baznīca  nevar  būt  augstāka  par  valsti39.  Apšaubot 

pāvesta  un  Baznīcas  koncilu  nemaldību  reliģiskajos  jautājumos, 

Luters, balstoties uz Svētajiem Rakstiem, uzstājās pret celibātu kā 

cilvēka  būtībai  nepieņemamu  iestādījumu,  kas  nevis  stiprina 
36 Bībale: Pāvila vēstule romiešiem, 3; 28.

37 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   201. lpp.

38 Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture.  – R., 1993.   183. lpp.

39 Turpat.



garīdznieku un mūku ticību, bet tikai veicina viņu morālās dzīves 

pagrimumu  (1525.  gadā  Luters  kā  viens  no  pirmajiem 

garīdzniekiem salaulājās ar kādreizējo mūķeni Katrīnu Boru, kas 

kopā ar vairākām citām mūķenēm bija atstājusi klosteri40. Visasāko 

kritiku  izpelnījās  Baznīcas  vadības  īstenotā  tirgošanās  ar  grēku 

atlaidēm  –  indulgencēm,  kas  sevišķi  izplatījās  16.  gadsimta 

sākumā, konkrēti ar 1506. gadu, kad pāvests Jūlijs II uzsāka Svētā 

Pētera  katedrāles  celtniecībai  Romā  un  centās  sagādāt  darbam 

nepieciešamos līdzekļus, izraudzīdamies īpašus sludinātājus, kuru 

uzdevums  bija  ziedojumu  vākšana  no  ticīgajiem41,  pretī  dodot 

grēku  piedošanu  gan  par  izdarītajiem,  gan  vēl  nākotnē 

iespējamajiem grēkiem, pie tam ne tikai pašiem ziedotājiem, bet arī 

to  ģimenes  locekļiem  un  pat  mirušajiem  piederīgajiem.  Savu 

viedokli  par  indelgenču  tirgošanu,  kā  arī  dažiem  citiem 

būtiskākajiem Baznīcas  dzīves  jautājumiem,  Luters  apkopoja  95 

tēzēs  (no  grieķu  valodas  thesis –  atzinums;  īsi  formulētas 

pamatatziņas), kuras  1517. gada 31. oktobrī  (šo datumu uzskata 

par Baznīcas reformācijas sākumu) izvirzīja publiskai apspriešanai 

- disputam, kas gan nenotika, tomēr šo tēžu saturs, Lutera domu 

biedru pārtulkots vācu valodā, strauji izplatījās visā Vācijā, atrodot 

piekritējus  ne  tikai  zinātnieku  –  teologu  vidē,  bet  arī  starp 

daudziem  garīdzniekiem,  pilsoņiem,  kā  arī  feodālo  slāņu 

pārstāvjiem. 1520. gadā pāvests Leons X izdeva bullu par Lutera 

izslēgšanu no Baznīcas, bet Luters to, kopā ar dažiem citiem katoļu 

Baznīcas  rakstiem  -  kanonisko  tiesību  grāmatām,  publiski 

sadedzināja,  tādejādi  simbolizēdams  neatgriezenisku  atšķelšanos 

no katolicisma.  1521.  gadā  imperators  Kārlis  V sasauca Vormsā 
40 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   202. lpp.

41 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.  201. lpp.



(tagad Vācijas Federācijas Reinzeme-Pfalcas zemē) reihstāgu,  uz 

kuru uzaicināja  arī  Luteru,  lai  piespiestu to atteikties  no saviem 

uzskatiem.  “Nepakļāvīgais  ķeceris”  atteicās  to  darīt,  tādēļ  tika 

ekskomunicēts  un  ar  īpašu  reihstāga  lēmumu  (Vormsas  ediktu) 

pasludināts ārpus likuma. No apcietināšanas un tiesas viņu paglāba 

Saksijas  valdnieks,  kūrfirsts  Fridrihs  III  Gudrais,  dodams 

patvērumu un aizsardzību Vartburgas pilī, tajā pašā laikā savā zemē 

atļaudams darboties Lutera piekritējiem. To pašu darīja arī vairāki 

citi  vācu  zemju  valdnieki,  tādejādi  nostādamies  ne  tikai  pret 

pāvestu, bet arī pret imperatoru, līdz ar to veicinot jau tā politiski 

sadrumstalotās  Vācijas  sabiedrības  slāņu  sašķelšanos  arī  ticības 

jautājumos.  Šķelšanās  sākās  arī  starp  pašiem reformācijas  ideju 

piekritējiem. Kamēr Mārtiņš Luters slēpās no garīgās un laicīgās 

tiesas Vartburgas pilī, Vitenbergā, kā arī citviet, sāka aktīvu darbību 

radikāli  sludinātāji,  kas vērsās pret jebkādu greznību dievnamos. 

Viņu sakūdītie zemākie iedzīvotāju slāņi sāka tā sauktos svētbilžu 

grautiņus, iznīcinot ne tikai svētbildes, kuru pielūgšanu uzskatīja 

par  elkdievības  izpausmi,  bet  sagraujot  arī  altārus  un  izlaupot 

baznīcu un klosteru inventāru. Tikai Lutera ierašanās Vitenbergā un 

personiskā iejaukšanās spēja ja arī ne pilnīgi pārtraukt, tad vismaz 

ierobežot šo vandālismu.

Reformatoru  uzstāšanās  pret  Baznīcas  laicīgās  varas 

izpausmēm  guva  atbalstu  pilsētās,  kuru  iedzīvotājiem  vajadzēja 

pieciest garīdzniecības augstprātību, pārmērīgi greznos un ilgstošos 

reliģiskos  svētkus,  kurus  vajadzēja  apmaksāt  no  pilsoņu 

nodokļiem,  kā  arī  garīdznieku  kārtas  nepakļaušanos  pilsētu 

likumiem.  Vairākās  pilsētās  sākās  Baznīcas  īpašumu  likvidācija, 

reliģiskie  rituāli  vienkāršoti  saskaņā  ar  Lutera  ieteikumiem, 

dievkalpojumi noturēti tautas valodā. Lielu vērību Lutera piekritēji 



pievērsa  mazturīgāko  pilsoņu  izglītošanai,  garīgo  rakstu,  īpaši 

evanģēliju  pārtulkošanai  un  izplatīšanai,  kā  arī  paši  sarakstīja 

vienkāršotus,  tautai  saprotamus,  Svēto  Rakstu  izklāstus  un 

skaidrojumus – tā sauktos katehismus (no grieķu valodas ktēchēsis 

– pamācība), kā arī rakstīja garīgās dziesmas, kuras varēja dziedāt 

ne tikai īpašie baznīcas kori, bet visi draudzes locekļi (jāpiebilst, ka 

vislielāko devumu tautas evanģēliskajā izglītībā deva pats Mārtiņš 

Luters). 

Vēršanās  pret  bagātīgajiem  Baznīcas  zemes  īpašumiem 

rosināja uz nemieriem arī vidējos un zemākos bruņniecības slāņus. 

Jauninājumi  karaspēka  bruņojumā,  līdz  ar  to  arī  karaspēka 

personālajā  sastāvā,  par  ko  minēts  jau  iepriekš,  bija  ievērojami 

mazinājuši vai pat likvidējuši bruņinieku kā militārā spēka nozīmi. 

Nelielie lēņa valdījumi nereti nespēja nodrošināt mazo vasaļu pat 

vispieticīgākās  vajadzības,  tāpat  viņiem  vairs  nebija  tikpat  kā 

nekāda ietekme valsts  politiskajā  dzīvē,  savukārt  zemes kungi  - 

firsti un bīskapi nebūt nebija ieinteresēti šo stāvokli izmainīt. Tā 

laika  ievērojamais  literāts  –  humānists,  bruņinieks  Ulrihs  fon 

Hutens aicināja bruņniecību aizstāvēt savas tiesības ar ieročiem un 

aicināja arī Luteru atbalstīt šo ieceri, tomēr saņēma noraidījumu. 

1522.  gadā  bruņinieku karaspēks  Franča fon  Zikingena vadībā 

iebruka  Trīres  (Vācijas  rietumos,  Reinzemes-Pfalcas  zemē) 

arhibīskapijā, bet sastapa spēcīgu firstu karaspēka pretestību,  pie 

tam šo  sacelšanos  neatbalstīja,  kā  bija  cerēts,  pat  Trīres  pilsoņi. 

Cīņu rezultātā bruņinieki tika sakauti, bet Zikingens gāja bojā pēc 

gada,  kad  firstu  karaspēka  vienības  iebruka  viņa  pilī,  savukārt 

Hutens bija spiests emigrēt uz Šveici, kur nedaudz vēlāk mira42. Ar 

to arī bruņinieku nemieri pamatā bija apspiesti, tomēr drīz vien pēc 
42 Всемирная история. Том IV.   –Maskava, 1958.    169 - 170. lpp.



tam pāvesta,  imperatora un vācu firstu varas pamatus satricināja 

zemnieku  sacelšanās,  kas  1524.  gadā  sākās  Vācijas 

dienvidrietumdaļā – Švābijā un īsā laikā aptvēra arī daudzas citas 

vācu zemes.

Šīs  sacelšanās,  ko  vēsturē  pazīst  ar  apzīmējumu  “Lielais 

zemnieku  karš”,  iedvesmotājs  bija  garīdznieks,  reformācijas 

sludinātājs  Tomass  Mincers  (ap  1490.  –  1525),  kas  sākotnēji 

atbalstīja Lutera idejas, bet jau drīz vien, pamatojoties uz domu, ka 

visi cilvēki Dieva priekšā ir vienlīdzīgi un brīvi, sāka paust daudz 

radikālākus uzskatus,  attiecinot  garīgo vienlīdzību arī  uz laicīgo, 

tas ir - mantisko vienlīdzību un garīgo brīvību uz fizisko, līdz ar to 

nostādamies pret cilvēka personiskās brīvības apspiešanu, konkrēti 

– pret pastāvošo dzimtniecisko iekārtu lauksaimniecībā. Jau 1521. 

gadā Mincers pārtrauca saskarsmi ar Luteru, vairāk pievērsdamies 

Jana Husa idejām. Vērsdamies pret tā laikmeta sabiedriski politisko 

sistēmu  kopumā,  viņš  aicināja  iedibināt  “Dieva  valstību  zemes 

virsū”, ar to domājot tādu sabiedrisko iekārtu, kas būtu balstīta uz 

tiesisku un mantisku vienlīdzību, privātīpašuma, kārtu atšķirību un 

valsts varas likvidēšanu43. Mincera un viņa līdzgaitnieku sprediķu 

ietekmē  vācu  zemnieki,  kuru  prasības  sākotnēji  bija  samērā 

mērenas  –  dzimtniecības  atcelšana,  klaušu  un  nodevu 

samazināšana,  muižniecības privilēģiju atcelšana un tamlīdzīgi  – 

kļuva aizvien nevadāmāki,  vērsās plašumā vandālisms, laupīšana 

un slepkavības, ko veica sludinātāju satracinātie bruņoto zemnieku 

pūļi.  Šādos  apstākļos  no  vispārējās  zemnieku  kustības  sāka 

novērsties tai pievienojušies zemākie bruņniecības, garīdzniecības 

un  pilsoņu  slāņi.  Arī  Mārtiņš  Luters,  kas  sākotnēji  bija  atzinis 

zemnieku prasības par taisnīgām un ieteicis zemes kungiem meklēt 
43  Aleksejevs M. u.c. Ārzemju literatūras vēsture.  – R., 1968.   300. lpp.



ceļus savstarpējam izlīgumam, norādot, ka zināmā mērā viņi paši 

vainīgi  pie zemnieku posta,  asi  nosodīja  radikālās,  ar  varmācību 

saistītās sacelšanās izpausmes un dedzīgi aicināja firstus apvienot 

spēkus,  lai  sakautu  šīs  “zemnieku  laupītāju  un  noziedznieku 

bandas”44. Vāji bruņotie un neorganizētie, nedisciplinētie zemnieki 

nebija spējīgi ilgstoši pretoties karaspēka vienībām, un 1525. gadā 

maijā  Mincera  vadītie  zemnieki  tika  sakauti  un  drīzā  laikā 

karaspēks  sakāva  nemiernieku  pulkus  visos  vācu  apgabalos. 

Sacelšanās  bija  apspiesta,  uzvarētāji  nežēlīgi  izrēķinājās  ar 

sacelšanās  dalībniekiem:  tūkstošiem  zemnieku  nogalināja,  viņu 

mājas izlaupīja un nodedzināja. Sagūstīts un uz nāvi notiesāts tika 

arī Tomass Mincers. Cerētās brīvības vietā vācu zemnieki ieguva 

vēl  lielāku  nebrīvi  –  tiem  tika  samazinātas  jau  tā  ierobežotās 

tiesības,  savukārt  klaušu  un  nodevu  nasta  palielināta,  tomēr 

jāatzīmē, ka atsevišķos apvidos feodālie kungi tomēr sāka izrādīt 

zināmu  iecietību  pret  saviem  dzimtļaudīm  un  centās  to  dzīves 

apstākļus lielākā vai mazākā mērā atvieglot45. 

Neraugoties uz to, ka bruņinieku, un, īpaši, zemnieku nemieru 

ietekmē  daļa  sākotnējo  Lutera  piekritēju  sāka  novērsties  no 

reformācijas  kustības,  tā  tomēr  turpināja  izplatīties,  aptverot 

aizvien vairāk Vācijas zemju valdošos slāņus, īpaši pēc tam, kad 

Luters,  norobežodamies  no  radikālajiem  reformatoriem,  uzsvēra 

valsts varas autoritātes nepieciešamību kā laicīgajā, tā arī garīgajā 

dzīvē. Tas nozīmēja, ka reformētā Baznīca, atteikusies no pāvesta 

virsvadības,  nonāca  valsts  varas  pakļautībā,  un  vienīgi 

laicīgajiem  zemes  kungiem  bija  tiesības  pārvaldīt  Baznīcas 

institūcijas,  izveidojot  šim  nolūkam  konsistorijas (no  latīņu 
44  Butulis I. u.c. Pasaules vēsture vidusskolai II.   – R., 2001.     47. lpp.

45  Zālītis F. Jauno laiku vēsture vidusskolām. – Vestfāles Halle, 1946.   42. lpp.



valodas  consistorium –  apspriežu  telpa;  padome),  kuru  sastāvā 

līdzīgā  sakaitā  tika  iekļauti  kā  garīdznieki,  tā  valsts  ierēdņi,  un 

iecelt  amatā  gan  augstākos  garīdzniekus  –  bīskapus,  gan  arī 

zemākos  –  draudžu  mācītājus,  ko  nereti  ievēlēja  paši  draudzes 

locekļi46.  Ievērojami  tika  vienkāršoti  dievkalpojumi  un  pārējās 

reliģiskās  ceremonijas,  pie  tam tiem bija  jānotiek  tautas  valodā, 

tādēļ  plaši  izvērsās garīgās literatūras pārtulkošana,  kā arī  jaunu 

reliģiska satura darbu, īpaši sprediķu un garīgo dziesmu radīšana. 

Lielu  vērību  Luters  pievērsa  tautas  reliģiskajai  izglītošanai, 

ieteikdams dibināt  tautskolas,  lai  jebkurš  zemnieka  bērns  varētu 

iemācīties lasīt un apgūt kristietības pamatus, balstoties pārsvarā uz 

evanģēlistu  darbiem.  Lielu  ieguldījumu  Baznīcas  reformācijas 

principu izveidošanā deva Mārtiņa Lutera domu biedrs, teoloģijas 

profesors Filips Melanhtons (1497. – 1560.), kas vēlāk, pēc Lutera 

nāves,  turpināja  viņa  iesākto  darbu.  Lai  apvienotu  visus  vācu 

protestantus kopējai cīņai pret katolicismu, Melanhtons izstrādāja 

deklarāciju (no latīņu valodas declaratio – paziņojums; dokuments, 

kurā  pasludināti  kādas  idejas  vai  darbības  pamatprincipi)  par 

evanģēlisko mācību, kas kļuva var luteriešu galveno ticības pamatu 

–  tā  saukto  “ticības  apliecinājumu”,  ko  1530.  gadā  Augsburgā 

notiekošajā reihstāga sanāksmē protestanti iesniedza imperatoram 

Kārlim V (tādēļ šis dokuments pazīstams kā  Augsburgas ticības 

apliecība jeb, latīniski, Confessio Augustana). Ņemot vērā tikko kā 

izbeigto zemnieku sacelšanos,  vācu firsti,  lai  izvairītos no jauna 

pilsoņu  kara,  1526.  gadā  Reihstāga  sanāksmē  Špeierē  (tagad 

Reinzemes – Pfalcas zemē) nolēma, ka līdz laikam, kamēr ticības 

jautājumus  izskatīs  vispārējais  Baznīcas  koncils,  ikviens  zemes 

46 Zālītis F. Jauno laiku vēsture vidusskolām. – Vestfāles Halle, 1946.   47. lpp.



kungs savā teritorijā ir tiesīgs paturēt tādu ticību, kādu vēlas47. Šāds 

lēmums vēl vairāk stiprināja Lutera piekritēju pozīcijas un vairoja 

to skaitu (jāpiebilst, ka pat Vācu ordenis Prūsijā 1525. gadā bija 

pārgājis reformatoru pusē un bijušais lielmestrs Albrehts kļuvis par 

Polijas  karaļa  vasali  –  Prūsijas  hercogu).  Lai  saglabātu  savu 

ietekmi,  pāvests centās dabūt savā pusē dažus svārstīgākos vācu 

firstus,  noslēgdams ar viņiem atsevišķus līgumus,  ar kuriem tika 

piešķirtas dažas tiesības piedalīties Baznīcas pārvaldīšanā,  kā arī 

nodota  to  pārvaldīšanā  daļa  no  Baznīcas  īpašumiem.  Tādejādi 

vairāku  firstu  zemēs  reformācijas  kustība  apsīka,  tomēr  Lutera 

piekritēju skaits vēl aizvien bija pietiekams, lai pāvests, kā arī vācu 

imperators varētu justies apdraudēti, tādēļ 1529. gadā Špeierē no 

jauna  sanāca  reihstāgs,  kura  dalībnieku  vairākums  izteicās  par 

pasākumiem,  kas  ierobežotu  reformācijas  tālāku  izplatību,  bet 

šādam lēmumam pretojās apmēram ceturtā daļa vācu pilsētu, kā arī 

seši ietekmīgākie firsti, iesniedzot Reihstāgam kopīgu protestu – ar 

šo aktu tad arī visus reformācijas piekritējus turpmāk sāka dēvēt 

par “protestantiem”. Nākošajā, 1530. gadā,  imperators Kārlis V 

Augsburgas  reihstāgā  pavēlēja  izbeigt  reformāciju  un  atgriezties 

pie  katoļticības,  savukārt  protestantu  firsti  noslēdza  savstarpēju 

militāru  savienību  (tā  saukto  Šmalkandenes  savienību),  kurai 

pievienojās  aizvien  vairāk  jaunu  dalībnieku,  un  imperators  bija 

spiests noslēgt miera līgumu, jo tajā laikā jau ilgstoši - no 1494. 

gada - Vācu Romas impērija karoja pret Franciju un tās sabiedroto 

Turciju par ietekmi Itālijā, līdz ar to Kārlim V nepietika militārā 

spēka, lai atjaunotu Katoļu Baznīcas vienotību. Tikai 1546. gadā 

imperators varēja vērst karaspēku pret Šmalkandenes savienību un 

sākotnēji gūt arī uzvaru, tomēr pret Kārli V, nevēlēdamies pieļaut 
47  Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   202. lpp.



vēl lielāku imperatora varas pieaugumu, līdz ar to savas patstāvības 

mazināšanos, sāka vērsties arī vairāki katoliskie firsti, bez tam vācu 

zemes  kungus  to  cīņā  pret  imperatoru  atbalstīja  arī  Francijas 

karalis.  1555. gadā Augsburgā tika noslēgts “ticības miers”, ar 

kuru  bija  noteikts,  ka  impērijas  teritorijā  jaunajam  reliģiskajam 

iestādījumam ir tādas pašas tiesības pastāvēt, kā katoļticībai, kā arī 

pieņemts  formulējums  Cuius  regio,  eius  religio –  “kā  vara,  tā 

ticība”,  tas nozīmēja,  ka katras atsevišķās zemes pavalstniekiem 

bija  jāpieņem  tā  ticība,  kuru  atzina  viņu  valdnieks.  Līdz  ar  to 

Mārtiņa  Lutera  iedibinātā  Evanģēliski  luteriskā  Baznīca  bija 

kļuvusi  par  tiesiski  atzītu  kristiešu  konfesiju  (no  latīņu  valodas 

confessio – atzīšanās; ticība, piederība pie kādas reliģijas) un drīzā 

laikā  aptvēra  ne  tikai  ievērojamu  daļu  vācu  zemju,  bet  arī 

Skandināviju, Somiju un Livoniju. Lutera mācība sāka izplatīties 

arī Polijā un Lietuvā, tomēr šo zemju valdošajos slāņos tā neguva 

īpašu atsaucību.

Gandrīz vienlaicīgi ar Baznīcas reformācijas kustību Vācijā, 

līdzīgs process sākās arī Šveicē, kur aktīvu darbību izvērsa Cīrihes 

garīdznieks  Ulrihs Cvinglijs (Huldreich Zwingli; 1484. – 1531.), 

atrazdams sev  piekritējus galvenokārt  pilsētnieku vidē.  Atšķirībā 

no  Lutera,  kas  prasīja  saglabāt  Baznīcas  dzīvē  un  darbībā  tos 

aspektus,  kas  nebija  tiešā  pretrunā  ar  Svētajiem  Rakstiem, 

Cvinglijs  iestājās  par  to,  lai  tiktu  atmesti  visi  tie  Baznīcas 

iestādījumi, par kuriem rakstos vispār nebija nekādu norādījumu. 

Tādēļ  no reformatoru baznīcām tika izvāktas ne tikai svētbildes, 

bet arī sveces, altāri un ērģeles, reliģiskās ceremonijas vienkāršotas 

līdz minimumam. Atšķirībā no Lutera, kas, attiecībā uz vienu no 

galvenajiem kristiešu rituāliem – Svēto Vakarēdienu – sludināja, ka 

ceremoniālajā  maizes  un  vīna  baudīšanā  draudzes  locekļi  reāli 



saskaras ar Kristus misu un asinīm, Cvinglijs mācīja, ka šis rituāls 

ir uzskatāms tikai par Kristus piemiņas mielastu, kas iedibināts, lai 

kristieši  pastāvīgi  atcerētos  cilvēkmīlestības  vārdā  Kristus  nesto 

upuri. Starp reformācijas piekritējiem un katolicisma atbalstītājiem 

radās asas domstarpības ne tikai reliģiskajos, bet arī politiskajos un 

administratīvajos jautājumos, un rezultātā sākās pilsoņu karš, kurā 

reformatori cieta militāru sakāvi (1531. gadā kādā kaujā krita pats 

Ulrihs  Cvinglijs),  tomēr  katrs  Šveices  kantons  (Šveices 

administratīvi  politiska  vienība)  guva  tiesības  patstāvīgi  noteikt 

savā  teritorijā  reliģisko  virzienu.  Tādejādi  reformācijas  kustība 

Šveicē uz laiku apstājās, tomēr jau pēc dažiem gadiem to no jauna 

uzsāka franču jurists un filozofs Žans Kalvins (Jean Calvin; 1509. 

– 1564.), kas par saviem protestantiskajiem uzskatiem bija spiests 

atstāt  dzimteni  un  meklēt  patvērumu  Šveicē.  Apmeties  Ženēvā, 

Kalvins  uzsāka  aktīvu  darbību  garīgās  dzīves  pārveidošanā, 

noliegdams  pāvesta  virskundzību  pār  Baznīcu  un  balstīdamies, 

līdzīgi kā Luters, vienīgi uz Svētajiem Rakstiem. Tajā pašā laikā, 

pretēji Lutera uzskatam, ka cilvēku var atpestīt vienīgi nešaubīga 

ticība Kristum, Kalvins pauda ideju par predestināciju48 (no latīņu 

valodas  praedestinatio -  priekšnolemtība;  mācība,  ka  visas 

pasaules  norises,  īpaši  katra  cilvēka  liktenis,  ir  Dieva  iepriekš 

noteikts). Saskaņā ar šo ideju, neviens cilvēks nevar zināt, kuram 

Dievs  nolēmis  mūžīgo  pazudināšanu,  kuram  –  svētlaimi,  tādēļ 

katram jācenšas dzīvot tā, lai būtu cienīgs kļūt par Dieva izredzēto, 

tas ir – jādzīvo nevien stingrā ticībā, bet arī šķīstībā, atsakoties no 

visām laicīgās dzīves baudām un izpriecām. Kalvinisms guva plašu 

atbalstu ne tikai Šveicē,  bet arī  Francijā,  kur Kalvina piekritējus 

dēvēja  par  “hugenotiem” (franciski  huguenots,  -  uzskata,  ka šis 
48  Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.    204. lpp.



apzīmējums cēlies no izkropļota vācu valodas vārda  Eidgenossen 
49,  kas  tulkojumā  nozīmē  “zvēresta  biedri”,  kā  sevi  dēvējuši 

Šveices  kalvinisti),  Nīderlandē,  Skotijā,  dažviet  arī  Vācijā, 

Ungārijā un Polijā. 

Reformācija norisēja arī Anglijā, tomēr ne tik daudz reliģisku 

iemeslu, kā valdnieka personisku iegribu dēļ: karalis Henrijs VIII 

(1509. – 1547.), pēc pāvesta atteikuma šķirt viņa līdzšinējo laulību 

ar  Spānijas  princesi  Aragonas  Katrīnu  lai  varētu  apprecēt  savu 

iemīļoto Annu Boleinu, panāca, ka parlaments 1534. gadā pieņēma 

tā  saukto  “Supremātijas  aktu”  (no  latīņu  valodas  supremus – 

augstākais),  ar  kuru  Anglijas  Baznīca  tika  atbrīvota  no  pāvesta 

virsvaras un pārgāja tiešā karaļa pakļautībā, ar to stiprinot ne tikai 

valsts reliģisko, bet arī politisko patstāvību, tādejādi uzsākot ceļu 

uz Anglijas kā lielvalsts varenības izaugsmi turpmākajā vēstures 

gaitā. Lai mazinātu katoļu garīdznieku – pāvesta piekritēju ietekmi, 

kā  arī  papildinātu  valsts  kasi,  Henrijs  VIII  pavēlēja  slēgt  visus 

klosterus,  pārņemot  to  īpašumus  valsts  pārziņā,  kā  arī  noteica 

stingras  sankcijas  pret  visiem,  kas  nepakļāvās  jaunajai  kārtībai. 

Sākotnēji reliģiskā dzīve Anglijā turpinājās ierastajās katolicisma 

tradīcijās,  bet  pakāpeniski,  īpaši  Henrija  VIII  pēcteča,  karaļa 

Eduarda VI (1547. – 1553.) valdīšanas laikā, tajā daļēji ieviesās arī 

luterisma  un  kalvinisma  pamatidejas  un  elementi,  izveidojot 

spēcīgu karaļa varas balstu - Anglikāņu Baznīcu.

Reformācijas kustība, kas 16. gadsimta pirmajā pusē aptvēra 

gandrīz  visas  Eiropas  valstis,  lika  Katoļu  Baznīcai  uzsākt  plašu 

kontrreformācijas (pret  reformāciju  vērstu)  un  rekatolizācijas 

(katoļticības  atjaunošanas)  procesu.  Šim  nolūkam  tai  vispirms 

vajadzēja pārskatīt visu savu līdzšinējo darbību un meklēt līdzekļus 
49  Всемирная история, том IV.  – Maskava, 1958.    223. lpp.



autoritātes  atjaunošanai  un  nostiprināšanai,  lai  saglabātu  ietekmi 

vismaz vēl tajās zemēs, kuras reformācija bija mazāk skārusi. Šo 

uzdevumu  Baznīcas  vadība  centās  veikt  Tridentas  koncilā 

(Tridenta  – tagad Trento -  pilsēta  Itālijā),  kas  ar  pārtraukumiem 

norisinājās no 1545. līdz 1563. gadam. Koncila lēmumi, kaut arī 

atzina par pareizām visas līdzšinējās Katoļu Baznīcas mācības, to 

skaitā  dogmu  par  pāvesta  nemaldību  ticības  jautājumos,  tomēr 

samērā asi vērsās pret dažādajiem reliģiskās dzīves trūkumiem un 

izkropļojumiem.  Tā,  piemēram,  tika  atcelta  grēku  atlaižu 

(indulgenču)  tirdzniecība,  kas  bija  būtiskākais  cēlonis  Lutera 

protestam,  nosodīta  simonija  (tirgošanās  ar  Baznīcas  amatiem), 

noteikti  bargi  sodi  garīdzniekiem,  kas  nepilda  savus  tiešos 

pienākumus  un  ar  savu  dzīves  veidu  grauj  Baznīcas  autoritāti, 

uzsākta  īpašu  mācību  iestāžu  –  garīgo  semināru,  kas  spētu  dot 

vispusīgi izglītotus, labi sagatavotus garīdzniekus, dibināšana. Lai 

novērstu “ķecerīgu” ideju izplatīšanos, tika sastādīts īpašs aizliegto 

grāmatu  saraksts,  kurā  iekļāva  visus  sacerējumus  –  ne  tikai 

reliģiskos, bet arī zinātniskos un literāros darbus, kas bija pretrunā 

ar Katoļu Baznīcas mācību, pie tam šis saraksts turpmākajos gados 

nemitīgi tika paplašināts (jāpiebilst, ka aizliegtās grāmatas parasti 

tika publiski sadedzinātas, bet to lasītāji sodīti kā “ķeceri”). Īpaša 

loma  cīņā  pret  reformācijas  idejām  katoļticīgajās  zemēs  bija 

inkvizīcijas  tiesai,  kas  bija  dibināta  jau  13.  gadsimtā  pāvesta 

Innocentija  III  laikā  ar  uzdevumu atklāt  un sodīt  “ķecerus”,  pie 

kuriem pieskaitīja  jebkuru  brīvdomātāju,  un  pēc  reorganizācijas, 

kas  tika  veikta  1542.  gadā  pāvesta  Pāvila  III  (1534.  –  1549.) 

vadībā,  izvērsās  par  nežēlīgu  represīvo  organizāciju50,  īpaši 

fanātiskā Pāvila  IV (1555.  –  1559.)  laikā – aizdomās turētos ar 
50  Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   226. lpp.



necilvēcisku spīdzināšanu piespieda atzīties “ķecerībā” un pēc tam 

sodīja  ar  nāvi,  parasti  sadedzināšanu,  bet  notiesāto  īpašumus 

pārņēma Baznīca.  Savā darbībā inkvizīcijas tiesa plaši  izmantoja 

īpašus  ziņotājus,  kuru  uzdevums  bija  atklāt  “Baznīcas 

ienaidniekus”, kā arī denunciantus (no latīņu valodas denintiatio – 

paziņot;  slepeni  nosūdzēt  kādu)  –  cilvēkus  no  visdažādākajiem 

sabiedrības slāņiem, kuri  bieži  vien tikai  personisku iemeslu dēļ 

apsūdzēja pavisam nevainīgus cilvēkus, jo nodevējs parasti saņēma 

daļu no notiesātā mantas. Jāpiebilst, ka, lai arī inkvizīcijas tiesai jeb 

tā sauktajai Svētajai kancelejai bija pakļautas garīgās tiesas visās 

katoļu zemēs, praktiski tā pilnā apjomā darbojās galvenokārt tikai 

Dienvideiropas  valstīs  –  Itālijā,  Francijā,  Portugālē,  bet  īpaši 

nežēlīgi Spānijā, kā arī šīm valstīm pakļautajās zemēs, tomēr tas 

neizslēdza inkvizitoru darbību arī citviet. 

 Ievērojama  nozīme  katoļu  ticības  saglabāšanai  bija  spāņu 

reliģiskā  darbinieka  Ignacija  Lojolas (Inigo  Loyola,  1491.  – 

1556.) dibinātajam garīgajam Jēzus biedrības (Societas Iesu) jeb, 

kā parasti to dēvē,  Jezuītu ordenim, kura statūtus pāvests Pāvils 

III  apstiprināja  1534.  gadā.  Jezuīti  būtiski  atšķīrās  no  pārējiem 

garīgajiem mūku ordeņiem – tiem nebija jādzīvo klosteros, jāvalkā 

īpaši  tērpi,  kas  noteica  piederību  kādam  ordenim,  un  jāpavada 

lielākā mūža daļa lūgšanās, bet jāveic aktīva reliģiski  izglītojoša 

darbība  visos  tautas  slāņos.  Tādēļ  ordeņa  locekļiem  bija  jāiziet 

stingrs apmācības kurss, kura laikā tie ieguva plašas zināšanas kā 

teoloģijā, tā arī pedagoģijā un psiholoģijā. Tomēr vispirms ordeņa 

locekļu  kandidātiem jeb  noviciem (no latīņu  valodas  novicius – 

jauns)  bija  jāiziet  divus  gadus  ilgs  pārbaudes  laiks,  kura  gaitā, 

izrādot  bezierunu  paklausību  ordeņa  vadībai,  vajadzēja  pierādīt 

savu gatavību pildīt jebkuru uzdevumu. Ordeņa vadību veidoja pēc 



militāra  parauga,  nosakot  stingras  hierarhijas  pakāpes,  un  tā 

priekšniekam  jeb  ģenerālim,  kas  tika  ievēlēts  uz  mūžu  un  bija 

pakļauts  tikai  un  vienīgi  pāvestam,  piederēja  gandrīz  vai 

neierobežota vara pār visiem ordeņa locekļiem.

Jezuītu darbība bija ļoti daudzpusīga – daļa no viņiem kalpoja 

baznīcās  kā  sprediķotāji,  daļa  kā  “mājas  garīdznieki”  vai 

mājskolotāji, kas apkalpoja augstāko slāņu pārstāvju, to skaitā pat 

valdnieku ģimenes, citi darbojās kā diplomāti un juristi, daudzi no 

viņiem  bija  ievērojami  ārsti  un  zinātnieki.  Lielu  vērību  jezuīti 

pievērsa jaunatnes audzināšanai katolicisma garā, tādēļ daudzviet 

dibināja  skolas,  kas  izcēlās  ar  priekšzīmīgu  kārtību,  mācību  un 

audzināšanas darbu, tādejādi veicinot vispārējo izglītības attīstību. 

Varētu teikt, ka nebija tādas dzīves sfēras, kurās lielākā vai mazākā 

mērā nebūtu jūtama jezuītu ietekme. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka 

visa  jezuītu  darbība  bija  vērsta  tikai  uz  vienu  mērķi  –  Katoļu 

Baznīcas stiprināšanu, un, balstoties uz intencionālisma (no latīņu 

valodas  intendere –  vērst,  virzīt;  apziņas  virzība  uz  kaut  ko) 

principu “mērķis attaisno līdzekļus”, ordenis izmantoja jebkurus 

līdzekļus, pat ja tie bija amorāli, kā, piemēram, viltību, liekulību, 

divkosību, nepatiesus zvērestus un zvēresta laušanu, denunciācijas 

un  slepkavības  –  ja  vien  šīs  darbības  varēja  dot  kādu  labumu 

Katoļu  Baznīcai,  stiprināt  tās  ietekmi  (vēl  mūsdienās  vārds 

“jezuīts”  tiek  lietots  kā  sinonīms  liekulīga,  viltīga,  divkosīga 

cilvēka raksturošanai).

Katoļu  Baznīcas  īstenotie  kontrreformācijas  pasākumi,  īpaši 

jezuītu darbība, kas sākās 16. gadsimta otrajā pusē un turpinājās 

gandrīz  visu  17.  gadsimtu,  ievērojami  vājināja  reformācijas 

kustības  tālāku  izplatību.  Vairāku  Eiropas  zemju  valdnieki, 

ieguvuši zināmu politisko neatkarību no pāvesta virsvaras, palika 



uzticīgi  katoļticībai  un tādēļ  dažviet,  kur  protestantisms jau bija 

sācis  izplatīties,  piemēram  Polijā  un  Lietuvā,  katolicisms  kā 

valdošā  konfesija  saglabājās  un  atsevišķi  šo  valstu  reģioni,  kur 

protestantisms bija  guvis  panākumus,  tika rekatolizēti.  Tajā  pašā 

laikā reformācija un tai sekojošā kontrreformācija radīja ne tikai 

reliģisko  neiecietību  starp  atsevišķām  sabiedrības  grupām,  bet 

ievadīja arī  ilgstošus iekšējos un starpvalstu militāros konfliktus, 

kas aptvēra gandrīz visu Vidus- un Rietumeiropas teritoriju – kā 

galvenos  var  minēt  Ticības  karus  Francijā (1562.  –  1598.), 

Nīderlandes  Neatkarības  karu (1566.  –  1609.)  un 

Trīsdesmitgadu karu,  kas norisēja galvenokārt Vācijas teritorijā 

(1618. – 1648.). Kaut arī šie kari, kas prasīja desmitiem tūkstošu 

cilvēku  dzīvības,  izpostīja  plašus  apgabalus  un  sagrāva 

konfliktējošo  zemju  saimniecību,  tiek  dēvēti  par  reliģiskajiem 

kariem,  tomēr  vairāk  tie  būtu  uzskatāmi  par  ekonomiska  un 

politiska  rakstura  kariem,  atsevišķu valdnieku dinastiju  cīņu par 

varu un ietekmes sfēras paplašināšanu, un karojošo pušu piederība 

kādai reliģiskajai konfesijai kalpoja galvenokārt tikai kā līdzeklis, 

lai  gūtu  atbalstu  plašākās  tautas  masās,  kā  arī  sabiedroto 

piesaistīšanai.

5. Reformācija Livonijā.

Livonija bija pirmā zeme ārpus Vācijas teritorijas, kurā sāka 

izplatīties  Mārtiņa  Lutera  mācība,  un  Rīga  kļuva par  centru,  no 

kura reformācijas idejas pārņēma vispirms Rēveli un citas lielākās 

pilsētas,  pēcāk  arī  visu  zemi.  Rīgas  izvirzīšanās  reformācijas 

priekšgalā bija likumsakarīga – kā zināms, rīdzinieki jau kopš 13. 

gadsimta  nemitīgi  cīnījās  gan  pret  Livonijas  ordeni,  gan 



arhibīskapu  par  savas  pilsētas  patstāvību,  tādēļ  luterisms,  kas 

vērsās pret Katoļu Baznīcas virskundzību ne vien garīgajā, bet arī 

laicīgajā dzīvē, guva tik plašu atsaucību visos iedzīvotāju slāņos, 

ka Rīgā reformācija norisēja daudzkārt ātrāk un sekmīgāk, nekā tas 

notika vairumā vācu pilsētu Baltijas jūras piekrastē51.

Par  pirmo  reformācijas  ideju  paudēju  Livonijā  uzskata 

Andreju Knopkenu (Andreas  Knopken;  ap  1468.  –  1539.),  kas 

1517. gadā bija ieradies Rīgā un kļuvis par Svētā Pētera baznīcas 

kapelānu (palīgpriesteri).  Knopkenu jau agrāk bija  nodarbinājuši 

jautājumi par patiesas ticības būtību, un šajā sakarībā viņš uzsāka 

saraksti ar ievērojamo Nīderlandes humānistu Roterdamas Erasmu. 

Ticības meklējumos viņš 1519. gadā atgriezās Vācijā, kur, tuvāk 

iepazinies ar Mārtiņa Lutera un Filipa Melanhtona rakstiem, kļuva 

par  dedzīgu  reformācijas  piekritēju.  1521.  gadā,  saņēmis  no 

Melanhtona  ieteikuma  vēstuli52,  adresētu  Rīgas  rātei,  Knopkens 

atsāka iepriekšējo darbu Pētera baznīcā, apkalpodams latviešu sāls 

nesēju brālības altāri  un sprediķodams evanģēliskā garā.  Samērā 

drīzā  laikā  Knopkenam  radās  piekritēji,  starp  tiem  vairāki 

rātskungi,  kā  arī  teoloģiskajās  un  humānistiskajās  zinībās 

izglītotais  sindiks  (rātes  sekretārs)  Johans  Lomillers  (Johannes 

Lohmüller),  kas  kļuva  par  vienu  no  dedzīgākajiem  un 

ietekmīgākajiem  reformācijas  atbalstītājiem53.  1522.  gada  jūnijā 

Knopkens  publicēja  24  tēzes,  kurās  pamatoja  savus  reliģiskos 

uzskatus un aicināja uz disputu Rīgas garīdzniekus – katolicisma 

aizstāvjus.  Šis  disputs,  kas  notika  1522.  gada  12.  jūnijā  Svētā 

51  Straubergs J. Rīgas vēsture.   – “Grāmatu Draugs” (bez izdošanas vietas un gada).   260. lpp

52  Adamovičs L. Latvieši un Evanģēliskā Baznīca.// “Latvieši”. Rakstu krājums.  – R., 2003.    154. 
lpp.

53  Dunsdorfs A., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  –  Stokholma, “Daugava” 1964.   86. lpp.



Pētera baznīcā, ievadīja reformācijas kustību Livonijā, bet par tiešo 

reformācijas sākumu uzskata 1522. gada 23. oktobri, kad Rīgas 

rāte,  apejot pastāvošo kārtību, iecēla Knopkenu par Svētā Pētera 

baznīcas  mācītāju  (šādas  tiesības  bija  tikai  arhibīskapa 

domkapitulam),  bet  bijušo  Rostokas  (Vācijā)  kapelānu  Silvestru 

Tegetmeijeru (Sylvester  Tegetmeyer),  aktīvu  luterānisma 

piekritēju,  kas,  pēc  asām  domstarpībām  ar  savas  dzimtenes 

augstāko  garīdzniecību54,  kā  arī  lai  nokārtotu  kādu  mantojuma 

lietu,  1522.  gada  septembrī55 bija  ieradies  Rīgā,  iecēla  Svētā  a 

baznīcas mācītāja amatā, tādejādi, patvaļīgi pārņemot laicīgās varas 

pārziņā  līdzšinējās  domkapitula  prerogatīvas  (no  latīņu  valodas 

praerogativa –  izņēmuma  tiesības,  priekšrocība),  rāte  atklāti 

nostājās  reformatoru pusē.  Atšķirībā no Knopkena,  kas,  kaut  arī 

savos sprediķos samērā asi vērsās pret pāvestu un Katoļu Baznīcu, 

tomēr  centās  ievērot  mērenību  un  apdomību,  Tegetmeijers  bija 

fanātisks katolicisma pretinieks, kas izmantoja katru izdevību, lai 

vairotu pilsoņu naidu pret jau tā neieredzētajiem garīdzniekiem un 

mūkiem. Attiecības starp katolicisma un reformācijas piekritējiem 

Livonijā vēl vairāk saasinājās 1523. gadā, kad Valmierā un Tērbatā 

protestantu idejas sāka sludināt no Vācijas iebraukušais kažocnieks 

(kažokādu  apstrādes  meistars)  Melhiors  Hofmanis (Melchior 

Hofman), aktīvs Tomasa Mincera darbības atbalstītājs. Nebūdams 

garīdznieks,  bet  amatnieks,  viņš,  kā  līdzīgs  starp  līdzīgajiem, 

vieglāk atrada domu biedrus, un Hofmaņa dedzīgas runas, vērstas 

ne vien pret garīgajiem, bet arī laicīgajiem kungiem, spēja ietekmēt 

ne  tikai  zemākos  pilsētnieku  slāņus,  bet  arī  zemniecību.  Lai 
54  Turpat, 84. lpp.

55  Adamovičs L. Latvieši un Evanģēliskā Baznīca.// “Latvieši”. Rakstu krājums.  – R., 2003.    154. 
lpp.



nepieļautu,  ka  Livonijā  izceltos  tāds  pats  zemnieku  karš,  kāds 

1524. gadā jau bija sācies Vācijā, Ordeņa pavēlniecība par ļaužu 

kūdīšanu  uz  bruņotiem  nemieriem  un  vardarbību  lika  Hofmani 

apcietināt un izraidīja no zemes. Jāpiebilst gan, ka Livonijā tāda 

veida  zemāko  tautas  slāņu  sacelšanās,  kā  Vācijā,  tomēr  nebūtu 

bijusi iespējama, jo iezemiešu zemniekiem nebija tikpat kā nekādas 

ciešākas saiknes ar pilsētu iedzīvotājiem, kas pārsvarā, kā zināms, 

bija  vāci.  Lai  gan  1525.  gada  janvārī  Tērbatas  bīskapijā  sākās 

igauņu zemnieku  sacelšanās,  par  kuras  iedvesmotāju  uzskata 

Hofmani56,  tomēr  to  varētu  uzskatīt  tikai  kā  vietēja  rakstura 

protesta  akciju,  vērstu  galvenokārt  pret  klaušu  un  nodevu 

pieaugumu  Baznīcas  un  vasaļu  muižās,  un  nav  nekāda  pamata 

pieņemt, ka tai būtu bijis kāds sakars ar notikumiem Vācijā57, kā arī 

runāt par igauņu zemnieku sacelšanos tiešā saistībā ar reformāciju. 

Tādejādi  Livonijas  iezemiešu  līdzdalība  reformācijā  un  ar  to 

saistītajām  protesta  akcijām,  kas  nereti  izvērsās  vardarbīgos 

ekscesos  (no  latīņu  valodas  excessus –  iziešana,  novirzīšanās; 

kādas darbības pārmērības, novirzes no normas), attiecināma tikai 

uz lielāko pilsētu iedzīvotājiem (minētajā laikā, pēc dažām ziņām, 

Rīgā  dzīvojuši  ap  2500  nevācu  –  apmēram  ⅓ no  pilsoņu 

kopskaita58, bet ir arī aprēķini, ka nevāci varētu būt sastādījuši pat 

pusi no visiem Rīgas iedzīvotājiem59, kuru kopskaits 15. gadsimta 

56 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500. – 1600.   –  Stokholma, “Daugava” 1964.   88. lpp.

57 Latvijas PSR vēsture.   –R., 1986   63. lpp.

58 Adamovičs L. Latvieši un Evanģēliskā Baznīca.// “Latvieši”. Rakstu krājums.  – R., 2003.    155. 
lpp.

59 Straubergs J. Rīgas vēsture.    – “Grāmatu Draugs” (bez izdošanas vietas un gada)   267. lpp 



beigās  –  16.  gadsimta  sākumā  aptuveni  tiek  lēsts  ap  8000 

cilvēku60).

Protestantu  nemieri  Rīgā  sākās  1524.  gadā.  Sākotnējās 

mērenās  reformatoru  prasības  –  dot  luteriskajiem  evaņģēlistiem 

brīvas tiesības sludināt jauno mācību – radikālo sprediķotāju, īpaši 

Silvestra  Tegetmeiera,  dedzīgo  svētrunu  ietekmē  aizvien  vairāk 

pārauga neiecietībā pret visu katolisko. Līdzīgi kā Vācijā, arī Rīgā 

sākās  tā  sauktie  “svētbilžu  grautiņi”:  10.  martā  melngalvji 

(neprecēto  vācu  tirgotāju  organizācijas  locekļi),  protestējot  pret 

“elkdievību”, Pētera baznīcā nopostīja savas brālības altāri,  ar to 

ievadot vispārējus vandālisma aktus. Jau nākošajā dienā fanātiskie 

protestantu bari no jauna ielauzās Pētera baznīcā, izdemolējot tās 

iekārtu, bet 16. martā tika izpostīta un izlaupīta a baznīca. Pilsoņu 

neiecietība pret katoļu garīdzniekiem kļuva aizvien asāka, īpaši pēc 

tam, kad rīdzinieki uzzināja, ka arhibīskaps slepeni aizsūtījis trīs 

franciskāņu ordeņa mūkus pie pāvesta, lai saņemtu no tā pilnvaras 

vardarbīgai  cīņai  pret  reformatoriem.  Lai  novērstu  iespējamās 

sadursmes,  kas  varētu  beigties  ar  cilvēku  upuriem,  Rīgas  rāte 

slēdza franciskāņu un dominikāņu vīriešu klosterus, pārņemot ēkas 

un citus īpašumus savā valdījumā un izraidot  mūkus no pilsētas 

(dominikāņu klostera Jāņa baznīcā ierīkoja lopu kūti, bet, kad pēc 

katoļu  garīdznieku  sūdzības  vācu  imperators  uzlika  Rīgai  lielu 

naudas  sodu,  šī  baznīca  tika  izmantota  par  ieroču  noliktavu61), 

tomēr,  lai  rāte  nesanaidotos  ar  bruņniecību,  sieviešu  klosteriem, 

kuru  iemītnieces  pārsvarā  nāca  no  dižciltīgo  vasaļu  ģimenēm, 

atļāva  pastāvēt,  vienīgi  aizliedza  tajos  noturēt  katoļu 

dievkalpojumus, bet tas tomēr nepasargāja mūķenes no fanātisko 
60 Enciklopēdija “Rīga”.   – R., 1988.    32. lpp.

61 Juškevičs J. Vecā Rīga.  – R., 1994.   35. lpp.



protestantu  apvainojumiem  un  izsmiekla62.  Tajā  pašā  laikā  rāte 

pārņēma  savā  pārziņā  Doma  baznīcas  zelta  un  sudraba  rituālos 

traukus, krucifiskus un citas dārglietas, lai tās netiktu izvazātas vai 

nolaupītas,  tomēr  no  vandālisma  aktiem nespēja  izvairīties  –  8. 

augustā  arī  šī  baznīca  tika  izdemolēta.  Baznīcu  grautiņos  tika 

iznīcināti  daudzi  ievērojami  mākslas  darbi  -  svētbildes,  svēto 

statujas  un  tamlīdzīgi,  to  skaitā,  iespējams,  arī  slavenā  vācu 

mākslinieka  Albrehta  Dīrera  darinātā  Doma  baznīcas  Svētās 

Marijas kapelas altārglezna63 (jāpiebilst, ka līdzīgi ekscesi norisēja 

arī Rēvelē, Tērbatā un Pērnavā64). 

Jau  no  paša  reformācijas  kustības  sākuma  Livonijā,  to 

atbalstīja  ne  vien  pilsētnieki,  bet  arī  lielākā  daļa  kā  bīskapu  un 

Ordeņa vasaļu – topošās muižniecības pārstāvju,  kas pievienojās 

protestantiem ne tik daudz reliģisku, kā politisku motīvu vadīti, jo, 

kā  jau  iepriekš  minēts,  reformācijas  uzvara  dotu  tiem  ne  tikai 

lielāku saimniecisko patstāvību, bet arī plašākas politiskās tiesības. 

Tādēļ jau 1522. gadā Valmieras landtāgā vasaļu pārstāvji, kopā ar 

pilsētniekiem, noraidīja garīdzniecības ierosināto lēmumu, ar kuru 

Mārtiņa Lutera  raksti  būtu uzskatāmi  par  ķecerīgiem,  vienlaikus 

pieņemot  rezolūciju,  ka  ticības  jautājumi  jāizskata  Baznīcas 

koncilā,  bet  līdz  tam nepieļaut  nekādus šķēršļus  un  aizliegumus 

jauno ideju izplatīšanā, jo, kā norādīts landtāga rezolūcijā, “[..]  šī  

zeme nav iekarota un iegūta ar baznīcas aizliegumu, bet ar laicīgu  

šķēpu. Tāpēc to arī  nevar pārvaldīt  un uzturēt  ar aizliegumu”65. 

62 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   214. lpp.

63 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas všture 1500. – 1600.  -  Stokholma, “Daugava”  1964.   87. lpp.

64 Švābe A. Latvijas vēsture. 1. daļa.   – R., 1990.   151. lpp.

65 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēture 1500. – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   84. – 85. 
lpp.



Šajā  sakarībā  Rīgas  rātes  sindiks  Johans  Lomillers  tūlīt  pēc 

landtāga  nosūtīja  Luteram vēstuli,  kurā,  pārspīlējot  reformācijas 

panākumus,  pavēstīja,  ka  visa  Livonija  esot  jau  kļuvusi 

evanģēliska,  un  lūdza  Luteru  atsūtīt  kādu  rakstu  “ticības 

stiprināšanai”. Lutera vēstījumu, kas adresēts “Izredzētiem, mīļiem 

draugiem,  visiem  kristīgiem  Rīgā,  Rēvelē  un  Tērbatā  Livonijā,  

maniem  mīļiem  kungiem  un  brāļiem  iekš  Kristus”66,  rīdzinieki 

saņēma  pēc  gada,  1523.  gada  nogalē,  un  uz  to  atbildēja  Rīgas 

birģermeistars  Konrāds  Durkops,  apliecinādams  Rīgas  uzticību 

evanģēliskajai mācībai, vienlaikus aicinādams Luteru arī turpmāk 

sniegt  livoniešiem  pamācības  un  skaidrojumus  par  ticības 

jautājumiem,  un  jau  nākamajā  gadā  rīdzinieki  saņēma  Mārtiņa 

Lutera rakstīto izskaidrojumu kādam Svēto Rakstu tekstam – 127. 

psalmam (no grieķu valodas psalmos – dziesma; reliģiska rakstura 

dzejiski sacerējumi, tā sauktās “Dāvida dziesmas” Bībelē). Pēdējo 

zināmo  Lutera  vēstījumu  -  pašrocīgi  rakstītu  rekomendāciju 

(ieteikumu)  kādam  teoloģijas  maģistram  (skolotājam) 

Engelbertam, Rīgas rāte saņēma 1540. gadā. Minētā sarakste rāda, 

ka Reformācijas vadonis ar interesi sekojis līdzi norisēm Livonijā 

un bijis gandarīts par evanģēliskās ticības panākumiem kā Rīgā, tā 

visā  zemē,  tomēr  jāatzīmē,  ka  šie  panākumi  nebūt  nebija 

attiecināmi  uz  visu  Livonijas  teritoriju,  un  visiem  iedzīvotāju 

slāņiem: 16. gadsimta pirmajā pusē īsteni evanģēliskas kļuva tikai 

pilsētas,  savukārt  vasaļu  attieksme  pret  Reformāciju  nebija 

viennozīmīga,  īpaši  pēc  tam,  kad 1524. gadā  arhibīskaps  Johans 

VII  Blankenfelds  piešķīra  Tērbatas  bīskapijas  vasaļiem  dažas 

privilēģijas67.  Vienprātība  ticības  jautājumos  nebija  arī  starp 
66 Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture.  – R., 1993.   188. lpp

67 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500. – 1600.  -  Stokholma, “Daugava”  1964.   88. lpp.



Ordeņa  vasaļiem,  savukārt  visplašākā  iedzīvotāju  slāņa  - 

zemniecības – intereses vispār netika ņemtas vērā (kā jau minēts, 

Tērbatas  zemnieku nemieri  bija  saistīti  ar  saimnieciskiem,  nevis 

reliģiskiem faktoriem).

Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs, kaut arī bija 

pārliecināts katoļticības piekritējs, centās atturēties no iejaukšanās 

Reformācijas kustības attīstībā, jo saprata, ka jebkāda vardarbība 

no  Ordeņa  puses,  vērsta  pret  protestantiskajām  pilsētām,  var 

izsaukt  ne  tikai  smagus iekšējos  militāros  konfliktus,  bet  jūtami 

apdraudēt  arī  Livonijas  ārējo  drošību.  Sākotnēji,  1524.  gadā, 

Pletenbergs gan vērsās pie Reformācijas piekritējiem ar aicinājumu 

atturēties no Lutera mācības sludināšanas, tomēr pat pēc “svētbilžu 

grautiņiem” nekādu pretdarbību neuzsāka, bet aprobežojās vienīgi 

ar  norādījumu,  ka  pat  Vitenbergas  baznīcā,  kas  uzskatāma  par 

pirmo  luterānisma  ideju  sludināšanas  vietu,  dievkalpojumi  vēl 

aizvien notiekot  pēc katoliskās kārtības68.  Šāda mestra  attieksme 

pret  Reformāciju noskaņoja rīdziniekus,  kas līdz šim Ordeņa un 

arhibīskapa  savstarpējās  cīņās  par  virskundzību  bija  vairāk 

atbalstījuši  arhibīskapu,  atzīt  Pletenbergu  par  vienīgo  Rīgas 

virskungu. Mestrs tomēr vēl nesteidzās pieņemt šādu piedāvājumu, 

bet 1525. gada jūlijā Valmierā sasauca landtāgu, lai  precizētu kā 

bīskapu, tā bīskapiju un Ordeņa vasaļu attieksmi pret  notiekošo. 

Landtāgā  pārsvaru  guva  arhibīskapa  piekritēji,  jo,  iespējams, 

vasaļu  vairākums  bija  ietekmējies  no  Zemnieku  kara  norisēm 

Vācijā  un,  baidoties  par  iespējamiem  vispārējiem  iezemiešu 

nemieriem Livonijā (jāatceras, ka Tērbatā tādi jau bija notikuši), 

kuru rezultātā varētu ciest viņu īpašumi, iestājās par vecās kārtības 

saglabāšanu.  Pakļaujoties  tā  brīža  vairākuma  noskaņojumam, 
68  Zeids T. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē.// LVIŽ, 1. – 1991.   46. lpp.



mestrs, neraugoties uz pilsētu pārstāvju protestiem, nostājās katoļu 

pusē,  un  landtāgs  pieņēma  lēmumu,  ka  pagaidām,  kamēr 

vispārējais Baznīcas koncils Vācu nācijas svētās Romas impērijā 

nav pieņēmis konkrētus lēmumus attiecībā uz ticības jautājumiem, 

nekādi jauninājumi nav pieņemami69, tādēļ Livonijā vēl vismaz uz 

trim gadiem jāsaglabā  katolicisms  un  pilsētām jāatdod  katoļiem 

atņemtās  baznīcas,  klosteri  un  citi  īpašumi,  kā  arī  konfiscētās 

baznīcu dārglietas. Šāds lēmums neapmierināja ne pilsētniekus, ne 

arī daļu vasaļu, tādēļ reformatoru cīņa pret katolicismu turpinājās. 

Šajā  laikā  Vācu  ordeņa  Prūsijas  atzars,  pēc  neveiksmīgiem 

kariem ar Poliju (tā sauktā “Trīspadsmit gadu kara” – no 1454. līdz 

1466.  gadam)  jau  1466.  gadā  bija  spiests  atzīt  vasaļatkarību  no 

poļu karaļa, bet 1525. gadā lielmestrs Albrehts fon Brandenburgs 

Hoencollerns ordeņa  valdījumus  prūšu  zemēs  sekularizēja  (no 

latīņu valodas saeculāris – pasaulīgs, laicīgs, nepakļauts Baznīcai) 

un, pieņēmis luterānismu, pasludinājis Ordeņa zemes Prūsijā par 

laicīgu valsti – Prūsijas hercogisti, pats kļūdams par valdnieku ar 

hercoga  titulu.  Apzinoties,  ka  jaundibinātā  valsts  viena  nespēs 

pastāvēt,  hercogs Albrehts nodeva Prūsiju Polijai,  saņemdams to 

atpakaļ  kā  lēņa  valdījumu,  tādejādi  kļūdams  par  Polijas  karaļa 

vasali ar samērā plašām autonomijas tiesībām saimnieciskajā dzīvē 

un iekšpolitikā. Zinādams par rīdzinieku panākumiem reformācijā 

un  aso  cīņu  pret  arhibīskapu,  hercogs  Albrehts  piedāvāja  Rīgai 

palīdzību  un  aizsardzību70 (pēc  dažām  ziņām  -  šādu  palīdzību 

lūguši  paši  rīdzinieki71),  kas  faktiski  nozīmētu  Rīgas  pilsētas 
69 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500. – 1600.  -  Stokholma, “Daugava”  1964.   88. lpp.

70 Zeids T. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē.// LVIŽ, 1. – 1991.   46. lpp.

71 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   215. lpp.



pievienošanos  Prūsijas  hercogistei,  līdz  ar  to  –  Livonijas 

konfederācijas sabrukumu. Lai to novērstu, Valters fon Pletenbergs, 

vienodamies ar Rīgas rāti,  1525. gada 21. septembrī parakstīja 

dokumentu par pilnīgu ticības brīvību Rīgas pilsētā. Vienlaikus 

tika  atcelts  1452.  gada  Salaspils  līgums,  kas  noteica  Rīgas 

pakļautību  diviem  senjoriem  –  Ordenim  un  arhibīskapam,  un 

mestrs  kļuva  par  vienīgo  pilsētas  kungu.  Visus  arhibīskapa  un 

domkapitula  īpašumus un valdījumus,  saskaņā ar  šo dokumentu, 

Rīga  pārņēma  savā  rīcībā,  vairāki  arhibīskapa  kalpotāji  tika 

apcietināti. Līdz ar to varēja uzskatīt, ka Rīgas pilsētā Reformācija 

bija guvusi pilnīgu uzvaru.

Arhibīskaps Johans VII Blankenfelds nespēja samierināties ar 

Katoļu  Baznīcas,  līdz  ar  to  arī  savas  personiskās  ietekmes 

zaudējumu, tādēļ uzsāka sarunas ar krieviem un lietuviešiem par 

militāru palīdzību “cīņai pret atkritējiem”. Šādu arhibīskapa rīcību 

gandrīz visi Livonijas valdošie slāņi uzskatīja par valsts nodevību 

un  1525.  gada  22.  decembrī  arhibīskapijas  vasaļi  Blankenfeldu 

apcietināja  un  ieslodzīja  to  viņa  paša  Raunas  pilī.  Par  valsts 

nodevību arhibīskapam draudēja tiesas prāva un līdz ar to – nāves 

sods, tomēr Blankenfelds, būdams izcils politiķis, spēja noskaņot 

vairumu vasaļu  atkal  savā  pusē,  kā  arī  rast  izlīgumu ar  mestru. 

1526.  gada  jūnijā  Valmieras  landtāgā  arhibīskaps,  kopā  ar 

pārējiem  Livonijas  bīskapiem,  nodeva  Livonijas  ordenim 

pakļautības zvērestu, tādejādi Valters fon Pletenbergs bija kļuvis 

par vienīgo Livonijas zemes kungu un, īpaši pēc tam, kad 1527. 

gadā  pēkšņi  nomira  viņa  bīstamākais  politiskais  pretinieks 

arhibīskaps  Blankenfelds,  viņam  pavērās  iespēja,  līdzīgi  kā 

Albrehtam Prūsijā, sekularizēt Ordeni un nodibināt vienotu laicīgu, 

no  Baznīcas  neatkarīgu  valsti,  pašam kļūstot  par  tās  valdnieku, 



tomēr mestrs šādu izdevību neizmantoja. Šāda Pletenberga nostāja 

tiek  dažādi  traktēta.  Daži  vēsturnieki  uzskata,  ka  mestrs  nav 

vēlējies  nostāties  pret  bruņniecību,  kas  it  kā  vēlējusies  saglabāt 

Livonijā  iepriekšējo  politisko  kārtību,  citi  –  ka  viņš,  jau  no 

bērnības būdams saistīts  ar Ordeni,  nav vēlējies pats to likvidēt. 

Pastāv arī viedokļi, ka mestrs bijis pārliecināts, ka tikai Ordenis var 

garantēt  Livonijas  pastāvēšanu,  tāpat  arī  izteiktas  domas,  ka 

Pletenbergs,  būdams  nenozīmīga  Vestfāles  muižnieka  dēls,  bijis 

juties  vairāk  pagodināts  ar  to,  ka  1526.  gadā  ticis  iecelts  Vācu 

nācijas svētās Romas impērijas firsta kārtā, nekā ar iespēju, kļūstot 

par Livonijas hercogu, būt vasaļatkarībā no Polijas. Šķiet, ka tuvāk 

patiesībai  ir  tie  autori,  kas  uzskata,  ka  Pletenberga  turpmākās 

rīcības  izvēlē  galvenā  nozīme bijusi  viņa vecumam – šajā  laikā 

viņam jau bija vairāk kā 75. gadi, tādēļ viņš, iespējams, apzinājies, 

ka, atšķirībā no Prūsijas Albrehta,  kam sekularizējoties bija tikai 

35. gadi, viņam vairs nav nekādu iespēju uzsākt pilnvērtīgu laicīgo 

dzīvi, galvenais - dibināt ģimeni kā valdošās dinastijas veidotāju un 

turpinātāju72. Gadu skaits bija par iemeslu arī tam, ka Valteram fon 

Pletenbergam vairs  nebija  pietiekami  spēka  un enerģijas  cīnīties 

pret  pieaugošo Katoļu  Baznīcas  spiedienu –  centieniem atjaunot 

arhibīskapa kundzību, ko Baznīca centās panākt ar vācu imperatora 

un poļu karaļa diplomātu starpniecību. Jāņem vērā arī tāds faktors, 

kā mestra dziļā reliģiskā pārliecība,  kas neļāva tam atteikties no 

katoļticības  un  pieņemt  luterānismu;  to,  ka  viņš  aktīvi  necīnījās 

pret  Reformāciju  un akceptēja  ticības  brīvību,  noteica tikai  viņa 

centieni  nepieļaut  Livonijā  ticības  karus,  nepieļaut  valsts 

novājināšanos iekšējo militāro konfliktu dēļ. Iespējams, ka tieši šī 

72 Zeids T. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē.// LVIŽ, 1. – 1991.   49. lpp.



iemesla dēļ,  jūtot,  ka briest  jaunas nesaskaņas starp katoļiem un 

reformatoriem,  kā  arī  pilsētas,  īpaši  Rīga  sāk  izrādīt 

neapmierinātību  ar  Ordeņa  virskundzību,  jau  1530.  gadā  mestrs 

atteicās no vienpersoniskās augstākās varas un Livonijā atjaunojās 

iepriekšējā politiskā sistēma – Ordeņa un arhibīskapa divvaldība, 

kas  tā  arī  pastāvēja  līdz  pat  Livonijas  sabrukumam 1561.  gadā, 

tomēr Katoļu Baznīca savu iepriekšējo varu tā arī vairs neatguva, 

savukārt  luterānisma  ietekme  turpināja  pieaugt.  Pēc  ilgstošiem 

konfliktiem starp Rīgu, arhibīskapu un Ordeni, kā arī bruņniecības 

aprindās,  1554.  gadā Valmieras landtāgā tika pasludināta  ticības 

brīvība  visā  Livonijas  teritorijā.  Nākošajā,  1555.  gadā  arī 

Ordenis parakstīja šo dokumentu un Livonija oficiāli pievienojās 

“Augsburgas  ticības  apliecībai”73,  līdz  ar  to  Reformācija  bija 

guvusi pilnīgu uzvaru un luterānisms kļuva par valdošo ticību ne 

tikai  Rīgā,  Rēvelē,  Tērbatā  un  citās  Livonijas  pilsētās,  bet  to 

pieņēma arī lielākā daļa vasaļu. Protams, ņemot vērā tā laikmeta 

sabiedriskās attiecības, zemnieku domas vispār netika ņemtas vērā, 

tiem  nebija  arī  tikpat  kā  nekādu  priekšstatu  par  reliģiskajiem 

jautājumiem  un  valdošo  slāņu  domstarpībām  to  risināšanā. 

Piemērojot jau zināmo formulu “cuius regio, eius religio” (kuram 

vara,  tas  nosaka ticību),  zemnieki  automātiski  tika pieskaitīti  tai 

ticībai,  kuru  atzina  konkrētā  novada  vai  pat  atsevišķas  muižas 

valdītājs.  Tajā  pašā  laikā  Reformācijas  uzvara  Livonijā  būtiski 

ietekmēja  Rīgas  latviešu  garīgo  dzīvi.  Luterāņu  princips,  ka 

dievkalpojumi  jāveic  tautas  valodā,  izvirzīja  prasību mācītājiem, 

kas  apkalpoja  “nevācu”  draudzes,  apgūt  latviešu  valodu,  kā  arī, 

pats  būtiskākais,  radīja  nepieciešamību  pārtulkot  vai  sacerēt 

73 Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture.  – R., 1992.   217. lpp.



latviešu  valodā  reliģiskos  rakstus  un  garīgās  dziesmas,  tādejādi 

sekmējot  latviešu  rakstu  valodas  veidošanos,  kas,  savukārt, 

veicināja  mūsu  tautas  kultūras  tuvināšanos  citu  Eiropas  tautu 

kultūrai. 

6. Livonija kara priekšvakarā.

1535.  gadā,  pavadījis  Ordeņa  vadītāja  un  faktiskā 

Livonijas valdītāja amatā vairāk nekā 40 gadus, nomira mestrs 

Valters fon Pletenbergs,  nodrošinājis zemei vairāk kā 30 gadus 

ilgu  miera  periodu  (no  1503.  gada),  kura  laikā  nenotika  ne 

ārējie kari, ne arī būtiski iekšējie militārie konflikti, pie tam, 

pateicoties  mestra  izcilajai  politiskajai  un  diplomātiskajai 

darbībai,  miers  saglabājās  vēl  ilgi  pēc  viņa  nāves  -  līdz  pat 

Livonijas  kara  sākumam  1558.  gadā.  Šāds,  vairāk  kā 

pusgadsimtu ilgstošs miera periods deva iespēju sekmīgi attīstīties 

visām  saimnieciskās  dzīves  nozarēm,  bet  īpaši  tas  veicināja 

latviešu  tautas  veidošanos  un  attīstību74,  tomēr  tajā  pašā  laikā 

ievērojami  vājināja  Livonijas  militāro  spēku,  līdz ar  to  –  spējas 

atvairīt ārējo ienaidnieku iebrukumus. 

Vispirms  jāatzīmē,  ka  Livonijas  aizsardzības  spēku 

vājināšanās procesā būtiska nozīme bija Ordeņa kā garīgi-militāras 

organizācijas  pastāvēšanas  anahronismam (no  grieķu  valodas 

anahronismos – laikmetam neatbilstošs,  novecojis):  jāatceras,  ka 

bruņinieku ordeņus radīja katoļu Baznīca cīņai  pret  “pagāniem”, 

bet, pēc prūšu zemju, Igaunijas un Latvijas teritorijas iekarošanas 

un  iezemiešu  kristīšanas,  kā  arī  pēc  tam,  kad  visa  Lietuva  bija 
74 Zeids T. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē.// LVIŽ, 1. – 1991.   51. lpp.



pieņēmusi  kristīgo  ticību  (pēdējā  “pagānu”  zeme  Lietuvā  – 

Žemaitija pieņēma kristietību 1413. gadā), ne Vācu ordenim, ne tā 

atzaram - Livonijas ordenim būtībā vairs nebija pamata pastāvēt. 

Tas arī  bija viens no iemesliem, kādēļ Vācu ordenis,  kā zināms, 

Prūsijā sekularizējās jau 1525 gadā, bet Livonijā turpināja eksistēt 

tikai  pateicoties  Valtera  fon  Pletenberga  autoritātei  un 

diplomātiskajām spējām, tomēr, kā jau iepriekš minēts75, tam vairs 

nebija agrākā militārā spēka. 

Ievērojama  loma  šajā  procesā  bija  arī  ekonomiskajiem 

faktoriem. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi un ar tiem saistītā vairāku 

Eiropas  valstu  uzsāktā  koloniālā  politika,  kuras  ietvaros  Eiropas 

zemēs  ieplūda  gan  visdažādākās  preces  un  izejvielas,  gan  arī 

dārgmetāli – zelts un sudrabs, veicināja strauju ražošanas attīstību 

un,  līdz  ar  to,  arī  tā  dēvēto  “cenu  revolūciju”  –  strauju  naudas 

vērtības  krišanos  un  preču,  īpaši  lauksaimnieciskās  produkcijas, 

cenu  kāpinājumu.  Izdevīgās  labības  un  citu  lauksaimniecisko 

ražojumu cenas  Livonijā paātrināja 15. gadsimtā uzsākto muižu 

veidošanās  procesu,  pie  tam  aizvien  lielāku  vietu 

lauksaimnieciskajā  ražošanā  ieņēma  klaušu  muižas.  Tādejādi 

senāko  bruņinieku-vasaļu  vietā  veidojās  jauns  sociālais  slānis  – 

muižniecība,  kas  aizvien  mazāk domāja  par  zemes aizsardzības 

spējām, visus spēkus veltot savu muižu apsaimniekošanai, līdz ar 

to  - personiskās labklājības palielināšanai. Novārtā tika pamesta 

militārā sagatavotība, nocietinātās pilis netika pārbūvētas atbilstoši 

jaunlaiku  kara,  kurā  galveno  lomu  ieņēma  artilērija  un  citi 

ugunsšaujamieroči,  prasībām,  daudzās  pilīs  pat  netika  atjaunoti 

senākie nocietinājumi. 

75 Skat. 3. sadaļu.



Labvēlīgie tirgus apstākļi  veicināja jaunu muižu veidošanos, 

kā  arī  esošo  saimniecību platību  pieaugumu,  kas  parasti  notika, 

palielinoties jaunu piešķirto lēņu skaitam (laikā posmā no 1501. 

līdz 1544. gadam tagadējās Vidzemes un Latgales teritorijā Rīgas 

arhibīskapijas  zemēs  bija  piešķirti  37  jauni  lēņi,  bet  Ordeņa 

valdījumos  -  9076).  Ievērojami  pieauga  ne  tikai  muižnieku,  par 

kādiem bija kļuvuši bīskapu un Ordeņa vasaļi, bet arī pilsētnieku 

ienākumi, līdz ar to turīgais livoniešu slānis varēja atļauties greznu, 

izšķērdīgu dzīves veidu,  kas izpaudās gan apģērbā,  gan sadzīvē. 

Par to vēsta 16. gadsimta hronists Baltasars Rusovs: “Kas zīmējas 

uz  ordeņkungu,  domkungu  un  muižnieku  ikdienišķu  darbu  un  

nodarbošanos, tad tas pastāvēja tikai no medībām, kauliņu spēles,  

jāšanas un braukšanas no vienām kāzām uz otrām [..] Pilsoņi un  

tirgoņi  tāpat  ne  mazāk  nodevās  pārmērībai,  augstprātībai  un  

greznībai [..]”77. Jaunu lēņu piešķiršana samazināja valsts zemju – 

domēņu (no  latīņu  valodas  dominium –  īpašums;  zemes 

valdniekam  piederošie  vai  arī  tā  tiešajā  pārvaldīšanā  esošie 

īpašumi)  platības,  līdz ar  to  mazinājās  arī  bīskapiju un,  it  īpaši, 

Ordeņa ienākumi, kas, savukārt, nedeva iespēju uzturēt un apgādāt 

ar  ieročiem  zemes  aizsardzībai  pietiekamu  karaspēku,  īpaši 

algādžu,  kā  arī  iegādāties  smagos  ugunsieročus,  uzlabot 

nocietinājumu  sistēmas.  Aizvien  mazāk  kļuva  bruņinieku  jeb  tā 

saukto  “vīra  lēņu”,  kura  saņēmēja  galvenais  pienākums  bija 

atbalstīt  savu  senjoru  ar  militāru  spēku  un  tā  pēctečiem  nebija 

mantošanas  tiesību  (senjors  gan  varēja tās  piešķirt),  savukārt 

palielinājās  koprokas lēņi,  kuru  būtība  bija  tāda,  ka  senjoram 

vajadzēja lēņa  mantojumu  piešķirt  kādam  vasaļa  dzimtas 
76  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  -  Stokholma, “Daugava”, 1964.    249. lpp.
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loceklim,  līdz  ar  to  laika  gaitā  kādas  vienas  dzimtas  valdījumā 

nonāca  ievērojamas  zemes  platības  ar  daudzām  muižām  -  šeit 

varētu minēt kaut vai trīs Rīgas arhibīskapijas ietekmīgāko vasaļu 

dzimtas – Ungernus, Rozenus un Tīzenhauzenus. Vēl labvēlīgāks 

lēņa  mantošanas  veids  bija  jau  1456.  gadā  arhibīskapa  Silvestra 

iedibinātais tā dēvētais “žēlastības lēnis”78, kuru varēja mantot ne 

tikai vasaļa tiešie pēcteči, bet arī citi dzimtai piederīgie – kā vīrieši, 

tā  sievietes  -   līdz  piektajai  radniecības  pakāpei79.  Tādejādi  gan 

koprokas, gan, jo vairāk, “žēlastības” lēņa valdītājs varēja uzskatīt 

sevi  jau  par  tā  īpašnieku un,  līdz  ar  to,  vairs  nejuta  nekādu 

pienākumu pret  senjoru un,  daudzos  gadījumos,  arī  gluži  fiziski 

nebija  spējīgi  veikt  militāro  dienestu.  Savukārt  -  nepiedaloties 

zemes  aizsardzībā  vasalim,  tas  nebija  jādara  arī  viņa  rīcībā 

esošajiem  zemniekiem,  vienam  no  svarīgākajiem militārajiem 

faktoriem,  kas  kara  laikā  veidoja  Livonijas   karaspēka  galveno 

masu,  un  zemes  kungi  varēja  rēķināties  vairs  tikai  ar  vēl 

atlikušajiem  “vīra  lēņa”  turētājiem  -  sīkajiem  vasaļiem 

(galvenokārt  Ordeņa  valstī),  kuru,  īpaši  iezemiešu  vasaļu,  rīcībā 

vairumā  gadījumu  nemaz  nebija  zemnieku,  kā  arī  gandrīz  vai 

vienīgi domēņu zemnieku iesaistīšanu militārajā dienestā.

Runājot  par  iezemiešu  karavīriem  jāatzīmē,  ka  daudzos 

vēsturnieku darbos ir ieviesusies būtiska kļūda: tiek uzskatīts, 

ka  16.  gadsimtā  attiecībā  uz   Livonijas  zemniekiem  pastāvējis 

ieroču  aizliegums,  tātad  līvi,  latvieši  un  igauņi  faktiski  tikuši 

atbruņoti,  kas  arī  bijis  viens  no  Livonijas  militārā  sabrukuma 

cēloņiem.  Šāds  pieņēmums,  pirmkārt,  balstīts  uz  Valtera  fon 

78 Skat. Latvija gadsimtu lokā 2. daļas 5. nodaļas 1. sadaļu.

79 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  -  Stokholma, “Daugava”, 1964.    247. – 
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Pletenberga 1507. gada izdotu likumu, kurā, starp citu minēts, ka, 

“ja kādam zemniekam ir ieroči, kā zobens, āva, vai citāda veida,  

tie  viņam jāatņem, zemnieks jāsaķer un jāziņo viņa kungam. Ja  

zemniekam ir sava kunga atļaujas zīme, viņš var nēsāt ieročus, bet  

ne ilgāk, kā trīs nedēļas”80.  Patiesībā šis likums bija attiecināms 

tikai uz  Harju  un  Viru  novadu  vasaļu  zemniekiem,  kas  samērā 

bieži  sacēlās  pret  vācu  virskundzību.  Otrs  dokuments,  uz  kuru 

pamatojas  viedoklis  par  ieroču  aizliegumu,  ir  visas  Livonijas 

bruņniecības 1543. gada 8. marta sanāksmes lēmums, kurā teikts, 

ka “neviens zemnieks bez priekšnieka atļaujas un zīmes nedrīkst  

nēsāt  ieročus;  ja  kādam  tos  atradīs,  tie  jāatņem”81.  Arī  šis 

dokuments  neder  par  pierādījumu  vispārējai  zemnieku 

atbruņošanai, jo tas tikai norāda, ka ieroču nēsāšanai nepieciešama 

atļauja –  var  pieņemt,  ka  tas  bijis  nepieciešams,  lai  novērstu 

bruņotas laupīšanas vai cita veida likumpārkāpumu gadījumus. Var 

tikai  piebilst,  ka  zemnieku  atbruņošana  būtu  bijusi  Ordeņa 

vislielākā kļūda,  ko neviens saprātīgs karavadonis nebūtu varējis 

pieļaut,  jo, kā jau minēts,  kara gadījumā tieši  zemnieki sastādīja 

galveno  militārā  spēka  masu,  tātad  tiem  bija  jābūt  ne  tikai 

apbruņotiem, bet arī pienācīgi sagatavotiem, ko varēja panākt tikai 

ar  regulārām  apmācībām.  Faktu,  ka  16.  gadsimtā  tāpat,  kā 

iepriekšējos,  pastāvēja  iezemiešu  karaspēka  vienības,  apstiprina 

vairāki tā laika dokumenti, kā arī daudzās latviešiem izdotās lēņu 

grāmatas,  kas  norāda,  ka  sīko  iezemiešu  vasaļu  skaits  nevis 

samazinājies, kā varētu domāt, ja pastāvētu ieroču aizliegums, bet, 

gluži  otrādi,  tas  aizvien  palielinājies82.  Plaši  izplatīts  latviešu 
80 Turpat,  68. lpp 

81 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   69. lpp.

82 Turpat,   71. lpp.



vēstures  literatūrā  ir  arī  norādījums,  ka  ieroču  aizlieguma  dēļ 

Livonijas  kara  laikā  latviešu  karavīriem  vajadzējis  cīnīties  pret 

krieviem  ar  “sētas  mietiem”,  kas,  tātad,  arī  norādot  uz  to,  ka 

zemniekiem nav uzticēti ieroči. Šajā sakarībā jāatzīmē, ka savulaik 

nepareizi bijis tulkots termins “knevel spete”, arī “knebelspies” – 

mūsdienu vācu valodā Knüppel Spiesse (der Knüppel – runga, arī 

apaļš koks,  der Spieß – šķēps)). Patiesībā ar šo terminu apzīmēts 

īpaša veida  kaujas šķēps,  kas, kā redzams no tirgotāju norēķinu 

dokumentiem, 1564. gadā maksājis 3,5 dālderus un seši šādi šķēpi 

– tik pat, cik braucamais zirgs;  būtu savādi, ja parasti sētas mieti 

maksātu tādu summu. Kādā tā laika hronikā gan ir minēti arī tieši 

sētas mieti (thunstaken, mūsdienu vācu valodā  der Zaunstocken), 

bet ne kā karavīru bruņojums: kara laikā kādas igauņu zemnieku 

bēgļu grupas  vīrieši,  tātad ar  militāro dienestu  nesaistīti  cilvēki, 

paķēruši mietus, lai palīdzētu dažiem vācu karavīriem padzīt tuvējā 

baznīcā iebrukušos laupītājus.83

Vislielāko  kaitējumu  Livonijas  militārajam  spēkam  tomēr 

nodarīja  zemes  kungu  –  Ordeņa  un  arhibīskapa  –  savstarpējās 

ķildas, kas atsākās pēc Valtera fon Pletenberga nāves un noveda pie 

savstarpēja,  tā  dēvētā  “koadjutoru  kara”  (no  latīņu  valodas 

coadiutor –  palīgs;  arhibīskapa  vai  mestra  vietnieks  un  amata 

pārmantotājs). Jau 1533. gadā Livonijas landtāgs, Ordeņa mestra 

rosināts, pieņēma lēmumu, ka par koadjutoriem drīkst ievēlēt tikai 

tādus  cilvēkus,  kas  nav radnieciskās  attiecībās ar  citu  zemju 

valdniekiem, pie tam šai ievēlēšanai nepieciešams  visu Livonijas 

kārtu  atbalsts.  Šāda  lēmuma  nolūks  bija  novērst  Livonijas 

pārveidošanu par laicīgu, no kādas citas valsts atkarīgu hercogisti, 
83 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   133. – 134. 
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kā tas bija noticis Prūsijā (Vācu ordeņa lielmestrs, vēlākais Prūsijas 

hercogs  Albrehts nāca no vācu valdnieku Hoencollernu dzimtas, 

bet  viņa  māte  bija  Polijas  princese).  Neraugoties  uz  šo  svarīgo 

lēmumu, Rīgas arhibīskaps Vilhelms 1554. gadā izvēlējās par savu 

koadjutoru  Meklenburgas  hercoga brāli  Kristoforu,  kas  pie  tam 

bija arī Dānijas un Polijas karaļa radinieks. 1556. gadā arhibīskapa 

kapituls Kristoforu  vienpusīgi apstiprināja amatā, līdz ar to radot 

priekšnoteikumus  Livonijas  konfederācijas  likvidēšanai  un 

pārvēršanai par laicīgu, Polijai pakļautu hercogisti. Tajā pašā gadā 

par  gados  vecā,  valdīt  nespējīgā  mestra  Heinriha  fon  Gālena 

koadjutoru  tika  ievēlēts  Vilandes  komturs  Vilhelms  fon 

Firstenbergs, kas enerģiski iestājās par  Livonijas neatkarību, pie 

tam  bija  nikns  Polijas  ienaidnieks.  Ordenis,  savukārt,  sāka 

gatavoties karam pret arhibīskapu un noslēdza militāru savienību ar 

Kurzemes, Tērbatas un Sāmsalas bīskapiem, savukārt arhibīskaps 

meklēja  palīdzību  pie  Polijas  karaļa  Sigismunda  II  Augusta. 

Uzskatot  šādu  rīcību  par  valsts  nodevību,  Firstenbergs  lika 

arhibīskapu  un  viņa  koadjutoru  apcietināt,  piespiežot  abus 

atteikties  no  amata.  Konfliktā  iejaucās  Polijas  karalis,  uzstādot 

ultimātu (no latīņu valodas ultimus – pēdējais; kategoriska prasība 

ar piedraudējumu) ar prasību atjaunot arhibīskapa tiesības. Ordeņa 

mestrs Firstenbergs (mestrs Gālens šajā laikā bija jau miris) poļu 

ultimātu nepieņēma un sāka gatavoties karam, tomēr izrādījās, ka 

viņa rīcībā ir pārāk maz spēku: tikai apmēram ceturtā daļa vasaļu 

bija  atsaukušies  mobilizācijas  pavēlei,  līdz  ar  to  Livonijas 

karaspēku veidoja tikai ap 7000 profesionālo un 3000 iezemiešu 

karavīru,  tātad  kopskaitā  kādi  10000  vīru,   turpretim  poļu-

lietuviešu  karaspēkā  bija  80000  –  100000  karotāju84.  Tādēļ  arī 
84  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   116. lpp.



mestrs  pakļāvās  karaļa  prasībām  un  1557.  gada  5.  septembrī 

Pasvālē  (Lietuvas  teritorijā)  tika  noslēgts  miera  izlīgums,  kā  arī 

līgums par savstarpēju palīdzību cīņās pret Krieviju. Lai gan šajā 

līgumā bija noteikts,  ka tas stāsies spēkā tikai pēc tam, kad  būs 

izbeigušies Livonijas  un  Krievijas,  kā  arī  Polijas  un  Krievijas 

noslēgtā  pamiera  termiņi  (pēdējais  Livonijas-Krievijas  pamiera 

līgums bija noslēgts 1554. gadā uz 15. gadiem, un tajā bija ietverts 

aizliegums Livonijas  valstīm sadarboties  ar  Lietuvu un Poliju85), 

Krievija uzskatīja, ka Livonija ar šo līgumu ir pamiera nosacījumus 

lauzusi.  Jāpiebilst,  ka “koadjutoru karš” un tā iznākums parādīja 

Krievijai reālo Livonijas situāciju - iekšējo politisko sabrukumu un 

militāro nespēku.

 Pēc  Pletenberga  uzvaras  un  1503.  gadā  noslēgtā  pamiera, 

Krievijas  politikā  galveno vietu ieņēma valsts  paplašināšana,  un 

centralizētas   absolūtas  valdnieka  varas  nostiprināšana,  ko 

Maskavas lielkņazi veica ar vardarbīgām, despotiskām metodēm, 

kas  īpaši  spilgti  izpaudās  Ivana  IV  Bargā (1530.  –  1584.) 

valdīšanas laikā. Pavārdu “Bargais” (Грозный) valdnieks ieguva, 

pateicoties ārkārtīgajai nežēlībai, ar kādu viņš vērsās pret jebkuru, 

pat tikai šķietamu savu pretinieku (nepieredzētās nežēlības dēļ šis 

krievu  valdnieks  mūsu  tautas  atmiņā  pazīstams  kā  “Jānis 

Briesmīgais”).  1547.  gadā  Ivans  IV tika  kronēts  par  caru (no 

latīņu  valodas  caesar –  cēzars,  no  kā  arī  vārds  “ķeizars”; 

imperatora  tituls)  un  pasludināja  Krieviju  par  senās  Bizantijas 

impēŗijas  tiešu  mantinieci,  “trešo  Romu”  (pirmā  –  Romas 

impērija,  otrā  –  Bizantija),  kam  jākļūst  par  pasaules  valdnieci. 

Nostiprinājis  savu  varu  pašā  Krievijā,  cars  uzsāka  tālāku  valsts 

paplašināšanu,  1552. gadā  pakļaujot  Kazaņas  un  1556.  gadā  - 
85  Turpat,  114. lpp.



Astrahaņas  tatāru  valstis  (hanistes),  kā  arī  uzsākot  Sibīrijas 

iekarošanu  un  kolonizāciju  (ar  1581.  gadu).  Krievijas  valsts 

saimnieciskajai  attīstībai  bija  nepieciešami  cieši  sakari  ar 

Rietumeiropu,  ko  pilnībā  varēja  nodrošināt  vienīgi  tieša  pieeja 

Baltijas  jūras tirdzniecības ceļiem, tas  ir  –  Livonijas teritorijas 

pievienošana Krievijai.  Protams,  ka šī  iecere nebija  jauna – to 

vairākkārt  nesekmīgi  bija  jau  mēģinājuši  cara  priekšteči,  tomēr 

tagad  situācija  bija  citādāka,  jo  Livonija  vairs  nebija  tā  militāri 

spēcīgā zeme, kas agrāk, un tai nebija arī vairs tādu karavadoņu, kā 

Valters fon Pletenbergs. 

Atsaucoties  uz  faktu,  ka  senkrievu  kņazs  Jaroslavs  Gudrais 

(kristītajā  vārdā  Jurijs)  1030.  gadā  tagadējā  Tērbatā  uzcēlis 

cietoksni,  kas  tolaik  nosaukts  viņa  vārdā  par  Jurjevu,  Ivans  IV 

pasludināja  visu  Livoniju  par  savu  senču  mantojumu  –  senu 

Krievijas  teritoriju  (jāpiebilst,  ka  cara  fantāzija  gāja  vēl  tālāk: 

iedomādamies  sevi  par  slavenā  Romas  imperatora  Cēzara 

Oktaviāna Augusta pēcteci,  viņš deklarēja,  ka visa  Baltijas  jūras 

piekraste  ietilpusi  jau  senās  Romas  impērijas  valdījumos)86, 

tādejādi  mēģinādams  attaisnot  iecerēto  iebrukumu  Livonijā. 

Eiropas  valstu  –  vācu,  poļu,  zviedru,  dāņu  un  citi  valdnieki, 

zinādami cara nicinošos izteicienus par viņiem un viņu tautām, kā 

arī  zaimojošo  attieksmi  pret  citām  kristiešu  konfesijām  (krievu 

pareizticīgo baznīca uzskatīja sevi par vienīgo “īsto” ticības nesēju, 

pārējos  kristiešus  dēvējot  par  “pagāniem”),  šīs  krievu  valdnieka 

deklarācijas pat neievēroja, bet tajā pašā laikā arī necentās sniegt 

Livonijai  ne  politisku  atbalstu,  ne  materiālu  palīdzību  –  vismaz 

vāciešiem tas būtu bijis jādara, jo gan Livonijas ordeņa mestrs, gan 

86  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600. –Stokholma, “Daugava” 1964.   110. – 111. 
lppp.



Rīgas  arhibīskaps  juridiski  bija  pilntiesīgi  Vācu  nācijas  Svētās 

Romas impērijas firsti.

Lai  stiprinātu  savas  valsts  militārās  spējas,  Ivans  IV 1545. 

gadā  uzsāka  vervēt  vācu  zemēs  dažādu  nozaru  pārstāvjus,  īpaši 

militāro būvju speciālistus, ieroču un bruņu kalējus un citu militāro 

profesiju  lietpratējus,  kā  arī  iepirka  Rietumos  dažādus  kara 

materiālus un militārajām vajadzībām nepieciešamās izejvielas – 

svinu, varu, alvu, salpetri un tamlīdzīgi. Saprotot, ka Krievija savus 

labi  apbruņotos  karapulkus  var  vērst  pret  Livoniju,  Rīga  un 

vairākas  citas  pilsētas  panāca  aizliegumu  transportēt  ieročus  un 

citus kara materiālus uz Krieviju caur Livonijas teritoriju,  tomēr 

atradās  arī  tādi  tirgotāji,  kas  šo  aizliegumu  neievēroja87.  Kara 

materiālu  tranzīta  aizliegums,  ko  varēja  uzskatīt  par  savstarpējā 

tirdzniecības  līguma  pārkāpumu,  kā  arī  pēc  Rīgas  pieprasījuma 

veiktā vācu zemēs savervēto speciālistu, kas devās uz Krieviju caur 

Livoniju, aizturēšana Kuldīgā, jau toreiz varēja kļūt par ieganstu 

karadarbības  uzsākšanai,  tomēr  tajā  laikā  Ivanam  IV   vēl  bija 

jāvelta  visi  spēki  savas  varas  nostiprināšanai,  kā  arī  cīņām  ar 

tatāriem88.  Pēc  Kazaņas  un  Astrahaņas  hanistu  iekarošanas  un 

pievienošanas Krievijas teritorijai, cara karaspēks, iekļaujot tajā šo 

zemju  karavīrus,  ievērojami  palielinājās,  un,  ņemot  vēl  vērā 

Livonijas  militāro  vājumu,  Ivans  IV varēja  būt  pārliecināts  par 

vieglu uzvaru – vajadzēja vēl tikai atrast kādu ieganstu, lai uzsāktu 

karu  pret  livoniešiem.  Šāds  iegansts,  neskaitot  jau  minēto 

Livonijas-Polijas savstarpējās palīdzības līgumu, arī atradās.

87 Baltasars Rusovs. Livonijas hronika (16., 63. – 65.) // Lasāmā grāmata Latvijas vēsturē. – R., 1996. 
119. lpp.

88  Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava”, 1964.   112. lpp.



Jau  1554.  gada  pamiera  pagarinājuma  līgumā  no  Krievijas 

puses bija ietverts nosacījums, ka Livonijai jāsāk  atmaksāt seni 

meslu (nodevu) parādi, ko livonieši jau ilgstoši neesot maksājuši 

Krievijai  par  Tērbatas  bīskapiju,  kā  arī  šie  meslu  maksājumi 

jāturpina priekšdienās. Šādu prasību cars pamatoja ar to, ka Tērbata 

esot  sens  krievu īpašums un jau  senlaikos  šī  novada iedzīvotāji 

devuši nodevas Pleskavas un Novgorodas kņaziem, tikai Livonijas 

zemes kungi vairs neievērojot šīs  “taisnīgās” krievu tiesības. Bez 

tam Krievija  pieprasīja  tiesības brīvi,  bez muitas maksājumiem, 

tirgoties  kā  ar  livoniešiem,  tā  ar  ārzemju  tirgotājiem,  atļaut 

ārzemju speciālistiem ceļā uz Krieviju netraucēti šķērsot Livonijas 

teritoriju, kā arī atjaunot un atdot atpakaļ Rīgas krievu kopienai 

pareizticīgo Svētā Nikolaja baznīcu, ko, dažādu saimniecisku un 

finansiālu  pārkāpumu  dēļ,  1548.  gadā  rāte  bija  slēgusi  un, 

neraugoties ne uz arhibīskapa rīkojumu, ne arī uz landtāga lēmumu 

par baznīcas un tās īpašumu atgriešanu atpakaļ krievu pareizticīgo 

draudzei, pārņēmusi un paturējusi pilsētas pārziņā. 

    1555. gada Valmieras landtāga sēdē  tika konstatēts,  ka 

Livonijas  arhīvos  nesot  nekādu  dokumentu  attiecībā  uz  meslu 

maksājumiem,  tomēr,  kad Tērbatā  ieradās cara  sūtnis,  bīskapijas 

pārstāvji  parakstīja  solījumu par  “parādu” atmaksu,  cerot,  ka no 

reālas maksāšanas varbūt būs iespējas izvairīties. Ar šādu nolūku – 

panākt meslu atlaišanu, 1557. gada februārī Livonijas sūtņi devās 

uz Maskavu, bet Ivans IV atteicās tos pat uzklausīt. Tā paša gada 

decembrī Maskavā ieradās jauna livoniešu delegācija. Saprotot, ka 

nav  nekādu  izredžu  panākt  maksājumu,  ko  krievi  noteica 

kopsummā  ap  135000  dālderu,  prasības  atcelšanu,  Livonijas 

pārstāvji  centās  vienoties  par  iespējami  mazāku  summu.  Pēc 

vairāku dienu sarunām, kuru laikā krievi nedaudz samazināja savas 



prasības,  savukārt  livonieši  savu piedāvājumu paaugstināja,  abas 

puses tomēr vienojās par abām pusēm pieņemamu summu,  pāri 

par 68 tūkstošiem dālderu, bet – krievi pieprasīja norēķināties tajā 

pašā  vai,  vēlākais,  nākamajā  dienā.  Protams,  ka  Livonijas 

pārstāvjiem nauda nebija un arī nevarēja būt paņemta līdz, jo ne 

Ordeņa,  ne Tērbatas bīskapa kasē nebija pat ne daļa no nolīgtās 

summas un šo naudu vēl vajadzēja sadabūt, tādēļ pašreiz vajadzētu 

runāt tikai par reālu maksājumu termiņu noteikšanu. Var secināt, ka 

cars  tikai  to  arī  bija  gaidījis:  livoniešu  atteikumu  veikt  tūlītēju 

naudas iemaksu un lūgumu noteikt kādus reālus termiņus, Ivans IV 

traktēja kā atteikšanos  vispār veikt  jebkādus maksājumus, tādēļ 

deva rīkojumu sarunas nekavējoši pārtraukt, vienlaikus pavēlot 

karaspēkam gatavoties iebrukumam Livonijā.89

7. Livonijas sabrukums.

1558.  gada  janvāra  sākumā  ap  65000  vīru  liels  Krievijas 

karaspēks, kura sastāvā bez krieviem bija iekļauti arī citu pakļauto 

tautu, pārsvarā tatāru karavīri, tatāru hana Šig-Aleja vadībā iebruka 

Livonijas  teritorijā  vienlaikus  igauņu  novados  pie  Narvas  un 

Vetselinas, kā arī nelielas vienības - latviešu daļā pie Ludzas. Ar šo 

iebrukumu sākās 25 gadus ilgstošā Livonijas kara pirmais posms 

(1558. – 1562.). 

Neraugoties uz to, ka Livonijas kungiem pēc neveiksmīgajām 

sarunām Maskavā bija skaidri saprotama kara neizbēgamība, tāpat 

arī viņiem vajadzēja zināt par krievu karaspēka tuvošanos zemes 

robežām,  krievu-tatāru  iebrukums  pārsteidza  livoniešus  pilnīgi 
89 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 –1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   111. – 117. 
lpp.



nesagatavotus.  Tā  laika  hronists  Baltasars  Rusovs  šajā  sakarībā 

atzīmē: “Tajā laikā bija svinamas kādas kāzas Rēvelē, uz kurām 

viesi bija lūgti no visas Igaunijas un arī ļoti daudzi no no Rīgas  

bīskapijas un daudzi ordeņkungi. [..] Bet lepnās kāzas iekrita tajā  

laikā, kad krievi ar lielu karaspēku ielauzās Livonijā, laupīja un  

dedzināja.  [..]  Neraugoties  uz  visu  to,  kāzas  tomēr  notika  pēc  

vecām  paražām.”  90.  Nesastopot  tikpat  kā  nekādu  pretestību, 

Krievijas  karapulki  izsiroja  plašus  igauņu  novadus  un  februāra 

beigās atgriezās savā zemē. Šī iebrukuma laikā ienaidniekiem bija 

mēģinājuši  stāties  pretī  tikai  daži vasaļi  ar  saviem  igauņu 

zemnieku karavīriem, kā arī Cēsu pils pārziņa vadītā vienība – ap 

500  latviešu karavīru un 103 jātnieku ar 8 lielgabaliem, tomēr šī 

grupa, kas bija devusies uz Rakveri, iebrucējus tur vairs nesastapa. 

Tāpat saskarsmē ar krieviem nepaspēja nonākt arī nelielais Ordeņa 

karaspēks, ko mestram ar grūtībām bija izdevies sakomplektēt – ne 

bīskapi,  ne  lielie  vasaļi  nebija  atsaukušies  viņa  aicinājumam 

apvienot visus spēkus cīņai pret ienaidnieku. Ne tik labi panākumi 

bija  tām  krievu  karaspēka  vienībām,  kas  iebruka  Ludzas  – 

Rēzeknes  novadā,  nopostīdams  tikai  dažas  muižas:  šeit  nelielie 

vietējo  garnizonu  spēki  kopā  ar  latviešu  karavīriem ienaidnieku 

sakāva.

Šo  krievu  iebrukumu  var  uzskatīt  tikai  par  izlūkošanu,  lai 

pārbaudītu livoniešu pretošanās spējas.  Pārliecinājies  par  Ordeņa 

nespēku,  Ivans  IV  jau  maija  mēnesī  deva  pavēli  atsākt  kara 

darbību,  šoreiz  izmantodams  ne  tikai  militārus,  bet  arī 

diplomātiskus līdzekļus. Tā, piemēram, apsolot  Narvas pilsoņiem 

īpašas  privilēģijas,  krieviem  izdevās  ieņemt  kā  pilsētu,  tā  arī 

90 Baltasars Rusovs. Livonijas hronika. (26., 73. – 75.) // Lasāmā grāmata Latvijas vēsturē. Sast. D. 
Podziņš. – R., 1996. 124. lpp. 



spēcīgo  Narvas  pili,  kuru  aizstāvēja  pārsvarā  tikai  algādži 

(profesionāli karavīri, kas kalpoja militārajā dienestā par noteiktu 

algu,  tiek  dēvēti  arī  par  karakalpiem).  Pēc  Narvas  krišanas 

ienaidnieks  bez  sevišķām  grūtībām  vienu  pēc  otras  ieņēma  arī 

vairākas  citas  livoniešu  pilis,  vienīgi  pie  Vatselīnas iebrucējiem 

stājās  pretī  latviešu  karavīru  vienības,  piespiežot  tos  atkāpties, 

tomēr jau pēc neilga laika šī pils tomēr krita krievu rokās, jo tās 

aizstāvji  -  algādži  un  vācu  namnieki  no  turpmākās  pretošanās 

atteicās. 18. jūlijā pēc neilga aplenkuma krita  Tērbata, drīz vien 

pēc tam arī pārējās, vēl neieņemtās Tērbatas bīskapijas pilis,  bet 

pats bīskaps nokļuva gūstā.

Tērbatas bīskapijas sagrāve izraisīja satraukumu visā Livonijā. 

Daudzi  bruņinieki  atstāja  savas  pilis,  pat  nedomājot  par  to 

aizsardzību, un devās uz spēcīgi nocietinātajām pilsētām – Rīgu un 

Rēveli.  Savu  rezidenci  –  Cēsu  pili  atstāja  pat  mestrs,  visu  pils 

artilēriju  aizvezdams  uz  Daugavgrīvas  cietoksni,  kuru,  kā  arī 

Aizkraukli, bija noteicis par karaspēka sapulcēšanās vietu, tomēr 

vairums Ordeņa pavēlnieku un citu bruņinieku, nevēlēdamies cīņas 

turpināt,  tā  arī  neieradās.  Tajā pašā laikā Livonijas  zemes kungi 

izmisīgi  meklēja  palīdzību ārzemēs,  tomēr  veltīgi  –  ne dāņu, ne 

zviedru valdnieki, ne arī Hanzas savienība nekādu atbalstu nesolīja. 

Veltīgs  bija  pat  Rīgas  arhibīskapa  lūgums pēc  palīdzības  savam 

brālim  –  Prūsijas  hercogam,  kā  arī  mestra  aicinājums  Polijas 

karalim ievērot Pasvāles miera līguma nosacījumu par savstarpēju 

militāru palīdzību. Spēcīgo valstu – Polijas, Dānijas un Zviedrijas 

atteikumam  sniegt  palīdzību  Livonijai  bija  vienkāršs  iemesls: 

ņemot vērā Livonijas iekšējo nestabilitāti un militāro vājumu, ko 

bija  veicinājis  tās  novecojušā  politiskā  un saimnieciskā  sistēma, 

bija skaidrs, ka jebkāda finansiāla vai militāra palīdzība no ārpuses 



var  tikai  nedaudz  paildzināt  šīs  sistēmas  pastāvēšanu,  bet  ne 

novērst tās sabrukumu. Tajā pašā laikā šīs valstis bija ieinteresētas 

pašas  pārvaldīt  Baltijas  jūras  austrumpiekrastes  teritorijas,  tādēļ 

Livonijas konfederācijas likvidēšana tām šķita izdevīgāka nekā tās 

pastāvēšanas atbalstīšana: ņemot vērā, ka kara gaitā krievu spēki 

tomēr tiktu ievērojami novājināti, to iekarotās teritorijas kopējiem 

spēkiem   būtu  iespējams  atkarot  un  sadalīt  Livoniju  atbilstoši 

savām interesēm, bet vispirms vajadzēja panākt, lai livonieši paši 

veiktu savas politiskās sistēmas likvidāciju. 

Saņemot ārējās palīdzības atteikumu, mestram un bīskapiem 

atlika  vēl  pēdējā  iespēja  –  mēģināt  izlīgt  ar  krievu  valdnieku, 

samaksājot “Tērbatas meslus”. Ar lielām pūlēm tika savākti 60000 

dālderu – gandrīz visa Maskavas pieprasītā summa, tomēr tagad tas 

bija jau par vēlu: Ivans IV atteicās naudu pieņemt, paziņodams, ka 

tā vairs neesot vajadzīga, jo viņa rokās jau esot Tērbatas bīskapija, 

un drīz būšot visa Livonija. Līdz ar to krievu karaspēka uzbrukumi 

turpinājās,  gūstot  aizvien  jaunus  panākumus  Igaunijas  teritorijā, 

savukārt latviešu zemēs tiem reizēm nācās saskarties ar nopietnu 

pretestību.  Tā,  piemēram,  tā  paša,  1558.  gada  septembrī,  Rīgas 

arhibīskapa  vasaļi,  sapulcinājuši  ap  600  vācu  jātnieku  un  3000 

latviešu karavīru, devās pretī krievu spēkiem pie Gulbenes, tomēr 

ienaidnieka  pārspēks  bijis  pārāk  liels  un  šai  vienībai,  zaudējot 

vairākus  ietekmīgākos  bruņiniekus,  vajadzēja  atkāpties.  Minētās 

latviešu  karavīru  vienības  vadību  pārņēma  Ordeņa  mestra 

koadjutors,  agrāk  Daugavpils  komturs,  Gothards  Ketlers,  un 

devās uz Valku, bet no turienes – Tērbatas virzienā, gūstot uzvaras 

vairākās  kaujās  pret  krieviem.  Oktobrī  Ketlera  spēkiem pienāca 

papildinājums no Cēsīm – ap 500 algādžu ar diviem lielgabaliem 

un  “vairākiem  tūkstošiem”  latviešu  (Ketlera  vadītā  karaspēka 



skaitliskais sastāvs nav precīzi zināms: krievu “Pleskavas hronikā” 

tiek runāts par 10000 karavīru, nepieminot tautības, savukārt kāda 

zviedra  rakstītā  ziņojumā  minēti  19000  karavīri,  to  skaitā  7000 

algādži, 2000 jātnieki un 10000 zemnieku karavīri, savukārt par jau 

minētajiem  500  algādžiem  un  “vairākiem  tūkstošiem”  latviešu 

raksta vācu hronists Renners; jebkurā gadījumā tas bijis viens no 

lielākajiem latviešu spēku sakopojumiem un tam bijusi ievērojama 

nozīme  Livonijas  kara  gaitā)91.  Ketlera  karaspēks,  atņēmis 

ienaidniekiem Ringas pili, nonācis jau tik tuvu Tērbatai, ka krievi 

gatavojušies pilsētu atstāt (šajā sakarībā no pilsētas esot izvesti uz 

Krieviju visi vācieši), tomēr nejaušs gadījums livoniešu uzbrukumu 

apturēja: kādas kaujas laikā Gothards Ketlers nokrita no zirga un 

lauza kāju, tādejādi nespēdams vairs karaspēku vadīt. Palikuši bez 

enerģiskā,  stingrā  komandiera,  bruņinieki  un  algādži  patvaļīgi 

atstāja kara nometni un izklīda, līdz ar to no karalauka vajadzējis 

aiziet  arī  latviešu  karavīriem,  jo  tie  tomēr  neveidoja  atsevišķu, 

patstāvīgu  karaspēku,  bet  atradās  savu  kungu  pakļautībā  un 

atsevišķas vienības parasti komandēja paši muižkungi, vai arī kara 

algādži, kas prata iezemiešu valodu (izņemot kādu kuršu karavīru 

grupu, kas cīnījās zem sava komandiera, kāda ķoniņa, iespējams, 

ka slavenās  Peniķu dzimtas pārstāvja, karoga). Tajā pašā laikā – 

1558.  gadā  –  ievērojamus  zaudējumus  krieviem  nodarīja 

Daugavpils  un  Rēzeknes  vasaļu  bruņotās  vienības,  kuru  sastāvā 

bijuši ap 50 – 150 jātnieku,  daži desmiti kara algādžu un līdz 3000 

latviešu karavīru. Šīs karaspēka vienības no marta līdz novembrim 

vairākkārt  iebruka  krievu novados,  nopostot  vairākas  apdzīvotās 

vietas, to skaitā Krasnogorodskas pilsētu.

91 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  Stokholma, “Daugava” 1964.  120. un 136. 
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1559. gada janvāra sākumā lieli krievu spēki – ap 130000 vīru 

iebruka Livonijas teritorijā pie Alūksnes un, nespējot ieņemt pili, 

devās tālāk Gulbenes virzienā. Iebrucējiem stājās pretī arhibīskapa 

vasaļu karaspēks, bet cieta smagu sakāvi un turpmāko ienaidnieka 

virzību  tikpat  kā  nekas  vairs  netraucēja,  izņemot  atsevišķus 

pretošanās  gadījumus.  (Tā,  piemēram,  iebrucēji  nespēja  ieņemt 

Cesvaines pili,  ko  aizstāvēja  latviešu  karavīri  vietējā  mācītāja 

vadībā,  pretestību  izrādīja  arī  Nītaures pils  aizstāvji  –  latvieši, 

kurus komandēja bruņinieks Oto  Ikskils (Üxkül), kas atsita divus 

uzbrukumus un tikai ar trešo triecienu, kad kaujā jau bija krituši 

daudzi  tās  aizstāvji  un  pats  komandieris,  krieviem  to  izdevās 

ieņemt.).  Krievu  karaspēka  rokās  krita  viena  pils  pēc  otras, 

iebrucēji   postīja,  dedzināja un laupīja visu,  kas gadījās to ceļā. 

Nopostījuši  Piebalgu,  Smilteni,  Skujeni un  Nītauri,  ienaidnieka 

karapulki  pārgāja  Gaujas  upi  un  devās  uz  Bukultiem,  tad,  trīs 

dienas  noturējuši  aplenkumā  Rīgu,  bet  neuzsākuši  uzbrukumu, 

aizgāja līdz Slokai (šeit viņiem stājušies pretī tikai 24 kara algādži 

no  Prūsijas,  kas,  nonāvējuši  ap  100  iebrucēju,  krituši,  izņemot 

divus sagūstītos karavīrus),  tālāk devās sirodami uz  Bausku,  tad 

Aizkraukli,  Koknesi,  Sēlpili,  Krustpili,  Daugavpili,  Rēzekni un 

Ludzu,  no  kurienes  atgriezās  Krievijā.  Šajā  karagājienā, 

neraugoties  uz  to,  ka  regulārais  Ordeņa  karaspēks  tikpat  kā 

neizrādīja  pretestību  un  pret  iebrucējiem  cīnījās  pārsvarā  tikai 

samērā nelielas vietējās  bruņotās vienības,  ienaidnieka pusē esot 

krituši ap 4000 tatāru un 2000 krievu karavīru.92 

Cara karaspēka atiešanas iemesls bija spēcīgās Krimas tatāru 

valsts gatavošanās karam pret Krieviju, tādēļ visiem militārajiem 

spēkiem bija jākoncentrējas valsts dienvidu robežas aizsardzībai. 
92 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  –  Stokholma, “Daugava” 1964.   121. lpp.



Lai nodrošinātos pret iespējamiem livoniešu iebrukumiem, Krievija 

piedāvāja  Livonijai  noslēgt  pamieru  uz  pusgadu,  ar  nosacījumu 

abām pusēm šajā laikā atturēties no militāras darbības, tajā pašā 

laikā  paturot  savās  rokās  okupēto  Tērbatas  bīskapiju  (pamieru 

ierosināja  cara  tuvākais  līdzgaitnieks  Aleksejs  Adaševs,  kas  jau 

iepriekš  bija  pret  šo  karu;  Ivans  IV  apvainoja  Adaševu  valsts 

nodevībā un drīz pēc tam viņš cietumā nomira93).  Pamiera laikā 

Livonijas  zemes  kungi  uzsāka  aktīvu  diplomātisko  darbību,  lai 

gūtu  spēcīgus  sabiedrotos  turpmākajām  cīņām.  Ņemot  vērā,  ka 

līdzšinējie lūgumi pēc palīdzības nebija guvuši atsaucību, livonieši 

centās  poļu,  zviedru  un  dāņu  valdniekus  ieinteresēt  materiāli, 

ieķīlājot  vai  pārdodot  valsts  īpašumus,  vajadzības gadījumos pat 

daļēji atsakoties no atsevišķām suverenitātes tiesībām. 1559. gada 

augustā  Ordeņa  mestra  koadjutors  Gothards  Ketlers  Viļņā 

parakstīja  protekcijas  līgumu,  kas  noteica,  ka Livonija  pakļaujas 

Polijas  karaļa  un Lietuvas dižkunigaiša  Sigismunda II  Augusta 

protektorātam (no latīņu valodas protector – aizbildnis, aizstāvis; 

stiprākas  valsts  atbalsts  vājākajai,  nostādot  to  zināmā  politiskā 

atkarībā),  vienlaikus,  lai  segtu  Polijas-Lietuvas  militāros 

izdevumus,  ieķīlājot  karalim  Bauskas,  Daugavpils,  Ludzas, 

Rēzeknes un  Sēlpils pili  kopā  ar  pilsnovadiem  līdz  ar  visiem 

ienākumiem no tiem (viena no Sigismunda II  Augusta  prasībām 

bija,  lai  tiktu atstādināts  no amata poļiem nedraudzīgais  Ordeņa 

mestrs  Vilhelms  fon Firstenbergs  un viņa  vietā  iecelts  Gothards 

Ketlers). Līdzīgu līgumu ar karali, ieķīlājot Lielvārdes un Viļakas 

pili,  kā  arī  Bērzaunes un  Lubānas muižu,  noslēdza  arī  Rīgas 

arhibīskaps.  Kursas  (Piltenes-Aizputes)  bīskaps  Johans  fon 

Minhauzens,  vienlaikus  valdīdams  arī  Sāmsalas-Vīkas 
93 Всемирная история, том IV.  - Maskava, 1958.    488 – 489. lpp.  



(Sāmsalas-Lēnas)  bīskapiju,  to  pārdeva  Dānijas  karalim,  kas, 

savukārt,  šo  pirkumu atdeva  valdījumā savam brālim,  hercogam 

Magnusam.  Nedaudz  vēlāk  Magnuss  nopirka  arī  tiesības  tikt 

ievēlētam par  Kursas un Rēveles  bīskapu, tādejādi šīs teritorijas 

kā karaļnama valdījums nonāca Dānijas aizsardzībā.

1559. gada rudenī, cerot uz drīzu Polijas-Lietuvas palīdzību, 

jaunieceltais mestrs Gothards Ketlers, nenogaidot pamiera beigas, 

sāka uzbrukumu krievu spēkiem Tērbatas bīskapijā un gandrīz vai 

nokļuva  pat  līdz  pilsētas  nocietinājumiem,  tomēr  viņam  radās 

domstarpības kā ar arhibīskapu, tā arī ar vairākiem vasaļiem, līdz 

ar to mestra iecere par iebrukuma tālāku virzību Krievijas teritorijā 

nespēja īstenoties, savukārt krievu spēki, izmantojot šo gadījumu, 

iegāja  Alūksnes un  Viļakas novados  un  1560.  gada  februārī 

spēcīgā Alūksnes pils krita ienaidnieka rokās. Poļu un lietuviešu 

karaspēka  vienības  gan  sāka  jau  gada  sākumā  –  janvārī  - 

izvietoties  viņu  rīcībā  nodotajās  pilīs,  bet  aktīvā  karadarbībā, 

izņemot dažas atsevišķas sadursmes ar krieviem, vēl neiejaucās, jo 

karalim Sigismundam II Augustam vispirms vajadzēja sagaidīt ar 

Krieviju agrāk noslēgtā pamiera termiņa izbeigšanos 1562. gadā. 

Tādēļ,  ņemot  vērā  Livonijas  zemes  kungu,  vasaļu  un  pilsoņu 

nevienprātību un pat  daudzu vasaļu,  īpaši  bagātāko,  nevēlēšanos 

iesaistīties kara darbībā, kā arī to kaut kādā mērā atbalstīt, zemes 

aizsardzība  balstījās  galvenokārt  uz  algotņu  karaspēku,  savukārt 

algotņi, kaut arī, kā jau profesionāļi, bija labi karavīri, prasīja par 

savu  darbu  pienācīgu  un   savlaicīgu  atalgojumu,  tomēr  ne 

Ordenim,  ne  bīskapiem  naudas  nebija.  Lai  gūtu  nepieciešamos 

līdzekļus, Ordenis turpināja ieķīlāt savus īpašumus gan citu zemju 

valdniekiem,  gan  pilsētām,  gan  privātpersonām.  Tā,  piemēram, 

Prūsijas  hercogam  tika  ieķīlāts  Grobiņas novads,  Polijai  – 



Aizpute,  Durbe,  Kuldīga un  Ventspils.  Vairākus  īpašumus  – 

muižas,  ciemu  novadus  un  atsevišķus  ciematus  Ordenis  ieķīlāja 

Rīgai, Rēvelei un Dancigai,  kā arī vairākiem Rīgas rātskungiem, 

tirgotājiem  un  pat  arhibīskapijas  vasaļiem  Rozeniem, 

Tīzenhauzeniem un citiem (jāatceras, ka vasalim bija  pienākums 

ar  visiem  viņa  rīcībā  esošajiem  bruņotajiem  spēkiem  un 

materiālajiem līdzekļiem piedalīties  zemes  aizsardzībā un par  to 

viņš jau bija saņēmis atalgojumu – lēņa valdījumu). Neraugoties uz 

samērā  lielajām  summām,  ko  Ordenis  saņēma  par  ieķīlātajiem 

īpašumiem, naudas vāl aizvien bija daudz par maz un algotņiem, 

lai varētu izdzīvot, nācās sagādāt sev iztiku ar laupīšanu.

Šajā laikā Ordeni sāka apdraudēt vēl viens ienaidnieks – dāņu 

princis, hercogs Magnuss. 1560. gada aprīlī hercogs ar karaspēku 

ieradās  Sāmsalā  un  uzsāka  ne  vien  pārņemt  savā  valdījumā 

bīskapiju, bet okupēt arī Ordeņa īpašumus, pie tam Magnusa pusē 

pārgāja ne vien daudzi algotņi, cerot, ka jaunajam valdniekam būs 

pietiekami  naudas  lai  samaksātu  viņiem  algu,  bet  arī  vairāki 

Ordeņa vasaļi. Šo situāciju izmantoja krievi, atsākdami iebrukumus 

latviešu  un  igauņu  novados.  Mestrs  tajā  laikā  centās  saformēt 

karaspēku  cīņai  pret  Magnusu,  tādēļ  krievi  nesastapa  nekādu 

pretestību no Ordeņa puses, vienīgi pie Viļakas pretinieku atvairīja 

lietuvju karaspēka vienības94. Cara karapulku iebrukums paātrināja 

Ordeņa  karaspēka,  kam  pievienojās  arī  arhibīskapa  karavīri, 

formēšanu.  Apvienotie  mestra  un  arhibīskapa  spēki  bija 

sakoncentrēti  pie  Ērģemes (tagad  Valkas  rajonā),  lai  varētu, 

atkarībā no situācijas,  vērsties vai nu pret dāņiem, vai krieviem. 

1560.  gada  1.  augustā  Krievijas  karaspēka  vienības  parādījās 

Valkas novadā, un mestrs vadīja savus spēkus pretī ienaidniekiem. 
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2. augustā pie Lugažiem (aptuveni 5 kilometrus no Valkas) izlūki 

pamanīja  nelielu  krievu  karavīru  vienību,  ap  500  vīru  sastāvā. 

Pārliecināti  par  vieglu  uzvaru,  tiem pretī  devās  300  jātnieki,  to 

skaitā  daudzi  ievērojamākie  Ordeņa  pavēlnieki  –  landmaršals, 

vairāki komturi un fogti, kā arī daži lielie vasaļi un citi bruņinieki. 

Pamanījusi vācu kavalēristus, krievu vienība metās bēgt, savukārt 

bruņinieki centās bēgļus panākt, un tā bija viņu nelaime: izrādījās, 

ka  krievi  izmantojuši  tā  dēvēto  “tatāru  kara  viltību”,  izvietojot 

galvenos  spēkus  slēpņos  un  izsūtot  nelielu  vienību  kā  “ēsmu” 

pretinieka ievilināšanai slazdā. Aizrāvušies ar pretinieka vajāšanu, 

bruņinieki nepamanīja, ka viņus jau aplencis ievērojams pārspēks – 

ap 12000 (pēc citām ziņām pat 40000)95 vīru liels karapulks, un 

nevienlīdzīgajā  cīņā  vairums  no  viņiem  krita,  citi  tika  saņemti 

gūstā.  Vienlaikus  ar  bruņinieku vienības  iznīcināšanu,  krievu un 

tatāru  pulki  uzbruka  livoniešu  spēkiem,  kas,  palikuši  bez 

vadošajiem  komandieriem,  nespēja  vairs  izrādīt  pietiekamu 

pretestību  un karavīri,  īpaši  algotņi,  glābās,  kā  spēja;  atsevišķas 

vasaļu,  kā  arī  kuršu  ķoniņa  vadītās  vienības  gan  mēģinājušas 

pretoties,  bet,  ciešot  lielus  zaudējumus,  arī  bijušas  spiestas 

atkāpties. Kauja pie Lugažiem, ko vēstures literatūrā kļūdaini dēvē 

par  “Ērģemes  kauju”,  bija  pēdējā  Livonijas  ordeņa  militārā 

operācija – zaudējis lielāko daļu no komandējošā sastāva, palicis 

bez līdzekļiem, tas nebija vairs spējīgs izrādīt jebkādu pretestību 

ienaidnieka karapulkiem, īpaši vēl pēc tam, kad 20. augustā krievu 

rokās krita spēcīgais  Vilandes cietoksnis, kurā bija sakoncentrēta 

gandrīz visa Ordeņa artilērija un munīcijas krājumi. Cietoksni, kaut 

arī tas bija spējīgs pretoties, nodeva algotņi, par to saņemot atļauju 

brīvi doties projām ar visu, ko spēj paņemt līdzi. Šo atļauju algotņi 
95  Turpat.



izmantoja tādejādi, ka izlaupīja ne tikai cietoksni, bet aplaupīja arī 

pilsētas namniekus, kas, glābjoties no krievu artilērijas apšaudes, 

pilī bija meklējuši patvērumu. Vilandes komandants, iepriekšējais 

Ordeņa mestrs fon Firstenbergs krita ienaidnieka gūstā un drīz pēc 

tam nebrīvē nomira (iespējams, ka viņš ticis nogalināts pēc tam, 

kad  atteicies   no  cara  piedāvājuma  sadarboties).  Vilandes 

zaudēšana deva Ordenim pēdējo triecienu un Krievijas karapulki 

netraucēti postīja igauņu un latviešu novadus.

Ordeņa  varas  sabrukums  radīja  nelielu,  tomēr  atzīmējamu 

epizodi  Igaunijas  vēsturē:  Harju  un  Lēnas  novadu  zemnieki 

mēģināja  atbrīvoties  no  svešzemnieku  virskundzības  un 

izveidot  neatkarīgu  igauņu  valsti,  izvēlot  par  valdnieku  kādu 

kalēju  -  aktīvu  nemiernieku  vadītāju  un  mēģinot  nodibināt 

sadarbību  ar  Rēveles  pilsētu  (šajā  sakarībā  jāatceras,  ka 

Ziemeļigaunijas  novadi  visā  Livonijas  pastāvēšanas  laikā 

vairākkārt sacēlās pret saviem kungiem). Protams, ka šis pasākums 

cieta neveiksmi, pie tam “igauņu karalistes” karaspēku, kurā bijuši 

tikai ap 300 vīru, sakāva pašu tautieši – Lihulas novada zemnieki 

bijušā Sāmsalas bīskapa Minhauzena vadībā, bet “karali” sagūstīja 

un piesprieda nežēlīgu nāvessodu.96 

Lai novērstu krievu iebrukuma paplašināšanos, Polijas karalis, 

neraugoties  uz  solījumu  neiesaistīties  karadarbībā  līdz  pamiera 

termiņa  beigām,  tomēr  raidīja  pret  Krievijas  karaspēka  tatāru 

pulkiem,  kas  siroja  pie  Cēsīm,  savus  tatārus,  kas  iebrucējus 

padzina.  Tajā  pašā  laikā  Sigismunds  II  Augusts  pārņēma  savā 

kontrolē  Cēsis,  Valmieru,  Ērģemi un  Trikātu,  kā arī  Helmi un 

Karksi pilis Igaunijā. Bez tam Ordenis nodeva viņam vēl vairākas 

pilis, to skaitā  Kuldīgu,  Aizputi un  Durbi Kurzemē. 1560. gada 
96 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   127. lpp.



beigās  Livonijas  ordeņa  valdījumā  bija  palikuši  vairs  tikai  četri 

pilsnovadi,  bet  tā karaspēkā – 300 jātnieki97,  līdz ar  to  Ordenis 

faktiski pārstāja  eksistēt  gan  kā  administratīvi  politisks 

formējums,  gan  kā  militārs  faktors,  un  tā  turpmākajai 

pastāvēšanai  vairs  nebija nekāda pamata.  To paredzot,  jau 1560. 

gada 5. aprīlī, Ordeņa pavēlnieku apspriedē, kas norisēja Rīgā, tika 

lemts par Livonijas ordeņa  likvidāciju, kā arī par mestra un citu 

brāļu-bruņinieku  sekularizēšanos  (atbrīvošanos  no  katoļu 

Baznīcas uzliktajiem ierobežojumiem personiskajā dzīvē), tādejādi 

dodot  iespēju  dibināt  ģimeni,  kas  nodrošinātu  viņu  valdījumu 

pārvēršanu par mantojamu īpašumu.    

1561. gadā turpinājās Livonijas sadalīšana: Rēveles pilsēta, kā 

arī  Harjumas,  Virumas  un  Jervas  novadu  muižniecība,  zvērot 

uzticību karalim  Ērikam XIV, nodeva šīs Ziemeļigaunijas zemes 

Zviedrijas  valdījumā.  Kā  zināms,  Sāmsalas,  kā  arī  Kursas 

(Piltenes-Aizputes) bīskapijas teritorija jau agrāk bija kļuvusi par 

dāņu īpašumu,  Grobiņas  apgabals  piederēja  Prūsijai,  savukārt 

krievi joprojām pārvaldīja Tērbatas bīskapiju, bet Polijas-Lietuvas 

karaļa rīcībā atradās lielākā daļa Ordeņa īpašumu latviešu novados 

un  Dienvidigaunijā.  Maz  kas  bija  palicis  pāri  arī  no  Rīgas 

arhibīskapijas domēnēm, jo liels skaits muižu, ciemu, pagastu un 

pat  atsevišķu  novadu  bija  ieķīlāti  privātpersonām –  Rīgas 

rātskungiem,  tirgotājiem,  vasaļiem  un  pat  dažiem  arhibīskapa 

kalpotājiem98.  Livonijas konfederācija bija izirusi  un  1561.  gada 

28. novembrī Gothards Ketlers Viļņā parakstīja  padošanās aktu, 

ar  kuru  Livonija,  faktiski  tās  atlikušā  Ordeņa  valsts daļa,  tika 

nodota  Polijas-Lietuvas  valdniekam  Sigismundam  II  Augustam. 
97 Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500 – 1600.  – Stokholma, “Daugava” 1964.   127. lpp.
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Saskaņā ar  šo dokumentu bijušā Livonijas teritorija tika sadalīta 

divās  daļās:  Kurzemi  un  Zemgali,  pievienojot  arī  Sēliju, 

izveidoja  par  karaļa  vasaļatkarībā  esošu  hercogisti,  piešķirot  to, 

līdz  ar  hercoga titulu,  kā  mantojamu  lēņa  valdījumu  bijušajam 

mestram  Gothardam Ketleram,  bet  pārējā teritorijā – tagadējā 

Latgalē,  Vidzemē  un  Dienvidigaunijā  -  nodibināja  tā  saukto 

“Pārdaugavas  hercogisti”,  kas  bija  pakļauta  tieši  karalim  un 

veidoja personālūniju (no latīņu valodas personalis – personisks, 

uz personu attiecīgs, + unio – apvienība; vairāku valstu apvienība 

viena  valdnieka  virsvadībā,  saglabājot  daļēju  patstāvību)  ar 

Lietuvu.  Sākotnēji,  līdz  1566.  gadam,  apvienodams  amatus, 

Pārdaugavas hercogisti karaļa vārdā pārvaldīja  Gothards Ketlers. 

Padošanās  aktā,  bez  vairākiem  citiem  nosacījumiem,  bija 

paredzēts,  ka  karalis  iegūst  arī  Rīgas pili  ar  līdzšinējām Ordeņa 

mestra  tiesībām, tas  ir  -  Rīgas pilsētai  vajadzēja  nonākt  Polijas-

Lietuvas valdījumā, tomēr Rīgas rāte, vēlēdamās gūt pilsētai pēc 

iespējas  lielākas  privilēģijas,  atteicās  šim  dokumentam 

pievienoties, tādejādi  Rīga saglabāja patstāvību vēl turpmākos 

20  gadus.  Viļņas  “Padošanās  akts”  netika  attiecināts  uz  Rīgas 

arhibīskapiju,  tādēļ  tās  teritoriju  karalis  paņēma  vienīgi  Polijas-

Lietuvas  aizsardzībā,  iekšējo  jautājumu  kārtošanu  atstājot 

arhibīskapa pārziņā.  

Nākošā,  1562.  gada  5.  martā  mestrs  un  Ordeņa  pavēlnieki 

oficiāli nolika savus amatus un pilnvaras, līdz ar to Livonija bija 

likvidējusies ne tikai de facto (faktiski), bet arī de iure (juridiski).
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